
 ”Vi skaper idrettsglede!” 

Anleggsarbeidet i Oslo Idrettskrets 

 

Møte med ISU / SK 

26. november 2014 



 ”Vi skaper idrettsglede!” 

Hvem arbeider med anlegg i idrettskretsen? 

• Styreleder Norvald Mo 

• Generalsekretær Magne Brekke 

• Seniorkonsulent Robert Gausen 

• Anleggskonsulent Kjetil Moberget 



 ”Vi skaper idrettsglede!” 

Status for anleggsdekninger 

o Oslo er klart dårligst stilt i landet. 

 

o Må mer enn doble antall anlegg for å nå 

landsgjennomsnittet (NIFs rapport 2013). 

 

o Tilgang på anlegg er en klart begrensende faktor for 

aktivitetsutvikling i mange idretter 
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 ”Vi skaper idrettsglede!” 

Hvordan prioriteres nye anlegg? 

• ISU’er prioriterer 

• Særkretser/regioner prioriterer? 

• Mange gamle lovnader må oppfylles før nye 

behov kan løses 

• Idrettskretsen vektlegger tydelighet og ryddighet 
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Forventninger til behovsplanen 

• Oslo kommunes «egenerklæring»  

- vil innebære en aksept for behovet 

• Forpliktende plan som grunnlag for 

økonomi- og arealplanlegging 

• Prioritering skjer «automatisk» 

«Slik bystyret stod samlet i vedtaket om behovsplanen, 

håper vi at bystyret også kan stå samlet om 

gjennomføringen av systemskiftet.  

Behovsplanen vil ikke ha noen betydning hvis det ikke 

skal følge penger med vedtakene.» 
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Prioriterte anlegg 2015: 

 
• Åsland skytebane 

• Voldsløkka kunstis- landhockeybane 

• Lambertseter idrettshall  

• Bestumkilen ro- og padlebane 

• 5 kunstgressbaner for rehabilitering 
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Prioriterte anlegg 2015 
(støtte til private anlegg): 

 
 

• Rehabilitering av Ekeberghallen 

• Ny idrettshall på Nordstrand 

• Mudring av Bogstadvannet – robane 

• Ny idrettshall ved Linderudbanen 

• Seilsportsenter på Bygdøy 
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Anleggsløft etter OL2022? 

• Nytt Jordal Amfi 

• Fleridrettshall for isidretter - Valle Hovin 

• Langrenn- og skiskytterarena – Lillomarka Arena 

• Multifunksjonell hall(er) i Groruddalen  

• Fleridrettshall og idrettspark - Mortensrud 

• Nasjonalanlegg for snowboard og freeski - Wyller 

• Lokalanlegg for alpint og snowboard - Grefsenkollen 

• Aktivitets og friområde på Grønmo 
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Marka – vårt største anlegg 

• Vårt største og viktigste anlegg for utendørs idrett 

• Departementet ønsker naturreservat som vil 

begrense tradisjonell bruk i deler av Marka 

• Vernebehovet drives frem av et ønske om å 

utbetale erstatning til skogeiere i 2014 

• Vi protesterer mot unødvendig vern og feil bruk 

av lovverket 
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Hvor stort er egentlig behovet? 

• Holder det med 350 millioner per år slik vi ber 

om nå? 

• Ekstra anleggsløft, ca 2 mrd frem til 2022 

 

• Hvilke tall vil fremkomme fra behovsplanen?  



 ”Vi skaper idrettsglede!” 

Hvem skal bygge anleggene? 

• Kommunens hovedansvar 

– Bymiljøetaten 

– Utdanningsetaten 

– Nytt KF for idretts- og kulturanlegg? 

• Anlegg i privat regi 

– Bedre mekanismer for støtte, lån og garantier er 

velkomment 



 ”Vi skaper idrettsglede!” 

Må det være så dyrt i Oslo? 

• Regulering er omfattende og krevende  

• Kommunale bygningskrav  

• Utdanningsetatens særbehov 

• Formelle gjennomføringsprosesser  

• Høye risikomarginer 

• Ambisiøs utbygger? 
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Er det plass til anleggene? 

• Arealplanlegging (eget idrettsarealprosjekt i 

neste rullering av kommuneplanen) 

– Utnytte eksisterende idrettsområder bedre 

– Nye idrettsparker  

• Helhetlig byplanlegging 

• Sektorsamarbeid – skole, kultur og idrett 
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Prioritering av storby- og pressområder 

• Meld St.t 26 «Den norske idrettsmodellen» 
«Departementet ønsker å trappe opp satsingen på anleggsutbygging i storbyene, befolkningstette 

områder og pressområder med sterkt økende folketall. Disse områdene har særskilte utfordringer 

mht. anleggsutbygging og har i gjennomsnitt en lav anleggsdekning. Dette medfører at det vil settes 

av økte ressurser til dette satsingsområdet innenfor et anleggspolitisk program» 

 

• Idrettspolitisk dokument NIF 2011-2015: Under Mål: «anlegg i 

pressområdene prioriteres ved øremerking av spillemidler». 

 

• Vi har ikke sett noen endring i praksis 
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Lokalvalget 2015 

• Innspill til partiprogrammene høsten 2014 

• Aktiviteter i valgåret 
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Valgkampsaker 

1. Flere og bedre idrettsanlegg i Oslo! 
- årlig bevilge tilstrekkelig med midler til bygging og rehabilitering av 

idrettsanlegg slik at vedtatte planer og prosjekter kan gjennomføres 

- avsette tilstrekkelig med areal til idrettsanlegg i kommuneplanens arealdel 

- bygge idrettsanlegg samtidig ved nye og rehabiliterte skoler 

- samarbeid med næringsliv, boligbyggelag og andre om bygging av 

idrettsanlegg  

- kommunale tilskudd og garantier til idrettslag som ønsker å 

bygge/rehabilitere egne anlegg 

- øke driftstilskuddet til idrettslag som har driftsavtale med kommunen 

                  

               


