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Opplev Oslo på sommeren 
- på en aktiv og morsom måte 

https://www.youtube.com/watch?v=BfniiQdItBk


Opplev Oslo på vinteren 
- på en aktiv og morsom måte 



Satsning på idrett - overordnede grep  

• Øke gjennomføringstakten 

• Opprettet investeringspott 

• Nytt fra 2015 - Rehabiliteringspott 

• Eget idrettskapittel i budsjettet 

• Viderefører arbeidet fra Oslo2022  

• Nytt kommunalt foretak fra 01.07.14 for idretts- og kulturbygg 

• Stabile rammevilkår for idretten 

• Systematisk planarbeid 

 

 



Behovsplan for idrett og friluftsliv 

 
  

 

 

 
  

 

 

• Europas hurtigst voksende hovedstad 

• Anlegg og arealer må knyttes opp mot 

befolkningsutvikling og sammensetning 

• Alle skal kunne være i aktivitet og ha lett 

tilgang til grønne områder og friluftsliv 

• Grunnlag for innspill i 

byutviklingsprosjekter 

• Barn og unge 

• Bredde 

• Samarbeid 

• Folkehelseperspektivet  

• Statistikk og følelser 

• Kartfunksjoner  



• Bedre tilbudet for skatere  

• Gjøre Oslo til en attraktiv by å skate i 

 

Plan for skateanlegg 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lubRO1k0ucg


Plan for cricketanlegg 

• Konseptvalgsutredning akkurat sent til byrådsavdelingen 

• Første fullverdige bane i Oslo 

• Anlegg med internasjonale mål 

• Bedre tilbud til en idrett i vekst 



Bademelding 

Strategi for fremtidens  “badeOslo” 

 

 

• Kortsiktige tiltak - åpningstider 

• Vedtatt i bystyret juni 2014 

Vedtatt: 4 nye bad 
 
 

 

 

 

• 1 hovedbad og 3 områdebad 

– KVU for hovedbad på Tøyen klar 

– KVU for områdebad på Stovner i 

gang 

• For trening og konkurranse 

• For  lek og for bedre helse 

• For alle aldre  

• Tilgjengelig og sentrumsnært 

 

 

• Totalvurdering av badetilbudet i Oslo 

• Strategi for fremtidens badeanlegg- og tilbud 

https://www.youtube.com/watch?v=1YaheY3i0cY


Satsing på idrett 2015 - 2018 

Økonomiplanperioden 2015-2018 

 
• Investeringer: 838 millioner til idrett, friluft og 

nærmiljøanlegg 

• Rehabilitering: 140 mill. kroner 

• I tillegg kommer investeringsmidler til de 
flerbrukshaller som bygges i tilknytting skoler  

 

 

 



Leirskallen turnhall 

 



Grefsen flerbrukshall 



Teglverket flerbrukshall 



Ekeberg flerbrukshall 



Veitvet skole med flerbrukshall 



Voldsløkka skatehall| 
Bygging 2015 og 2016 



Sonia Henie is- og flerbrukshall 



Kunstgressbaner 
 • Nye baner:  

– 2014: Ekeberg 2, Grorud 2, Korsvoll 2, Myrerfeltet, Valle Hovin 3, 

– 2015: Kringsjå/LYN, Tørteberg, bydel Østensjø, Nordjordet og Grefsen 

• Rehabilitering av baner:  

– 2014/2015: Valle Hovin 1, Voldsløkka, Ekeberg 1, Heming, Bjørndal 1, 

Grefsen stadion, Holmlia 1 og Rustad 1  

– 2015: Nordstrand 1, Korsvoll og Mortensrud 

 



Nærmiljøanlegg 



• Nytt hovedbad på Tøyen – KVU levert i oktober 

• Voldsløkka kunstis- og landhockeybane, forprosjekt under omarbeidelse 

• Holmenkollen nasjonalanlegg - Utbygging til VM i skiskyting 2016 

• Linderudkollen skianlegg  - ferdigstilles 2015 

• Flerbrukshaller som planlegges; Dælenenga (KVU), Lambertseter (KS2), 

Grorud (KS1) og Korsvoll (KVU). I tillegg flere haller hos Uundervisningsbygg; 

Årvoll, Refstad m.fl. 

• Åsland skytebane – KS2 klar 

• Cricketanlegg med internasjonale mål – KVU klar i disse dager 

• Ro- og padlebane i Bestumkilen 

• Skullerud skianlegg – oppgradering og begynne på tiltak 2015 

• Skatetiltak - Flere små anlegg i bybildet 

• Kringsjå Sandvolleyballbane - konkurranseanlegg 

• Planlegging og mindre tiltak Lillomarka arena 2015 

• Utrede sjøbad på Hovedøya 
 
 

 

Andre pågående prosjekter og planer 



Oslo2022 – videre arbeid 

Slik sikrer vi framdrift: 

• Ny midlertidig etat opprettes fra 01.01.2015 som skal arbeide videre med 

prosjektene; Jordal Amfi, Mortensrud Idrettspark, Valle Hovin, Grønmo 

m.m.  

 

• Opprette nytt kommunalt foretak for Idretts- og kulturanlegg fra 01.07.14. 

Byrådssak om dette vil bli lagt fram i løpet av 1. halvår 2015. 

– Begrunnelser: 

• styrke gjennomføringsevne og kompetansemiljøet ifm store 

investeringsprosjekter 

• Bedre verdibevarende forvaltning av anleggene 

– Formål:  

• bygge, eie, forvalte og utvikle kommunes kultur og idrettsanlegg 

etter forretningsmessige prinsipper 

 



Rehabiliteringer 2015 

• Rehabiliteringsmidler hvert år i økonomiplanperioden – 
35 millioner per år – totalt 140 millioner 

• Starte rehabilitering av Jordal Amfi, Ekebergsletta og 
minimum et flerbruksbad 

• Rehabiliteringsplan – store og små prosjekter 

• Klemetsrudhallen fjellhall – nytt ventilasjonsanlegg og 
mindre rehabiliteringer klart januar 2015 

 

 



Andre idrettsrelaterte satsninger 2015 

• Bade- og svømmeanlegg 

– Utvidelse av åpningstider ved innendørsbadene 

– Utvidelse av utebadsesongen 

– Vurdering av system med salg av billetter over internett 

– Ytterligere gjennomgang av prisstruktur for å vurdere 

tiltak rettet mot barnefamilier. 

• Utvidelse av åpningstidene ved ishallene 

 
 
 



Takk for oppmerksomheten 


