
VEILEDER 
IDRETTSHALLER
- planlegging og bygging



Veileder idrettshaller

Revisjon av veileder fra 2006

Det er en veileder; - ikke en kravspesifikasjon!

Skal bidra til bestillerkompetanse

Byggteknisk forskrift sier lite konkret om 
idrettsanlegg

Beskriver «hverdagshallen», - hall for      
mange idretter og for skole

Breddeidrett – barn og unge

Omtale av andre aktivitetsarealer i tillegg til 
selve idrettshallen



Målsettinger og rammebetingelser

NIF’s målsettinger for anleggsutvikling

Statlig idrettspolitikk

Byggesak - universell utforming - miljøkrav

Offentlige anskaffelser

Spillemiddelordningen…..

+++



Organisering og behovsvurdering

Pådriver for å bygge en idrettshall er oftest ett 
eller flere idrettslag 

Eller det er kommunen i kombinasjon med skole

Nedsett en komité…
• plankomité
• byggekomité 

Kommunen må være medspiller fra dag én

Trekk flest mulig inn i behovsvurderingene

Se på ulike former for eierskap og drift



Romprogram 

Utgangspunktet er idrettshallen «normalhallen»; 
25 x 45 m, takhøyde 7 m. 

Noen idretter ønsker større takhøyde 

Men mange aktiviteter trives godt også på 
mindre arealer og med mindre takhøyde

Flere aktiviteter og flere brukere gir god 
utnyttelse og godt miljø i anlegget

Gjør en grundig jobb med romprogram!

Lagerrommet blir fort fullt … …          



Særidrettenes krav og ønsker

De typiske hallbrukerne badminton, 
basketball, bordtennis, håndball, innebandy 
og volleyball er toneangivende nå haller skal 
planlegges.

Særidrettene har ulike krav og ønsker til 
haller.

Noe motstridende krav.



Prosjektering - krav og råd
Trafikksystem 

Legg opp til naturlig skille mellom ute-
og innesko

Skille mellom publikum og 
aktivitetsarealer



-prosjektering -krav og råd, forts

Idrettsgulv
NS-EN 14904, revidert standard kommer i løpet 
av året

Funksjonskravene er lite endret i forhold til 
tidligere utgave

Tilbyder av gulv skal levere: 

1. Produktdatablad

2. Rapport fra laboratorietest av tilbudt produkt

3. Installasjonsveileder

4. Renholds- og vedlikeholdsinstruks





Skillevegger og oppmerking



- prosjektering - krav og råd, forts

Lysanlegg 
EN-norm for idrettsbelysning NS-EN 12193

Publikasjon nr. 3 fra Lyskultur - Idrettsbelysning

Normalt krav til lysanlegg i en hall for breddeidrett 
i henhold til normens Klasse II;

500 lx bruksverdi, jevnhet 0,7

I en hall for konkurranser bør det vurderes å   
legge Klasse I  (750 lx) til grunn, med trinnvis 
regulering. 

Lysanlegg skal ikke være blendende. Viktig for 
mange idretter .



- prosjektering - krav og råd, forts

Varme- og ventilasjonsanlegg
Erfaringsmessig mye «ymse» av utførelser

Veilederen inneholder anbefalinger fra 
Foreningen for Ventilasjon, Kulde og Energi 
(VKE)
• Anbefaling om prinsipper for utførelse
• Anbefalte luftmengder i ulike rom
• Anbefalte temperaturområder (varme og 

kjøling)
• Anbefalte rutiner for tilsyn og vedlikehold



Takk for meg!


