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Bakgrunn

Bakgrunnen for ønsket om et regionalt paraidrettssenter i Trondheim er et manglende 
tilbud som gir utfordringer for rekruttering til paraidretten.

Norges idrettsforbund ser på mangelen av et anlegg dedikert til paraidrett i Norge 
som en av hovedgrunnene til dette.

Dagens anlegg er dårlig tilrettelagte idrettshaller som ofte har utfordringer knyttet til 
parkeringstilbud, utforming av hallflate og manglende fokus på universell utforming.   

Flere av personene i paraidrettens målgruppe er heller ikke klar over de tilbudene som 
er aktuelle, dette kommer av manglende informasjon om denne typen idrett. 

Derfor ønsker Norges idrettsforbund å bygge et senter der informasjon og kunnskap 
om paraidrett kan deles og blir tydeliggjort for et større publikum og interessenter. 
Målet er at økt kunnskap om idretten vil gi trygghet for interessenter og opprettelse av 
flere tilbud og lag.



Hva er paraidrett?

Paraidrett = “Idrett for mennesker med funksjonsnedsettelse” 
- Per Einar Johannessen, Norges Idrettsforbund (2020)



 Målet for prosjektet 
og 

forskningsspørsmål

Basert på bakgrunnen for oppgaven er målet å “utvikle 
et konsept for en attraktiv paraidrettssenter med 
optimal brukertilpasning”. For å kunne svare på denne 
problemstillingen er det blitt utviklet følgende 
forskningsspørsmål:
 

1.  Hvordan kan planløsningen i hallen utformes 
med tanke på flyt i bygget og samhandling 
mellom rommenes funksjoner?

2.  Hvor store bør de ulike rommene være og 
hvordan bør disse designes for å best mulig 
legge til rette for brukertilpasning i 
særklasse?

3.  Hvilke hensyn bør tas i designfasen for å 
best legge til rette for rekruttering og 
utprøving av paraidrett?



Metode
For å finne frem til resultatet er det gjort et 
litteratursøk rundt tema for å kartlegge teori og 
dagens utfordringer rundt paraidrett. Deretter er det 
gjort intervju for å se hva brukere mener om enkelte 
tiltak eller forslag. 

Andre metoder som ble brukt inkluderer LFA (Logical 
Framework Approach) og interesseanalyse.

Metoden ble noe amputert da utbruddet av COVID-19 
la restriksjoner på intervjumulighetene. Grunnet 
påfølgende effekter av pandemien måtte flere 
intervjuobjekter avlyse eller nedprioritere, men det ble 
gjennomført et intervju over nett med en 
brukerrepresentant.



Case 
Norges idrettsforbund har presentert noen visjoner og 
fasiliteter senteret skal inneholde. Det er ønskelig med 
en flerbrukshall, møterom for 40-50 personer, 
kontorlandskap, inspirasjonssenter og museum. 

På bakgrunn av dette er det utviklet et samfunnsmål, 
effektmål og resultatmål. Disse er utviklet basert på 
presentasjoner og samtaler med Norges 
Idrettsforbund. Prosjektets samfunnsmål er vist til 
venstre på arket.

Det finnes en rekke formelle forhold man må forholde 
seg til i byggeprosjekter. All utvikling av fast eiendom 
må forholde seg til de rammer som kommer til uttrykk 
gjennom offentlig lovgivning, planer og forskrifter.

Når det kommer til uformelle forhold er det generelt 
positive politiske signaler, både nasjonalt og 
kommunalt til å utvikle idrettstilbudet.

Samfunnsmål for prosjektet:

“Utvikle et regional paraidrettssenter med 
smarte og innovative løsninger med 
optimal brukertilpasning for utøvere med 
funksjonsnedsettelse. På denne måten 
kan Norges Idrettsforbund og Trondheim 
kommune ivareta sitt samfunnsoppdrag 
om å legge til rette for idrett og fysisk 
aktivitet for alle.”



Flyt i bygget -

Funksjonsskjemaet på høyre side illustrerer 
hvilke rom som er i tilknytning med hverandre.

Det tilstrebes god flyt i bygget ved taktisk 
plassering av rom i forhold til hverandre. 

God fremkommelighet sikres ved å korte ned 
lange og trange flaskehalser i bygget der det 
ferdes mye folk. Dette gjelder for publikum og 
utøvere i hallen.



Lagerløsninger
I lageret prioriteres god plass for å romme nok utstyr 
slik at alle som ønsker det skal ha mulighet til 
utprøving. Dette innebærer minst 92 rullestoler av ulike 
typer.

Lagringen av rullestoler vil skje i to rom, et for 
EL-rullestoler og et for ikke-elektriske rullestoler.

Figuren presenterer to ulike alternativ til 
plassbesparende lagring av rullestoler. Begge 
alternativer er å foretrekke av ulike grunner, men 
alternativ 2 har noen flere fordeler.

Rullestoltype Antall

El-innebandy stol 20 stk

Rullestolbasket stol 20 stk

Rullestolrugby stol 22 stk

Rullestolhåndball stol 20 stk

Rullestoldans stol 10 stk

Minimum lagerkapasitet



Verksted Verkstedet er beskrevet som et rom med en kritisk 
rolle i rekrutteringen innen paraidrett.

Funksjonen til dette rommet vil være reparasjon av 
utstyr, men også tilpassing av utstyr til nye brukere. 
Filosofien bak dette er at et godt tilpasset utstyr vil gi 
mersmak for å videreutvikle et forhold til, og lyst til å 
drive med idrett.

På bakgrunn av dette er verkstedet utformet slik at det 
er god plass på gulvflaten. Dette gjør at mekaniker, ny 
bruker, foresatte og f.eks fysioterapaut vil få plass i 
verkstedet samtidig under tilpassing uten at det blir 
trangt. 

Verkstedet skal være tilpasset til bruk av alle 
typer funksjonsnedsettelse. Dette skal gjøres 
blant annet med en arbeidsbenk som kan 
heves og senkes, og et karusellsystem for 
reservedeler og verktøy.



Garderobe
Garderobene er kritisk i et paraidrettssenter da den 
blir brukt av alle idrettsutøverne som skal i aktivitet. 

I de fleste idrettshaller er det begrenset hvor godt 
garderobene er tilrettelagt for paraidrettsutøvere. 
Dette har ført til at de fleste dusjer hjemme hvor 
dusj og skifteområdet er tilrettelagt. Garderobene 
er ofte dårlig tilrettelagt siden folk med 
funksjonsnedsettelse utgjør kun en minoritet av 
brukergruppen.

Garderobene er dimensjonert for 10 
rullestolbrukere og det er plass til 5 rullestolbrukere 
i dusjarealet samtidig. Dette skal dekke 
arealbehovet til de ulike idrettsklubbene. 

Dommer garderobene er separert fra de vanlige 
garderobene og er dimensjonert for 
rullestolbrukere. 



Hallflate Hallflaten måler 25x48 med flerbrukshall og 
innlagte sikkerhetssoner. Flaten ligger i direkte 
tilknytning til vestibylen, garderobe, lager, verksted 
og tribune som vist i funksjonsskjema. 

Det vil også være utgang mot friluft som nødutgang 
og til transport av utstyr inn og ut av hallen. Dette er 
nyttig under arrangement og for transport ut i 
distriktet for rekruttering.

Sikkerhetssonene på siden av spilleflaten kan 
benyttes for skifting fra personlig rullestol til 
rullestol tilpasset aktivitet. Det vil også være mulig 
for lagring av personlig stol da det er en trygghet å 
ha kontroll på personlige eiendeler.

Hallflaten måler 25x48 med flerbrukshall og 
innlagte sikkerhetssoner. Flaten ligger i direkte 
tilknytning til vestibylen, garderobe, lager, 
verksted og tribune som vist i funksjonsskjema. 

Det vil også være utgang mot friluft som 
nødutgang og til transport av utstyr inn og ut av 
hallen. Dette er nyttig under arrangement og for 
transport ut i distriktet for rekruttering.

Sikkerhetssonene på siden av spilleflaten kan 
benyttes for skifting fra personlig rullestol til 
rullestol tilpasset aktivitet. Det vil også være 
mulig for lagring av personlig stol da det er en 
trygghet å ha kontroll på personlige eiendeler.



Tribune
Tribunene er satt på samme nivå som hallflaten for 
å gjøre den mest mulig tilgjengelig. Den er delt opp i 
3 trinn med vesentlig høydeforskjell for rikelig med 
sikt for sittende og stående. 

Det er tilgjengelig plass for rullestolbrukere i store 
deler av tribunearealet ved bruk av nedfellbare seter 
og lange trinn for bevegelsesfrihet. Ettersom 
høydeforskjellen mellom trinnene er såpass stor vil 
det også være nødvendig med rekkverk. Dette vil 
være i form av glass eller annen løsning som ikke 
sperrer sikt mot hallflaten.

Det blir benyttet modulheis i endene av tribunen for 
transport av rullestolbrukere i høyden. Det vil også 
være tilgjengelig evakueringsstoler i tilfelle brann, 
samt universelt tilgjengelig nødutgang fra 
oversiden av tribunen.



Konklusjon
og

Fullstendig skisse

I dette konseptet har det blitt lagt vekt på å utvikle et 
attraktiv paraidrettssenter med optimal 
brukertilpasning. For å oppnå dette har det vært fokus 
på å oppnå universell utforming i særklasse og 
samtidig opprettholde de nødvendige funksjonene i en 
idrettshall.

Det har vært fokusert på planløsning for å oppnå best 
mulig flyt i bygget. Det er ønskelig at dette vil appellere 
til aktive og nye brukere av hallen. 

Målet er at senteret skal være tilpasset til bruk og drift 
uansett funksjonsnedsettelse. Det er spesielt fokusert 
på kritiske rom som lager, verksted, garderobe og 
tribune. 

Hele senteret er trinnløst og hovedfunksjonene ligger 
alle på samme plan med fremkommelighet og 
brukervennlighet i fokus.



Fullstendig skisse plan 1



Fullstendig skisse plan 2



Ytterligere informasjon om prosjektet 
kan finnes i tilhørende rapport


