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Interessert i idrett og idrettsanlegg?  

Da er denne landsbyen noe for deg 

I Norge bygges 

idrettsanlegg for over  

3 milliarder kroner per år. 

Ved å velge denne landsbyen kan du 

bidra til å bringe fram løsninger og 

kunnskap innenfor idrett og idrettsanlegg 

til beste for idretten og samfunnet. 

Vi samarbeider tett med 

NIF og 

Kulturdepartementet 
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• Landsbyen Idrettsanlegg handler om planlegging, bygging og 

drift av idrettsanlegg 
 

• Problemstillingene kan spenne fra tidligfasevurderinger og 

behovsanalyser via prosjektering og bygging til inneklima, 

energibruk og livsløpsanalyser 
 

• Fokus: flerbruksløsninger, materialvalg, tåle høy bruk, ulike 

brukernivå, teknologi for kostnads- og miljøeffektiv drift 

Breddeidrettsanlegg - Kvalifisert for Toppidrett 
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Mulig fagkompetanse 

Kybernetikk 

Ingeniørvitenskap 

og IKT Produktutvikling 

og produksjon 

Bevegelsesvitenskap 

Nanoteknologi 

Medisin 

Kjemi og biologi  

Bygg og miljøteknikk 

Energi og miljø 

Geologi 

Materialteknologi 

Arkitektur 

Industriell design 

Samfunnsvitenskap 
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Nytenking innen idrettsanlegg 

 Hvordan bygge gode og miljøvennlige  

idrettsanlegg? 

– Byggesystemer 

– Klimapåvirkning 

– Skille mellom hverdag og store arrangement 

– Tekniske løsninger for flerbruk i ett anlegg 

 

 Hvordan lage mobile arrangementsløsninger? 

– Store arrangement preges av omfattende infrastruktur 

– Mange og omfattende byggløsninger som blir stående 

tomme i ettertiden 

– Utvikling av midlertidige løsninger som flyttes mellom 

arrangementene 

– Multifunksjonshall 
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Fokusområde energibruk og inneklima 

Løsninger for kostnadseffektiv flerbruk i ett anlegg 
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Fokusområde materialer og byggeteknikk 
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Simulator for 

vann- og 

energibalanse 

 Bassengovertrekk – som hindrer bakterievekst 

– Redusere fordamping og varmetap 

– Selvrensende materiale ved nanoteknologi? 

 

Utvikling og nytenkning   

 Vannkvalitet og inneklima 

– Vannkjemi i svømmehall 

– Inneklima og innvirkning på tilstedeværende 

 

Passivhus og svømmehall 

– er det mulig? 

Fokusområde Svømmehall 
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Her er plass til dine ideer også 

Gå inn på følgende webadresse: 

http://www.ivt.ntnu.no/siat/studier og se eksempel 

på prosjektoppgaver i tidligere idrettslandsbyer. 

Vi diskuterer gjerne dine ideer til oppgave og hjelper 

deg å finne en god vinkling på problemstillingene du er  

interessert i. 

http://www.ivt.ntnu.no/siat/studier
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Hvilken landsby DU skal velge er DITT VALG 

Velg landsby etter det 

du er interessert i 

Vår landsby legger spesielt 

vekt på at idrettsutøvere får 

bruke sin aktivitetskompetanse 

for å utvikle morgendagens 

idrettsanlegg 
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Kontakt 

Landsbyleder: 

Professor Amund Bruland 

E-post: amund.bruland@ntnu.no 

Tlf: (+47) 73 59 47 37 

Tlf: (+47) 970 93 253  

 

 

Co-landsbyleder: 

Bjørn Åge Berntsen 

E-post : bjorn.age.berntsen@ntnu.no  

Tlf: (+47) 73 59 45 25 

Tlf: (+47) 469 29 308 

 

  

 

 
Vi sitter på Byggteknisk (Lerkendalbygget),  

http://www.ntnu.no/kart/kart-over-ntnu/gloeshaugen/byggteknisk/   

Kom gjerne innom og ta en prat med oss 
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