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Behovsplan for idrett og friluftsliv 2019-2028

Prosess

• Behovsplanen ble lagt fram sammen 

med byrådets budsjettforslag for 2019

• Byrådets forslag til behovsplan er 

basert på Bymiljøetatens 

høringsutkast og høringsinnspill fra 

idretts- og friluftslivsorganisasjoner, 

bydeler, etater, private m.fl.

• Totalt 127 høringsinnspill

• Behovsplanen er nå til behandling i 

bystyret og skal vedtas i desember  



Kommunens primære oppgaver

• Kommunes hovedoppgave er 
å bygge og rehabilitere 
anlegg som stilles til rådighet 
for idretten og befolkningen 
for øvrig. 

• Den primære målgruppen er 
barn og unge (6-19 år).

• Kommunen vil også bidra til å 
legge til rette for idrett 
gjennom tilskudd til 
idrettsaktivitet og tilskudd til 
realisering av idrettsanlegg i 
samarbeid med idrettslag.



Status for Oslo 
• Mange barn og unge deltar i organisert idrett og/eller driver med 

trening og fysisk aktivitet. Voksne er også relativt aktive.  

• Høyere deltakelse i idrett blant gutter enn jenter. 

• Stor etterspørsel og intensiv bruk av anlegg. 

• Oslo har lavest anleggsdekning: behov for nye anlegg og 
rehabilitering av eksisterende anlegg. 



Behovsplanen for idrett og friluftsliv 2019-2028 

• Behovsplanen er en anleggsplan: et politisk styringsdokument som 
synliggjør behovet for nye anlegg og rehabilitering av eksisterende 
anlegg. 

• Planen erstatter behovsplanen som ble lagt fram i 2016

• Planen bygger på behovsvurderinger og det er utarbeidet konkrete mål 
for idrett som danner grunnlag for prioriteringer.

• Tilgjengelig areal, modenheten i prosjekter og økonomiske rammer setter 
også rammer for planen. 

• Planen inneholder et handlingsprogram som viser til hvilke tiltak som vil 
bli prioritert i årene 2019-2022 (utredninger, rehabilitering og nye anlegg)

• Det er fortsatt behov for å utarbeide tydeligere mål og resultatindikatorer, 
samt kartlegge anleggsbruk.  



Hovedmål 

Oslo skal være godt tilrettelagt for idrett- og 
friluftsliv, spesielt for barn og unge.



Delmål 

1. Anleggsdekningen på 
prioriterte 
idrettsanlegg skal 
minimum følge 
veksten av barn og 
unge 

2. Standarden på 
anleggsmassen skal 
heves

3. Bredden i 
anleggstilbudet skal 
opprettholdes



Prioriterte idrettsanlegg 2019-2028

Anleggsdekningen skal 

bedres for:

• Flerbrukshaller

• Basishaller

• Badeanlegg

• Anlegg for kampsport 

og dans

• Ishaller/kunstisanlegg

• Friidrettsanlegg

Anleggsdekningen skal 

følge utviklingen for

• kunstgressbaner



Bygging av anlegg i perioden 2019-2022

I kommende økonomiplanperiode vil byrådet realisere/igangsette 
bygging/rehabilitering av følgende anlegg:

• 11 flerbrukshaller

• 3 nye kunstgressbaner i perioden, rehabilitering av 5 kunstgressbaner i 
2019

• 3 bade- og svømmeanlegg

• 2 ishaller (Jordal og Frogner)

• Heve standarden på de lokale alpinanleggene og rehabilitere to 
tennisanlegg

• Cricketanlegg med klubbhus på Mortensrud

• Friidrettshall på Mortensrud

• Skullerud skianlegg fase 4, inkl Arenahus



Flerbrukshaller 2019-2022

Idrettsbudsjettet Skolebudsjettet

Hall Planlagt 

ferdigstillelse

Hall Planlagt 

ferdigstillelse

Tøyen 2019 (permanent 

hall fra 2023)

Majorstuen Usikkert

Grorud 2020 Årvoll 2018

Dælenenga Usikkert Tokerud 2021

Ullern 2019/2020 Uranienborg 2019

Korsvoll 2021 Vestli 2020

Refstad 2022



Kunstgressbaner 2019-2022

Nye baner 2019-2022 Rehabilitering 2019

Manglerud 7’er (2020) Nordre Åsen

Kringsjå 4 (2021) Veitvet

Voldsløkka nivå 4 (2022/2023) Rommensletta

Kringsjå KG2

Røa 7’er



Badeanlegg 2019-2022

Anlegg Forventet ferdigstillelse

Rehabilitering Holmlila bad 2019

Manglerud bad 2021

Stovner bad 2023

Nytt Tøyenbad 2023



Oppgradering av lokale alpinanlegg

Anlegg Planlagt ferdigstillelse

Sloråsen 2020

Leirskallen 2021

Jerikobakken 2022

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj2ysexitjdAhWhiaYKHelmCx4QjRx6BAgBEAU&url=https://www.youtube.com/watch?v%3Da322Bhsue1E&psig=AOvVaw15oE5_XEi4gdCvVf4RhNTf&ust=1538031075110028


Byrådets budsjettforslag 2019-2022

• Over 6,2 mrd. kr til idrettsinvesteringer
➢ KID: 4,2 mrd.
➢ UBF: 1,7 mrd.
➢ BYM: 278 mill.

• Halvering av prisen for barn og unge ved badene

• Utvidet åpningstid i ishallene på Jordal



Tilskudd idrett 2019
Tall i 1 000

Vedtak 2017 Vedtak 2018 Forslag 2019

Rammetilskudd Oslo Idrettskrets 46 000 47 000 47 300

Særskilte tiltak OIK 4 500 4 500 4 500

Seniorprosjektet OIK 2 300 2 800 2 800

Big-Air Wyller 1 500 1 500 1 300

Norway Cup 4 000 4 000 4 000

Bogstad Vinterparadis 0 0 700

EKT Rideskole og husdyrpark AS 300 0 0

Ellingsrud ridesenter 0 5 000 0

Tilskudd til ridesentre 0 1 000 1 000

Realisering av idrettsanlegg i samarb. med idrettslag 40 000 40 000 40 000

Tilskudd til idrettstiltak 3 608 3 820 4 694

Tilskudd til tiltak for bilfritt byliv 1 500 0 0

Tilskudd til Homeless World Cup 8 000 0 0

SUM 111 708 109 620 106 294 


