


Grønmo – ny skiarena i Oslo 

- For Olympiske og Paralympiske leker i 2022, men egentlig 

for Oslo og omegns  breddeidrett 



2 km 

2.5 km 
Paralympic  løyper 
Sitting kategori 

Sprint 

3 km 



 

ETTERBRUKSKRAV OG 

ØNSKER 



Hva ønsker Oslo2022 å oppnå på 

Grønmo for breddeidretten? 

Møte et behov for en langrenn- og skiskytterarena i 

Oslo sør/øst, tilpasset lokale arrangører og trening, 

der stadion og løyper er tilpasset barn og unge 

Imøtekomme et behov for en ski/skiskytterarena som 

utfyller Holmenkollen, og som kan brukes til KM, 

Norges-Cup og til tider da Holmenkollen er opptatt til 

World Cup og andre internasjonale arrangementer.  



Hva ønsker Oslo2022 å oppnå med 

de Paralympiske leker? 

Frivillige og kunnskap 

Skape en generasjon frivillige, med god utdanning og 
lederegenskaper, og med praktisk erfaring i idrett for 
personer med nedsatt funksjonsevne  

Skape en økende nasjonal fokus på idrett for personer 
med funksjonsnedsettelse, og skape utendørsarenaer i 
Oslo og Norge som er universelt tilrettelagt og med utstyr 

Idrett for alle 

Gi kunnskap om hvordan involvere og aktivere eldre 
mennesker, nye grupper som har flyttet til Norge  og 
personer med nedsatt funksjonsevne  

Grønmo – et senter for idrett for alle hele året 



Grønmo – muligheter etter 2022 

Senter for paralympisk idrett: 

Kompetansesenter for trening og prestasjonsutvikling 

for paralympiske utøvere 

Utleie av utstyr for paralympisk idrett 

Tilrettelagte treningsmuligheter for mennesker med 

funksjonsnedsettelser 

Tilrettelagt for nasjonale og internasjonale samlinger 

Besøkssenter for informasjon om hvordan det er å leve 

med funksjonsnedsettelser? 

Senter for testing av NAV utstyr? 



I 2023 vil vi at flere 
skal delta og være 
aktive i idrett og 

samfunn 



Grønmo 

- spesifikke etterbrukskrav- og ønsker 

Prioriterte ønsker: 

Rulleski/pigge-løyper 

Skytebane med elektronisk utstyr og automatisk system 

Stadion-hus med tidtaking, PA system og andre arrangementsrom 

Garderober og oppholdsrom 

Lager for sportsutstyr og utstyr for personer med funksjonshemninger 

Klubblokaler 

Parkering ved stadion 

Andre: 

Løyper, stier for terrengsykkel 

Bueskyting og Ski Archery 

Petanque, osv 

 



Videre utforming og forankring  
Workshop oktober 2014: 

Hva skal Grønmo være etter 2022?  

Hva betyr det å være et trenings- og skisenter for 
mennesker/utøvere med funksjonsnedsettelser? 

Hvem står for aktiviteter og programmer, hvem drifter, hvordan 
involveres lokale klubber? 

 
Deltakere: 

NIF og Olympiatoppen (Cato Zahl Pedersen) 

NSF og NSSF 

Oslo Idrettskrets og Oslo Skikrets 

Oslo Funkispark (Tryvann, Skiforeningen) 

Lokale klubber 

Unge funksjonshemmede 

NAV og bydeler 


