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Forord 
Lillehammer kommunestyre vedtok 29. september 2016 å få utarbeidet et mulighetsstudie for et nytt 

vinter-OL/PL i regionen i 2026/2030, der hensikten er å samle fakta og vurdere grunnlaget for å 

initiere en evt. søkerfase.  

 

Oppdraget ble tildelt selskapene Analyse & Strategi og Concreto AS, og vårt arbeid har pågått i 

perioden januar-februar 2017. Rapporten og dens innhold står fullt og helt for vårt ansvar, samtidig 

som vi har trukket på diskusjoner av foreløpige utkast med kommunens bredt sammensatte 

referansegruppe. Denne har hatt følgende deltakelse:  

 Espen Granberg Johnsen, leder 

 Bjørgulv Noraberg 

 Eilif Furuli 

 Eirik Haagensen 

 Geir Bjørke 

 Erik Alver 

 Hans Rindal  

 Marit Roland Udnes 

 Tord Buer Olsen 

 Nanna Egidius 
 

Selve disposisjonen for mulighetsstudiet følger det oppsettet som er gitt av kommunens utlysning, 

der temaene er gitt som følger:  

1. Formelle og uformelle beslutningstakere (interessentanalyse) og beslutningsprosesser 
knyttet til en søknad om OL/PL på Lillehammer  

2. IOCs visjoner for framtidige vinter-OL (innhold og omfang, jfr. enkelte IOC-medlemmers 
ønske om å finne tilbake til «OLs sjel») og beslutningsprosessene knyttet til dette (ref. 
Agenda2020)  

3. Rammebetingelser som forventede krav om økonomiske garantier, og krav i forhold til 
anlegg, bygg og innkvartering  

4. Krav til infrastruktur (transport, energi, teknologi og medisinske tjenester)  
5. Mulige medarrangører (hvis aktuelt)  
6. Fremtidsbilde 2026/2030  
7. Miljømessige konsekvenser og gevinster  
8. SWOT-analyse av Lillehammers kandidatur med forslag til kompenserende tiltak  
9. En vurdering av hvordan et OL/PL vil påvirke merkevaren Lillehammer 

 

Disposisjonen gir en hensiktsmessig oppbygging av rapporten, der man først ser på rammer og krav, 

deretter vurderer bakgrunn for en søknad, for så å diskutere ulike styrker og svakheter ved en ny 

søknad fra Lillehammer.  

 

Det følger hverken en tilrådning for/mot eller et anslått budsjett for et nytt OL på Lillehammer i dette 

mulighetsstudiet. Denne tilnærmingen er valgt av flere årsaker: For det første forutsetter fastsettelse 

av et søkerkonsept en langt bredere og grundigere prosess enn hva dette mulighetsstudiet på noen 

måte har kunnet forestå. Vi kan som utredere peke på muligheter og scenarioer, angi relevante 

parametere i vurderingene og legge opp til en så langt som mulig faktabasert drøfting. Likevel må 
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selve diskusjon av en ny Lillehammersøknad og hva denne konkret skal bestå av føres i andre fora. 

Dette er dessuten vurderinger som bør modnes og forankres.  

 

Når de overordnede rammene for et konsept er lagt, må den videre detaljering baseres på 

grundigere analyser av teknisk og konstruksjonsmessig tilstand på aktuelle anlegg og haller samt 

tilhørende infrastruktur. Først når et noenlunde robust og forankret konsept foreligger, er det 

hensiktsmessig å kalkulere og gå ut med et tilhørende budsjett. Dette har for øvrig heller ikke inngått 

som en del av vårt oppdrag.  

 

Nærmere om rapporten 

Olympiske og Paralympiske vinterleker er flere ting på en gang. Det mange umiddelbart forbinder det 

med er en herlig blanding av store idrettsprestasjoner og spenning på areaene, spektakulære 

seremonier, oppmerksomhet fra store deler av verden, folkefest og liv i gatene, kultur og konserter, 

lek og moro, glede og tårer. Vinterlekene på sitt beste er samlende opplevelser og sterke felles 

referansepunkter i en befolkning, potensielt også utover landegrensene. Samtidig er det et stort og 

kostbart arrangement, der utfordringen er å gjøre dette på en måte som gir langvarige positive 

ettervirkninger for byen, regionen og landet.  

 

Dette mulighetsstudiet vil grovt sett følge to løp. For det første vil vi se nærmere på et sentralt 

spørsmål – hvorfor skal en arrangere vinterleker på nytt i Lillehammer. Formålet er å legge et 

grunnlag for at byen og regionen, og så langt som mulig landet, etablerer en konkret ide om hva en 

på sikt ønsker å oppnå med å avholde lekene. En sterk og troverdig tanke for dette og den 

påfølgende «arven» en ønsker å sitte igjen med fra lekene – i IOC-språk henholdsvis «vision» og 

«legacy» – vil underbygge og styrke en søknad både i byen, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. 

 

Vi vil samtidig måtte se på teknikalitetene ved arrangementet, dvs. hva som må være på plass og 

hvilke funksjonskrav som stilles. Der vi har informasjon vil dette sammenliknes mot status i byen og 

regionen i dag. Det noteres herunder at fokuset i diskusjonene rundt OL har lett for å rettes mot 

haller og anlegg, men i et så stort arrangement er dette langt fra det mest krevende å få på plass.  I 

stedet må en se på helheten av funksjoner og hvordan disse anrettes, som foruten idrettsanleggene 

særlig består av følgende:  

 Nødvendig infrastruktur, som boliger; mediesentre; hensiktsmessig transportinfrastruktur 
for akkrediterte, for beboere og for publikum; anlegg for kulturarrangementer og 
seremonier; innkvarteringsfasiliteter osv.  

 En svært avansert logistikk for å få arrangementet til å henge sammen, med sikkerhet, 
trafikkstyring, bespisning og service, sikker energiforsyning og teknologi/it/tele, 
helsetjenester, arrangørkompetanse på arenaene osv.    

  

Slikt sett favner dette mulighetsstudiet omfattende tema, og vi søker i det følgende å balansere to 

dels motstridende hensyn:  

 På den ene siden skal mulighetsstudiet være et overordnet dokument – en første 
identifisering og systematisering av de mest sentrale muligheter og utfordringer ved en 
søknad og et arrangement, de viktigste aktørene, sentrale prosesser forut for og etter en 
søknad, de viktigste kravene som stilles både nasjonalt og internasjonalt osv.  
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 På den andre siden må analysen være detaljert nok til å gi beslutningstakere reell innsikt i 
problemstillinger og avveininger. Dette fordrer relativt omfattende beskrivelser av sentrale 
prosesskrav og funksjons- og løsningskrav. Det er videre nødvendig å beskrive hierarkiet av 
dokumenter og krav fra IOC og fra staten, samt hvordan styringsregimet for lekene fungerer. 
I praksis betyr dette relativt grundige beskrivelser av utvalgte tema 
 

Dette innebærer at rapporten vil gå i relativt stor detalj på prioriterte områder, som ansees særlig 

viktige med henblikk på strategiske valg og en retning for en evt. søknad. Andre områder vil måtte bli 

noe mer overordnet behandlet i denne omgang. Rammene for oppdraget tillater heller ikke større 

selvstendige analyser. Vi vil derfor basere gjennomgangen på foreliggende og/eller lett tilgjengelig 

informasjon, blant annet offentlige IOC-dokumenter og materiale fra Oslo2022s søknad til staten fra 

2013. En eventuell beslutning om å gå videre med en søknadsprosess må uansett følges av 

grundigere kartlegginger og utredninger.  

 

Noen overordnede forhold 

Dette er en relativt omfattende rapport, og det følgende gjør enkelte overordnede sammenfatninger.  

 

Rapporten innledes under Tema 1 med en skjematisk og noe stikkordsmessig oversikt over de 

viktigste interessentene og deres antatt holdninger. Deretter gis en oversikt over søkerprosessen, 

slik denne gis iht. prosesskrav både fra IOC og staten.  

 

Noen forhold peker seg ut. Det ene er at nødvendige nasjonale prosesser i forkant gjør tidsplanen for 

en evt. 2026-søknad stram, der søknadsarbeidet etter våre anslag må tilta senest sommeren 2017. 

Dette gir snau tid til forutgående sonderings-, utviklings- og forankringsprosesser i kommunene, 

idretten, nasjonale myndigheter og mot øvrige prioriterte aktører. 2030-lekene gir nødvendigvis 

vesentlig bedre tid for slike aktiviteter. Det kan for øvrig ikke utelukkes at IOC, hvis positive signaler 

gis i behandling av mulighetsstudiet fra kommunen og senere idretten, kan invitere Lillehammer til 

den såkalte invitation phase i løpet av andre halvår 2017.  

 

Innholdet i IOCs mye omtalte Agenda2020 diskuteres under Tema 2. Denne gir etter vårt skjønn flere 

positive føringer inn mot en evt. ny Lillehammer-søknad, ikke minst signalene som gis mht. gjenbruk 

av anlegg og større bruk av midlertidige løsninger. Samtidig bør en etter vårt skjønn derfor være 

realistisk mht. hva Agenda 2020 i praksis vil kunne innebære mht. reduksjon på nivå på ytelser og 

tjenester som tilbys, hvilke krav som evt. kan fravikes og hvilken risiko IOC i praksis er villig til å ta 

mht. arrangørby. Arbeidsforhold for media og samarbeidspartnere og ikke minst bo-, trenings- og 

konkurranseforholdene for utøverne uansett være viktige parametere i enhver vurdering av 

søkerbyer, og her er det liten grunn til å tro at IOC vil gå særlig ned på funksjonskrav.  
 

Under Tema 3 og Tema 4 gjøre det i relativt stor detalj rede for krav og styringsregime som gjelder 

under vinterlekene. Dette gjelder garantier som skal stilles og kravene i Host City Contract (HCC) og 

HCC Operational requirements. Det vises her til omtalen i rapporten, men generelt noteres det at 

vertsby påtar seg et stort juridisk ansvar overfor IOC.  

 

Tema 3 og 4 drøfter videre utfordringer for Lillehammer mht. de store arealene som kreves for 

deltakerlandsby, innkvartering av media og andre akkrediterte og ikke minst mediesenter. Med 
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utgangspunkt i byens relativt sett begrensede størrelse og mulighet for etterbruk tatt i betraktning, 

er det vanskelig å se for seg løsninger uten en betydelig bruk av midlertidighet. Uten en troverdig og 

godt dokumentert plan for disse forholdene, vil hverken en statsgaranti gis eller en søkerby bli tildelt 

lekene av IOC.   

 

Under Tema 5, mulige medarrangører, drøftes med utgangspunkt i et parametersett ulike scenarier 

for samarbeidsbyer og hvordan disse kan bli vurdert av beslutningstakerne. Uten å konkludere 

forsøker vi her å trekke opp rammer for en diskusjon som uansett må føres videre i egnede fora. 

 

Tema 6 drøfter mulige kandidater for en visjon for lekene, mens Tema 7 drøfter vinterlekene i et 

miljøperspektiv og identifiserer mulige tiltak.  

 

Under Tema 8 SWOT-analyse – potensielle styrker, svakheter, trusler og muligheter for Lillehammers 

kandidatur – samles mange av momentene som diskuteres i rapporten. Noen identifiserte trusler er 

påvirkbare, mens andre er det i mindre grad. I første kategorien inngår konseptets utforming og 

hvordan det forankres og promoteres her hjemme. Et godt utformet konsept – som forsøker å 

begrense svakhetene, unngå truslene, spille på styrkene og utnytte mulighetene – må være målet. 

Videre er kommunikasjon og markedsføring forhold som i liten grad drøftes i dette mulighetsstudiet, 

men som opplagt er avgjørende for utfallet av en evt. søknadsprosess.  

 

En del trusler er mindre påvirkbare. Til syvende og sist er det IOCs medlemmer som bestemmer 

hvem som blir tildelt lekene, og rapporten noterer at det kan være ulike hensyn som her prioriteres.  

 

I rapportens siste kapittel forsøker vi å se noe utover utredningsmandatet i noen tilrådninger. I 

vedlegget detaljeres noen krav til transporttjenester.  
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1 INTERESSENTANALYSE OG SØKERPROSESS 

Nedenfor gis innledningsvis en oversikt over de viktigste interessentene for vinterleker på 

Lillehammer. Dette gjøres i denne omgang på et relativt overordnet nivå. I en evt. senere fase er det 

naturlig å detaljere denne ytterligere både mht. undergrupper samt behov og ønsker, som 

utgangspunkt for detaljering av konseptet, involveringsplan og kommunikasjonsstrategi.  

 

Deretter gis det en oversikt over selve søkerprosessen, både mht. nasjonale og internasjonale 

prosesser.  

 INTERESSENTANALYSE 

Nedenfor er hovedgrupper av interessenter1 diskutert mht. rolle og ansvar, interesser/ønsker og 

evne til påvirkning. For flere hovedgrupper vil interessene nødvendigvis kunne være sammensatte, 

og de antatt viktigste er presentert nedenfor.  

Tabell 1 Interessentanalyse 

Interessent  Interessentens rolle og ansvar, behov/ønsker og evne til å  
påvirke 

Nasjonale 
myndigheter 
 
(Storting, 
regjering, 
departementer, 
statlige 
virksomheter) 

Ansvar og rolle: 

 Overordnet økonomisk ansvarlig for lekene gjennom brutto statsgaranti 

 Økonomiske tilskudd til lekene v/organisasjonskomiteen (OCOG) og evt. 
egne utbyggingsorganisasjoner for ulike infrastrukturtiltak. Garanti for 
netto tilskudd fra staten for å dekke OCOGs driftsunderskudd 

 Staten ved Kulturdepartementet mottar og behandler søknad fra søkerby 
om statsgaranti 

 Står ansvarlig for en rekke garantier som gis som en del av søknaden til 
IOC, herunder mht. immaterielle rettigheter, sikkerhet, helsetjenester, 
tilgang til frekvenser, adgang til riket for akkrediterte osv. (se senere 
omtale av garantier.)  

 Med noe forbehold om organisering av lekene; sannsynlig 
majoritetsaksjonær i selskapet som arrangerer lekene (OCOG) 

 

Nasjonale myndigheter vil nødvendigvis ha en rekke ulike interesser knyttet til 
evt. vinterleker, herunder særlig: 

 Vellykkede leker som gir gode samfunnsmessige og langsiktige gevinster 
for en region og i størst mulig grad for landet. Slike gevinster kan være:  

o internasjonal goodwill og synlighet 
o utvikling av fornuftig infrastruktur med god og bærekraftig 

gjenbruk 
o økt turisme og synlighet for norske produkter og tjenester 
o arbeidsplasser og aktivitet før, under og etter lekene 
o utvikling av nye produkter/tjenester/teknologi 
o bygge opp under idretten og frivillighet i landet 

                                                                        
 

 
1 I noen sammenhenger skilles det mellom begrepene Aktør og Interessent, der førstnevnte kan påvirke tiltaket direkte og 
sistnevnte påvirkes av det. For enkelhets skyld opererer vi her kun med interessenter, som angitt i kommunens oppdrag.  
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Interessent  Interessentens rolle og ansvar, behov/ønsker og evne til å  
påvirke 

o bruke lekene som virkemiddel for å støtte oppunder en aktiv 
befolkning 

o vise frem norske verdier og kultur internasjonalt 
o vinterlekene som en samlende nasjonal begivenhet  

 Begrense økonomiske forpliktelser og risiko. Sørge for at statlige penger i 
så stor grad som mulig går til langsiktige, hensiktsmessige og bærekraftige 
tiltak. Medfinansiering fra kommuner, fylkeskommuner og evt. private 

 Solid planlegging og gjennomføring av lekene (som garantist og sannsynlig 
majoritetsaksjonær i OCOG) 

 Forutsigbarhet, ryddighet og oversiktlighet i planer og roller for de statlige 
aktørene som er involvert i gjennomføringen av lekene. Arrangøransvar 
brukes for å heve kompetanse og samordningen mellom offentlige 
aktører 

 

Evne til å påvirke: Nasjonale myndigheter avgjør i praksis hvorvidt en søknad 
skal sendes fra søkerby. Uten nasjonal støtte gis ikke nødvendige garantier og 
IOC vil ikke kunne tildele lekene til Lillehammer.  
 

Lillehammer 
kommune og 
med-
arrangerende 
kommuner og 
fylkeskommuner 

Innledningsvis kan det noteres at Lillehammer som vertsby har flere roller; 
som søkerby i søkerfasen og ved tildeling som deltaker i 
arrangementskomiteen OCOG, som vertsby med store forpliktelser overfor 
IOC gjennom Host City Contract, og gjennom utøvelse av ordinære 
kommunale oppgaver som planmyndighet mv.  
 
Ansvar og rolle:  

 Søkerby, sammen med den nasjonale olympiske komiteen (NOC), som i 
Norges tilfelle er Norges idrettsforbund, NIF 

 Vertsby og part til Host City Contract, sammen med NIF 

 Deltakelse i arrangementskomiteen OCOG 

 Selvstendige oppgaver innenfor typiske kommuneoppgaver under 
gjennomføringen av lekene, samt å stille opp med eksempelvis arealer for 
inkvartering av frivillige osv.  

 Ordinære kommunale og fylkeskommunale oppgaver, som 
planmyndighet, samferdselsløsninger, legevakt, tannlegetjenester under 
lekene mv.  

 
Arrangerende kommuner og fylkeskommuner har en rekke interesser knyttet 
til vinterlekene. Dette diskuteres nærmere under Tema 6 Fremtidsbilde 
2026/2030, men følgende fremheves her:  

 Vinterleker som i størst mulig grad bygger opp under den visjon som 
ligger bak søknaden, og som gir merverdi utover hva som ville vært tilfelle 
uten et OL/PL. Mest mulig positive ettervirkninger, herunder:  

o investeringer / forsering av investering i nyttig infrastruktur, 
anlegg, areal og overnattingskapasitet 

o bygge opp under regionen som et besøks- og sportssentrum 
o stimulere arbeidsplasser og aktivitet i byen og regionen 
o tilstrømning/tilflytting og besøk av turister, studenter mv 
o nye idrettsarrangement og kulturarrangementer etter OL/PL 
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Interessent  Interessentens rolle og ansvar, behov/ønsker og evne til å  
påvirke 

o oppbygging av byen/regionen til en best mulig 
opplevelsesdestinasjon 

o goodwill og merkevarebygging av byen og regionen 
o bidrag til finansiering av anlegg i etterkant mv. 

 Ny/rehabilitert infrastruktur og anlegg som er brukervennlige for 
innbyggere og ikke unødig krevende og dyre å drifte i etterkant 

 Mulighet til å drive en ønsket og styrt byutvikling som en del av lekene. 
Det er meget betydelige arealer som må bygges permanent og/eller 
midlertidig, der deler av dette kan benyttes til å nå mål for byen 

 Størst mulig aktivitet, oppmerksomhet og besøk under selve lekene, med 
muligheter for lokalt næringsliv 

 En vellykket folkefest under lekene, som bla. bidrar til fellesskap, identitet 
og samhold i byen og regionen 

 Under gjennomføringen av lekene; oversiktlige og forutsigbare oppgaver 
for kommunen og fylkeskommunen, med ryddig gjennomføring og godt 
samarbeid med OCOG og statlige virksomheter 

 Begrense finansielle bidrag og økonomisk risiko til organisasjonskomiteen 
OCOG og aktiviteter utenfor OCOG (non-OCOG) 

 
Kommuner som mot sin vilje ikke er med i et søkerkonsept, vil ha interesser 
av å komme inn i konseptet.  
 
Evne til å påvirke: Uten en vertsby blir det ikke noe OL/PL. Betydelig 
innflytelse gjennom etablering av et konsept for lekene. 
 

Norges 
idrettsforbund og 
olympiske og 
paralympiske 
komite (NIF) 

Rolle og ansvar:  

 Søker som nasjonal olympisk komite (NOC), sammen med vertsby, om 
vinterlekene. Sentral i søkerprosess med dialog bla. mot internasjonale 
særforbund og nettverk 

 Medarrangør og deltaker av OCOG 

 Nasjonal rettighetshaver for immaterielle rettigheter til OL-ringene 
 
Det er generelt et ønske i idretten at Norge innimellom står som arrangør av 
de store idrettsarrangement. Idretten består samtidig av mange interesser, 
men de mest sentrale i denne sammenheng vurderes å være:  

 NIF sentralt har interesse av en balansert søknad som gir bredest mulig 
støtte i idretten. Idretten ønsker generelt flere og/eller bedre 
idrettsanlegg som et resultat av lekene, med etterbruk innen idrett  

 Bruke vinterlekene til å løfte idretten nasjonalt, både vinteridrettene og 
andre idretter, gjennom satsninger forut for lekene. Dette kan både være 
i programmer lokalt og nasjonalt, men også satsninger i infrastruktur og 
anlegg lokalt og nasjonalt, eksempelvis regionale toppidrettsentre. 
Oppmerksomhet og fokus nasjonalt og internasjonalt som medarrangør  

 Generelt et ønske om en idrettslig aktiv befolkning og økt deltagelse i 
idrett, satsning på toppidrett forut for OL/PL på hjemmebane og en 
profilering av den norske idrettsmodellen  

 De syv olympiske vinterforbundene ønsker generelt høy satsning på dem 
og en styrket anleggssituasjon (nybygg og/eller rehabiliterte anlegg med 
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Interessent  Interessentens rolle og ansvar, behov/ønsker og evne til å  
påvirke 

sikret finansiering for drift), gjerne med egne dedikerte anlegg. Øvrige 
særforbund ønsker mest mulig utvikling av anlegg og aktivitet for sin 
idrett, samt å minimere andelen av spillemidler som brukes til 
investeringer i OL-anlegg 

 Idrettsutøvere har fordel av store mesterskap på hjemmebane, med stor 
synlighet og økte sportslige og kommersielle muligheter 

 Bygge opp under rekruttering og opplæring av frivillige knyttet til idretten 

 Høyt finansielt bidrag ved utkjøp/salg av rettigheter til ringene nasjonalt 
(gjennom Joint Marketing Program Agreement JMPA). OCOG-budsjett 
med satsning på idrett, og et opplegg for finansiering av anlegg som i 
minst mulig grad går utover investeringer i idrettsanlegg ellers og særlig i 
andre deler av landet 

 Bygge opp under Lillehammer som et viktig senter for vintersport  
 
Det er for øvrig relevant å ta med en hovedkonklusjon fra evalueringsrapport 
om norske OL/PL-prosesser av mars 2015, der utvalget skriver følgende mht. 
evt. fremtidige søknadsprosesser:  
 
Idrettsbevegelsen er en organisasjon der flere organisasjonsstrukturer griper 
over i hverandre (en matriseorganisasjon). I en slik organisasjon vil 
gjennomføringsevnen i stor grad bero på at medlemmene tror på og brenner 
for det aktuelle prosjektet. Bare slik kan det skapes den lojalitet og begeistring 
som kan gi et slikt prosjekt legitimitet i idretts- bevegelsen og i samfunnet 
forøvrig. Prosjektets visjon og mål må kunne sammenfattes i en enkel og 
troverdig ”fortelling” som gir svar på spørsmålet: Hvorfor skal vi arrangere  
 OL/PL i Norge? Et enkelt ledd i den olympiske- og paralympiske bevegelse vil 
aldri kunne ha eierskapet til denne fortellingen alene. Den må forankres på en 
troverdig måte i hele organisasjonen, nasjonalt og internasjonalt. 
  
Idretten må være mer lydhør og profesjonell i håndteringen av 
motforestillinger og kritikk som kommer opp, samt invitere til og gi rom for 
motforestillinger i organisasjonen. 
 
Evne til påvirkning: Sammen med vertsby er NIF (NOC) søker av lekene, med 
betydelig evne til påvirkning av søkerkonseptet. 
 

Den 
internasjonale 
olympiske 
komiteen (IOC) 
og den 
internasjonale 
paralympiske 
komite (IPC) 

Rolle og ansvar:  

 Rettighetshaver for OL/PL 

 Tildeler lekene etter en vurdering av søknad 

 Rolle og ansvar som gitt i Host City Contract (se nærmere beskrivelse 
under Tema 3 Rammebetingelser og krav) 

 
IOCs og IPCs interesser er primært:  

 IOC (og IPC) har interesse av at alle parter er fornøyde og bidrar til 
vellykkede leker. IOC ønsker generelt søkere og arrangører som ønsker å 
bruke vinterlekene til å skape noe som ikke ville vært mulig uten dette 

 Ønsker at søker stiller med en søknad med et godt konsept både for 
vertsby og IOC, og en god plan for gjennomføring. Dvs. fokus på god 
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Interessent  Interessentens rolle og ansvar, behov/ønsker og evne til å  
påvirke 

tilrettelegging for akkrediterte, god infrastruktur og logistikk, og på alle 
måter et vellykket arrangement som bygger opp under renommé, 
merkevare og attraktivitet av OL/PL  

 At søknaden har solid støtte nasjonalt og lokalt  

 IOC vil i vurderingen av søknaden ha et særlig fokus på gjenomførbarhet i 
konseptet, «athletes first»-prinsippet og så gode arbeidsforhold for media 
og samarbeidspartnere, herunder TOP-sponsorer, som mulig. Ønsker ikke 
etablering av såkalte «white elephants»; anlegg som i etterkant ikke 
brukes og vedlikeholdes og som gir et dårlig etterbruk og ettermæle for 
lekene og IOC  

 IPC er særlig opptatt av å fremme rollen til og oppmerksomheten rundt 
de paralympiske vinterlekene, og som gir gode forhold for deltakere og 
besøkende  

 Iht. signaler fra IOC er det et ønske om å begrense kostnadsveksten i 
OL/PL. (Se også omtalen under Tema 2 IOCs visjoner for fremtidige 
vinterleker.)  

 
Evne til påvirkning: Tildeler lekene, samt rolle og ansvar som gitt av HCC. 
Potensielt avgjørende påvirkningsevne. 
 

Internasjonale 
olympiske 
vinterforbund, 
utøvere, trenere 
mv. 

Rolle og ansvar:  

 Skal godkjenne konseptet innenfor sine ansvarsfelt, ref. nærmere omtale 
under Tema 3 

 Gir tilrådninger til IOC 

 Rolle og ansvar under gjennomføringen av lekene 
 
De internasjonale særforbundene har generelt interesse av leker som gir 
deres utøvere og akkrediterte best mulige forhold, og med et konsept som på 
sikt bygger opp under deres idrettsgrener.  

 Generelt har de et ønske om et vellykket arrangement og en folkefest 
som gir økt oppmerksomhet og sponsormuligheter for deres idretter, 
gjerne med mulighet til å prøve ut nye grener innenfor deres idretter.  

 Utøvere har interesse av gode arenaer, erfarne arrangører, skjermede 
trenings- og overnattingsfasiliterer, gode servicefunksjoner utover 
idretten, korte avstander, folkefest og folkeliv på arenaer og ved 
seremoniene mv.  
 

Tilsvarende er det andre særforbund utenfor lekene som ønsker å få sine 
idretter inn i OL/PL.  

 
Evne til påvirkning: Vil kunne påvirke i forhold til anlegg og krav til disse 
gjennom godkjenning av relevante deler av konseptet. 
 

Ulike 
organisasjoner, 
som NGO, 
næringsliv, 
arbeidstaker-

Ansvar og rolle:  

 Intet spesielt ansvar eller rolle utover evt. høringsaktører til plansaker mv, 
med mindre en slik rolle initieres av OCOG 

 Entreprenører for utbygging; kontraktsforhold til OCOG/byggherre 
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Interessent  Interessentens rolle og ansvar, behov/ønsker og evne til å  
påvirke 

organisasjoner, 
lokale 
grupperinger, 
naboer mv. 

Interessene vil sprike med hvilke organisasjoner dette er. De kan være for 
eller mot at Lillehammer skal arrangere lekene, evt. betinget 
tilhengere/motstandere gitt at visse kriterier oppfylles. Interessene kan være 
knyttet til:  

 Interesser knyttet til utbygging av anlegg og annen infrastruktur 

 Satsninger/programmer innen visse områder 

 Næringsinteresser knyttet til turisme. Gjøre Lillehammer og regionene 
rundt mer attraktive for turister. Utvikle merkevaren som en komplett 
vinter- og sommerdestinasjon 

 Utforming og plassering av anlegg og infrastruktur 

 Miljøhensyn og avbøtende tiltak, både i anleggsgjennomføringen og i 
etterkant 

 Restriktive tiltak på eksempelvis samferdsel under gjennomføringen av 
lekene 

 Etterbruksvilkår 

 Arbeidsmessige betingelser knyttet til anleggsutbygging 

 Finansieringsbidrag  
 
Organisasjonene vil generelt forvente å bli lyttet til i planlegging og 
gjennomføring av vinterlekene. 
 
Evne til påvirkning: indirekte, gjennom påvirkning av beslutningstakere og 
opinion samt som høringsinstanser i planprosesser og evt. andre tiltak. 
 

Nasjonale og 
internasjonale 
media 

Ansvar og roller:  

 Produksjonsansvar under avtale med IOC og IOCs TV-selskap (OBS) 

 Kjøper nasjonale/regionale rettigheter til å sende fra lekene fra IOC 
 
Interesser:  

 Så gode arbeidsforhold som mulig under OL/PL. Dette har føringer for 
plassering av mediesenter (bestående av MPC og IBC) og 
medieinnkvartering, et sømløst transportsystem og teknologiske 
plattformer som virker optimalt under lekene  

 Ønske om grei standard på overnattingsfasiliteter, men samtidig ikke for 
kostnadskrevende overnatting. En viss spredning av standarden og 
tilhørende pris som tilbys for ulike rom er ønskelig, innenfor akseptable 
rammer 

 For plassering av mediesenter og innkvartering; ønske om et nærmiljø for 
fritid, gode arbeids- og søvnforhold, god kollektivdekning og samtidig 
ønske om å kunne oppleve folkeliv. I tillegg så korte avstander som mulig, 
gode servicetilbud, lydhøre arrangører, samt TV-vennlige avholdelse av 
øvelser og folkefest 

 
Evne til påvirkning: Påvirker opinionen på hva slags vinterleker dette blir og 
vil være. Som en særlig viktig gruppe for IOC, har media også betydelig 
påvirkning mht. arbeidsforhold.  
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Interessent  Interessentens rolle og ansvar, behov/ønsker og evne til å  
påvirke 

Utover rollen knyttet til formidling av selve lekene, vil særlig nasjonale media 
kunne påvirke opinion om hvorvidt Lillehammer bør gis anledning til å søke 
om vinterlekene. Her vil interessene kunne sprike, men tidligere erfaringer 
viser at temaet tiltrekker seg betydelig interesse. 
 

IOC sine TOP 
sponsorer og 
andre sponsorer 

Ansvar og rolle:  

 Eksklusive avtaler innenfor angitte tjenester/produkter via kontrakt med 
IOC, som gir rettigheter til å utføre visse oppgaver i forbindelse med 
arrangementet; både som rene sponsorbidrag og evt. som salg av 
varer/tjenester. Forpliktelser for OCOG og vertsby er forankret i HCC 

 
Interesser:  

 Ønsker et OL/PL i Norge som vil bli spektakulært og preget av 
profilingsmuligheter for egne produkter sammen med OL-ringene, et godt 
gjennomført arrangement, store idrettsprestasjoner og folkefest  

 Vil bruke et OL/PL i Norge til å markedsføre inn mot en ressurssterk 
kjøpegruppe, og også for å premiere egne ansatte ved opphold under 
lekene 

 Ønsker mest mulig avsetning på egne varer og tjenester til OCOG utover 
rene sponsorbidrag, og generelt et godt og profesjonelt samarbeid med 
OCOG  

 
Evne til påvirkning:  
Primært gjennom IOC. 
 

Arenaeiere, 
grunneiere, 
eiendoms-
utviklere og 
investorer 

Ansvar og rolle:  

 Arenaeiere: Leier ut areaner til OCOG, etter gitte spesifikasjoner 

 Grunneiere: Selger areal til OCOG/byggherre 

 Eiendomsutviklere og investorer: litt avhengig av gjennomføringsform, 
kan de bygge ut arealer for OCOG, som så OCOG leier tilbake i en periode 
før, under og etter lekene, etter gitte spesifikasjoner 

 
De primære interessene for denne gruppen, utover et vellykket OL/PL, er som 
følger:  

 På eiendom: Avkastning på egne investeringer, og bruke OL/PL som god 
markedsføring på egen realkapital. Vil generelt sett ha interesse av at OL 
påkoster infrastruktur og tiltak som hever området 

 Forsering av utbyggingsplaner og bidrag til investering gjennom en høy 
leie fra OCOG 

 Lillehammerregionen som et senter for idrett, med aktivitet og 
arrangementer i årene før og etter OL/PL 

 For anlegg: Få finansiert mest mulig av standard og/eller 
kapasitetshevende tiltak på egne anlegg, helst kombinert med et 
arrangement for finansiering i etterkant. Opprusting og evt. utvidelser av 
idrettsanlegg og evt. andre anlegg som benyttes under vinterlekene. 
Eksisterende arenaeiere vil samtidig ikke ønske nyinvesteringer som 
etablerer konkurrenter.  
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Interessent  Interessentens rolle og ansvar, behov/ønsker og evne til å  
påvirke 

Evne til påvirkning: OCOG må komme til enighet med disse under et relativt 
stort tidspress.  
 

Publikum, 
kulturlivet og 
frivillige 

Rolle og ansvar:  

 Frivillige jobber for OCOG 

 Kulturressurser kontraktsfestet tilknytning til OCOG, bla. gjennom 
seremonier og programmer 

 
Interesser:  

 De frivillige forventer et godt tilrettelagt frivilligprogram hvor man kan få 
god opplevelse gjennom å ha vært med på et OL/PL og gjerne bygge 
kompetanse og erfaring. En ”once in a lifetime” opplevelse med vennskap 
på tvers av landegrenser og glede av å være en del av en stor hendelse    

 Publikum forventer godt tilrettelagt infrastruktur med kapasitetssterk, 
praktisk, sikker og enkel adkomst til region og til arenaer, god 
underholdning og servicefasiliteter på arenaene, god sikkerhet kombinert 
med en trivelig atmosfære, spektakulære seremonier, en akseptabel 
prisingsstrategi for billetter og et spennende kultur- og folkefesttilbud 
utover idrettsopplevelsene 

 Kulturlivet ønsker å markere Norge som kulturnasjon og forventer 
bevilgninger og/eller kjøp av kulturtjenester i forbindelse med OL. 
Mulighet for å utforme utsmykning på signalbygg/landemerker, med 
synliggjøring på internasjonalt nivå. Forventes et kulturløft/ressurser i 
tilknytning til et OL/PL, særlig gjennom programmene  

 
Evne til påvirkning: Begrenset direkte innflytelse, men både frivillige, 
kulturtilbudet og publikum vil være avgjørende i forhold til om arrangementet 
blir en suksess eller ikke. 
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 SØKERPROSESS 

Det er to hovedtyper krav som stilles til selve søkerprosessen. Det ene er den formelle prosedyren 

som er satt av IOC, med spesifiserte leveranser til (senere) angitte datoer. Den andre er prosedyren 

som gis av søknad til staten om statstilskudd og statsgaranti. Begge presenteres nedenfor.  

 

 SØKERPROSESS MOT IOC 

Strukturen i søkerprosessen mot IOC er endret noe i forhold til tidligere, bla. som en oppfølging av 

IOCs Agenda2020. Dette gir seg ikke minst utslag i at det underveis skal avholdes en rekke workshops 

med IOC, der dialog og muligheten for læring underveis understrekes fra IOCs side. Samtidig skal det 

nå leveres tre del-søknader, mot før to.  

 

Den nye Revised Candidature Procedure definerer følgende trinn for en søkerby:  

 

Figur 1 Søkerprosess 

 

Figuren nedenfor gir IOCs oversikt over prosessen:  

 

Invitation phase
Phase 1: Vision, 

Games Concept and 
Strategy

Phase 2: 
Governance, Legal 
and Venue Funding

Phase 3: Games 
delivery, Experience 
and Venue Legacy
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Figur 2 IOCs figur for søkerprosessen. Kilde: IOC 

 

 

En konkret timeplan for 2026-prosessen, herunder datoer, er ikke fastsatt, men ifølge IOC vil den 

offisielle Candidature Procedure, dvs. Phase 1, starte tidlig i 2018. Dette ligger noen måneder etter 

hva som gis av en to års forskjøvet 2024-prosess. Nedenfor gjøres det en gjennomgang av 

søknadsprosessen ut fra foreliggende informasjon.  

 

Invitation phase er en ikke-bindende fase der potensielle søkerbyer og NOC (National Olympic 

Committee) i dialog med IOC kan vurdere hvorvidt en ønsker å melde seg på som søkerby. IOC kan i 

denne fasen også direkte invitere byer til søkerprosessen. Fasen avsluttes ved at NOC og søkerby evt. 

forplikter seg til søknadsprosessen og offisiell blir en Candidate City. Det er usikkerhet knyttet til når 

denne avsluttes, men iht. informasjon fra IOC er det rimelig å anta en gang i slutten av inneværende 

år.  
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Phase 1: Vision, Games Concept and Strategy beskriver hvordan lekene vil gi en arv for søkerby, 

idretten og landet. Fokus i denne fasen skal være å bygge nasjonal støtte samt å etablere et konsept 

som bygger opp under de langsiktige utviklingsmålene gjennom å arrangere lekene.  

Fase 1 innledes med workshops med IOC anslagsvis to måneder etter at byen blir Candidate City, og 

avsluttes ved leveranse av Fase 1-rapport til IOC. En to-års parallellforskyving fra 2024 tilsvarer 

februar 2018, men for 2026 vil fristen for Fase 1-rapporten ventelig være en gang i løpet av våren 

2018. Deretter vurderes rapporten av evalueringskomiteen i IOC, som avgir som innstilling to 

måneder senere.   

 

Phase 2: Governance, Legal and Venue Funding fokuserer på at søkerbyen har nødvendig 

lovmessige, kontraktsmessige og finansielle betingelser på plass for å påta seg arrangøransvar for 

lekene. Støtte i befolkning og blant øvrige samarbeidspartnere er videre et fokus i denne fasen. For 

2026-lekene innledes denne fasen med workshops sommer 2018. Datoene er som nevnt ikke 

fastsatte, og en parallellforskyving av 2024-fristene tilsvarer frist for leveranse av Fase 2-rapporten til 

IOC i oktober 2018. Gitt at IOC velger arrangørby sommeren 2019, antas denne fristen som rimelig, 

dvs. en gang i løpet av oktober-november 2018. Evalueringskomiteen gir deretter sin vurdering av 

Fase 2-rapporten.  

 

Phase 3: Games delivery, Experience and Venue Legacy er den siste fasen. Her skal søkerbyene vise 

hvordan de vil arrangere lekene og hvordan en bærekraftig arv fra lekene skal sikres. En forskyvning 

av 2024-prosessen tilsvarer innlevering av Fase 3-rapporten i februar 2019, med påfølgende besøk i 

søkerby og analyse fra evalueringskommisjonen. En rimelig frist i 2026-løpet antas derfor å ligge 

rundt februar-mars 2019.  

 

Endelig velges arrangørby for vinterlekene 2026 av IOC juli 2019.  

 

Vi er særlig usikre på innlevering av rapportene for Fase 2 og 3, og har angitt de to mest sannsynlige 

månedene i figuren nedenfor: 

 

Figur 3 Tidslinje for en eventuell søknad til IOC om OL/PL i 2026 
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Denne såkalte fossefall-figuren – der de enkelte trinnene gjøres suksessivt – er nødvendigvis en 

forenkling mht. det arbeidet som skal gjøres i ulike faser. I stedet er det naturlig at dette i noen grad 

gjøres parallelt. Likevel viser den et bilde av arbeidet og leveranser iht. IOCs krav til 2026-søkerbyer 

med hovedtyngden av arbeidet gjort gjennom 2018 og tidlig i 2019.  

 

Garantiene som kreves som en del av søknadene omtales nærmere under Tema 3 Rammebetingelser 

og krav, men en må merke seg at statsgaranti iht. dette oppsettet skal foreligge til 

oktober/november 2018.  

 

 SØKERPROSESS GITT AV NASJONALE KRAV 

Den nasjonale søknadsprosessen er definert av prosedyrer for behandling av søknad om statsgaranti. 

Denne vil igjen underlegges regime for store statlige investeringer, slik både søknad om Euro2016 

(fotball-EM), YOG2016, Tromsø2018 og Oslo2022 ble det. Det er urealistisk å tro at en søknad om 

statsgaranti og statstilskudd til et OL/PL i 2026/2030 vil kunne falle utenfor investeringsregimet.  

 

I dette regimet må søker dokumentere behov, mål, krav, alternativer, samfunnsøkonomisk 

lønnsomhet og enkelte andre elementer knyttet til lekene. Etter fremleggelse vil søknaden bli 

underlagt ekstern kvalitetssikring, før staten ved Kulturdepartementet i det hele tatt vil 

realitetsvurdere denne. Forhold som gjennomføringsplan og logistikk, organisering, budsjett, 

styringsrutiner, samfunnsøkonomi og usikkerhet vil særlig være i fokus i den eksterne 

kvalitetssikringen. For detaljer om innhold i dette regimet og krav som stilles, vises det til 

https://www.ntnu.no/web/concept/ks-ordningen1. 

 

Generelt må en ikke undervurdere det detaljnivået som vil kreves av en investering/tilskudd som 

underlegges statens investeringsregime. Det må foreligge en gjennomarbeidet plan for lekene ved 

innlevering av søknaden. Dokumentasjonen for Oslo2022s søknad var til sammenlikning opp mot 

7 000 sider, og den eksterne kvalitetssikringen løp over seks måneder.  

 

Den innenlandske prosessen gis dermed av følgende suksessive hovedtrinn:  

 

 Søkerby og Norges Idrettsforbund (NOC) må innledningsvis bli enige om å iverksette en 
søkerprosess, herunder hvordan søkerfasen skal finansieres. Dette vil kreve politiske vedtak i 
begge organisasjoner. Samarbeidskommuner må dessuten slutte seg til et hovedkonsept 
med en eller annen form for avtale. Mest realistisk vil det også gjøres kontakter på nasjonalt 
myndighetsnivå  
 
En søkerorganisasjon må etableres, hvilket sannsynligvis krever en prosess med offentlig 
anskaffelser og noe innhenting av ekstern kompetanse 
 

 Deretter må en søknad til staten utarbeides i form av en såkalt konseptvalgutredning (KVU). 
Søknaden gjelder en rekke garantier og tilskudd  
 

 Søknaden underlegges deretter ekstern kvalitetssikring iht. statens regime for store 
offentlige investeringer  
 

https://www.ntnu.no/web/concept/ks-ordningen1
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 Deretter, når regjeringen ved Kulturdepartementet (KUD) har trygghet omkring 
tallgrunnlaget, er det naturlig å forvente en forhandling mht. finansiering for deltagende 
kommuner 2  
 

 Etter dette avgir regjeringen ved KUD sin innstilling til Stortinget, gitt at regjeringen ønsker å 
fremme dette for Stortinget 
 

 Stortinget behandler innstillingen og gjør sitt vedtak mht. statsgaranti og støtte til en norsk 
søknad. Først etter dette kan nødvendige garantier avgis av regjeringen ved KUD til IOC 3 

 

Den nasjonale prosessen gir med andre ord en «fortung» prosess i forhold til IOCs søknadsprosess, 

der det meste mht. konsept og løsninger må være avklart ved avgivelsen av søknad til staten og 

konseptvalgutredningen. Dette innebærer en fremsyning av arbeidet. Nedenfor er den nasjonale 

søknadsprosessen lagt inn i en samme mal som IOCs prosess i figuren over, men med flere måneder 

lagt inn for 2017. Lengden på aktivitetene er lagt inn etter vårt beste skjønn. Det understrekes dog at 

det er en viss usikkerhet i disse anslagene. Dette gjelder ikke minst nødvendig tid for å gjøre politiske 

vedtak om tilslutning til en søkerprosess både i deltakende kommuner og NIF. Dette gjelder 

imidlertid også nødvendig tid for prosesser i regjeringen og Stortinget, samt forhandlinger om 

finansiering mellom partene. Av særlig betydning vil være når finansielle garantier fra staten må 

foreligge, bla. i forhold til sommerferie, og hvor lang tid behandlingen på Stortinget vil ta.  

 

Nedenfor har vi lagt til følgende forutsetninger til grunn:  

 statsgarantien må foreligge senest i november 2018, til Leveranse 2 til IOC 

 behandlingen på Stortinget løper i tre måneder 

 KUD vil trenge noe tid både til å forhandle med søker og fremme en søknad til Stortinget. Til 
sammen er det satt av tre måneder samlet for dette 

 ekstern kvalitetssikring av søknaden tar seks måneder (tilsvarende som Oslo2022) 

 utarbeidelse av søknad til staten iht. investeringsregimets krav tar anslagsvis fem måneders 
effektivt arbeid 

 oppstart, avklaringer og utlysning av oppdrag settes iht. hva som gjenstår av tid. Her er en 
åpenbar usikkerhet i planen 

 

Dette gir følgende bilde, der både den nasjonale og den internasjonale søkerprosessen er lagt i 

samme figur:  

 

                                                                        
 

 
2 Partene kan evt. være enige om prinsipper tidligere, som eksempelvis prosentvis andel av kostnadene. Men det må i så fall 
også tas stilling til om finansieringsbidrag skal være en prosentvis andel av regnskap eller av budsjett; med andre ord hvem 
som tar risikoen i finansieringsmodellen. 
3 Enkelte generelle garantier, av typen som å uttrykke støtte til søknaden etc., kan kreves tidligere, som en del av 
leveransen i Fase 1. De store garantiene antas imidlertid å følge med søknaden i Fase 2.  
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Figur 4 Tidslinje for en nasjonal og internasjonal prosess 

 

Fremdriftsplanen bygger på en rekke forutsetninger som kan vises seg optimistiske eller 

pessimistiske. Men uansett viser den at den nasjonale prosessen klart fremskynder arbeidet som må 

gjøres i betydelig grad, sammenholdt med hva IOCs plan legger opp til, der søknaden til staten må 

utarbeides mer eller mindre parallelt med Invitation phase.  

 

For å rekke garantiene som må gis som en del av Fase 2 for en 2026-søknad, herunder statsgaranti, 

er det vårt anslag at arbeidet må starte opp tidlig sommer 2017. Dette innebærer en meget stram 

tidsplan. For en 2030-søknad har en nødvendigvis vesentlig bedre tid. 

 

 PROSESS I ETTERKANT AV EN TILDELING 

Nedenfor ser vi kort på hva som følger etter en tildeling. Beskrivelsene er langt fra fullstendig mht. alt 

som vil skje, som også i stor grad må løpe parallelt.  

 

Av det mer institusjonelle noteres at OCOG skal etableres i løpet av halvåret etter tildelingen. 

Deretter skal det etableres og godkjennes en detaljert plan for lekene (Games Delivery Plan). 

Generelt er det en rekke prosesser som løper mot IOC i denne perioden, og det vises til senere 

beskrivelser i rapporten.   

 

Samtidig starter det virkelige arbeidet hjemme, der alle nødvendige tiltak for å få til vellykkede leker 

må detaljplanlegges og gjennomføres: Arenaer må bygges/rehabiliteres, innkvartering og 

mediesenter må etableres, logistikken planlegges og utføres, helse og sikkerhet må håndteres osv. 

(Se Tema 3 og 4 for en nærmere beskrivelse.) En av de største utfordringer vil være å få på plass de 

betydelige arealvolumene som er nødvendig. Dette gjelder deltakerlandsby (OV), medieinnkvartering 

(hoteller og medielandsby) og mediesenteret, som både hver for seg, men ikke minst til sammen, 

utgjør svært store volumer.  

 

Perioden fra tildeling til oppstart av lekene er rundt syv og et halvt år. Den reelt tilgjengelige tiden er 

lavere, ettersom det vil ta noe tid å få en OCOG opp og stå og fordi fasilitetene må stå klar i noe tid 
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før lekene. Dette gjelder både anlegg og mediesenteret, der førstnevnte skal prøves i verdenscup-

renn året før, mens mediesenteret skal være klart til overtakelse 8-10 måneder før lekene starter.  

 

Samtidig er de offentlige beslutningsprosessene knyttet til å etablere bygg omfattende og normalt 

tidkrevende. Nedenfor ser vi nærmere på dette – selv om det understrekes at dette er en meget 

forenklet beskrivelse og at prosessene bla. vil avhenge av hvilke typer bygg det er og hva slags 

inngrep de innebærer. Likevel er det illustrativt å skissere dette opp, om enn på et overordnet nivå.  

 

Byggene som skal opp til OL må planlegges, prosjekteres, godkjennes og lyses ut i markedet før selve 

byggingen tiltar. Denne prosessen, igjen med utgangspunkt i 2026, er søkt illustrert i Figur 5.  Som en 

illustrasjon er det tatt utgangspunkt i følgende overordnede tidsplan på halvårsnivå:  

 OCOG er fullt operativt til årsskiftet 2020 

 Arkitektkonkurranse og skisseprosjekt bruker om lag ett år, fra utlysning og vurdering til 
ferdigstilling 

 Deretter følger forprosjekt og regulering, som anslås til ett år. Evt. kvalitetssikring 
gjennomføres 

 Etter dette følger detaljprosjekt og arbeidstegninger. Dette tar et halvt til ett år 

 Deretter følger utlysning av de store utbyggingsoppdragene, evaluering og tildeling 
 

Først etter dette er en klar for å starte byggingen, anslagsvis rundt andre halvår 2022/første halvår 

2023. Dette er dels meget store byggeprosjekter, der en total byggetid på 2-2,5 år kan være et greit 

anslag. Det tas i denne prosessbeskrivelsen ikke stilling til hvem som er byggherre – om det er OCOG, 

private utbyggere eller en offentlig virksomhet – men hvem det er kan påvirke prosessen og 

nødvendig tid.  

 

 

Figur 5 Prosess etter evt. tildeling av 2026-lekene i juli 2019 

 

Oppsummert er det ikke særlig mer tid enn nødvendig for å få funksjonene på plass, og utfordringer i 

reguleringsprosess og offentlige godkjenninger kan presse tidsplanen ytterligere. Disse 

sammenhengene må detaljeres langt grundigere i evt. senere faser i søknadsprosessen, der det 

spesifiseres og detaljeres iht. type bygg, et definert konsept og en beskrevet gjennomførings- og 

entreprisestrategi.  
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TEMA 2 – IOCS VISJONER FOR FREMTIDIGE VINTERLEKER 
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2 IOCS VISJONER FOR FREMTIDIGE VINTERLEKER 

Iht. oppdraget fra kommunen fokuserer dette temaet på Olympic Agenda 2020 – IOCs strategiske 

veikart for den olympiske bevegelsen. Nedenfor gis et kort sammendrag og vurdering av de mest 

relevante forholdene fra Agenda2020 mht. en evt. søknad fra Lillehammer.  

 

Agenda 2020 ble vedtatt på IOCs 127ende session i desember 2014. Det vil nødvendigvis alltid være 

flere hensyn som ligger bak en slik reform, men vi ser den i forhold til en del utfordringer IOC har 

møtt:  

 Et stadig mer påkostet arrangement også for vinterlekene, eksemplifisert med Sochi2014 

 Et omdømmeproblem for IOC, som bla. går tilbake til korrupsjonssakene fra århundreskiftet, 
kombinert med nyere doping-skandaler og generelt begrenset åpenhet i organisasjonen 

 Søkerprosessen for vinterlekene i 2022, der samtlige europeiske søkerbyer trakk seg etter 
manglende støtte i befolkningen og/eller nasjonalt 
 

For å utvikle Agenda2020 nedsatte IOC 14 arbeidsgrupper, som arbeidet med hhv. søknadsprosessen 

for arrangørbyer; bærekraft og arv fra lekene; forholdet til andre idrettsorganisasjoner; prosedyre for 

å fastsette sportsprogrammet; organisering og gjennomføring av lekene; anti-doping-arbeid og 

beskyttelse av rene atleter; etablering av en olympisk TV-kanal; «Olympism» og en strategi for 

ungdommen; ungdomslekene YOG; styring og åpenhet; etikk; strategisk vurdering av 

markedsmessige sider ved sponsor, lisens mv.; og medlemskap i IOC. Til sammen 40 anbefalinger ble 

utarbeidet for et modernisert IOC og olympiske leker. Det fører for langt å gå inn i alle elementene, 

og for detaljer vises det til https://www.olympic.org/olympic-agenda-2020.  

 

Av særlig interesse for en evt. søknad fra Lillehammer er følgende tilrådninger fra Agenda 2020:  

 Forme søknadsprosessen som en invitasjon, der IOC bistår søkerbyer i større grad og der 
kostnadene med selve søkerprosessen er redusert. IOC kan også direkte invitere byer til å 
søke. Generelt uttrykkes et ønske om generelt å lytte mer til byene i prosessen 

 IOC vil oppmuntre til gjenbruk av arenaer og bruk av midlertidige løsninger 

 IOC tillater forberedende («preliminary») øvelser og evt. også disipliner i andre byer enn 
vertsbyen, og i særlige tilfeller også i andre land om dette er hensiktsmessig ut fra 
bærekraftshensyn 

 Evaluering av søkerbyer skal inkludere en risiko- og mulighetsvurdering med fokus på 
bærekraft og «legacy» fra lekene  

 IOC definerer kjernekrav til lekene, der arenaene skal være state-of-the-art 

 Bærekraft inkludert i alle deler av de Olympiske lekene og IOCs ordinære drift og anskaffelser 

 Sette tak på omfanget av lekene, der grensene for vinterlekene er satt til 2 900 
idrettsutøvere, 2 000 akkrediterte trenere og støttepersonell og 100 events. (Til 
sammenlikning deltok drøyt 1 700 utøvere i Lillehammer-94.) 

 IOC vil la organisasjonskomiteen OCOG kunne foreslå ekstra events i sportsprogrammet for 
lekene 

 Generelt et fokus på å redusere kostnader ved å avholde lekene, der IOC vil komme med 
forslag underveis etter en systematisk gjennomgang av servicenivå og forberedelse til og 
gjennomføring av lekene 

 Internasjonale særforbund (IFs) får større ansvar i planlegging og gjennomføring av lekene, 
herunder en overføring av teknisk ansvar fra OCOG til IFs 

https://www.olympic.org/olympic-agenda-2020
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 IOC skal gå i dialog/engasjere seg med utøvere, frivillige, ungdommen og befolkningen 

 IOC promotere åpenhet, bla. ved å offentliggjøre Host City Contract 
 

I tillegg til dette har IOC justert kravstrukturen sin, og erstattet tidligere 30 tekniske manualer med 

ett kravdokument som ligger som vedlegg til Host City Contract. Kravene presenteres nærmere under 

Tema 3 og 4 i denne rapporten.  

 

Det er under dette punktet fristende å kommentere på den gamle kravstrukturen, som tidligere har 

vært omdiskutert. De gamle tekniske manualene var i praksis en blanding av veiledning og tips til en 

arrangør, mindre viktige krav og ønsker i forbindelse med arrangementet samt absolutte krav IOC 

stiller til en arrangør. Utformingen av manualene skilte imidlertid i liten grad mellom disse, hvilket 

var uheldig. Flere elementer i disse manualene – som hvordan IOC-representanter skulle møtes på 

flyplasser, form på møtebord, invitasjon til statsoverhodet, bestemmelser om mulighet til å ha med 

personlig fotograf på seremonier og en lang rekke andre forhold – var nok i realiteten ikke ment som 

absolutte krav, men fremstod likevel nettopp som det. Det er etter vårt skjønn derfor positivt at IOC 

har ryddet opp i kravstrukturen, og samlet reelle og absolutte krav til arrangør i ett dokument. Øvrige 

ønsker, tips og veiledning er samlet i såkalte Guides, men er ikke forpliktende for arrangøren.  

 

 VURDERING 

Det er flere positive forhold ved Agenda 2020 i forbindelse med en mulig ny søknad fra Lillehammer. 

Ikke minst bør IOCs tiltak for åpenhet og opprydding i kravstrukturen sakliggjøre en debatt om hva en 

søker på og hvorvidt en faktisk bør søke. I tillegg vil en evt. Lillehammer-søknad ha fordeler av 

signaler om gjenbruk av anlegg og en åpenhet for midlertidige løsninger. Generelt er det også 

positivt med Agenda 2020s signal om å bevege seg vekk fra de svært kostnadskrevende vinterlekene 

en har sett eksempler på de senere årene – selv om dette i stor grad har vært knyttet til investeringer 

utover rene idrettsformål, ref. senere omtale. Alt i alt vurderes derfor Agenda 2020 som udelt 

positivt for en potensiell søkerby som Lillehammer, som er vesentlig mindre enn hva IOC i 

utgangspunktet forventer av størrelse på arrangørbyer.  

 

Bærekraft er et viktig fokus i Agenda 2020. Dette er på en side positivt for en Lillehammer-søknad, 

ettersom både Norge og Lillehammer har høy troverdighet mht. miljø og bærekraft og andre forhold 

som ivaretakelse av arbeidstakers rettigheter, ryddighet mht. korrupsjon osv.  

 

På den annen side kan en oppleve at listen for i en søknad å imponere mht. bærekraft vil ligge høyere 

for Lillehammer enn for mange andre potensielle søkerland. IOC ønsker generelt å se endringer – at 

OL betyr noe og driver en positiv utvikling – og vil like gjerne kunne premiere størrelsen på endringen 

mht. bærekraft, like mye som nivået en beveger seg mot.4 For øvrig noteres at også andre søkerland, 

som også vil ha lest Agenda2020, må forventes å legge ekstra innsats i å lage et bærekraftig konsept. 

Det kan bli mer utfordrende å skille seg ut på dette evalueringskriteriet.  

                                                                        
 

 
4 Et eksempel på dette kan være fra Sochi, der miljø og bærekraft ble trukket frem av arrangøren som en viktig del av vision 
og legacy. Under lekene initierte en TOP-sponsor (Coca Cola) innsamling og resirkulering av plastflasker, for første gang i 
Russland. Samtidig opplyste Sochi-OCOG at alt annet avfall ble deponert og/eller brent iht. ordinær praksis i Russland.  
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IOC ønsker søknader som kombinerer bærekraft med en god arv fra lekene. Om arven i praksis 

knyttes til store investeringer, slik en har sett mange eksempler på i det siste, kan dette stå i motstrid 

til hverandre. Slik behøver det imidlertid ikke være. Utfordringen for Lillehammer i så måte er å 

presentere et godt konsept som gir god arv uten det investeringsnivået som har preget en del av de 

siste arrangementene. Det er herunder viktig at en søknad har klare visjoner, troverdighet og appell 

om hva arrangøransvaret skal gi av endring. Dette diskuteres nærmere under Tema 6 Fremtidsbilde 

2026/2030 og Tema 8 SWOT-analyse. 

 

Det hersker nok ulike tolkninger om hvor langt en kan strekke føringene fra Agenda2020. Flere har 

tolket den dithen at IOC nå ønsker å finne tilbake til OLs «sjel», der en relativt enkel standard ved 

IOCs besøk under YOG2016 på Lillehammer har blitt trukket inn som et eksempel.  

 

Vi vil ikke utelukke at enkelte elementer i vinterlekene vil kunne «prutes» noe ned med IOC med 

henvisning til Agenda2020. Etter vårt skjønn bør en likevel ikke overvurdere denne muligheten og 

hva som ligger i Agenda2020. IOC investerer hele sin merkevare og prestisje i hvert enkelt OL og 

dermed i hver enkelt OL-arrangør. Sentrale forhold vil uansett måtte ivaretas på en svært god måte i 

en søknad, for i det hele tatt å være aktuell som arrangør. Dette gjelder ikke minst arbeidsforhold for 

media og samarbeidspartnere, og bo-, trenings- og konkurranseforholdene for utøverne. Som vi vil 

vise under Tema 3, innebærer heller ikke de Agenda2020-inspirerte endringene i krav at disse 

nødvendigvis blir enklere å oppfylle. Det noteres for øvrig at det er en vesentlig forskjell på et 

ungdoms-OL og et ordinært OL. 

 

Etter vårt skjønn bør en derfor være realistisk mht. det rom Agenda 2020 i praksis gir for nivå på 

ytelser og tjenester som tilbys, hvilke krav som evt. kan fravikes og hvilken risiko IOC i praksis er villig 

til å ta mht. arrangørby. Det er generelt lett å slutte seg til tilrådningene fra Agenda2020. Likevel vil 

det avgjørende for en tildeling være hvordan det enkelte IOC-medlem vurderer og evaluerer de ulike 

søkerbyene. Hvorvidt og hvor mye føringene fra Agenda2020 da legges vekt på, er foreløpig usikkert. 

Andre hensyn enn kun kvaliteten på søknaden fra den enkelte by kan spille inn, som diskutert 

nærmere under Tema 8 SWOT-analysen. 
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TEMA 3 RAMMEBETINGELSER OG KRAV 
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3 RAMMEBETINGELSER OG KRAV FRA IOC 

 

Rammebetingelser og krav i olympiske og paralympiske leker er et stort tema, og nedenfor vil vi se på 

de mest relevante av disse. Det vil fokuseres på krav som stilles fra IOC.  

 

Dette kapittelet er disponert som følger:  

 Innledningsvis gis det en oversikt over hovedprinsipper i styringsstrukturen og hierarkiet i 
IOC-dokumenter 

 Det gjøres rede for hvilke garantier som må gis til IOC gjennom søknadene 

 Deretter redegjøres det for og drøftes de viktigste kravene i hovedkontrakten med IOC: Host 
City Contract – principles  

 Avslutningsvis behandles de viktigste kravene til arrangør og arrangementet fra 
kravdokumentet Host City Contract – operational requirements  

 

Kravene som er relatert til infrastruktur samles i neste kapittel under Tema 4.  
 

 STYRINGSSTRUKTUR OG IOCS DOKUMENTHIERARKI 

Arrangementsansvar for olympiske leker bygger på en avtalestruktur mellom arrangørbyen og den 

nasjonale olympiske komiteen («NOC»; i norsk sammenheng NIF) på den ene siden, og IOC på den 

andre. Det er også andre parter som forplikter seg – særlig da staten og offentlige virksomheter, 

øvrige kommuner, hotelleiere, anleggseiere osv. Dette gjøres gjennom garantier gitt direkte til IOC, 

der garantiene ligger som en integrert del av søknaden. Merk imidlertid at det er arrangørbyen, den 

nasjonale organisasjonskomitéen OCOG 5 og NOC som kontraktsmessig er ansvarlig overfor IOC at 

disse tredjepartsforpliktelsene/garantiene faktisk innfris. Arrangørbyen garanterer videre for at 

OCOG oppfyller sine forpliktelser. 

 

Samtidig er NOC, med mindre eksplisitt forpliktet i søknaden, kontraktsmessig unntatt enhver 

finansiell forpliktelse og risiko i avtalen med IOC.  

 

Det er med andre ord arrangørbyen som rent avtalerettslig bærer den klart største risikoen. Denne 

strukturen er selvsagt ikke til hinder for at arrangørbyen kan – og må – inngå egne forpliktende 

avtaler med tredjepartene, som fordeler risiko og som håndheves etter norsk rett. Dette vil imidlertid 

ikke være en formell del av avtalen med IOC og dennes bestemmelser om håndheving av avtalen.6  

 

IOC vil på sin side inngå avtaler med sine respektive samarbeidspartnere, som internasjonale 

sponsorer, leverandører, rettighetshavere innen kringkasting mv. Disse avtalene vil gi forpliktelser for 

OCOG og, via HCC, arrangørbyen.  

 

                                                                        
 

 
5 Organizing Committee of the Olympic Games. I Lillehammer-94 ble den kalt LOOC – Lillehammer Olympic Organizing 
Committee.  
6 Et unntak er om IOC eksplisitt krever at tredjeparters forpliktes etter avtalen, slik de har anledning til å kreve.  
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IOCs dokumenthierarki og styringsstruktur i forbindelse med lekene kan sammenfattes på følgende 

vis:   

 

 

Figur 6 IOCs dokumenthierarki 

 

Et overgripende dokument er The Olympic Charter. Det omtales gjerne som IOCs grunnlov, og er det 

overordnede dokumentet som angir visjon og rolle for IOC. Det fastslår IOCs eierskap til lekene og 

alle rettigheter i forbindelse med dem, regler for promotering, protokollbestemmelser, regler for 

utforming av en OCOG samt roller og ansvar.  

 

Charteret varierer fra det svært overordnede og visjonære til detaljerte regler om prosess, 

prosedyrer og ansvar (som gjentas og detaljeres i andre IOC-dokumenter). I HCC forplikter 

søker/arrangør seg gjennom en garanti til å «respektere» Charteret, dvs. å overholde 

bestemmelsene i Charteret.   

 

I styringsstrukturen mellom IOC og vertsby/NOC/OCOG, er Host City Contract (HCC) – principles det 

øverste dokumentet, som følgelig står over alle andre dokumenter. HCC undertegnes umiddelbart 

etter tildeling av lekene av både arrangørby, NOC og IOC. De to førstnevnte har så ansvaret for å 

etablere organisasjonskomiteen OCOG innen fem måneder, som igjen vil ha det praktiske ansvaret 

med å planlegge og arrangere lekene. Senest én måned etter etablering blir OCOG en kontraktspart 

til HCC.  
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Søkerby, NOC og OCOG er deretter «jointly and severally liable for all commitments under the HCC».  

 

Som et vedlegg til HCC ligger Host City Contract – operational requirements. Dette erstatter som 

nevnt de tidligere Tekniske manualene, og sammenfatter krav som IOC stiller til arrangør via HCC. 

Kravene oppdateres normalt etter hvert gjennomførte leker. Utgangspunktet for gjennomgangen i 

dette mulighetsstudiet er versjonen som gjelder for de Olympiske og Paralympiske lekene i 2024.  

 

I dokumenthierarkiet følger deretter leveranseplanen («the Games Delivery Plan»), som etableres av 

OCOG senest 18 måneder etter opprettelsen av OCOG og som deretter må godkjennes av IOC.  

 

Først deretter følger søknaden og tilhørende garantier («The Candidature Commitments»).  

 

Forpliktelsene iht. avtalen defineres først iht. HCC, deretter iht. Olympic Charter og så iht. 

tolkningsprinsipper etter sveitsisk lov, ref. senere omtale.  
 

 GARANTIER SOM SKAL STILLES TIL IOC GJENNOM SØKNADEN 

Søker, dvs. arrangørby og den nasjonale olympiske komiteen, har ansvar for å innhente en lang rekke 

garantier til IOC i forbindelse med søknadene. Disse må med andre ord foreligge i god tid før en 

eventuell tildeling iht. prosessen beskrevet i kapittel 2. Disse garantiene varierer betydelig i 

detaljeringsgrad. De spenner fra overordnede garantier som erklærer generell støtte til prosjektet, til 

garantier for at de ulike arenaene og øvrige arealer vil bli bygget og være tilgjengelige samt konkrete 

finansielle garantier og garantier om at akkreditert personell får tilgang til riket.   

 

Vi besitter ikke de nye søknadsdokumentene. Det anses likevel at garantistrukturen er noenlunde 

den samme som tidligere, og nedenfor gis en oversikt over de garantiene som ble avkrevd iht. 2022-

prosessens to søknader – Applicant File og Candidature File. Beskrivelsene av garantiene er av 

plasshensyn noe forkortet. I tabellen har vi antatt hvilken myndighet som skulle utstede garantien for 

en 2026/2030-søknad. Dette må vurderes nærmere i en evt. senere fase.  
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Ref.  Garanti Antatt garantigiver 
 

 Garantier fra Applicant File (første søknad)  

Q4.2 Standarder på hoteller i forhold til stjerneklassifisering Innovasjon Norge 

Q6.9 Tilslutning til og overholdelse av internasjonale anti-doping-regler Staten og anti-doping 
Norge 

Q8.12 Myndighetene villig til å avsette radiofrekvenser under lekene Post- og teletilsynet 

Q8.13 Gratis tilgang til radiofrekvenser for gitte grupper under lekene Post- og teletilsynet 

Q9.4 Tiltak gjort for å beskytte immaterielle rettigheter nasjonalt for 
«Lillehammer2026/2030» 

Lillehammer 
kommune 

Q9.8 Akkrediterte med gyldig legitimasjon får tilgang til riket i forbindelse 
med lekene 

Staten 

Q17.7 Respekt for Olympiske Charter, at alle nødvendige tiltak gjøres for at 
byen oppfyller sine forpliktelser, og fri tilgang og bevegelse i riket for 
akkrediterte personer med gyldig dokumentasjon 

Staten 

Q10.9 Søkerby og NOC vil respektere og følge alle forpliktelser i Olympiske 
Charter 

Lillehammer 
kommune og NIF 

Q11.4 Forpliktelse til å inngå en felles markedsføringsavtale der NOCs 
rettigheter føres over til organisasjonskomiteen OCOG i angitt periode 

Lillehammer 
kommune og NIF 

Q11.5 Organisasjonskomiteen OCOGS fulle deltakelse i IOCs internasjonale 
TOP-sponsorprogram og andre IOC markedsføringsprogrammer 

Lillehammer 
kommune og NIF 

   

 Garantier fra Candidature File (andre søknad)  

Q3.2 Støtte og engasjement til søknaden Stat, kommuner, 
fylker 

Q4.1 Respekt for Olympiske Charter og Host City Contract, at alle nødvendige 
tiltak gjøres for at byen oppfyller sine forpliktelser overfor IOC, og fri 
tilgang og bevegelse i riket for akkrediterte personer med gyldig 
dokumentasjon 

Stat, kommuner, 
fylker 

Q4.2 Ingen andre større nasjonale eller internasjonale møter eller begivenhet 
skal finne sted i arrangørbyen eller nærområdene eller ved 
konkurransearenaene under og rett før lekene 

Kommuner 

Q4.3 Alle tiltak vil bli gjort for å beskytte immaterielle rettigheter til Olympisk-
relaterte navn og rettigheter 

Staten 

Q4.6.1 At den som signerer Candidature File og andre dokumenter på vegne av 
byen har fullmakt til å forplikte byen 

Lillehammer 
kommune 

Q4.8 Tillatelse for midlertidig innreise i landet i forbindelse med lekene, og at 
evt. arbeidstillatelser gis raskt og uten avgifter eller gebyrer 

Staten 

Q4.9 Adgang til å ta inn og ut av landet utstyr som er nødvendig for 
akkrediterte grupper, herunder særlig utøvere, støtteapparat, presse og 
kringkastere, uten avgifter eller gebyrer  

Staten 

Q5.4 Alle bygge- og anleggsarbeider skal være i overenstemmelse med 
nasjonale reguleringer og internasjonale avtaler mht. beskyttelse av 
miljøet 

Kommunene 

Q6.1 Finansiell garanti for å dekke evt. underskudd i organisasjonskomiteen 
OCOC 

Stat 

Q6.2.1 Garanti for å levere sikkerhet, helsetjenester og andre offentlige 
tjenester kostnadsfritt til organisasjonskomiteen OCOG 

Stat 

Q6.2.2 Eventuelle andre finansielle garantier som er gitt Ikke vurdert relevant 

Q6.3 Garanti og beskrivelse for hvordan kompetente myndigheter skal unngå 
ågerprising (svært høye priser før og under lekene), med særlig 
referanse til hotellpriser 

Innovasjon Norge / 
Lillehammer 
kommune m.fl. 
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Ref.  Garanti Antatt garantigiver 
 

Q7.1 Undertegnet markedsavtale mellom Lillehammer kommune og NIF 
(Joint Marketing Program Agreement; JPMA) 

Lillehammer 
kommune og NIF 

Q7.2 Garanti for at partene i Q7.1 vil inngå en tilsvarende avtale for 
Paralympics  

Lillehammer 
kommune og NIF 

Q7.3.1 Nødvendig lovgivning vil komme på plass for effektivt å redusere og 
sanksjonere ambush marketing (der kommersielle aktører knytter seg til 
og forsøker å profitere på olympiske leker og symboler, uten å ha 
nødvendige tillatelser), og tiltak for å unngå ambush marketing i form av 
gatesalg, billettsalg, reklameplass og i luftrom som undergraver 
sponsorers interesser og rettigheter 

Staten.  
Kommunene 

Q7.3.2 Forpliktende tilbud / opsjoner fra eiere av private reklameplasser på 
angitte OL-relevante områder (særlig rundt arenaer og seremonisteder, 
i sentrum og andre steder som vil bli særlig knyttet til lekene) 

Kommuner, basert på 
tilbud fra aktørene 

Q7.3.3 Forpliktende tilbud / opsjoner fra eiere av reklameplasser på offentlig 
transport i deltakende kommuner 

Kommuner, basert på 
tilbud fra aktørene 

Q7.3.4 Forpliktende tilbud / opsjoner fra eiere av reklameplasser på berørte 
flyplasser 

Kommuner, basert på 
tilbud fra aktørene 

Q7.6.2 Anledning til å etablere et minnemyntprogram Staten 

Q7.7 I fall det planlegges et eget lotteri som finansiering til lekene, tillatelse til 
å føre et slikt program 

Ikke vurdert relevant 

Q8.7 Garantier for finansiering av arbeider på arenaer De som finansierer 
utbyggingen av hver 
arena 

Q8.8 Garantier for kontroll over areal og alle rettigheter i perioden for 
deltakerlandsby, pressesenter, kringkastingssenter, arena for 
medaljeseremoni og kommersielle rettigheter for disse i forbindelse 
med lekene  

Utbyggere / eiere 

(Q8.8) Garantier fra internasjonale særforbund at arenaer oppfyller deres 
tekniske spesifikasjoner 

Internasjonale 
særforbund 

Q8.17 At tilstrekkelig strøm vil være på plass på relevante arenaer under 
lekene, uten å innvirke negativt på øvrige kunder 

Netteiere 

Q9.5.4 Tilsvarende som for Q8.8, men for Paralympics  Utbyggere / eiere. 
Internasjonale 
særforbund 

Q9.9.2 Planlegging og utbygging av arenaer vil følge nasjonale krav om 
universell utforming 

Kommunale 
planmyndigheter 

Q9.12.1 Garantier for finansiering av Paralympics Staten 

Q10.2 At sted valgt for bygging av deltakerlandsby er i overenstemmelse med 
kommuneplan 

Kommuner / 
kommunale 
planmyndigheter 

Q10.5 At utbyggere av deltakerlandsby vil la OCOG inngå i teamet som en del 
av prosjekteringen  

Private utbyggere 

Q10.6 Garanti for finansieringen av deltakerlandsbyen fra de ulike aktørene Relevante aktører 

(Q10.6) Bakenforliggende garanti for finansiering av deltakerlandsbyen, i fall 
øvrige aktører faller fra 

Staten 

Q10.7 Hvis deltakerlandsbyen skal leies, en garanti for leiekostnadene som 
OCOG må betale 

Private utbyggere 

Q10.8 Hvis eksisterende bygninger skal brukes som deltakerlandsby, en garanti 
for bruksrett  

Eier 

Q10.9 At deltakerlandsbyen utformes etter angitte nasjonale og internasjonale 
standarder for universell utforming 

Kommuner / 
kommunale 
planmyndigheter 
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Ref.  Garanti Antatt garantigiver 
 

Q10.11 Garanti for OCOGs kontroll med utnyttelse av alle kommersielle 
rettigheter i deltakerlandsbyen under lekene 

Private utbyggere 

Q11.9 Garanti for fredelig avholdelse av lekene på nasjonalt nivå (dvs. 
ivaretakelse av den generelle sikkerheten) 

Staten 

Q11.10 Garanti for fredelig avholdelse av lekene på evt. lokalt nivå (dvs. for 
sikkerhetsstyrker under lokalt eller regional myndighet) 

Ikke relevant for Norge 

Q12.2 Liste over tilgjengelige hotellrom, garantert av nasjonale 
turistmyndigheter 

Innovasjon Norge 

Q12.7.1 Garantier for maksimumspriser på hotellrom som holdes av for [men 
betales av] akkrediterte 

Lillehammer 
kommune, deltagende 
kommuner 

Q12.7.2 Garanti for tilgjengelighet og priser for evt. eksisterende bygninger som 
for øvrig inngår i plan for innkvartering 

Eiere av bygg 

Q12.7.3 Godkjenning og planer for evt. nye hoteller eller annet 
innkvarteringsareal som skal brukes 

Eier/utbygger 

Q13.3 Garanti for tilstrekkelig kapasitet på flyplass OSL 

Q13.6 Garanti for bygging av ny infrastruktur nødvendig for lekene Staten 

Q13.11 Garanti for nye infrastrukturanskaffelser i rullende materiell nødvendig 
for lekene 

Staten 

Q13.19 Garanti for operasjonalisering av Olympic route, som relevant Statens vegvesen, 
Lillehammer 
kommune, deltagende 
kommuner, fylker 

Q13.22 Garanti for drift av trafikkkontrollsentral Statens vegvesen, 
Jernbanedirektoratet 
m.fl. 

Q14.1 Garanti for bygging og tilgang til presse- og kringkastingssenter, og 
garanti for kontroll av alle kommersielle rettigheter i senteret. 

Utbygger/eier 

 

 

 VURDERING  

Garantilisten er omfattende. Samtidig bør den leses i lys av at IOC har behov for visshet om 

gjennomføringsevne og at sentrale parter faktisk står bak søknaden. Garantistrukturen, og da særlig 

de bakenforliggende avtalene bak garantistrukturen, er dessuten til hjelp for arrangøren overfor 

tredjeparter i hva som lett kan bli krevende prosesser.  

 

Det er noen forhold en potensiell søkerby bør være særlig oppmerksomme på mht. garantier. Det 

ene er at svært mange avtaler må være på plass ved innlevering av de tre IOC-søknadene, særlig 

søknad nummer to. Dette gjelder blant annet med private utbyggere/eiere for deltakerlandsby, 

mediesenger og mediesenter, samt ikke minst statsgarantien.  

 

For 2026-lekene må garantiene være på plass i slutten av 2018, evt. februar 2019. Dette er åtte år før 

lekene eventuelt tar til og anslagsvis åtte og et halvt år før arealene kan tas i bruk som ordinære 

boliger eller næringsarealer eller tilsvarende. Dette er svært tidlig sett i forhold til hvordan det 

normalt er i private utbyggingsprosjekter (med forhåndssalg etc.). OCOG vil mest realistisk måtte 

kompensere en privat utbygger for risikoen, gjennom hva som sannsynligvis blir en meget betydelige 

leie under selve lekene. Det lokale markedets evne til å absorbere arealene i etterkant av lekene og 

attraktiviteten av disse, vil influere på nødvendig kompensasjon private utbyggere vil kreve.  
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Noe institusjonalisert etterbruk kan avtales i forkant, eksempelvis som studentboliger og 

eldreboliger. I Lillehammers tilfelle vil det likevel kun dekke begrensede volumer, sett i forhold til alt 

som må bygges. Det finnes alternativer, primært at OCOG, dvs. i stor grad staten, selv må garantere 

for utbyggingen. Dette vil dog øke OCOG-kostnadene og markedsrisikoen for OCOG.  

 

En del arealer kan bygges midlertidig. Kostnadsbesparelsene er likevel ikke nødvendigvis spesielt 

store, da standarden uansett må være relativt høy iht. regelverket og for å generere særlig 

annenhåndsverdi samt at opp- og nedrigging og -bygging og transport koster penger. Generelt vil 

andrehåndsverdien avhenge av en rekke forhold, herunder volumet, høyder, kvalitet, estetikk mv. 

OCOG tar normalt en større markedsrisiko ved midlertidige arealer basert på videresalg. Generelt er 

også midlertidige løsninger mindre miljøvennlige og begrenser arven/legacy i vertsbyen etter lekene.  

 

Det andre forholdet er at det, uansett hvordan dette gjøres, er behov for en solid avtalestruktur med 

berørte tredjeparter som skal utstede garantiene, dvs. primært stat, andre kommuner, 

fylkeskommuner, anleggseiere og utbyggere/eiere, for å begrense vertsbyens og 

arrangementskomiteens juridiske ansvar. Ettersom garantiene og søknaden inngår som et vedlegg til 

Host City Contract, vil håndheving av garantiene være underlagt idrettsvoldgiftsmekanismen CAS 

(Court of Arbitration in Sports), med sete i Lausanne i Sveits. Selv om CAS er anerkjent som en 

uavhengig voldgiftsdomstol av sveitsisk høyesterett, kan det være utfordringer ved at Lillehammer 

kommunes, statens og andres garantier i ytterste konsekvens skal håndheves av en sveitsisk 

idrettsvoldgiftsdomstol uten ankemulighet. 

 

Det er for øvrig enkelte juridiske forhold ved garantiene fra Candidature file en kan være 

oppmerksomme på. Jevnt over er erfaringene fra Oslo2022 at garantiene ble vurdert som 

håndterbare blant annet gjennom tolkninger og presiseringer, men nedenfor gis en oversikt:  
 

Ref.  Våre kommentarer 
 

Q4.1 Det er visse føringer i regelverket for hva staten faktisk kan pålegge kommunen å gjøre, ref. 
«gjennomføre alle nødvendige tiltak for at byen oppfyller sine forpliktelser». 
 

Q4.2 Offentlige og kommunale myndigheter kan ikke nekte lovlige organisasjoner å avholde møter. 
Likevel kan kommunen forplikte seg til ikke å leie ut eller gi tilgang til kommunale arealer til andre 
formål. Videre vil OL legge beslag på en så stor andel av hotellkapasiteten at dét og avgrensningen 
til «større» møter eller begivenheter i praksis ville gjøre garantien håndterbar. 
 

Q4.3 Selve begrepene «Lillehammer2026/2030», «Olympiade» og tilsvarende er for generelle/generiske 
til å få beskyttelse under gjeldende norsk lov, og det vil være behov for en særlov på dette området.  
  

Q4.8 Det må finnes frem til løsninger for avgifts- og gebyrfrihet på enkelte områder, enten ved at 
regelverk blir justert for dette formålet, OCOG betaler evt. avgifter/gebyrer eller evt. bortfall av krav 
fra IOC. Inntektstapet for staten (provenytap) er imidlertid begrensede summer. 
 

Q4.9 Generelle reguleringer omkring import av alkohol, mat, sigaretter, legemidler etc. skal ivaretas i 
forpliktelsene, men kravene kan kreve visse tilpasninger i lovverk ved tolloven og 
merverdiavgiftsloven. Dette gjelder særlig mht. vareinnførsel for sponsorer, fritak for 
sikkerhetsstillelse ved midlertidig innførsel av materiell og yrkesutstyr samt produksjons- og 
kringkastingsutstyr. 
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Ref.  Våre kommentarer 
 

 

Q5.4 Kommunale planmyndigheter er ikke ansvarlig for at selve utbyggingen skjer iht. nasjonale (og evt. 
internasjonale krav vi har implementert i norsk lovverk); det er i stedet private utbyggeres ansvar. 
Planmyndighetene er imidlertid førstelinje i vurderingen av at planene er iht. regelverk, og med en 
presisering i garantien oppfattes dette som håndterbart. 
 

Q6.3 Direkte prisreguleringer av hotellpriser vil være ulovlig etter norsk lovverk og EØS-rett, men former 
for frivillige intensjonsavtaler med hoteller, Visit Norway eller liknende kan løse dette forholdet. 
 

Q7.3 Bestemmelsen er særlig aktuell for produkter og leverandører som konkurrerer med IOCs og OCOGs 
egne sponsorer, og som søker å bruke lekene for å promotere egne produkter uten å ha bidratt 
med sponsormidler. Disse sponsormidlene kommer i betydelig grad arrangøren til gode. 
Bestemmelsene vil kreve at det blir gjort en oppgang mot bestemmelsene i Markedsføringsloven og 
politivedtektene. 
 

 

 

 HOST CITY CONTRACT – PRINCIPLES  

I gjennomgangen nedenfor er det tatt utgangspunkt i 2024-versjonen av Host City Contract – 

principles (HCC), datert desember 2016. Utover størrelsen på de finansielle bidragene fra IOC – som 

er angitt for sommerlekene 2024 – anses denne mest relevant for vinterlekene 2026/2030. Det kan 

likevel ikke utelukkes fremtidige endringer, men pt. er dette det mest relevante og oppdaterte 

dokumentet.    

 

Host City Contract Principles og vedlegget HCC Operational requirements er nå blitt offentlige 

dokumenter, og kan finnes på samlesiden https://www.olympic.org/documents/host-city-contract.  

 

HCC er med sine 51 paragrafer og snaut 50 sider relativt omfattende, og det fører for langt for dette 

formålet å gjøre en fullstendig gjennomgang. I stedet vil vi fokusere på forhold som anses særlig 

viktig at Lillehammer kommune er informert om i denne fasen. Samtidig understreker vi at dette på 

ingen måte en komplett juridiskfaglig gjennomgang; til dette må det trekkes på juridisk 

spisskompetanse som faller utenfor rammene av dette mulighetsstudiet.   

 

Innledningsvis vil vi si noe om selve settingen for kontrakten og styringsregimet. Først bør det etter 

vårt skjønn anerkjennes at IOC har behov for forutsigbarhet for et arrangement som skal finne sted 

syv år frem i tid, og som i all hovedsak planlegges og utføres av en ny arrangørorganisasjon hver 

eneste gang. For IOC står mye på spill mht. attraktivitet, markedsverdi og fremtid for lekene, og det 

er både forståelig og nødvendig med klare forpliktelser og avtaler som regulerer ansvar, roller og 

leveranser.  

 

Samtidig er det liten tvil om at selve ordlyden i HCC gir en skjevhet i avtalen. Kostnad og risiko er i all 

hovedsak plassert på arrangørbyen og organisasjonskomiteen OCOG, men styringsretten over lekene 

er tillagt IOC. Dette vil beskrives nærmere nedenfor.  

 

https://www.olympic.org/documents/host-city-contract
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I praksis er imidlertid styrkeforholdet mellom partene mer balansert. IOCs maktmiddel i kontrakten 

er, i ytterste konsekvens, å trekke arrangøren for voldgiftsdomstolen CAS, der partene i kontrakten 

forplikter seg til å etterfølge voldgiftsdommen uten mulighet for ankebehandling. (Kun hvis CAS ikke 

erklærer seg skikket til å håndtere saken, skal den forelegges en ordinær sveitsisk domstol.)  

 

En voldgiftsdom i CAS skal på ingen måte bagatelliseres, og gir bla. rettslig grunnlag for 

tvangsinndrivelse av krav mot Lillehammer kommune. Likevel må en være klar over at en slik 

domprosess vil være skadelig for IOC. Olympiske leker er store, kompliserte, tidskritiske og ikke minst 

omdømmesensitive prosjekter. IOCs forretningsmodell bygger på at olympiske leker fremstår som 

positive og attraktive, som igjen genererer et grunnlag for sponsorer, interesse, medieinntekter og 

fremtidige søkere. På sikt er IOC avhengig av god og relativt bred geografisk spredt rekruttering til 

søkerbystatus, og en offentlig skittentøysvask mellom partene i CAS vil vært svært uheldig for IOC. I 

OLs over 100-årige historie har voldgiftsdomstolen aldri vært anvendt, og ingen saker mellom 

arrangør og IOC har etter vår kjennskap noen gang blitt meldt inn til CAS – på tross av eksempler på 

anstrengte forhold.  

 

Både IOC og arrangøren har derfor i stor grad interesse av å søke å løse uenigheter internt, og i så 

stor grad som mulig komme frem til omforente løsninger som begge parter kan leve med. 

Voldgiftsdomstolen kan i så måte best defineres som en slags nuclear option – selv om den formelle 

risikoen ikke skal underslås.  

 

 NÆRMERE OM HCC 

HCC – Principles dekker de viktigste og mest prinsipielle sidene ved avtalen mellom IOC og arrangør, 

mens vedlegget HCC – Operational requirements utfyller og detaljerer en del bestemmelser.  

 

Generelt favner HCC en lang rekke områder, herunder:  

 roller og ansvar 

 hva arrangøren skal levere 

 hva IOC skal levere 

 premisser for leveranser og bestemmelser om samarbeid, også med samarbeidspartnere 

 styringsmekanismer og prosesser og endringer i omfang 

 skattebestemmelser 

 kommersielle betingelser og anslått tilskudd fra IOC 

 bestemmelsene for Paralympics 

 bestemmelser ved kontraktsbrudd 

 tolkning og administrative forhold  
 

Nedenfor sees nærmere på to forhold som erfaringsmessig generere interesse; i) styring, roller og 

ansvar samt ii) skattebestemmelsene. I tillegg vil det kommenteres på en del andre elementer i HCC, 

før det avslutningsvis gis noen overordnede vurderinger.  
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 STYRING, ROLLER OG ANSVAR  

Artiklene som gjennomgås nedenfor regulerer ansvarsforhold mellom arrangør og IOC med IOCs 

samarbeidspartnere, som består av alle IOC-kontrollerte selskaper og deres ansatte/representanter 

(herunder TV-produksjonsselskapet OBS), IOCs sponsorer, underleverandører og lisensholdere, 

inkludert internasjonale kringkastingsselskaper samt alle internasjonale olympiske komiteer (NOCs).   

 

Gjennom HCCs Artikkel 1.4 forplikter arrangøren (vertsbyen, NOC/NIF og organisasjonskomiteen 

OCOG) til å følge alle bestemmelser i HCC – Operational requirements og alle endringer som kan 

komme i denne, uavhengig av når disse endringene lkommer.  

 

Dette modereres imidlertid av Artikkel 30, som sier at i de tilfeller der IOC gjør endringer i HCC – 

Operational requrements, the Olympic Charter eller the Games Delivery plan, skal det etter fastsatte 

prosedyrer og ved å påvise «material adverse effects on its financial rights or obligations» igangsettes 

forhandlinger mellom IOC og arrangør. Målsetning er å komme frem til en «gjensidig 

tilfredsstillende» løsning, der partene i siste instans kan kreve saken bragt frem for voldgift i CAS.  

 

IOC vil etter tildelingen av lekene etablere en Coordination Commission, bestående av 

representanter bla. for IOC, særforbund og utøvere. I Artikkel 27.2 heter det at:  

The OCOG agrees to provide the Coordination Commission with regular reports and updates on all 

aspects relating to the organisation of the Games. The Coordination Commission shall meet with the 

OCOG and the Host Country Authorities on a regular basis and, in the case of any matter that cannot 

be resolved by the Coordination Commission or in respect of which any party refuses to act in 

accordance with the Coordination Commission’s recommendations, the IOC shall make the final 

decision. (vår understrekning) 

 

Videre står Artikkel 37 sentralt. Den gir et objektivt ansvar7 for arrangør i forbindelse med lekene 

overfor IOCs Indemnitees8 – som enkelt sagt er IOC og dens samarbeidspartnere. Selv om 

rekkevidden av denne bestemmelsen må vurderes nærmere, er i grove trekk arrangør (dvs. juridisk 

sett Lillehammer kommune og organisasjonskomiteen OCOG) ansvarlig for enhver handling eller 

unnlatelse av handling som kan knyttes til arrangøren og som påfører IOC Indemnitees noen form for 

utgift. Dette gjelder etter ordlyden uavhengig av hvem eller hva som er årsak, så fremt det ikke 

stammer fra «wilful misconduct or gross negligence of any IOC Indemnitee».  

 

I tillegg er arrangør forpliktet til økonomisk og faktisk å forsvare IOC Indemnitees fra krav fra enhver 

tredjepart uansett jurisdiksjon, så fremt kravet har en tilknytning til handlinger eller utelatelser fra 

arrangørens side i forbindelse med lekene. Dette innebærer at arrangør forplikter seg til å stå 

ansvarlig hvor som helst i verden IOC Indemnitees saksøkes, og «The IOC may call the Host City, the 

Host NOC and/or the OCOG before any court of law where the IOC is sued, irrespective of the 

arbitration clause provided for in §51.2.» 

                                                                        
 

 
7 Objektivt ansvar innebærer at dersom en handling medfører tap for en annen part, så må dette tapet dekkes uavhengig 
av hva årsaken til handlingen var. Hvorvidt personen kan klandres for handlingen, er juridisk sett uten betydning.  
8 IOC Indemnitees er følgende parter: “the IOC, all IOC Controlled Entities and their respective officers, members, directors, 
employees, consultants, agents, attorneys, contractors (including IOC Marketing Partners and Rights-Holding Broadcasters)” 
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Samtidig frasier arrangøren seg retten til regress mot IOC Indemnitees, som for de andre klausulene i 

Artikkel 37 med mindre «wilful misconduct or gross negligence of any IOC Indemnitee».  

 

Gjennom Artikkel 42 er det en mulighet for IOC å vurdere endringer, i tilfeller der «… any provision of 

the HCC give rise to undue hardship affecting the OCOG, which could not reasonably have been 

foreseen at the date of execution hereof…”. Dette er imidlertid IOCs selvstendige vurdering.  

 

Avslutningsvis er Artikkel 51.3 av interesse, der arrangøren ikke kan søke immunitet mot disse 

kravene. Det heter at:  

“The Host City, the Host NOC and the OCOG hereby expressly waive the application of any legal 

provision under which they may claim immunity against any lawsuit, arbitration or other legal action 

which is either:  

a. initiated by the IOC or any other IOC Indemnitee;  

b. initiated by a third party against the IOC or any other IOC Indemnitee; or  

c. initiated in relation to the commitments undertaken by the Host Country Authorities.  

Such waiver shall apply not only to the jurisdiction but also to the recognition and enforcement of any 

judgment, decision or arbitral award.” 

 

Noen vurderinger  

Det er særlig to forhold som en potensiell arrangør bør merke seg. For det første er forpliktelsene en 

arrangør påtar seg i selve søknaden juridisk underordnet både HCC, HHC – operational requirements 

og Games Delivery plan, dvs. den detaljerte planen for gjennomføringen av lekene som skal 

godkjennes av IOC. Videre fastsettes det gjennom kontrakten at IOC har styringsretten over lekene, 

særlig gjennom muligheten til å endre kravene, kan kreve endringer i søkers forslag til Games 

Delivery Plan samt klausulene om oppfølging og styring fra Coordination Commission. 

Unntaksartikkel 30 ser ikke ut til å dekke de to sistnevnte forholdene, med mindre dette medfører 

endringer i de angitte dokumentene i denne artikkelen. Tilsvarende gir Artikkel 42 få rettigheter for 

arrangør, men er mer en mulighet for IOC til å gi lettelser for arrangøren.  

 

Slikt sett er det en skjevhet i forpliktelsene. Samtidig er som nevnt styrkeforholdet i praksis mer 

balansert, gitt at arrangøren faktisk er villig til å sette hardt mot hardt. Her kan det vanskelig 

generaliseres, men partene er i mange henseende i samme båt, samtidig som tiden frem til lekene 

starter alltid er knapp og arrangøren vil ha en fordel ved å sitte på mest informasjon. Det bør for 

øvrig føyes til at tidligere erfaringer bla. fra Sochi viser at IOC betaler for kostnadene ved å bringe nye 

grener inn i programmet. Veien frem mot en voldsgiftssak i CAS er som nevnt tidligere også lang å 

begi seg ut på for IOC. Disse forholdene tilsidesetter imidlertid ikke hva kontrakten faktisk sier. 

 

Erstatningsansvaret vertsbyen forplikter seg til er relativt omfattende. Vi har på den ene siden 

forståelse for at IOC gjennom kontrakten tildeler hovedansvaret til den som står nærmest til å 

påvirke utfallet – som i utgangspunktet burde være arrangøren. På den annen side er forpliktelsene 

arrangøren påtar seg potensielt vidtspennende, samtidig som styringsregimet beskrevet over gjør 

roller og ansvar mindre tydelig. Kombinert med et objektivt ansvar er det ikke lett å overskue mulige 

konsekvenser disse bestemmelsene medfører. Dette gjelder ikke minst ansvarlighet i enhver 
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jurisdiksjon etter et objektivt ansvar, kombinert med frasigelse av mulighet for regresskrav med 

mindre grov uaktsomhet. Dette er forhold som bør vurderes nærmere av juridisk spisskompetanse.   

 

Avslutningsvis noteres at jo bedre informert en søker er om krav er i forkant, jo enklere vil det være å 

utarbeide robuste konsepter som gir mindre press for endringer og justeringer fra IOC underveis.  

 

 SKATT 

Skatt reguleres primært av Artikkel 22, som har følgende hovedinnhold:  

 Ingen direkte eller indirekte skatt i vertslandet legges på betalinger til/fra IOC eller IOC 
Controlled entities vs. OCOG. (Om det likevel må betales skatt på dette, skal OCOG holde IOC 
og IOC Controlled entities skadesløse, ref. Artikkel 37) 
 

 For å unngå dobbeltbeskatning skal det ikke pålegges noen skatt på inntekt, herunder 
kildeskatt, knyttet til aktivitet i forbindelse med lekene for noen non-resident som 
representerer eller jobber for IOC eller IOC Controlled entities samt utøvere, støtteapparat, 
media eller IOCs samarbeidspartnere (Marketing partners)  
 

 Midlertidig opphold i vertslandet fra slike personer eller juridiske personer skal ikke medføre 
at disse blir skattepliktige til vertslandet knyttet til aktivitet med lekene, og det skal ikke 
kreves at disse etablerer en kommersiell tilstedeværelse (selskaper) i vertslandet, ref. 
Artikkel 25.1. Disse skal i forbindelse med sin virksomhet under lekene ikke pålegges 
indirekte skatter (som mva.), evt. skal de få refusert disse 
 

Disse bestemmelsene skal gjelde i en periode på fire år før og ett år i etterkant av lekene.     

 

Noen vurdering 

Dette fremstår ved første blikk som relativt vidtspennende bestemmelser. Likevel vil brorparten av 

utenlandske aktørers aktivitet i forbindelse med lekene uansett falle utenfor norsk skatteplikt etter 

dagens regelverk:  

 IOC genererer som en non-profit organisasjon ikke overskudd (der over 90 pst. av inntektene 
gis ut igjen til idrettsformål), og har dermed ikke noe overskudd å skattlegge. Det vurderes 
uansett som lite sannsynlig at IOCs inntekter fra sponsorer og media i forbindelse med 
lekene etter dagens regler kunne blitt skattepliktig til Norge, da selve IOC ikke driver 
virksomhet eller har tilstedeværelse i Norge under lekene  

 Det samme gjelder for de fleste av IOC samarbeidspartnere (med enkelte unntak, som 
diskuteres nedenfor). Disse aktørene vil være i Norge i en så kort periode i forbindelse med 
lekene at hverken selskapene eller de ansatte etter dagens regler ville blitt skattepliktige til 
riket  
 

Det potensielle provenytapet av skattekravene antas derfor å være små. Det er imidlertid enkelte 

forhold som sannsynligvis vil utfordre dagens regelverk, utover hva som tidligere er kommentert på:  

 Både IOCs produksjonsselskap (OBS), sponsoren på it-løsninger (Atos) og leverandør for 
tidtakerløsning (Omega) har normalt tilstedeværelse i vertslandet utover seks måneder, og 
ville i utgangspunktet komme i skatteposisjon etter ordinære regler. Det samme kan gjelde 
den nye IOC-eide olympiske TV-kanalen 
 

 Det er en del overføringer mellom IOC/IOC Indemnitees og organisasjonskomiteen OCOG, 
både royalties (inntekter til IOC), betaling på tjenester (fra OCOG til sponsorer og 
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leverandører) og overføring av sponsormidler (fra sponsorer til OCOG), der dagens regelverk 
kan komme til anvendelse 
 

 Krav om generelt fritak for mva. på overføringer og innkjøp som gjøres av IOC/IOC 
Indemnitees i vertslandet vil utfordre dagens regelverk. Likevel er det sannsynlig at disse 
uansett vil kunne registres i mva.-regnskapet og dermed søke om refusjon – og slik sett være 
i overenstemmelse med kravet. (Det ville dog gi en likviditetsbelastning for IOC/IOC 
Indemnitees.) 

 

Skattelovgivning er for øvrig et krevende fagfelt, og nærmere vurderinger må gjøres i samarbeid med 

rette myndighet.  

 

 NOEN ØVRIGE KRAV  

Nedenfor følger et utvalg av krav fra HCC som en potensiell søkerby bør være oppmerksom på:  

 IOCs internasjonale sponsorprogram (TOP-sponsorprogrammet) og tidtakerløsning gir et 
fåtall selskaper enerett til å levere varere og tjenester innenfor angitte produktkategorier. En 
betydelig andel av dette tilkommer som sponsormidler, enten i form av cash eller 
varer/tjenester (såkalt VIK9). Men det vil sannsynligvis også være direkteanskaffelser av 
potensielt betydelige beløp utover dette fra enkelte TOP-leverandører (som eksempelvis 
Atos og Omega), der OCOG er forpliktet til å anskaffe fra disse TOP-sponsorene.  
 
Så lenge organisasjonskomiteen OCOG er offentlig eid, kontrollert eller finansiert, vil disse 
kravene kunne bryte norsk rett og norske EØS-forpliktelser om offentlige anskaffelser.  
 
Innretningen av leieavtaler må videre avstemmes i forhold til statsstøtteregelverket  
 

 Host City Contract krever mulighet for fritak fra arbeidsmiljøbestemmelser mv. for 
akkreditert personell som skal arbeide i vertslandet med lekene, ref. Artikkel 20.2. Dagens 
regelverk ivaretar i all hovedsak dette, som eksempelvis pressefolk som arbeider i kortere 
perioder i landet. Det kan imidlertid være unntak innenfor enkelte TOP-sponsorer, men dette 
må ettergås nærmere 
 

 

Forpliktelser gjennom HCC antas iht. dagens regler å gå utover hva Lillehammer kommune pt. har 

mulighet til å levere i form av binding av fremtidig myndighetsutøvelse i stat og kommune. Om en 

velger å gå videre i en søknadsprosess, bør det gjøres en generell juridisk gjennomgang av HCC, der 

denne vurderes ift. bestemmelser i tvangsfullbyrdelsesloven, offentlighetsloven og føringer mht. 

fremtidige myndighetsutøvelse (gjennom vedtak i Stortinget og i tiltak og myndighetsutøvelse i 

kommunene). Eksempel på sistnevnte er at IOC blant annet krever forhåndgarantier mht. å få 

etablert deltakerlandsbyen. Tilsvarende vil kravene i forbindelse med vilkår for innreise- og 

arbeidstillatelse innebære forhåndsbinding av statlig forvaltningsmyndighet. Artikkel 14, om at det 

ikke skal være større parallelle arrangementer eller begivenheter, berører samme tema. Forhold til 

politivedtekter kan berøres. 

 

                                                                        
 

 
9 Value in Kind 



 
 

 

 

43 
 

Et annet forhold som må vurderes er kommunelovens bestemmelser og muligheten for Lillehammer 

kommune til å inngå kontrakter som stiller økonomisk garanti for andres handlinger og stå solidarisk 

ansvarlig med OCOG. Aksept av tvangsfullbyrdelse mot kommunen, på basis av en voldgiftsdom i 

CAS, kan gå utover kommunens kompetanse. Samsvar med ILO-forpliktelser bør sjekkes i forbindelse 

med forholdet mellom Artikkel 20 og Artikkel 15.2.  

 

 OVERORDNEDE KOMMENTARER OG ANBEFALTE TILTAK  

Et arrangøransvar for vinterlekene vil kreve tilpasninger i forhold til lov og regelverk, enten i form av 

fortolkninger, endringer og/eller særlov. De fleste arrangører vi er kjent med har løst dette ved å 

innføre en særlov, slik eksempelvis London2012 gjorde det. (Lillehammer-94 laget en særlov for å 

kunne håndtere krav til merkevarebeskyttelse, 10 hvilket fremdeles vil være nødvendig iht. dagens 

regler og praksis.)  

 

Diskusjonen er således ikke primært om det må gjøres endringer i regelverk, men heller i hvilken grad 

og hvordan dette gjøres. I tillegg må det vurderes om det er forhold i foreliggende HCC som vurderes 

som særlig vanskelig å etterkomme, og der en i forhandlinger med IOC bør søke endringer.  

 

Følgende tiltak knyttet til HCC tilrås om en ønsker å gå videre med en mulig søkerprosess:  

 Gjøre en grundig gjennomgang av HCC – Principles og vedlegget HCC – Operational 
requirements med juridisk spisskompetanse 
 

 Gå tidlig i dialog med nasjonale myndigheter og identifisere om det er særlig krevende 
forhold i HCC. Gjør grundige og åpne prosesser med relevante myndigheter, og trekk på den 
kompetansen som de besitter. Det bør gjøres en analyse av realismen mht. evt. endringer.  
 
Om en i samråd med nasjonale myndigheter finner forhold som en ønsker å ta opp med IOC, 
må disse forholdene, konsekvensene av dem og vurderingene som ligger bak skriftliggjøres 
og dokumenteres godt. En må også gi IOC noe tid til å vurdere disse forholdene, og generelt 
søke god dialog fremfor konfrontasjon. Forhandlinger med IOC er erfaringsmessig mulig. 
 
Vi forskutterer ikke i dette mulighetsstudiet hva slike forhold i så fall kan være. En generell 
utfordring i dagens HCC kan være hvor langt bestemmelsene strekker seg. En større klarhet 
mht. forpliktelser og avgrensninger, gjerne med scenarier som definerer risikoansvar, kunne 
være en fordel. Dette må imidlertid vurderes nærmere av relevant fagekspertise 
 

 Inngå forpliktende avtaler med berørte parter, inkludert staten gjennom en spesifisert brutto 
statsgaranti og der staten tar et primæransvar for risiko. Dette inkluderer nødvendige 
lempninger i lovverk slik at Lillehammer kommune vil kunne undertegne HCC etter en evt. 
tildeling  
 

 Krav knyttet til deltakelse i TOP-sponsorprogrammet og norske EØS-forpliktelser må avklares. 
Så lenge det ikke finnes unntak for dette i EØS-regelverket og organisasjonskomiteen OCOG 
er offentlig eid, finansiert og/eller kontrollert, vil dette være en utfordring og ikke noe som 
kan løses gjennom en norsk særlov. Forholdet til statsstøtteregelverket mht. leieavtaler må 

                                                                        
 

 
10 «Midlertidig lov om beskyttelse av det olympiske symbol og det olympiske emblem m.m», av juni 1993.   
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også vurderes.  
 
London2012 løste dette ved en privat eiet OCOG, men garanti Q6.1 – der staten forplikter 
seg til å dekke et eventuelt underskudd i OCOG – og at staten i Norge uansett vil måtte spille 
en aktiv rolle i et nytt OL/PL gjør en slik løsning lite aktuell.  
 
Dette er en problemstilling som for øvrig berører alle søkere fra EU/EØS-land. Dette bør 
finnes en generell løsning på, noe som også vil være i IOCs interesse.   
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 HOST CITY CONTRACT – OPERATIONAL REQUIREMENTS 

HCC – Operational requirements består av en rekke krav knyttet til planlegging og utførelse av 

lekene. For en søkerby er det viktig å ha oversikt over dette, ikke minst for å vurdere omfang av 

investeringer til en potensiell søknad om statsgaranti.  

 

I dette kapitlet gis det en kort innføring i de kravene som er helt sentrale for en søknad, herunder de 

som anses å være mest utfordrende å oppfylle. Krav som er rettet mot kultur-, utdannelse- og 

involveringsprogram, etterbruk og bærekraft beskrives ikke, da dette er forhold som søkerbyen i 

større grad bestemmer innholdet i selv og som er mindre utfordrende å løse.11 Vi vil knytte noen 

kommentarer til hvordan disse kravene står til et gjenbrukskonsept av Lillehammer-94, men for en 

diskusjon av mulige konsepter vises det generelt til Tema 5.  
 

Krav knyttet til infrastruktur, det vil si transport, energi, teknologi og medisinske tjenester beskrives 

under Tema 4 Krav til infrastruktur. 

 

 OMFANG AV DE OLYMPISKE OG PARALYMPISKE LEKER 

Et OL/PL-arrangement er stort. Utover de 2 900 idrettsutøvere med sitt støtteapparat på anslagsvis 

2 000 personer, tilkommer om lag 100 000 andre akkrediterte herunder media, tidtakere, 

internasjonale særidrettsforbund, nasjonale olympiske komitéer, frivillige og markedspartnere. Dette 

er personer som har en rolle under lekene, og som organisasjonskomitéen OCOG i ulik grad må 

tilrettelegge for.  

 

Paralympiske leker er mindre i omfang, men det som skal leveres er i stor grad det samme som under 

Olympiske leker. I tillegg følger nødvendigheten av å tilrettelegge for bevegelseshemmede også 

utendørs.  

 

Så lenge arrangøren oppfyller kravene som stilles, er det i stor grad opp til OCOG hvordan 

arrangementet utformes mht. forhold som gjenbruk vs. nye anlegg, store vs. mindre arenaer, 

midlertidighet vs. permanente løsninger osv.  Kjernen i kravene HCC – Operational requirements 

(HCC-OR) er primært å sikre gode arbeidsforhold under lekene og at merkevaren Olympiske leker 

vedlikeholdes og bygges videre. 

 

HCC-OR innledes med en kryssmatrise. Deler av denne er gjengitt i Figur 7, da matrisen er en god 

illustrasjon på kompleksiteten og omfang av arrangementet. Kolonnene representerer 

funksjonelle/tematiske områder som en organisasjonskomité OCOG vanligvis vil være inndelt i. Her 

er det eksempelvis avdeling for transport, kommunikasjon, kultur, avdeling for innkvartering osv. 

Radene representerer tjenestene/fasilitetene som skal leveres, eksempelvis innenfor Food and 

Beverages, Venues, Media og Villages Management. For lesbarhet er bare et utklipp av radene 

inkludert. Deretter sees det nærmere på konkrete krav.  

                                                                        
 

 
11 På den andre siden kan nettopp slike forhold være en viktig del av opplevelsen. Her vil fremtidsbildet og hva 
Lillehammerregionen ønsker å oppnå med lekene være mer førende enn IOC krav. 
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Figur 7 Utklipp av kryssmatrise over funksjonelle områder og tjenestene som skal leveres. Kilde: HCC – OR, side 17.  
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 ANLEGG/VENUES 

Anleggsmassen er et naturlig startpunkt for kravdokumentet. I IOC-språk deles anleggene inn i 

«competition venues» og «non-competition venues», dvs. konkurransearenaer og andre olympiske 

fasiliteter som deltakerlandsby, mediesenter mv.  

 

«Competition venues» 

Antall og type konkurransearenaer til lekene styres av øvelsesprogrammet, som behandles under 

tema «Sports» i HHC-OR. Øvelsesprogrammet for vinter-OL i 2026 eller 2030 er ikke fastsatt, og 

dermed heller ikke type idrettsgrener (sports) eller antall øvelser (events). Det er imidlertid klart 

uttalt fra IOC at øvelsesprogrammet ikke skal utvides, og at evt. nye grener/øvelser skal motsvares av 

tilsvarende reduksjoner. Gjennom Agenda 2020 har IOC satt et tak på totalt 100 øvelser.  

 

Basert på hva som forelå for søknadsprosessen til OL/PL i 2022, antas det at vil være behov for 

følgende konkurransearenaer: 

 En skiskytterarena  

 Bob, Skeleton og Aking – 1 arena 

 En curlinghall  

 Fire ishockeyhaller – to konkurransehaller og to treningshaller 

 En felles hall for kunstløp og kortbane skøyter 

 En ishall for hurtigløp skøyter 

 Ett anlegg for nordiske grener  

 Ett anlegg for hopp – to bakker (stor og liten) 12 

 Anlegg for alpint – tekniske disipliner og fartsdisipliner  

 Anlegg for snowboard og freestyle (flere løyper) 
 

Følgende sentrale krav er definert til competition venues i HCC-OR:  

Tabell 2 Krav til anlegg – «Competition venues» 

Kravområde «Operational requirement» HCC-henv. 

Sports Som et generelt prinsipp, skal alle konkurransearenaer ligge i søkerbyen 

«Host City». Det heter at IOC kan godkjenne organisering av enkelte 

konkurransearenaer utenfor byen. 

SPT01 

Sports Konkurransearenaene som benyttes til OL skal også benyttes til PL. 

(Unntaket her er normalt fartsdisipliner i alpint.)  

SPT06 

 

Sports Ved dimensjonering av konkurransearenaene, skal tekniske krav fra 

internasjonale særforbund følges* 

SPT04 

 

*se Tabell 3 

 

 

Noen vurderinger: 

De eksisterende olympiske anleggene i Lillehammerregionen ligger i noen grad kompakt, men ved 

bruk av anlegg fra Kvitfjell i nord til Hamar i sør vil lekene spre seg over 100-110 km. Denne 

                                                                        
 

 
12 Skiflyvningsbakker vil kunne klassifiseres som store bakker til et OL. Per nå vurderes det imidlertid som lite sannsynlig at 
det vil kunne settes krav til at skiflyvningsbakker skal benyttes, da det er få slike bakker i dag, investeringskostnaden er 
betydelig og skiflyvning er generelt en liten idrett.  
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avstanden kan påvirke vinnersjansene, gitt IOC sitt ønske om anlegg sentralt plassert i søkerbyen jf. 

krav SPT01. (Se diskusjon under SWOT-analysen, der dette diskuteres nærmere.) 

 

Kravene til arenaene er endret fra 2022-prosessen. Der var det definerte krav til størrelse på 

anleggene, herunder sete-/tilskuerkapasitet. Disse kravene gjenspeilet den gang i stor grad kravene 

fra de internasjonale særforbundene. IOC setter nå ikke lenger direkte krav knyttet til selve 

konkurransearenaene, men henviser som nevnt til at arrangør må oppfylle tekniske krav fra 

internasjonale særforbund. Hvorvidt dette innebærer en forenkling eller mindre strenge krav, 

avhenger dermed at de internasjonale særforbundene og deres policy. 13  

 

For eksisterende og vel prøvde haller er det vanskelig å se for seg at særforbund vil kreve særlige 

store strukturelle endringer i eksisterende anlegg og bygg – utover hva som uansett må tilrigges for 

provisoriske tribuner etc. Slik sett vil det ved et gjenbruk av -94-anleggene i stor grad være snakk om 

rehabilitering av eksisterende bygningsmasse, herunder tekniske anlegg. Dette kan imidlertid ikke 

garanteres, og det kan for eksempel komme krav/ønsker om nye/større haller fra internasjonale 

særforbund. Tilsvarende kan det være grunn til å forvente FIS-krav om en ny utfortrasé for herrer i 

Kvitfjell. (Se også diskusjon under scenarioene i Tema 5 Mulige medarrangører.)  

 

Tabellen nedenfor gjengir de kravene som forelå for ishaller i kravspesifikasjonen til 2022-lekene:  

Tabell 3 Tidligere IOC-krav for ishaller 

Kravområde Tidligere krav fra IOC 

Tilskuerkapasitet (antall) Bygg (m2) Uteareal og provisorier (m2) 

Kunstløp/shorttrack 12 000 10 600 16 200 

Ishockey stor hall 10 000 24 000 13 000 

Ishockey liten hall* 6 000 17 500 10 700 

Hurtigløp 6 000 28 000 11 200 

Curling* 3 000 12 000 10 200 

Treningshall ishockey 500 3 700 5 500 

Treningshall ishockey 500 3 700 5 500 

*benyttes under Paralympics 

 

Som en referanse har vi sjekket konseptet til Pyeongchang2018, som enten oppfyller eller 

overoppfyller tilskuerkravene angitt i tabell 4 for samtlige av sine haller. 

 

Antall tilskuere i hallene i Lillehammer-94-konseptet oppfyller i varierende grad kravet til kapasitet:  

 Ishockey stor hall: Håkons hall på Lillehammer har en tilskuerkapasitet på 11 500 tilskuere, og 
oppfyller kravet 

 Ishockey liten hall: Gjøvik fjellhall har en kapasitet på 5 500 tilskuere, noe under kravet.  

 Kunstløp/shorttrack: Hamar OL-amfi har pt. 6 000 seteplasser, dvs. vesentlig under kravet fra 
2022-lekene 

 Hurtigløp: Vikingskipet har en tribunekapasitet på 11 000 personer, vesentlig over kravet 

 Curling: Kristins hall har en tilskuerkapasitet på drøyt 3 000, og oppfyller kravet 

                                                                        
 

 
13 Det bør samtidig noteres at IOC normalt vil innta en slags meglerrolle mellom søkerby/arrangør og internasjonalt 
særforbund, om det utvikler seg til større uenighet mellom disse.  
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Om en tar utgangspunkt i denne oversikten, er kunstløp/shorttrack den største utfordringen mht. 

setekapasiteten. Internasjonalt er dette store idretter, men dog med begrenset popularitet i Norge. I 

praksis tror vi at de internasjonale særforbundene av den grunn, og gitt Mjøsbyenes begrensede 

størrelse, ville kunne godta en mindre hall. Dette må imidlertid forankres.  

 

«Non-competition venues» 

Dette utgjøres av fasiliteter på flyplass, deltakerlandsby, akkrediteringssenter, mediesenter, 

seremoni- og festplasser m.v. De største «non-competition venues» i omfang er deltakerlandsby, 

medielandsby (om det er behov for dette) og mediesenter, og disse omtales nærmere under.  

 

Deltakerlandsbyen – Olympic village 

Deltakerlandsbyen er hjertet i lekene og skal være et komfortabelt, trygt og skjermet hjem for 

utøvere og støtteapparatet. Deltagernes opplevelse av og tilbud i deltakerlandsbyen skal være 

«state-of-the-art». Videre presiserer IOC at kort reisetid mellom deltakerlandsbyen og 

konkurransearenaene er en nøkkelfaktor for lekenes suksess.  

 

De mest sentrale kravene til deltakerlandsbyen er gjengitt i Tabell 4. 

Tabell 4 Krav til deltakerlandsby – «Olympic Village» 

Kravområde «Operational requirement» HCC-henv. 

Village 

Management 

Det bør tilrettelegges for én deltakerlandsby, der dette er mulig. Hvis det 

er mer enn 50 km eller 60 minutters kjøretid mellom deltakerlandsbyen og 

konkurransearenaene, skal det etableres en ekstra deltakerlandsby.  

VIL_01 

Village 

Management 

Deltakerlandsbyen for et vinter-OL skal huse 4 900 mennesker, og det skal 

tilrettelegges for at maksimalt to personer deler rom. 

 

For paralympisk nedskaleres behovet til minimum 2 200 personer, ca. 700 

utøvere og 1000 NPC team officials, hvorav det skal tilrettelegges for 450 

rullestolbrukere. 

VIL_02 

 

Noen vurderinger 

IOC ønsker i prinsippet én deltakerlandsby, da hovedidéen med et OL/PL er å samle og forene 

ungdommer fra ulike land og kulturer. I et gjenbrukskonsept bør det være mulig å tilrettelegge for 

kun én deltakerlandsby i Lillehammer, som ligger sentralt i en Hamar-Kvitfjell-akse. I 1994 ble det 

etablert en type uoffisiell deltakerlandsby på Hamar, gitt avstanden til Lillehammer. Behovet for 

dette kan imidlertid være noe mindre i 2026/2030, de senere års utførte og planlagte veiutbygging 

tatt i betraktning.14   

 

Deltakerlandsbyen krever at det anrettes store volumer. Som sammenlikning ble det i Oslo2022s 

søknad tilrettelagt for én deltakerlandsby i Oslo og én i Lillehammer. Til sammen ble det 

                                                                        
 

 
14 Det er i dag ca. 61 km kjørevei (E6) fra Lillehammer til Hamar, der estimert kjøretid fra sentrum til sentrum er ca. 55 
minutter. Utbygging av E6 vil øke fartsgrensen fra 80 km/t til 110 km/t, som potensielt kan gi ca. 12 minutter redusert 
reisetid. Dette gir en reisetid på i overkant av 40 minutter. Dette er noe langt, men kan ligge innenfor akseptansegrensen.   
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dimensjonert for 5 400 senger 15, henholdsvis 4 000 i Oslo og 1400 i Lillehammer. Med kravet om 

maksimalt to personer i en leilighet/rom, ble det estimert behov for bruttoareal (BTA) på ca. 

160 000m2, fordelt med ca. 115 000 kvm. i Oslo og 45 300 kvm. i Lillehammer. Det utgjør 30 kvm. per 

person.  

 

Om en legger til grunn disse forholdstallene og at OV planlegges for 5 000 personer i Lillehammer 

(4 900 og 100 senger i buffer), utgjør dette snaut 150 000 kvadratmeter eller ca. 2 500 stk. a 60 

kvadratmeters leiligheter. Dette er meget store volum. I kommuneplan 2011-2024 for Lillehammer, 

arealdelen, er det skissert et behov for om lag 2 200 nye boenheter i planperioden. Om antatt 

snittstørrelse på leilighetene er noenlunde sammenliknbare, vil deltakerlandsbyen da med andre ord 

tilsvare om lag et ti-årsbehov for utbygging av boliger i Lillehammer. Disse skal selges i markedet over 

relativt få år, og gjøres tilgjengelig for kjøper samlet 1-3 måneder etter at lekene er ferdige. Om alt 

bygges permanent, vil dette bli krevende for det lokale boligmarkedet å absorbere. Bruk av en andel 

midlertidighet vil avhjelpe dette forholdet, men øker sannsynlig totalkostnaden.  

 

I tillegg vil det være behov for et stort, enhetlig og relativt skjermet område å legge OV på. Hvor 

mange dekar dette vil legge beslag på vil nødvendigvis avhenge av hvordan bebyggelsen anlegges, 

dvs. hvor høyt, hvor tett, hvor mye ikke-bo-areal som legges under bakken mv. Utover selve 

leilighetene, er det videre andre funksjoner som kan etableres permanent eller midlertidig; som 

treningssenter, helseklinikk, spisesaler, sosiale områder. I tillegg må det settes av plass for 

sikkerhetssluser og oppstilling for busser mv.  

 

I Oslo2022-planene ble det satt av et område i overkant av 70 dekar for en deltakerlandsby til 4 000 

personer. Oppjustert lineært til 5 000 personer utgjør dette rundt 90 dekar – tilsvarende hele 

Strandtorget-området. En evt. bruk av midlertidige arealer vil ventelig innebære lavere bygg, som 

igjen øker arealbehovet.  

 

I praksis har IOC noen ikke-nedskrevne krav til enkelte funksjoner. Ett slikt krav er knyttet til 

sikkerhet, der det mest sannsynlig ikke vil være mulig å kjøre fritt med bil inn under 

konkurransearenaer, deltakerlandsby og mediesenter. Dette betyr at disse funksjonene ikke kan 

legges oppå lokk over veier som er i bruk under lekene.   

Mediesenter 

Etter utøverne er media en av de viktigste gruppene i et OL/PL. Nær 2,1 milliard mennesker fulgte 

lekene i Sochi i 2014, og lekene ble kringkastet på 412 ulike tv-kanaler verden over. Medias vurdering 

av lekene er av stor betydning ikke bare med tanke på fremtidige TV-inntekter, men for omdømme 

for vertsland og vertsby, samt IOC og den olympiske bevegelsen. Det er derfor et stort fokus på 

arbeidsforholdene for media (skrivende presse og kringkastere).   

 

IOCs planleggingstall per i dag er ca. 14 000 mediepersoner, fordelt mellom skrivende presse og 

kringkastere. Deres primære arbeidssted er henholdsvis Main Press Centre (MPC, for skrivende 

                                                                        
 

 
15 Det ble lagt til grunn noe overkapasitet, slik at noen utøvere også kunne få oppleve åpningsseremoni i Oslo og generelt 
for å ha noe buffer i kapasiteten. 
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presse) og International Broadcast Centre (IBC, for kringkastere). Disse byggene samlokaliseres 

normalt til ett stort mediesenter, bla. slik at service som matservering, bank, renseritjenester, 

transport m.m. forenkles. Kravene i HCC-OR er som følger:  

Tabell 5 Krav til mediesenter – «MPC, IBC og MMC» 

Kravområde – HCC henv. Bygg Bygningsmasse m2 

Main Press Centre – PRS02 Pressesenter (MPC) 20 000 

Broadcasting Services and facilities – 
BRS Annex 1 

Kringkastingssenter (IBC) 43 000 

Mediesenter i fjellene MMC) 8 000 

SUM Areal  71 000 m2 

 

Utover 20 000 kvm til selve MPC, skal det være anslagsvis 1 000 kvm for logistikkareal utenfor 

bygget. MPC skal i hovedsak bygges som enklere kontorbygg, men med tilstrekkelig 

fiber/datadekning.  

 

IBC skal iht. krav være på minimum 43 000 kvm. i funksjonsareal, med 4 000 kvm. uteareal til 

satellittpark. I tillegg vil det være behov for trafikk- og parkeringsareal. I Oslo2022s søknad ble det 

tegnet inn et parkeringshus på snaut 25 000 kvm.  

 

43 000 kvadratmetere er meget betydelig. Som sammenlikning er varemessen på Lillestrøm, som i 

form og høyde ville passe godt for et IBC, på rundt 39 000 kvadratmeter. IBC ønskes i utgangspunktet 

som et enkelt skall-bygg med tilstrekkelig luft og tekniske funksjoner (sikker, redundant/dobbel og 

tilstrekkelig strøm- og fibertilgang), der kringkasterne selv bygger og innreder sine midlertidige 

arealer etter egne spesifikasjoner.  

 

Kravene spesifiserer at dersom OL/PL-konseptet inkluderer bruk av en «fjellandsby» beliggende 

tilstrekkelig langt unna vertsbyen, skal det etableres et «Mountain Media Centre (MMC)».16 For et 

gjenbruks-94-konsept er det ventelig ikke behov for et MMC.  

 

Noen vurderinger 

Teknologisk utvikling påvirker hvordan vi alle arbeider – også journalister. De kan i stadig større grad 

jobbe fra arenaer og trådløst, og erfaringene fra London2012 viste for eksempel økt behov for å 

tilrettelegge for media på arenaene. Dette gjelder særlig for skrivende presse, men i noen grad også 

kringkastere. 

 

Denne utviklingen vil gå sin gang, og vi noterer at arealkravene er redusert fra 2022-prosessen med 

5 000 kvm. hver for MPC og IBC. Den videre utviklingen er imidlertid usikker. Media selv understreker 

viktigheten av mediesenteret som arbeidsplass og samlingssted. I Sochi var MPC og IBC samlokalisert 

i et enormt pressesenter på totalt 158 000 kvm. Etterbruken her var planlagt som kjøpesenter og 

mye areal gikk bort i gangareal etc., men arealene i dette bygget ble i hovedsak benyttet. 

 

                                                                        
 

 
16 Arealkrav for et MMC er 3 000m2 til skrivende presse og minimum 5 000 kvm. og 1000 kvm satellittfarm til kringkastere. 
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Etter vår vurdering bør en på dette tidspunktet være varsomme med å anta at arealene for 

mediesenteret vil nedskaleres eller kan forhandles vesentlig ned med IOC utover det nivået det nå 

ligger på. Dette gjelder kanskje særlig for IBC.    

 

 

Figur 8 Bilde fra mediesenteret (MPC + IBC) i Sochi.  

 
 

 TJENESTER/ “GAMES SERVICES” 

Det er et bredt spekter av tjenester som skal leveres under et OL/PL utover de fysiske anleggene, og 

det er OCOGs ansvar å planlegge, styre og delvis utføre disse. IOC definerer såkalte «Games services» 

til å inkludere: 

 

 Innkvartering (Accommodation) 

 Akkreditering 

 Flyplasstjenester (Arrrival and Departures) 

 Forpleining (Food and Beverage) 

 Språktjenester, tolk osv. 

 Medisinske tjenester og anti-doping 

 Teknologi 

 Transport 
 

Disse tjenestene skal leveres til alle «Games clients», men servicenivå og omfang defineres ulikt 

innenfor de forskjellige gruppene (Utøvere, IFs, media, NOCs m.fl. ).  

 

Kravene knyttet til akkreditering, forpleining og språktjenester er av enklere art og beskrives ikke her.  
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Krav knyttet til innkvartering beskrives i det videre, mens transport, teknologi, energi og medisinske 

tjenester beskrives under Tema 4 Krav til infrastruktur. Flyplasstjenester dekkes kort under tema 

transport.   

 

IOC stiller ingen formelle krav til sikkerhet, da dette i utgangspunktet er et nasjonalt anliggende i 

hvert søkerland. Det er politiet som planlegger, styrer og setter premissene for ivaretakelse av 

sikkerheten, på grunnlag av et definert risikobilde. IOC vil imidlertid diskutere sikkerhetskonseptet 

med nasjonale myndigheter. Utover dette vil sikkerhet på OL-anleggene bli diskutert med OCOG. 

Oslo2022-søknaden la til grunn et sikkerhetsnivå tilsvarende som for flyplasser ved inngang til 

arenaer og haller, noe som bla. genererte et meget stort behov for vektere.  

 

Innkvartering/ «Accommodation» 

Det er nær 100 000 akkrediterte som i større eller mindre grad er involvert i lekene. OCOG må sikre 

innkvartering for disse gjennom å inngå avtaler med overnattingssteder, normalt sett hoteller. Med 

spesifiserte unntak betaler disse gruppene som hovedregel for egen kost og losji, men OCOG har 

ansvaret for å sikre at disse har et sted å bo. Dette gjelder følgende grupper: gjester og arbeidsstyrke 

fra IOC, internasjonale særforbund, nasjonale olympiske komitéer, sponsorer/markedspartnere, 

tekniske delegater, fremtidige organisasjonskomitéer og akkreditert media.  

 

Søker må garantere for innkvartering innenfor definerte kategorier. Det skal finnes et tilstrekkelig 

antall rom, de skal ha en rimelig sentral beliggenhet og de skal være priset innen et rimelig 

prisintervall. Kravene i HCC-OR er satt som følger:  

Tabell 6 Krav til innkvartering – «Accommodation» 

Kravområde «Operational requirement» HCC-henv. 

Accommodation Søkerbyen må garantere for totalt 23 885 hotellrom (ikke senger, men 

rom) for et vinter-OL, i varierende kvalitet fra 2-5 stjerner 

ACM 05 

Accommodation For de rettighetshavende kringkasterne skal det sikres innkvartering i 

nærhet av IBC. Reisetiden mellom innkvartering og IBC skal ikke 

overstige 30 minutter. Rettighetshavende utgjør ca. 75 pst. av totalt 

antall mediepersoner, og media skal ha minimum 13 250 rom.  

(Dette inngår i de 23 885 rommene angitt over.) 

ACM 13 

 

 

Noen vurderinger 

2022-kravene var tydeligere spesifiserte mht. beliggenhet, da all innkvartering skulle ligge innenfor 

en 50 km radius av «Games centre». Det var ikke definert entydig hva Games centre er, men 

mediesenteret og bysentrum var relevante parametere. (For en eventuell fjell-landsby var grensen 10 

km.)   

 

Denne grensen er i de nåværende kravene satt mer indirekte gjennom å spesifisere en «god 

beliggenhet» av rommene. For mediesengene opprettholdes derimot kravet ved at nær 10 000 rom 

(75 pst. av 13 250 rom) skal ligge innenfor en reisetid med bil på 30 minutter fra IBC.   

 

Konseptet vil bli vurdert ut fra hvor sentralt øvrige akkrediterte innkvarteres fra «Games centre». 

Behovet vil nok variere; tekniske delegater vil vektlegge nærhet til anlegg, Host OCOG og sponsorer 
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kan innkvarteres i leiligheter, mens for andre grupper vil relativ nærhet til bysentrum være viktigere. 

Optimalt sett ønskes relativt sentralt beliggende hoteller av middels til god standard. Det er også 

naturlig at IOC-hotellet ligger sentralt.   

  

I 2013 ble det kartlagt antall hotellrom i 10 km grense fra Jernbanetorget i Lillehammer, Hafjell, 

Hunderfossen og Kvitfjell. Innenfor disse grensene ble det kartlagt totalt 3 820 hotellrom (inkludert 

enkelte leiligheter). Garantistrukturen krever som nevnt skriftlige avtaler med hotellene for en angitt 

mengde rom til en gitt pris. Det vil være noe usikkert hvor stor andel av rommene hotellene vil være 

villige til å reservere. De har en klar interesse av at byen tildeles lekene, samtidig som de nok vil 

ønske å holde igjen en viss andel av rommene til gjester med særlig høy betalingsvilje, stamgjester 

etc. 17  Antall hoteller og konkurransesituasjonen for senger i området kan påvirke denne andelen. I 

2013 ble det forventet å inngå avtaler med hotellene for 75-80 pst. av rommene.  

 

Om en antar at 80 pst. av de kartlagte rommene kan reserveres, mangler rundt 20 900 rom iht. IOCs 

krav. Innkvarteringsfasiliteter i Hamar og Gjøvik ligger utenfor denne summen, men kan inkluderes 

gitt at IOC ikke lenger spesifiserer avstandskrav. Vi besitter ikke datagrunnlag for dette, men antar et 

sted mellom 1 000 og 1 500 rom på Hamar og i ca. 500 rom på Gjøvik.  Inkluderes dette i summen, gir 

det ca. 1 750 ekstra rom, totalt 5 570 hotellrom. 80 pst av dette tilsvarer 4 456 hotellrom. 

 

Samtidig finnes det et potensiale i hytter i distriktet, ferieleiligheter mv., mange av meget høy 

kvalitet.  Det samme vil gjelde ordinære bolighus i Lillehammer. Det er imidlertid tre problemer ved å 

legge dette inn i grunnlaget:  

 For det første kan det være krevende og svært arbeidsintensivt å innhente skriftlige garantier 
til søknadene fra en lang rekke enkeltpersoner, som garanterer seg for å leie ut arealer 8-9 år 
frem i tid. Det vil i tillegg være en større risiko knyttet til disse kontraktene enn avtaler med 
profesjonelle hoteller 

 Ved å erstatte hotell med hytter/leiligheter, må OCOG sørge for tjenester tilsvarende de man 
får på et hotell. I tillegg skal de akkrediterte gjerne ha visse transporttjenester. Kombinert 
kan dette øke kompleksiteten i selve gjennomføring av innkvarteringen  

 Det reelle utleiepotensialet kan vise seg relativt begrenset, i det mange nettopp vil ønske å 
være til stede og oppleve lekene i egne hytter og leiligheter, alternativt leie ut til en høyere 
pris enn det OCOG kan tilby 

 

Uansett hvordan en ser dette an, er det en vesentlig underdekning av hotellrom i regionen. Et mulig 

anslag er 15 000 – 20 000 rom, som tilsvarer rundt 60 store hotell. Det er vanskelig å se at dette skal 

kunne «prutes» særlig ned med IOC, eller at IOC vil tildele lekene til en by som ikke kan garantere 

overnatting for nødvendig personell. «God beliggenhet» kan tolkes vidt mht. geografisk utstrekning, 

men motsvares da av et mer krevende transportopplegg og – etter vårt skjønn – svakere 

vinnersjanser.  

 

                                                                        
 

 
17 Et IOC-krav fra 2022-prosessen var at OCOG skal garantere tiltak mot såkalt rovprising, der hoteller benytter 
markedsmakten et OL gir til å ta uforholdsmessige høye priser. Dette er nærmere beskrevet under garantier.  
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For et Lillehammer-OL/PL vil det derfor være nødvendig å etablere meget store «landsbyer» for 

media og andre akkrediterte. Media skal i hovedsak ha enkeltrom og relativt god standard, og 

medielandsbyen må driftes som et hotell innenfor 3-4 stjerners kategorien. Beliggenheten bør også 

være rimelig sentral i forhold til by-fasiliteter og mediesenteret.  

 

Det er således vanskelig å se annet enn at hele eller brorparten av disse enhetene må etableres som 

midlertidige konstruksjoner. Noen kan dog i ettertid bli nye eldreboliger eller studentboliger, men 

antallet som kreves for lekene, sammen med arealbehovet fra OV, overstiger langt hva som med 

rimelighet kan legges til grunn som et fremtidig behov i Lillehammerregionen.  

 

En fornuftig etterbruk av slike midlertidige konstruksjoner må bli en prioritet ved en evt. søknad, 

men innkvartering må anses å være en av de større utfordringene med et nytt OL/PL i 

Lillehammerregionen. Dette er en av årsakene til at IOC normalt ser etter arrangørbyer med mellom 

en halv og én million innbyggere.  

 

 ILLUSTRASJONER 

Figuren nedenfor oppsummerer kravene. Størrelsene på de angitte funksjonene er presise og i 

samme skala. Nederst i tegningen på neste side har vi angitt noen sammenlikningsstørrelser, også de 

i samme skala.   
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TEMA 4 – KRAV TIL INFRASTRUKTUR 
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4 KRAV TIL INFRASTRUKTUR 

I dette kapitlet ses det nærmere på disse krav til infrastruktur i et OL – mer spesifikt rettet mot 

transport, energi, teknologi og medisinske tjenester. I en evt. senere fase er det nødvendig å 

avstemme disse mot et konkret konsept og definerte plasseringer av anlegg. Dette gjelder ikke minst 

mht. transport, som må ta hensyn til belastningen internt i Lillehammerregionen samt inn og ut av 

regionen for å lage et robust, kapasitetssterkt og sikkert system. Dette faller utenfor rammene av 

dette mulighetsstudiet. I det videre omtales derfor kravene samt en overordnet vurdering av hva 

dette kan bety for et gjenbrukskonsept tilsvarende Lillehammer-94. 

 

 TRANSPORT 

Transportlogistikken står i kjernen av vellykkede leker. Det verserer historier om utøvere i Torino-OL 

som satt fast i bilkø og av den grunn mistet sine konkurranser. IOC stiller derfor høye krav til hvordan 

OCOG planlegger, tilrettelegger og styrer transporttjenesten.   

 

IOC stiller ikke konkrete krav til type eller omfang av transportinfrastruktur i HCC-OR. I stedet stilles 

generelle prosesskrav, der kjernen i IOCs godkjenning av foreslått løsning vil bero på at det gir et 

kapasitetssterkt, robust og sikkert transportsystem for alle relevante grupper. Nedenfor beskrives 

innledningsvis hovedprinsippene, før vi går nærmere i detalj.  

 

IOC innleder sitt transportkapittel med følgende: 

 «The transport area should consider all stakeholders needs, including those of the Host City residents, 

to align Games transport planning with existing host City operations. A well-executed transport 

programme meets the needs of all Games stakeholders and contributes to a positive Games legacy by 

improving transport systems and encouraging the use of public transport in the Host City» s. 135 HCC 

Operational Requirements, IOC 2016. 

 

Følgende overordnede krav er definert i HCC – Operational requirements:  

Tabell 7 Krav til transport – «Transport» 

Kravområde «Operational requirement» HCC-henv. 

Transport IOC skal godkjenne følgende: 

 Transportplanen for lekene i sin helhet 

 Plan for planlegging og styring av transporten under 
lekene 

 Plan for transporttilbudet for de akkrediterte gruppene 
 

TRA 04 

Transport Transporttilbudet til de akkrediterte gruppene skal leveres i henhold til 

spesifikasjon fra IOC. 

TRA 06 
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Akkreditert transport for særlig prioriterte grupper (som utøvere, tidtakere, media og andre som har 

en sentral rolle under arrangementene) vil foregå med dedikerte busser eller biler. Det skal etableres 

et konsept med såkalte Olympic routes, som er dedikerte transportårer for angitte grupper. Det er 

ulike måter slike transportårer kan løses på:  

 Egne veier som stenges for øvrig trafikk innen gitte tidsintervall eller permanent 

 Egne filer av veier, som stenges for øvrig trafikk innen gitte tidsintervall eller permanent. 
Førstnevnte kan eksempelvis gjøres ved elektroniske skilt og trafikkstyring, slik det ble gjort i 
London2012. Et annet alternativ kan være politieskorte   

 

Olympic routes er et relativt drastisk tiltak, men er basert på at disse gruppene må være sikret å 

komme frem til øvelsene i tide. IOC legger videre vekt på tiltak som gjør at ordinær biltrafikk i byen 

begrenses gjennom lekene. Kravet om olympic routes gis av følgende HCC-OR-referanse:  

Tabell 8 Krav til transportsystem – «Olympic routes» 

Kravområde «Operational requirement» HCC-henv. 

Transport For å tilrettelegge for effektiv og sikker transport under lekene, må det 

ikke forekomme større anleggsarbeid i den olympiske regionen som 

kommer i konflikt med «Olympic routes» eller transporttjenestene. 

Organisasjonskomitéen har et ansvar for å koordinere dette. 

TRA 03 

 

Mindre tidskritiske akkrediterte, som frivillige, benytter det samme transporttilbudet som tilskuere 

og øvrig befolkning. Det kan bestå av bussløsninger og/eller skinnegående transport. Sistnevnte vil 

være ønskelig, gitt den store kapasiteten dette har.  

 

Det må planlegges og tilrettelegges for en effektiv og robust håndtering av den akkrediterte 

transporten, publikumstransporten og samfunnet for øvrig. Det er behov for mer detaljerte studier 

vedr. belastningen internt i det som blir OL-regionen. Lekene vil gi et betydelig trafikalt press internt i 

Lillehammer, og tiltak for å begrense ordinær biltrafikk og biltrafikk inn og ut av OL-regionen må 

ventelig inngå i konseptet. Kapasiteten inn og ut av regionen, med planlagte tiltak innbakt, er relativt 

god. Evt. forsering/sikring av utbygging på vei og bane vil samtidig styrke konseptet ytterligere.   

 

I vedlegget til denne rapporten sees det nærmere på kravene til transport og føringene dette gir for 

et gjenbrukskonsept.  

 

 ENERGI  

IOC krever at det etableres sikker, pålitelig og redundant (n+1) energiforsyning til lekene for å unngå 

strømbrudd og stans i «Games operations». Kravene er særlig knyttet til kringkasting av lekene.  

 

Dette stiller strenge krav til infrastrukturen: 

 Det skal leveres redundant nettstrøm til alle lokaliteter, som innebærer to føringsveier fra 
skillepunkt/skillesentral til bygget/anlegget. Dette avviker fra hva som er vanlig norsk 
standard, der det er krav om to føringsveier frem til skillepunkt/skillesentral 

 Det skal leveres strøm fra aggregat til hver arena og andre funksjoner som anses å være 
kritiske, herunder mediesenter. Aggregatene skal settes opp i «High Availabilty», det vil si to 
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stk. aggregater per lokalitet. I Vancouver var det i tillegg back-up-aggregater til aggregatene, 
dvs. totalt fire aggregater per lokalitet og der alle fire aggregater ble kjørt på 50 pst. kapasitet 
 

Oslo2022 estimerte et behov på 35-40MW for gjennomføring av lekene. Det er grunn til å tro at 

kapasiteten må bygges ut i Lillehammerregionen ved et arrangement.  I 2014 anslo Eidsiva Nett AS og 

Gudbrandsdal Energi AS en reservekapasitet i regionen på ca. 5 MW. Det er imidlertid ventet at 

denne er utnyttet innen 2022, og det vil være behov for å etablere minimum en ny trafostasjon i 

Hafjell- og Kvitfjellområdet. Dette er forhold som må vurderes nærmere i en evt. senere prosess.  

 

 TEKNOLOGI 

Teknologi i OL/PL-sammenheng omfatter alt fra datautstyr til OCOG, til frekvenstilgang, til etablering 

av fiber. Teknologi er sammen med energi og transport et område som griper inn i alle deler av 

lekene, men skiller seg samtidig fra de øvrige ved at behovene i 2026 og 2030 er usikre. Utviklingen 

innen teknologi går som kjent raskt – det er kun 10 år siden den første iPhonen kom. 

 

IOC er forsiktig med å spesifisere detaljer innenfor dette fagtemaet. I stedet spesifiseres et forventet 

servicenivå innenfor hver kategori; det være seg internett, radio, telekommunikasjon, teknologi for 

sponsorene og partnerne til IOC (tidtaking m.m.). Prinsippet for leveransen av teknologitjenesten er 

tilsvarende som for energi, med en forsyning som er redundant, sikker og pålitelig.  

 

Etablering av såkalt sort fiber mellom venues, dvs. tilgang til internett gjennom dedikerte og 

kapasitetssterke kabler, er normalt en stor post på teknologibudsjettet. Alle lokaliteter skal være 

koblet sammen med en redundant fiberring, med back-up i datasenter. 

 

 

Figur 9 Overordnet konsept for energi, kommunikasjon og datasenter 
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Det er god fiberdekning i Lillehammerregionen. Telenor, som en av de største tilbydere av 

infrastruktur, har et utbyggingsløp der det vil være 2*72 sorte fiber i den olympiske regionen og 

mellom arenaene innen 2017.  Samtidig er behovet i 2026/2030 som kjent usikkert. Arrangørens eget 

ambisjonsnivå mht. dekning for alle besøkende kan også gå utover hva IOC krever.  

 

Oppsummert er teknologi et krevende tema, der det ved en evt. søknad må settes inn ressurser for å 

kartlegge situasjon og krav, samt å etablere et ambisjonsnivå for søknaden. Løsningen bør i den grad 

det er mulig være fleksibel mht. ny utvikling i perioden fra planleggingen gjøres til lekene avholdes.  

 

 MEDISINSKE TJENESTER OG ANTIDOPING 

Medisinske tjenester omfatter både medisinsk hjelp til alle «Games clients», samt planlegging og 

styring av anti-dopingprogrammet.  I tillegg må det være tilstrekkelig kapasitet til å håndtere 

medisinske tilfeller for publikum og samfunnet for øvrig. 

 

 MEDISINSKE TJENESTER  

Generelt skal det tilrettelegges for medisinsk hjelp til utøvere separat fra de andre gruppene. I 

deltakerlandsbyen skal det etableres en egen poliklinikk, og på arenaer, i mediesenter, IOC hotell og 

andre «non-competition venues» skal det tilbys førstehjelp. Videre skal det utpekes såkalte «Games 

hospitals», der OCOG har en avtale om behandling.  

 

Tilsvarende som for sikkerhet stiller ikke IOC krav til type tjenester utover hva som er nevnt over, 

men i søknadene skal det oppgis en oversikt over nærliggende sykehus, hvilke tjenester disse leverer 

og kapasiteten på sykehusene. Generelt vil det imidlertid være opp til helsemyndighetene å 

bestemme behov for eventuelle kapasitetsøkende tiltak i Lillehammer og regionen, basert på 

prognosene for antall mennesker som vil oppholde seg der under lekene.  

 

 ANTI-DOPING 

Tiltak for å hindre og avsløre doping vil ventelig bare bli mer omfattende i lekene fremover. 

Prøvetaking og testing av resultater vil måtte skje fortløpende, og IOC spesifiserer enkelte tidsgrenser 

for ulike tester. I Norge er det Anti-doping Norge som er myndighet på dette området, og på Aker 

sykehus i Oslo ligger Norges eneste WADA-akkrediterte laboratorium for dopingtester.  

 

Aker sykehus ble i forbindelse med Oslo2022-søknaden vurdert å ville ha tilstrekkelig kapasitet i 

2022, etter utvidelse. Det er noe usikkert om det WADA akkrediterte laboratoriet i Oslo vil kunne 

betjene et Lillehammer-OL i 2026/2030, slik det gjorde i 94. Den gang ble prøver sendt med biler opp 

og ned mellom Lillehammer og Oslo, men omfanget var mindre. Under lekene i Sochi2014 – uten 

sammenlikning for øvrig – ble det utført 2 800 dopingtester.  

 

Fasilitetene og et konsept for anti-doping-undersøkelser må vurderes nærmere i samråd med 

laboratoriet på Aker og Anti-doping Norge.  
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 OPPSUMMERING – KRAV TIL INFRASTRUKTUR 

Vinterlekene er på mange måter sammenlignbart med å planlegge en by på om lag 100 000 

innbyggere, med alt hva som kreves av infrastruktur og tjenester. I tillegg må byen håndtere et stort 

omfang besøkende, opptil 100 000 – 120 000 på en travel dag, og disse skal betjenes med mat og 

drikke, transport, avfallshåndtering, servicefunksjoner, sikkerhet m.m.  Dette vil nødvendigvis sette 

press på all infrastruktur i en by som Lillehammer, og det er naturlig å planlegge en rekke ulike tiltak 

for å møte lekenes behov.  

 

Generelt sett handler IOC-kravene om å få lekene til å flyte effektivt og sikkert. På slike forhold, som 

er kjernen i hvorvidt lekene er vellykkede eller ikke, er det grunn til å forvente et lite risikovillig IOC. 

Dette fremstår som tydelig både gjennom avtaleverket i Host City Contract og gjennom de tekniske 

kravene.   
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TEMA 5 – MULIGE MEDARRANGØRER 
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5 MULIGE MEDARRANGØRER 

Et nytt Lillehammer-OL vil måtte kreve samarbeidskommuner, ettersom topografien uansett ikke er 

tilstrekkelig til å avholde alpine øvelser i kommunen. Spørsmålet er derfor ikke om det skal være 

medarrangører, men hvor mange, innen hvilke idrettsgrener og/eller øvelser og hvem dette skal 

være.  

 

Dette mulighetsstudiet gir ingen fasitsvar eller tilrådning, men søker å synliggjøre ulike hensyn som 

må veies opp mot hverandre. Disse hensynene er primært:  

 Hvordan vil det slå ut mht. vinnersjanser i IOC?  

 Hvordan vil det slå ut mht. nasjonal støtte?  

 Hva er konsekvensen for søkerbyen, idretten og selve søknaden?  
 

Nedenfor drøftes dette nærmere, før det sees på fire mulige hovedscenarioer.  

 

Det er per i dag totalt 15 vinteridrettsgrener i OL:  

 Alpint 

 Freestyle  

 Snowboard 

 Skiskyting 

 Bobsleigh 

 Aking  

 Skeleton 

 Skihopping 

 Langrenn 

 Curling 

 Kunstløp 

 Ishockey 

 Hurtigløp skøyter 

 Kortbaneløp skøyter 

 Kombinert 

 

Tilsvarende er det pt. seks vinteridrettsgrener i PL:  

 Para alpint 

 Para ishockey 

 Para skiskyting 

 Para langrenn 

 Para snowboard 

 Rullestolcurling 

 

 

Innenfor idrettsgrenene er det flere øvelser. Grenene har stort sett egne anlegg/deler av anlegg, med 

unntak av bob, aking og skeleton, som kjører i samme anlegg; kunstløp og kortbaneløp, som deler 

hall; samt kombinert, som benytter anleggene til langrenn og hopp.  

 

I -94 ble som kjent alpine øvelser fordelt over to anlegg (fartsdisiplin i Kvitfjell og tekniske disipliner i 

Hafjell). PL-grenene bruker normalt de samme anlegg som OL, men para alpint går normalt i anlegget 

for tekniske disipliner.  

 

Det er nødvendigvis usikkert hvordan hensynene ved å spre lekene utover vil vurderes, og svarene 

kan nok avhenge av hvem en spør. Våre vurderinger nedenfor bør leses i dette lys, men er gjort etter 

beste skjønn og erfaring fra tidligere søkeprosesser:  
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Hensyn ved å spre 
lekene utover 
 

Kommentar 

For IOC I et «normalt» vinter-OL er det en vertsby som har hall-idretter, seremonier, 
mediesenter, deltakerlandsby og evt. enkelte andre øvelser, mens en «fjellandsby» 
arrangerer alpine øvelser, freestyle, snowboard, langrenn, skiskyting, hopp og øvrige 
grener som ikke kan avholdes i selve vertsbyen. Fjellandsbyen vil ha et mindre 
mediesenter og kan videre ha en deltakerlandsby, om avstandene fra OV i vertsbyen 
er for stor. Optimalt er det relativt kort reisetid og svært gode forbindelser mellom 
vertsby og fjellandsby, både for akkrediterte og tilskuere.  
 
Både Vancouver 2010, Sochi 2014, PyeongChang 2018 og Beijing 2022 er alle 
eksempler på denne type konseptuell organisering av vinterlekene.  
 
IOC premierer normalt leker som er bygget på dette kompakte konseptet. Dette har 
sammenheng med grunnideen bak OL; at ungdommer fra hele verden kommer 
sammen og møtes til fredelig kappestrid og blir venner. Den felles deltakerlandsbyen 
(OV) er særlig viktig i så henseende, og konsepter der deltakere spres utover flere 
byer og flere deltakerlandsbyer vil ventelig ikke premieres. Tilsvarende er det et 
sentralt hensyn for IOC at media og andre akkrediterte får gode arbeidsforhold, 
herunder å begrense reisetid mellom arenaer, arbeidssted og overnattingssted. IOC 
ønsker også folkeliv, kultur og aktivitet i en vertsby.  
 
På tross av visse signaler i Agenda 2020, ansees det som sannsynlig at søkere med 
kompakte leker vil premieres på bekostning av søkere med spredte leker, alt annet 
likt. Samtidig vil IOC se hen til bærekraft og arv i konseptene, og lete etter søkere som 
kombinerer dette.  
 

For nasjonal 
opinion 

Befolkningen i Norge er naturlig nok en uensartet gruppe og det er vanskelig å 
generalisere i én retning. Enkelt sagt vil en del i utgangspunktet stille seg positive til å 
arrangere lekene, og ser det som naturlig at Norge med noe mellomrom tar 
arrangøransvar. En annen del vil være motstander nær sagt uansett konsept, mens en 
tredje gruppe ventelig vil ta stilling etter en vurdering av fordeler og ulemper ved 
konseptet. Det er den siste gruppen som er mest interessant for denne diskusjonen. 
 
Det er usikkert hvordan nasjonal opinion vil påvirkes av å spre øvelser utover landet. 
Dette avhenger nok av hva som fordeles hvor, kostnadskonsekvens, konsekvens mht. 
vinnersjanser samt etterbrukskonsekvens. Generelt er det grunn til å tro at de byer og 
landsdeler som evt. blir tildelt øvelser – og derunder midler til rehabiliterte/nye 
anlegg – vil se dette som positivt.  
 
En generell skepsis mot IOC kan også påregnes i en del av befolkningen. (Se for øvrig 
diskusjon under Tema 9.)  
 

For Lillehammer 
kommune, idretten 
og søknaden 

For Lillehammer kommune vil det være viktig å etablere byen som et senter og 
tyngdepunkt for lekene. Et konsept som sprer øvelsene bredt utover kan i noen grad 
undergrave dette – særlig om avstandene er store og om viktige øvelser legges til 
store byer. På den annen side vil Lillehammer ønske investeringer som gir en fornuftig 
etterbrukssituasjon for byen, samtidig som en isolert sett vil ønske å redusere eget 
finansielt bidrag.  
 
For idretten vil det være ønskelig med et konsept som gir satsning på bærekraftige 
idrettsanlegg, samtidig som arrangementet bidrar til satsning på idrett generelt og 
engasjement rundt om i landet og i hele idrettsbevegelsen.  
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Hensyn ved å spre 
lekene utover 
 

Kommentar 

Økonomiske konsekvenser for søknaden av å spre øvelsene utover et bredt 
geografisk område er uklare. Dette avhenger primært av gjenbruksmulighet av anlegg 
i andre byer og i hvilken grad det må bygges ekstra deltakerlandsbyer, 
medielandsbyer og mediesenter. Hotell- og konferansesentre kan evt. håndtere 
medielandsbyer og mediesentre, men evt. deltakerlandsbyer bør i utgangspunktet 
ikke spres over ulike hoteller.  
 
Logistikkmessig vil en betydelig spredning av øvelsene være en utfordring. Presset vil 
bli mindre på Lillehammer og omegn før og under lekene, men det vil være flere 
kommuner som vil trenge Olympic lanes og trafikkstyringssystemer. Sikkerhetsmessig 
er det også en fordel å samle lekene i et avgrenset område.  
 

 

Nedenfor søkes å samle diskusjonen omkring fire hovedscenarier. OV, MV og mediesenteret må løses 

i alle konsepter, og diskusjonen vil fokusere på idrettsanleggene og logistikken. Det finnes naturligvis 

mellomløsninger og tilpassede versjoner, men for å strukturere diskusjonen er det tatt utgangspunkt 

i følgende hovedscenarier:  

 

 SVÆRT KOMPAKTE ØVELSER (SCENARIO 1) 

Her kan en se for seg at kommunene Lillehammer, Øyer og Ringebu arrangere lekene. Halløvelsene, 

nordisk, hopp, kombinert samt bob, aking og skeleton foregår i Lillehammer, mens alpine tekniske 

disipliner og snowboard/freestyle forgår i Øyer og alpine fartsdisipliner i Ringebu.  

 

Konseptet innebærer følgelig store investeringer i haller i Lillehammer.  

 

Vurdering: IOC vil i utgangspunktet se positivt på et kompakt konsept. Likevel vil de trolig stille 

spørsmål ved bærekraften og arven i å etablere så mange og store idrettsanlegg – enten permanent 

eller midlertidig – i Lillehammer.  

 

Nasjonalt vil det trolig stilles store spørsmål med hensiktsmessigheten ved å bygge enda flere haller i 

Lillehammer. Opinionsmessig er det grunn til å anta at et foreslått konsept med svært kompakte 

leker, med store nye hallinvesteringer i Lillehammer, vil bli møtt med betydelig skepsis. Opinionen vil 

nok uansett forvente gjenbruk at anleggene fra -94, herunder skøytehallen på Hamar.  

 

For byen vil det trolig innebære krav om betydelig medfinansiering til hallene fra staten, og store 

driftskostnader i etterkant. Lillehammer har allerede flere store idrettsanlegg, og det er vanskelig å 

se at det er etterbruksgrunnlag for flere hockeyhaller eller en ny skøytehall i Mjøsregionen. Byen har 

derfor interesse av en fornuftig spredning av øvelser, samtidig som en gjenbruker og rehabiliterer de 

anlegg som finnes i byen. 

 

Idretten vil trolig også stille seg negativt til en så konsentrert investering i Lillehammer.  
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 ET KONSEPT TILSVARENDE OL-94 (SCENARIO 2) 

Som scenario 1, men der Hamar arrangerer kunstløp, kortbaneløp og hurtigløp skøyter og Gjøvik 

ishockey (sammen med Lillehammer).  

 

Vurdering: IOC kjenner dette konseptet godt. Avstandene er noe lange internt og til flyplass, og 

transporten noe mer komplisert enn et «normalkonsept» som beskrevet over. Likevel vil 

infrastrukturen være vesentlig bedre utbygget i 2026/2030 enn det var i -94. Med disse 

investeringene – og evt. også forsering av dobbeltspor til Lillehammer og firefelts til Ensby ved Øyer – 

vil konseptet være infrastrukturmessig relativt kapasitetssterkt. En hastighet på 110 km/t på 

firefeltsvei og dimensjonerende hastighet på 200 km/t på de nybygde dobbeltsporene vil korte 

reiseavstanden for akkrediterte og publikum vesentlig. Investeringer i E6 nord for Ringebu vil også 

lette reisen nedover fra Trondheimsregionen.  

 

Mht. nasjonal opinion vil det kunne være støtte for et konsept i aksen Hamar-Ringebu, basert på 

gjenbruk av eksisterende anlegg. Grad av støtte vil nok avhenge særlig av følgende:  

 En troverdig og god begrunnelse på hva en ønsker å oppnå ved å arrangere søknadene. 
Gevinstene oppfattes å ikke kun være konsentrert rundt Lillehammerregionen  

 Det legges opp til en folkefest og et arrangement i tråd med norske verdier 

 Kostnadsnivået holdes på et akseptabelt nivå, basert på et gjenbrukskonsept 

 Det må gjøres nærmere vurderinger av tilstand og nødvendig investeringer som må til for å 
få eksisterende anlegg opp på et nødvendig nivå. Det er grunn til å vente behov for en del 
nyinvesteringer, bla. ny utforløype i alpint. Dette må vurderes nærmere i senere analyser 

 Investeringene i infrastruktur, utenom idrettsanlegg, er fornuftige og med god 
etterbruksverdi 

 

Samtidig kan det ikke utelukkes at enkelte miljøer i andre regioner vil stille seg negativt til en 

«Østlands-søknad».  

 

For Lillehammer kommune vil et arrangement basert på -94-konseptet sannsynligvis være det 

enkleste. Det sikrer byen som sentrum for lekene, samtidig som det i hovedsak baseres på 

rehabilitering og gjenbruk av eksisterende idrettsanlegg. Hallene vil i 2026/2030 nærme seg 35-40 år, 

og vil ventelig kreve til dels betydelig rehabilitering og oppgradering. Dette er imidlertid investeringer 

som i noen form uansett vil måtte gjøres, om de fortsatt skal kunne brukes for idrettsformål.  

 

Det er pt. begrenset oversikt over hvor mye slike tiltak faktisk vil utgjøre. Samtidig vil det være behov 

for betydelige investeringer i OV, MV og mediesenteret, ref. tidligere omtale.  

 

Idretten vil ventelig stille seg bak et slikt konsept, selv om det innebærer begrenset med 

nyinvesteringer. På den annen side vil lekene gi mange andre fordeler for idretten og rehabiliterte 

anlegg. Finansieringsmekanismen vil være viktig for idretten.  

 

For søknaden vil et slikt konsept gi noen ekstra kostnader knyttet til større avstander, men alt i alt 

vurderes konseptet som ryddig og ikke minst utprøvd.  
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 -94-KONSEPTET MED NOEN ØVELSER SATT UT (SCENARIO 3) 

Det er mulig å konstruere en rekke ulike versjoner av scenario 3 (og scenario 4). Nedenfor diskuteres 

de som for oss vurderes som mest aktuelle. Scenario 3 bør her leses som mer moderat omfang på 

øvelser som er satt ut, mens scenario 4 baseres på et større omfang.  

 

I scenario 3 kan enkelte halløvelser settes ut til andre deler av landet, der et eksempel kan være 

innledende runder i ishockey.  

 

Alternativt / i tillegg kan det være aktuelt å la enkelte byer få nye idrettsgrener/showøvelser, som 

OCOG iht. Agenda 2020 nå har anledning til å foreslå. Eksempler kan være skiflyvning, Big Air, 

randonee eller enkelte øvelser med særlig publikumsappell.  

 

Alternative plasseringer/byer må vurderes nærmere i egnede fora. Optimalt sett bør dette baseres 

på eksisterende anlegg og/eller begrensede investeringer. Samtidig kan plassering av visse egnede 

øvelser i sentrumsområder gi ekstra dynamikk og liv i et OL – et forhold som for øvrig gjelder 

generelt. På den annen side vil dette mest realistisk innebære midlertidige anlegg, uten 

etterbruksnytte. Det bør likevel utforskes muligheter for å kunne gi etterbruksnytte av dette.  

 

Vurdering:  

Om signalene fra Agenda 2020 legges til grunn og dette gjelder et avgrenset omfang, vil IOC i 

utgangspunktet se positivt hen til et slikt konsept. Dette er imidlertid ikke gitt og avhenger av 

hvordan dette gjøres – og hva konkurrentene stiller med. Generelt vil avstandene, fasiliteter i byene 

og kommunikasjonen til og fra vertsbyen spille inn på vurderinger. Scenario 3 vil uansett kreve gode 

logistikkmessige løsninger. En søkerby må dokumentere at dette blir håndterbart, gir gode 

arbeidsforhold for de akkrediterte og samtidig tilfører noe ekstra både til selve 

arrangementet/opplevelsen og etterbruken.  

 

Nasjonalt kan det være grunn til å forvente økt oppslutning dersom flere regioner får ta del i 

arrangementet, herunder med kulturarrangementer, folkefest osv. Sannsynligvis vil det kunne bety 

noe hvor slike øvelser eller nye grener legges, noe som kan tale for å i så fall legge det utenfor det 

sentrale Østlandsområdet. Det er imidlertid vanskelig å se annet enn at skiflygning i så fall må finne 

sted i eksisterende anlegg i Vikersund.  

 

For Lillehammer kan det være en fordel at flere kommuner er med å dele kostnadene. Samtidig vil 

Lillehammer være det definerte sentrum for lekene, gitt at det som settes ut av regionen ikke er for 

omfattende.  

 

For søknaden vil den økonomiske konsekvensen særlig avhenge av om det vil kreves ekstra 

investeringer i byene der øvelser settes ut og betydelige driftskostnader på OL-budsjettet. Det kan 

nok forventes et press for nettopp slike investeringer som en del av et OL. Samtidig vil det påløpe 

noe ekstra kostnader i form av overnatting for utøvere og støtteapparat, mest sannsynlig i hotell. 

Byene som huser slike evt. øvelser må ha tilstrekkelig hotellkapasitet, da det ansees lite realistisk å 

bygge egne deltakerlandsbyer og medielandsbyer for et så begrenset formål.   
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Det er uklart om dette vil lette presset på arealer innen særlig OV og MV i Lillehammer. Om dette 

eksempelvis kun gjelder innledende runder i ishockey, bør effekten være relativt liten særlig om 

utøverne forut vil ønske å få med seg åpningsseremonien.  
 

 IDRETTSGRENER PLASSERT UTENFOR LILLEHAMMERREGIONEN (SCENARIO 4) 

Dette er et vanskelig definerbart scenario, idet det er langt større frihet mht. hvilke idrettsgrener 

som plasseres helt eller delvis andre steder:  

 Halløvelsene kan i utgangspunktet gå hvor som helst. Med byggingen av skøytehall på Valle, 
er Oslo eksempelvis et alternativ for hurtigløp skøyter 

 Kunstløp og kortbane skøyter kunne vært plassert ut til en egnet by 

 Alpine øvelser, snowboard og freestyle kan i utgangspunktet legges til steder med 
nødvendige topografiske forhold. Forventningen om «råhet» i og konkrete krav fra FIS til bla. 
utforløypen setter dog visse begrensninger på hvor fartsøvelsene kan ligge 

 Hopp kan legges til ulike byer, som eksempelvis Trondheim eller Oslo 

 Bob, aking og skeleton må i praksis være på Hunderfossen, da det er svært lite trolig at det vil 
bygges et nytt og meget kostnadskrevende anlegg for en så marginal idrett 

 Hensynet til snøsikkerhet i 2026/2030 taler etter vårt skjønn for at langrenn, skiskyting og 
kombinert bør gå i Lillehammer 18   

 

 

Vurdering:  

Det er noe usikkert hvordan IOC vil vurdere en søknad basert på et slikt scenario. Agenda2020 er 

relativt uprøvd hva gjelder konsekvens for tildelinger, utover 2022-tildelingen i 2015. Her var det kun 

to gjenværende kandidater, Beijing og Almaty, som begge søkte med relativt like type konsepter (der 

Almatys var mer kompakt) og der Beijing vant med kun fire stemmer.  

 

Etter vårt skjønn vil et konsept med stor geografisk spredning og behov for flere deltakerlandsbyer 

vurderes negativt av mange IOC-medlemmer, og vil gi vesentlig svakere muligheter for å bli valgt som 

arrangørby. Arbeidsforholdene for media og samarbeidspartnere vil bli vanskeligere, arrangementet 

vil bli fragmentert og enhetsfølelsen som OL er ment å gi vil svekkes.  

 

Den nasjonale opinionen vil isolert sett ventelig kunne reagere positivt på å spre arrangementet 

utover, gitt at dette ikke innebærer vesentlige kostnadsøkninger og ødelegger for Norges 

vinnersjanser. Det er usikkert hvordan idretten vil se et slikt konsept.  

 

For Lillehammer som vertsby vil scenario 4 gi noen fordeler, da arealbehovet for overnatting for 

akkrediterte vil bli redusert og det vil bli flere kommuner å dele kostnadene på. Kanskje kan også 

teknologiske nyvinninger innen overføring av bilder – 3D, hologrammer etc. overført til 

publikumsområder i Lillehammer sentrum – gjøre at lekene føles mer som en enhet på tross av 

                                                                        
 

 
18 Dette kan selvsagt løses med kunstsnø, som normalt uansett vil brukes i løypene. Likevel vil bare bakker og kunstsnø i en 
rundtløype fjerne noe av «ekteheten» og salgsverdien i lekene. Et OL på Lillehammer uten nordiske øvelser vurderes i 
tillegg som urealistisk.  
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avstander. På den annen side vil et slikt konsept redusere nytten av å huse lekene, både under selve 

arrangementet og i etterkant.  

 

Totalkostnadene vil øke om flere arrangørkommuner forventer og får ulike type 

infrastrukturinvesteringer som en del av arrangementet. OCOG-kostnadene må også forventes å øke.  

 OPPSUMMERING  

Valg av konsept er i bunn og grunn en politisk vurdering, og bør fattes på et bredere grunnlag og med 

grundigere involvering og forankring enn hva dette mulighetsstudiet har kunnet forestå. Likevel 

gjøres noen tentative vurderinger nedenfor.  

 

Ut fra vårt ståsted vurderes scenario 1 som lite aktuelt. Scenario 4, definert som at store og sentrale 

idrettsgrener flyttes ut av regionen, vil etter vårt skjønn redusere vinnersjansene for å bli tildelt 

lekene betydelig og tilrås ikke.  

 

Scenario 2 er et trygt og velprøvd konsept, og på mange måter det enkleste å gå videre med. 

Scenario 3 kan være verdt å utforske videre, men trenger i så fall en retning og et ambisjonsnivå. 

Dette bør skje i samråd bla. med sentrale aktører som idretten og andre sentrale premissettere.  
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TEMA 6 – FREMTIDSBILDE 2026/2030 
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6 FREMTIDSBILDE 2026/2030 

Dette kapittelet søker å legge grunnlag for et av de viktigste elementer i en tidligfase, som er å finne 

et klart uttrykt og prioritert behov for hva en ønsker oppnådd ved å arrangere vinterlekene. IOC 

legger stadig større vekt på dette forholdet gjennom tidlig etablering av «visjon» og «legacy». 

Formålet er å klart uttrykke en samlende, motiverende og noenlunde realistisk og robust tanke til 

grunn for søknaden. Senere må dette bearbeides kommunikasjonsmessig, men det er ikke fokuset i 

denne rapporten. 

 

På ett vis er spørsmålet allerede besvart i bruttooversikten over interessene under Tema 1, men 

utfordringen i dette kapittelet er å prioritere og spisse informasjonen. Det må samtidig understrekes 

at vinterlekene kan bygge opp under en rekke ulike formål – noe annet ville være underlig for et så 

stort, kostnadskrevende og sammensatt arrangement. Videre vil det i en innsalgsprosess av et 

konsept kunne spilles på flere av elementer som diskuteres nedenfor. Likevel; for å selge en søknad 

overfor for IOC, for å søke nasjonal støtte i opinion og idrettsbevegelsen samt for å underbygge lokal 

forankring, bør det foreligge en klar og samlende tanke for hva en primært ønsker å utrette ved å få 

tildelt arrangøransvaret. Det er utfordringen dette kapittelet søker å legge et grunnlag for å etablere.  

 

Det er ulike interessenter å ta hensyn til; IOC, nasjonale myndigheter, opinion, idretten og søkerby.  

To ord innledningsvis om IOC: På et overordnet nivå ønsker organisasjonen å være gjøre verden til et 

bedre sted gjennom idrett, samtidig som de ønsker at lekene skal være en positiv kraft til endring i 

byen, regionen og gjerne nasjonalt og internasjonalt. Om en ser tilbake på tidligere leker, har kanskje 

de mest vellykkede eksemplene vært knyttet til nettopp byutvikling og transformasjon av nedslitte 

områder, som Londons Stratford, Vancouvers bysentrum og Barcelonas sjøside. Et annet hensyn har 

vært å fremme miljø og bærekraft, som både Vancouver og Lillehammer profilerte høyt. Men også 

andre forhold har vært fremhevet i vinnersøknader. Eksempler kan være; å spre vintersport i landet 

og regionen (Pyeongchang og Beijing), å bygge en nasjonal identitet (Vancouver), revitalisere 

ungdommens interesse for sport og OL (London), fremme teknologi og innovasjon (Tokyo) og – litt 

enkelt sagt – «nå er det vår tur» (Rio).   

 

Slike visjoner kan iblant bli noe høytsvevende. Likevel vil en god søknad konkret knytte en samlende 

visjon til et identifisert og underbygget problem/utfordring, med en rød tråd i søknaden og 

målrettede tiltak i konseptet knyttet nettopp til dette. Det sentrale i denne fasen er således å heve 

blikket, samtidig som man prøver å være så konkret som mulig. Visjonen kan gjerne være knyttet til 

et lokalt eller nasjonalt forhold, men søknaden styrkes nok om ikke annet av å berøre forhold IOC 

bryr seg om.  

 

Det er viktig at lokale myndigheter sitter i førersetet i en utforming av visjon for lekene, i samarbeid 

med idrett og lokale interessenter. Lokale myndigheter kjenner byen og regionen best, og vet hva de 

største utfordringene er.  
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Vi har i dette arbeidet identifisert noen mulige utgangspunkt for en visjon, som gjengitt nedenfor. 

Disse er diskutert med kommunens referansegruppe, men i samråd med den har vi kommet frem til 

at vi ikke konkluderer og tilrår på dette området. I stedet bør diskusjonen både utvikles og modnes i 

en bredere prosess.  

 

De diskuteres i forhold til følgende evalueringsparametere:  

 

A. En visjon bør ta utgangspunkt i et reelt behov av en viss størrelse; noe som er et problem nå 
og noe en trenger bistand med å få løst. Det behøver ikke (kun) være knyttet til 
investeringer, samtidig som det bør være et visst rimelighetsforhold mellom kostnad og nytte 
 

B. Det må være relevant i forhold til hva et OL/PL faktisk kan oppnå av (realistiske) tiltak 
 

C. Det bør være relativt enkelt å forstå og godt salgbart både nasjonalt og internasjonalt. 
Problemstillingen bør med andre ord være gjenkjennbar og forståelig også for andre enn 
nordmenn. Det kan for øvrig også være en viss fordel om det skiller seg noe fra 
konkurrentene  

 

 

 MULIGHET 1 – LILLEHAMMER SOM DEN KOMPLETTE VINTERDESTINASJONEN 

En visjon i denne retning baseres på at Lillehammer innen eksempelvis 2030 skal være en komplett 

vinterdestinasjon og det klart prefererte vinterreiselivsmålet i Norge. Dette skal sikre aktivitet i byen 

og regionen, nye mesterskap, bygge opp under Norge som en bred skinasjon og støtte oppunder 

investeringene som allerede er gjort i byen. Stikkord for en slik visjon vil være turisme, familie og 

breddeidrett, ekte vinter, glede og aktivitet. 

 

Lillehammer og regionen er allerede etablert som en vinterdestinasjon, men kan opplagt bli mer 

komplett, større, mer allsidig og få til flere og mer ut av overnattingsdøgnene. Reiseliv er 

tjenesteintensivt og gir mange arbeidsplasser.  

 

Vår vurdering i forhold til evalueringskriteriene:  

 

Ref. A: Reiseliv er en viktig næring i byen og særlig regionen, men Lillehammer har absolutt et 

potensiale for å få mer ut av og styrke sin posisjon som vinterdestinasjon. Slik sett er det relevant.  

 

Ref. B: Vinterlekene gir synlighet og svært gode markedsføringsmuligheter nasjonalt og 

internasjonalt, arrangements- og logistikkerfaring, kanskje også økt selvtillit, i tillegg til inntekter til 

arenaeiere, nye investeringer i anlegg og utstyr mv. Tildeling av lekene vil sannsynligvis også bygge 

ekstra opp under investeringer i området, herunder hytter/ferieleiligheter, som igjen vil styrke 

kapasitet, tilbud og marked for fritidsaktiviteter. (Samtidig bør en ikke legge opp til et konsept som 

kan risikere å punktere et eksisterende marked med overinvesteringer.)   
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Dette vurderes derfor som relevant i forhold til hva OL/PL kan oppnå, men vil avhenge av å legge til 

rette for en fornuftig etterbruk i hva som bygges og driftes til lekene. Etterbruken som turist- og 

aktivitetsdestinasjon må da stå sentralt i utviklingen av konseptet.  

 

Ref. C: Lillehammer som den komplette vinterdestinasjon er en lettfattelig visjon som bør gi god 

resonans bl.a. i IOC, som har investert midler i YOG-deltakerlandsbyen i Lillehammer. Det er også en 

fremtidsrettet visjon som bør kunne få støtte fra nasjonale myndigheter.    

 

Samlet vurdering: En slik visjon bør suppleres av tiltak i søknaden for å få ungdommen engasjert og 

aktive og å engasjere og presentere alle grupper i det norske samfunnet for vinterglede og skikultur.  

 

 MULIGHET 2 – LILLEHAMMER SOM EN ATTRAKTIV OG FREMTIDSRETTET BY 

En visjon i disse baner er knyttet til Lillehammer som en by som går foran, og gjennom OL legger 

grunnlaget for hvordan fremtidens småbyer vil se ut og løse viktige utfordringer. Sentrale stikkord i 

dette er korte avstander, miljøvennlige løsninger og nyvinnende transportløsninger, kompakte, 

trygge og gode boområder mv.. Parallelt må en bruker lekene til å stimulere aktivitet, 

næringsutvikling og arbeidsplasser, og Lillehammer som et viktig senter for utdanning kan inngå i 

dette. I regionale perspektiv inngår gode kollektivløsninger, herunder dobbeltsporet jernbane, som 

binder Lillehammer tettere sammen med Hamar og inn mot hovedstadsområdet.  

 

Stikkord i en slik visjon vil være byutvikling, 10-minuttersbyen, næringsutvikling og utdanning, 

innovasjon, håndtering av lokal luftforurensing og generell utforming av fremtidens småbyer.  

 

Vår vurdering i forhold til evalueringskriteriene:  

 

Ref. A: Denne visjonen favner flere forhold. Mht. miljø sliter Lillehammer i perioder om vinteren med 

dårlig luftkvalitet. Dette henger dels sammen med topografiske forhold i kuldeperioder og betydelig 

piggdekkbruk (ettersom byen er en bakkeby). Samtidig er mange av de «enklere» tiltakene på plass, 

som kildesortering, gjenvinning, fjernvarme mv.  

 

Byen forventes å vokse fremover, med i overkant av 1 – 1,5 pst. per år. Dette betyr drøyt 5 000 nye 

innbyggere innen 2026/2030. Kommuneplan, byutviklingsplan og næringsplan bygger opp under en 

slik visjon 19, der ikke minst transportårer sørover er prioritert.  Behovsutgangspunktet vurderes 

således absolutt å være reelt.  

                                                                        
 

 
19 Fra kommuneplanen heter det at en ønsker: 

 · Lillehammer er et sterkt og attraktivt kompetanse-, service- og handelssenter.  

· En stor del av sysselsettingsveksten skjer gjennom samarbeid mellom det offentlige, næringsliv og forsknings-  og kompetansemiljøer. 

· Fire-felts E6, InterCity og dobbeltspor på Dovrebanen er bygd ut gjennom Lillehammer innen 2023.  

· Lillehammer har effektiv, miljøvennlig transport og muligheter for bilfri ferdsel internt i og til og fra regionen. 

 

Tilsvarende heter det fra næringsplanen:  

-at Lillehammer-regionen vil tjene på å koordinere næringsutviklingsarbeidet sitt i større grad enn det som er praksis i dag.  

-Mange mener at det i dag er for lite samarbeid mellom næringsliv, FoU-institusjoner og det offentlige i Lillehammer-regionen 



 
 

 

 

75 
 

 

Ref. B: Vinterlekene innebærer store investeringer, men ikke nødvendigvis av den art som er knyttet 

til en slik visjon. Dette må i så fall styres. Her gjelder flere forhold:  

 

Det ene gjelder beliggenheter av OL-funksjoner i forhold til sentrum og nye arbeidsplasser. Om 

Lillehammer skal funksjonere som en type pilot frem mot fremtidsbyer, må både beliggenheten, 

utformingen og ikke minst transportløsningene være tilpasset en langt grønnere etterbruk enn 

dagens Lillehammer legger opp til. Dette må analyseres nærmere, men mulige tiltak kan være 

pilotprosjekter for en flåte av selvkjørende elektriske busser til lekene, som overtas av byen i 

etterkant og som tilbyr et langt bedre tilbud enn dagens situasjon. Denne teknologien er på full fart 

inn i samfunnet og vil etter hvert revolusjonere transporten, herunder matekapasitet til 

transportsentraler (hubs). OL kan representere en mulighet til å prøve dette ut i en mindre by, der 

skinnegående transport (t-bane og trikk) uansett er uaktuelt.  

 

For å gjøre noe med luftforurensningen i Lillehammer, vil nok i tillegg andre tiltak mht. bil og bilbruk 

være nødvendige som en del av en slik grønn transportpakke. Selve boligmassen i en slik visjon bør 

sikte høyt mht. energiforbruk og materialbruk. 

 

Etableringen av mediesenteret vil kunne gi flere muligheter for næringsutvikling. Dette gjelder 

kanskje særlig pressesenteret MPC, som i stor grad er ordinære kontorlokaler. Som nevnt ønskes i 

utgangspunktet IBC som et stort skall. Etterbruk at dette er enten av type lager- eller 

produksjonshaller, evt. idrettsformål, eller, med sannsynligvis betydelig ombygging, andre type 

formål. Dette er uansett meget store arealer, og en klar tanke omkring etterbruk må etableres. 

Utdanningsformål kan evt. inngå i dette, og styrke Lillehammer som høyskole-/universitetsby.  

 

Ref. C: Problemstillingen er kjent fra andre arrangørbyer, og vil være godt gjenkjennbar for IOC. I en 

nasjonal sammenheng bør visjonen og de tilhørende planene være spenstige nok til at det genererer 

interesse og engasjement, samtidig som det må være hensiktsmessige og fornuftige løsninger som 

foreslås.  

 

Samlet vurdering: Tankene diskutert ovenfor er tentative, og kommunen er den rette til å detaljere 

opp muligheter og retninger. En slik visjon må suppleres av utredninger for troverdige, 

gjennomførbare og hensiktsmessig tiltak og etterbruksplaner, som legger en list som både er noe å 

strekke seg etter og inspirerende og nyskapende.  

 

Elbiler, passivhus og miljøvennlig drivstoff vil være naturlige tiltak i et arrangement, men må ventes å 

inngå i søknader også fra konkurrerende byer.  

 

                                                                        
 

 

 

Fra Byutviklingsplanen (Lillehammer 2044 – 10-minutters-byen) 

 Den levende og kompakte byen der det viktigste kan nåes innen 10 minutter 

 Veksten i persontransporten tas av kollektivtrafikk, sykkel og gange 
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Utvikling av ny teknologi kan inngå som en del av et slikt konsept, men en bør her være klar over at 

de syv årene fra tildeling til åpningsseremoni vil gå raskt. Likevel kan muligheten for markedsføring av 

(relativt) ny teknologi eller anvendt teknologi gjennom OL/PL kunne være en viktig stimulans.  
 

 

 MULIGHET 3 – LILLEHAMMER SOM TOPPUTØVERSENTRUM FOR VINTERIDRETT  

En visjon i disse baner fokuserer på Lillehammers som et vinteridrettssentrum, innenfor 

konkurranser, trening, utvikling av ny teknologi og metoder innen idrett, samt for idrettsutdanning 

regionalt, nasjonalt og ikke minst internasjonalt. Mulighet for permanente institusjoner, gjerne av 

typen vintersportslig Olympisk akademi på Lillehammer, kunne være en del av en slik visjon, men 

konkrete tiltak må utredes og forankres med rette parter, særlig idretten. Satsning på paralympiske 

vinteridretter kan og – etter vårt skjønn – bør være en viktig del av en slik visjon.  

 

Stikkord til en slik visjon vil være toppidrett og høye ambisjoner, idrettsutdanning, styrke 

vinteridrettene og fellesskap på tvers av idrettsgrener og landegrenser.  

   

Vurdering i forhold til evalueringskriterier:  

 

Ref. A: Iht. kommuneplanen skal Lillehammer styrke sin nasjonale og internasjonale posisjon som 

idrettsby. NTG er allerede etablert i byen, og en visjon innenfor disse linjene vil styrke satsningen 

innenfor vinteridrettene. Med stadig mildere og mer snøfattige vintre rundt om i landet, kan en slik 

visjon sees i sammenheng med å bevare og satse på vintersportene. Ved en slik visjon bør idretten 

bidra med en tydeligere behovsbeskrivelse.  

 

Ref. B: Vinterleker innebærer normalt direkte satsning på toppidrett i forkant samt etablering av 

state-of-the-art konkurransearenaer, og tiltaket vurderes som relevant.  

 

Ref. C: En visjon i disse baner bør absolutt være gjenkjennbart og salgbart mot IOC. Det kan også 

mottas positivt nasjonalt.  

 

I en slik visjon bør man i så fall legge vekt på at tiltakene som følger denne tilbyr noe nytt og 

stimulerende mht. funksjoner, målgrupper og innretning.  

 

 

 ANDRE MULIGHETER 

Forslagene i dette kapittelet er ikke ment å utgjøre en uttømmende liste. Nedenfor drøftes noen 

mulige tematiske muligheter for visjoner, men som likevel vurderes som mindre aktuelle enn de tre 

som er drøftet over.  

 

 STIMULERE FOLKEHELSE 

Flere søkere har vist til dette hensynet som ett av flere en ønsker å fremme, herunder Stockholms 

mulighetsstudie av 2017. Et OL/PL kan stimulere og inspirere til økt aktivitet, og således motvirke en 

rekke livsstilssykdommer og gi betydelige samfunnsmessige gevinster.  
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Vurdering: Et OL/PL i Lillehammer bør ha programmer som inspirerer til økt aktivitet, og det er også 

en relevant potensiell positiv virkning av lekene. Folkehelse kan inngå som et element i mulige 

visjoner diskutert over. Vi er imidlertid i tvil om det er sterkt nok til alene å utgjøre en bærende visjon 

for lekene.  

 

 BYGGE OPP UNDER FRIVILLIGHETEN 

Olympiske og paralympiske leker er avhengig av en masse frivillige, og lekene kan bidra til å bygge 

opp en ny generasjon frivillige. Frivillig arbeid betyr mye både for idretten og andre humanitære 

forhold.  

 

Vurdering: Vinterlekene vil stimulere frivilligheten, men vi er igjen i tvil om det alene er sterkt nok til 

å utgjør en visjon for lekene.  

 

 LA DE OLYMPISKE LEKENE GJENFINNE SIN SJEL 

Som beskrevet tidligere er det mulig å etablere et OL som samsvarer med norske verdier, men det vil 

likevel være viktige krav som må oppfylles. Vi er imidlertid i tvil om hensiktsmessigheten av overfor 

IOC å selge en bærende visjon for søknaden som bygger på at de bør forandre seg og bli mer som 

oss. Dette gjøres bedre gjennom å etablere en fornuftig etterbruksfokusert OL og heller vise et 

alternativ til en del tidligere arrangementer. 
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TEMA 7 - MILJØMESSIGE KONSEKVENSER OG GEVINSTER 
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7 MILJØMESSIGE KONSEKVENSER OG GEVINSTER 

 INNLEDNING 

Miljø inngår flere steder i denne rapporten. Kommunens oppdragsbeskrivelse for Tema 7 har fokus 

på mulige miljøkonsekvenser av å arrangere lekene, og nedenfor knyttes noen kommentarer til 

dette. Vi vil samtidig kommentere på miljø som et mulig salgskriterium overfor IOC i en søknad.  

 

 KONSEKVENSER OG TILTAK 

Innledningsvis bør det vedkjennes at å arrangere vinterlekene alene vanskelig kan ses som et 

miljøtiltak. Arrangementet innebærer flytting av en masse mennesker, utbygging av store arealer, et 

høyt forbruk av ressurser og energi i perioden samt generering av en betydelig mengde avfall. I den 

grad det etterfølges av økt turisme i etterkant – som vil være en målsetting – vil det ventelig skje bla. 

gjennom flytransport.  

 

Slikt sett har vinterlekene, som så mye annen menneskelig aktivitet, en negativ innflytelse på miljøet. 

Mer detaljert skjer dette særlig gjennom følgende mekanismer:  

 Idrettsanlegg, boliger, mediesenter osv. kan legge beslag på naturområder, dyrket mark etc., 
og selve utbyggingen kan videre ha betydelig dieselforbruk og generere støy. Produksjon av 
innsatsfaktorene vil være energiintensiv, særlig mht. stål og betong 

 Det genereres mye avfall under lekene, og erfaringsmessig kastes mye mat under lekene 

 Generatorer og back-up-generatorer til kritisk strømforsyning forbruker mye diesel og bidrar 
til lokal og global forurensning 

 Det produseres mye lisensprodukter og liknende under lekene, som må transporteres fra 
produksjonsland og til Norge 

 Transport av akkrediterte og publikum til/fra og i Norge er energiintensivt. Med mindre det 
skjer fossiltfritt, vil dette være forurensende. Imidlertid vil også fossilfri transport kunne ha 
negativ miljøeffekt:  

o Transport genererer støy og lokale miljøproblemer. Behovet under lekene kan videre 
generere behov for permanent større kapasitet på infrastrukturen enn hva som ellers 
er nødvendig 

o Selv om norskprodusert vannkraft er grønn, kunne den energien som forbrukes 
under lekene alternativt kunne vært eksportert til Europa og erstattet skitten fossil 
energi der 

o Forvaltet riktig kan biodiesel være et livsløpsdrivstoff, som ikke tilfører ekstra 
drivhusgasser til atmosfæren. Samtidig vil det bidra til lokal forurensning og støy. I 
tillegg vil et miljøregnskap måtte ta inn energien som kreves for å produsere 
bioenergien, inklusive transport. Industriell skogforvaltning kan i noen tilfeller også 
gå ut over biomangfoldet i skogen. (Som et tilleggsmoment nevnes at i den grad 
dyrking av biodrivstoff tar arealer som kan brukes til matproduksjon, kan 
miljøeffekten diskuteres. Sistnevnte er likevel en mer aktuell problemstilling 
internasjonalt.) 

 

En mer konstruktiv diskusjon av miljøkonsekvenser av vinterlekene må ta utgangspunkt i to forhold. 

Det første er at en vurdering av miljøvirkninger også må se hen til alternativverdien til at Norge 

arrangerer lekene, dvs. miljøeffekten av at vi ikke arrangere OL/PL i Norge nettopp ut fra et 
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miljøargument. Realistisk sett vil imidlertid lekene uansett bli arrangert. Miljøregnskapet er i så fall 

knyttet til miljøeffekter av en annen internasjonal arrangør, relativt til Lillehammer.  

 

Dette leder over til det andre forholdet, som er at miljøaspektet bør sees i forhold til hvordan lekene 

innrettes. Miljøkonsekvenser av lekene vil særlig avhenge av følgende:   

 Opplegg for transport av akkrediterte, publikum og lokalbefolkning 

 Løsning for kritisk strøm 

 Avstander mellom fasilitetene og generell utforming av konseptet 

 Hvordan nybygg av infrastruktur, arealer og anlegg gjøres (plassering, standard, 
størrelse/omfang, materialvalg, midlertidighet osv.) 

 System for avfallshåndtering og minimering av avfall 

 Avbøtende tiltak 
 

Pt. foreligger det ikke et Lillehammer-konsept å vurdere, og vurderingene nedenfor vil nødvendigvis 

bli overordnede. Generelt noteres imidlertid at Lillehammer og Norge bør ha et godt utgangspunkt 

for å lage lekene så grønne som mulig. Vi har et relativt sterkt regelverk mht. miljø (PBL, TEK-15, 

deponiforbud samt fjernvarmeanlegg mv.), solide institusjoner, høy bygg- og anleggskompetanse og 

generelt en forventning til at vår aktivitet i begrenset grad skal skade miljøet. Internasjonalt har vi et 

solid ry hva gjelder miljø og bærekraft, ikke minst båret frem av Lillehammer-94.  

 

Nedenfor ses det derfor på forhold som bør være sentrale i en relativt sett grønn søknad for 

Lillehammer:  

 Fokus på gjenbruk og materialbruk i planlegging og utføring 

 Utbygging av anlegg og infrastruktur må ta hensyn til miljøforhold, slik dette også er krevet i 
norsk lovverk, og en fornuftig kost-nytte-vurdering. OCOG vil kunne stille krav til en utbygger 
(og sannsynlig måtte betale helt eller delvis for) eksempelvis innen:  

o Plassering av hus og anlegg 
o Energiforbruk i hus 
o Utstyr som brukes til utbyggingen 
o Tiltak for å minimere andelen masse som må sendes til deponi 

 Det bør søkes aktivt etter muligheter for å unngå generatorer og back-up-generatorer under 
lekene. Det vil kreve en 100 pst. sikker tilgang (med muligens dobbelt redundans) for 
elementer på kritisk strøm  

 Busstransport bør være fossilfri. Biodrivstoff kan være en mulighet, men gir bla. lokale 
utslipp og elektriske busser bør være ambisjonen. Elektriske biler benyttes som hovedregel 
for arrangementskomiteen og bilflåten for øvrig 

 Gjenværende fossile utslipp kan kompenseres med kvotekjøp.20  
 
 
 
 
 

                                                                        
 

 
20 Så lenge ikke alle land har forpliktet seg til konkrete makskvoter, vil slike systemer ha svakheter. På tross av dette kan det 
om ikke annet isolert sett bidra positivt til miljøtiltak i andre land. 
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 Det kan kjøpes grønne sertifikater for kraftforbruk.21  

 Det eksisterende fjernvarmeanlegget i Lillehammer utvides til alle større nybygg i byen i 
forbindelse med lekene 
 

 MILJØ SOM ET MULIG SALGSARGUMENT I EN SØKNAD 

To ord på tampen om miljø som mulig innsalgsargument overfor IOC: Miljømessig har Norge og 

Lillehammer som nevnt høy troverdighet internasjonalt, hvilket primært er et godt utgangspunkt. 

Gode miljøtiltak vil kunne motivere både lokalt, nasjonalt og mot internasjonale aktører, herunder 

TOP-sponsorer som kan tenkes ville delta i spennende prosjekter. Noen av verdens ledende bedrifter 

deltar i TOP-sponsorprogrammet, og muligheten for gode og nyvinnende samarbeidsprosjekter bør 

vurderes i evt. senere faser. TOP-sponsorprogrammet bør sees som en reell mulighet i så måte.  

 

Miljøaspektet i en Lillehammer-søknad bør derfor i utgangspunktet stå sterkt. Som kommentert 

under Tema 2 er det samtidig en annen side ved dette, og det er at andre søkere på et lavere 

miljønivå vil kunne vise til langt større endringer som følge av lekene. Det er enklere og normalt 

billigere å forbedre seg fra et lavt nivå enn fra et høyt, og hva IOC vil premiere i en søknad er uvisst.  

  

Miljøhensyn kommer inn både i forberedelse og utbygging til lekene, under lekene og ikke minst i 

etterkant. I ethvert OL/PL, uansett arrangørby, vil arrangøren vise til og promotere miljøgevinster ved 

arrangementet. Noen kan være genuint nyttige for miljøet, andre mer medievennlige.22 For å ha 

troverdighet, bla. gitt Norges utgangspunkt, bør et eventuelt Lillehammer-26/30 fokusere på reelt 

nyttige tiltak for miljøet. Søker og nasjonale myndigheter bør fastsette et ambisjonsnivå for hva en 

ønsker oppnådd miljømessig ved å arrangere lekene, der nytteeffekten og bærekraften i tiltaket sees 

opp mot gjennomførbarheten, risikoen og kostnadene. Generelt må det søkes etter løsninger som 

balanserer en salgbarhet av tiltakene mot IOC, nasjonale myndigheter og befolkning som skal bruke 

det i ettertid. Det må også være løsninger som er effektive og gjennomførbare under selve lekene.  

 

Et særskilt forhold å ha i mente er at organisasjonskomiteen OCOG normalt vil støtte seg på private 

utbyggere og leieavtaler med disse under lekene, og at det vil være behov for samarbeidspartnere og 

en viss forutsigbarhet i disse tiltakene.    

 

 

                                                                        
 

 
21 Den reelle miljømessige gevinsten i Norge, som i hovedsak allerede har full dekning av fornybar vannkraft, av slike 
virkemidler er diskuterbar. Dette er dog en stor diskusjon som går langt utover primærhensikten i dette mulighetsstudiet, 
men i OL/PL-sammenheng kan grønne sertifikater om ikke annet sette en standard overfor senere arrangørbyer i land med 
stor andel fossil energiproduksjon.  
 
Det noteres imidlertid at om en ser utover Norge så vil selve kraftsystemet møte utfordringer om en stor andel av 
forsyningen er gitt av vind og sol; dette gjelder særlig fordi investeringene i gjenværende produksjonskapasitet (som må 
være uavhengig av værforhold og tilstrekkelig stor til at etterspørselen møtes også når det er mørkt og vindstille) blir 
presset av lave marginalpriser for vind og sol. (Norge er i en gunstigere stilling her, med en fleksibel vannkraftproduksjon.) I 
tillegg er tilhørende nødvendige nettinvesteringene av stor utbygging av sol- og vind-kraft meget betydelige.  
 
22 Sochi’s OCOG viste eksempelvis særlig til gjeninnføring av snøleopard i Krasnaya Polyana-fjellene. Lillehammer-94s 
spisbare mais-tallerkener fikk også en del oppmerksomhet – om enn nok lite faktisk bruk som næring.   
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TEMA 8 – SWOT-ANALYSE AV LILLEHAMMERS KANDIDATUR 
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8 SWOT-ANALYSE AV LILLEHAMMERS KANDIDATUR 

Nedenfor gjøres en tradisjonell SWOT-analyse, med diskusjon av styrker, svakheter, muligheter og 

trusler for Lillehammers kandidatur. Det understrekes at det ikke ses på gjennomføringen av lekene, 

eksempelvis gjennom en ROS-analyse, eller resultatet fra lekene. Fokuset er i stedet på den nasjonale 

og internasjonale søknadsprosessen. SWOT-analysen trekker på informasjonen som er gitt tidligere i 

dette mulighetsstudiet, og holdes derfor i den grad det er mulig på stikkordsnivå.  

 

SWOT-momentene diskuteres hver for seg så objektivt som vi er i stand til å vurdere disse, men det 

finnes ingen fasitsvar i en SWOT-analyse. Perspektivet kan variere fra person til person; vi preges helt 

sikkert av våre erfaringer. Ikke minst vil vektingen av de ulike forholdene sett opp mot hverandre 

kunne vurderes ulikt. Samtidig bør det her minnes om at det til syvende og sist er 

beslutningstakernes vurderinger – primært IOC-medlemmene, men også søkerne og nasjonale 

myndigheter – som er av reell betydning.  

 

Vi drøfter først potensielle styrker ved Lillehammers kandidatur, deretter potensielle svakheter, før 

det avsluttes med muligheter og trusler. I kapittel 8.5 gis det noen sluttkommentarer til analysen.  

 POTENSIELLE STYRKER 

Et Lillehammer-kandidatur har særlig følgende potensielle styrker:  

 Lillehammer har et godt ord på seg internasjonalt. -94-lekene ble en suksess og noe mange i 
IOC relaterer gode opplevelser til. YOG2016 ble videre besøkt av mange IOC-representanter, 
som bør ha gitt god markedsføring for en senere søknad. IOC har for øvrig investert betydelig 
i deltakerlandsbyen for YOG2016 Lillehammer, og kan se positivt på konsepter med gjenbruk 
av bla. denne  

 Høy arrangementskompetanse i regionen og i Norge for vinteridrett. IOC og særforbundene 
vil ha trygghet for at lekene vil bli gjennomført på en god måte 

 Det er sannsynlig med et konsept med vesentlig gjenbruk av eksisterende og prøvde anlegg. 
Mindre risiko enn konkurrenter der det meste skal bygges opp på nytt 

 Lang tradisjon, stor interesse og god forståelse for vintersport. Norge er sterke i flere 
idrettsgrener; gode muligheter for en ny folkefest og store opplevelser for utøverne med 
utgangspunkt i en sjarmerende småby 

 Viktig for IOC at også vestlige land ønsker å arrangere vinterlekene, både mht. kulturell 
tilknytning, sponsorer (som per i dag med ett unntak alle er fra OECD-land) og TV-inntekter 

 Norge er et oversiktlig, ryddig og demokratisk land; få muligheter for skandaler mht. 
korrupsjon, brudd på menneskerettigheter, miljøødeleggelser, dårlige arbeidsvilkår etc., som 
har gitt dårlig omtale for en del tidligere leker 

 Profesjonelle samarbeidspartnere i offentlige virksomheter, i et relativt sett fredelig hjørne 
av verden 

 Vesentlig mer snøsikkert enn mange andre potensielle arrangørsteder 

 Lillehammer og omliggende kommuner har en betydelig buffer via hytter og fritidsboliger til 
å kunne håndtere stor publikumstilstrømning 

 Føringer fra Agenda2020 kan muligens kompensere for en del svakheter i en evt. søknad, 
primært knyttet til Lillehammers begrensede størrelse, ref. omtale under Svakheter 

 Byutviklingsprosjekter kan kanskje passe inn i OL-planer 

 I utgangspunktet bra kapasitet på dagens vegnett 
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 Det er tilgjengelige arealer i Lillehammer, og muligens enklere planprosesser enn en del 
andre steder i landet 
 

 POTENSIELLE SVAKHETER 

Det er identifisert potensielle svakheter ved Lillehammers kandidatur, som primært er knyttet til 

byens begrensede størrelse. Arrangementet har økt vesentlig siden -94-lekene, og det er svært store 

arealer som må etableres permanent og/eller midlertidig. Nedenfor gjøres det en gjennomgang av de 

viktigste forholdene:  

 Behov for antall sengeplasser gjennom deltaker- og medielandsby og øvrige akkrediterte som 
skal sikres overnatting – til sammen nesten 24 000 hotellrom – overstiger i meget stor grad 
hva det vil være behov for i etterkant og som Lillehammers og regionens bolig- og 
hotellmarked realistisk vil kunne håndtere.  
 
Noe overnatting vil i praksis kunne løses i andrehåndsmarkedet, men det er svakheter ved 
dette, ref. tidligere omtale. Det er vanskelig å se annet enn at det vil være vesentlig behov for 
stor utbygging av midlertidige løsninger, som normalt er relativt dyre, til en viss grad er 
miljømessig uheldig og ikke bidrar til noen god lokal arv etter lekene. (Agenda2020 åpner 
samtidig for midlertidighet og slike lokaler kan selvsagt gi en positiv legacy et annet sted, for 
eksempel innen idrett, men generelt svekkes arven i søkerbyen av stor grad av 
midlertidighet.) 
 

 Mediesenteret er meget stort og det er etter vårt skjønn ikke grunn til å tro at arealkravene 
vil reduseres vesentlig innen 2026/2030. Bygget skal være tilgjengelig for innflytting 8-10 
måneder før lekene. IOC ønsker i utgangspunktet enkle, åpne lokaler for IBC. En definert 
etterbruk med mer tilpassede lokaler øker investeringskostnaden og potensielt 
ombyggingsbehovet etter lekene.  
 
Høyskolen på Lillehammer opplyses å være rundt 30 000 kvm. Gjenbruk av denne vil kreve at 
høyskolen er stengt i studieåret 2025/2026 eller 2029/2030. Det må i tillegg påregnes 
betydelig ombyggings- og utvidelseskostnader. I tillegg vil det være behov for ytterligere 
arealer til pressesenteret, som må løses med permanente og/eller midlertidige lokaler 
sannsynligvis i umiddelbar nærhet  
 

 IOC ønsker i utgangspunktet arrangørbyer for vinterlekene på mellom en halv og én mill. 
innbyggere. Selv om det innen 2026-2030 vil ha blitt gjort betydelige investeringer i 
infrastruktur og konseptet er prøvd fra før, vil det likevel være et presset arrangement 
logistikkmessig i Lillehammer  
 

 En ytterligere potensiell svakhet er at -94-konseptet, om dette velges, er spredt relativt vidt 
utover og bryter med hvordan IOC normalt ønsker lekene arrangert. Hallidrettene er fordelt 
over tre byer og lekene for øvrig over fem kommuner og totalt 113 kilometer. Dette betyr 
mye interntransport for akkrediterte. Det er også relativt lang avstand til flyplassen fra 
Lillehammer – rundt 146 kilometer – selv om tidligere nevnte infrastrukturinvesteringer vil 
korte ned kjøretiden 
 

 Eksisterende anlegg trekker på årene, og det er grunn til å forvente betydelige kostnader 
knyttet til å få disse i topp stand til lekene. Det kan også komme krav om nye haller 
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 POTENSIELLE MULIGHETER  

Følgende potensielle muligheter er identifisert ved Lillehammers kandidatur (se også omtalen under 

Tema 6 foran):  

 Bruke de store arealene som etableres til å underbygge aktivitet, arbeidsplasser og 
attraktivitet i byen og regionen 

 Bruke OL til å befeste og bygge videre på Lillehammers posisjon som vintersportssenter 
nasjonalt og internasjonalt  

 Muligheter mht. nasjonal promotering og forankring:  
o En lykkes med å få frem og promotere behov og muligheter i innlandsregionen, der 

en aktivt bruker lekene til å få fremmet denne regionen med reelle og langsiktige 
positive virkninger 

o Aktivt bruke lekene til å satse på olympiske vinteridretter i hele landet, for eksempel 
gjennom satsninger og programmer i flere regioner (og ikke kun Olympiatoppen). 
Satsningen kan også tjene andre idrettsgrener, gjennom etableringen av gode 
treningsfasiliteter og generelt gode programmer og stort fokus forut for lekene   

o Diskusjonen rundt Oslo2022 ble preget av flere forhold, men et innslag av by vs. land 
og hovedstad vs. andre regioner var nok en del av dette. Dette bør i større grad 
kunne unngås ved et Lillehammer2026/2030 

o Det oppnås sterk støtte lokalt/i regionene, herunder fra et samlet politisk miljø, 
næringsaktører og arbeidstakerorganisasjoner, arenaeiere mv. 

 Muligheter internasjonalt: 
o En søknad fra Lillehammer vil ventelig være svært velkomment i IOC 
o Det vil være et ønske i IOC om å spre lekene bedre geografisk utover enn hva som nå 

er tilfelle, der lekene både i 2018, 2020 og 2022 vil gå i Asia. Det kan gi Lillehammers 
kandidatur styrke – dog avhengig av hvilke konkurrenter som melder seg på  

o Føringene i Agenda2020 åpner i større grad for midlertidige løsninger og et generelt 
fokus på bærekraft, kostnadskontroll og gjenbruk  

 

 POTENSIELLE TRUSLER  

Trusler mot Lillehammers kandidatur er todelt; trusler nasjonalt og trusler internasjonalt. Trusler 

nasjonalt er særlig knyttet til følgende:  

 Krevende å få nødvendige avtaler på plass med stat, andre kommuner, arenaeiere og private 
utbyggere innen fristene satt av søknadsprosessen 

 En lykkes ikke med å generere hverken begeistring eller støtte for en søknad fra Lillehammer. 
Psykologien i søknadsprosessen blir vanskelig, med motstand:  

o Nasjonalt (opinion og/eller myndigheter): En lykkes ikke godt nok i å kommunisere 
hva lekene kan bringe med seg av fordeler og muligheter; i stedet blir det et ensidig 
fokus på IOC, krav, «Østlands-OL» og kostnader. En generell motstand mot IOC som 
smitter over på nye Lillehammer-leker 

o I idretten, for eksempel gjennom en finansieringsløsning som tar tippemidler fra 
andre regioner og/eller motstand mot en ny prosess så kort tid etter Tromsøs og 
Oslos stoppede søknadsprosess 

o Lokalt, eksempelvis knyttet til kostnader og fremtidige driftsutgifter, mens 
etterbruksmidler kan være usikre. Videre er selve søknadsprosessen relativt 
kostnadskrevende og må finansieres, uten noen sikkerhet om at en faktisk vil bli 
tildelt lekene 

 Konflikter mellom kommuner som er med og ikke med i konseptet undergraver støtte for 
søknaden nasjonalt  
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 Jevnt over lavere inntekter og høyere utgifter på statsbudsjettet gjør mulighetsrommet for 
denne type tiltak mindre 
 

Internasjonalt vil vi særlig trekke frem følgende risikoer:  

 Et konsept lages for Lillehammer 2026/2030 som bryter med så sentrale IOC-krav for å lage 
«våre» leker, at det ikke blir valgt 

 Konseptet utvannes så mye ved å spre øvelser utover at det ikke vil velges av IOC  

 Føringer fra Agenda 2020 nedprioriteres i praksis når arrangørby velges, og valg av 
arrangørby gjøres etter andre kriterier enn hva Agenda2020 fremhever. Interessen for 
vinterlekene er i tillegg begrenset i IOC, sett i forhold til sommerlekene 

 Fortsatt omdømmeproblem for IOC. Norsk presse og dels opinion så negative til IOC at 
lekene av denne grunn legges til andre land 

 Lillehammer søker ikke i 2026, og en europeisk by tildeles lekene for dette året. Det blir 
derfor mer krevende å få lekene i 2030 

o Som et underpunkt noteres at det per nå er flere vestlige byer som signaliserer 
interesse for å huse lekene, herunder Stockholm. Det er samtidig langt frem til en 
ferdig søknad med statsgaranti, noe bla. 2022- og 2024-søknadsprosessen kan stå 
som eksempler på 

o Almaty kan ha et bedre og mindre risikabelt konsept om de går for et 2026-bid, gitt 
de store infrastrukturinvesteringene som lå inne i 2022-søknaden. Almaty tapte kun 
med fire stemmer mot Beijing ved avstemningen i 2015, og det kan ikke ses bort fra 
en viss sympati-effekt for standhaftige søkere 

 Norge har arrangert OL to ganger tidligere og Lillehammer i tillegg YOG i 2016 (da byen ble 
bedt av IOC om å ta arrangøransvaret). Norge er en stor vinteridrettsnasjon, et velstående 
land med relativt godt utbyggede tjenester og infrastruktur, en omfattende satsning på flere 
vinteridretter, og de fleste anleggene er allerede eksisterende. Flere IOC-medlemmer vil 
kunne spørre hva det konkret tjener vinteridretten og den olympiske bevegelse å legge 
lekene til Norge enda en gang  

 

 

 AVSLUTTENDE KOMMENTARER 

Det er ulike argumenter for alle fire perspektiver. Noen trusler er påvirkbare, andre er det i mindre 

grad. I kategorien påvirkbare trusler inngår hvordan konseptet utformes og hvordan det forankres og 

promoteres her hjemme. Samtidig er Lillehammer og regionens begrensede innbyggertall og 

potensiale for fornuftig etterbruk, sett i forhold til hvor stort vinterlekene er som arrangement, en 

betydelig utfordring.  Et godt utformet konsept – som forsøker å begrense svakhetene, unngå 

truslene, spille på styrkene og utnytte mulighetene – må være målet om en velger å gå videre. I 

tillegg er kommunikasjon og markedsføring, som i liten grad berøres av dette mulighetsstudiet, 

opplagt avgjørende for resultatet.    

 

En del trusler er mindre påvirkbare. Til syvende og sist er det IOC som bestemmer hvem som blir 

tildelt lekene, og det kan være ulike hensyn som ivaretas i medlemmenes valg – også slike som er 

vanskelig å fange konkret i en SWOT-analyse. Vurdering av byens kandidatur er derfor ikke en 

objektiv og fulldekkende øvelse, men kan avhenge av forhold som både i begrenset grad er 

påvirkbare og i noen grad være vanskelig fullt ut å forutse.   
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TEMA 9 – HVORDAN OL/PL KAN PÅVIRKE MERKEVAREN LILLEHAMMER 
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9 HVORDAN KAN OL/PL PÅVIRKE MERKEVAREN 

LILLEHAMMER 

Det siste punktet i kommunens oppdragsspesifikasjon er knyttet til evt. negative effekter som kan bli 

påført merkevaren Lillehammer av å arrangere lekene, herunder å bli assosiert med IOC. 

 

Dette er et vanskelig tema å besvare på et faglig grunnlag. Vi besitter ikke data på hvordan IOC og 

Lillehammer oppfattes som merkevare per i dag og tidligere, og har heller ikke empiri på hvordan 

tidligere arrangørbyers merkevare har blitt påvirket. Diskusjonen nedenfor blir således kvalitativ og 

nok også preget av virkeligheten slik vi ser denne. Innledningsvis er det nødvendig å knytte noen 

kommentarer både til IOC og finansieringsmekanismer, som bakgrunn for å kunne diskutere Tema 9.   
 

 BAKGRUNNSINNFORMASJON  

Generelt er de olympiske ringene ett av verdens sterkeste merkevarenavn/-symboler, og noe 

ledende globale og nasjonale bedrifter betaler store summer for å bli forbundet med. Sponsorer står 

for over 40 pst. av IOCs meget betydelige inntekter, og i tillegg følger midler fra OCOGs egne 

sponsorer med rettigheter til OL-ringene.  

 

Samtidig vil mange kunne mene at organisasjonen har hatt og har et omdømmeproblem. Dette er 

knyttet til flere ting, som store korrupsjonsskandaler i IOC rundt århundreskiftet, gigantomanien som 

flere leker har basert seg på, håndtering av dopingskandaler, korrupsjon og uheldige forhold i 

utbyggingen av anlegg mv. IOC har også møtt kritikk som en lukket, elitistisk og udemokratisk 

organisasjon, som forvalter store pengesummer og makt gjennom lukrative medie- og 

sponsoravtaler.  

 

Det er nødvendig å knytte noen kommentarer til disse forholdene – dog uten at dette 

mulighetsstudiet skal utvikle seg til et forsvar for IOC og alt organisasjonen gjør. Det er likevel behov 

for å rydde noe opp i diskusjonen, før en i det hele tatt kan vurdere merkevarevirkninger på 

Lillehammer av et arrangementsansvar.  

 

Først må det nevnes at IOC har tatt grep mht. korrupsjon, der en rekke medlemmer ved 

århundreskiftet ble ekskludert og flere valgte selv å slutte. Videre har de innført relativt strenge tiltak 

for å motvirke korrupsjon knyttet til søker- og tildelingsprosessen. Dette medfører strenge og stive 

søkeprosesser sammenliknet med -94-lekene. Vi leser den reviderte Host City Contract i retning av at 

IOC nå ønsker å innta en mer offensiv og kanskje også synlig rolle mht. overholdelse av 

menneskerettigheter overfor arrangører.  

 

Hva angår IOCs lukkethet og mangel på nasjonal og internasjonal styring, kan det være verdt å ha 

med seg at ved opprettelsen i 1894 var dette nettopp en bevisst strategi. På den tiden gikk det en 

nasjonalistisk bølge over Europa, og IOCs grunnleggere ønsket at lekene skulle være en motvekt til 

denne. Det er derfor lekene fremdeles tildeles byer, ikke land. På den annen side har flere, inklusive 

nåværende president, sett behovet for endring i IOC, og dette ligger bak Agenda2020. Her sendes 
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klare signaler om viktige forhold som kostnads- og omfangskontroll på lekene, åpenhet, miljø og 

bærekraft samt ivaretakelse av menneskerettigheter. Dette vurderes som en udelt positiv utvikling. 

Agenda2020 er samtidig i implementeringsfasen og det gjenstår å se hvordan dette i praksis slår ut.    

 

En annen kritikk går på omfanget av lekene. Den gigantomanien som vi har sett flere eksempler på 

den senere tid, som Sochi, Beijing, ungdoms-OL i Nanjing mv., er imidlertid primært resultat av 

arrangørens ambisjon mht. å investere i regionen og byen. IOC har selvsagt et ansvar gjennom valg 

av arrangør, men det er likevel søkerbyen og søkerlandet som selv setter ambisjonsnivået for eget 

konsept.  

 

Vi kan ta Sochi som et eksempel. Selve gjennomføringsbudsjettet (Sochis «OCOG-budsjett») var 

sammenliknbart med tidligere arrangørers. Selv om flere av idrettsanleggene og særlig hallene som 

hovedregel var påkostede23, var det likevel de øvrige investeringer som primært dro opp kostnadene. 

Disse favnet investeringene i motorveier og to dobbeltspors jernbanelinjer, nye stasjoner, opprusting 

og utbygging av flyplass, nye kraftverk, undersjøisk gassledning, nye hoteller og opplevelsespark, et 

nytt bysentra i fjellene og vesentlig opprusting av hallbyen Adler med tilhørende fasiliteter. I tillegg 

fulgte kostnader for et enormt omfattende sikkerhetsopplegg. Det er vanskelig å sammenlikne dette 

med eksempelvis et gjenbruks-konsept i Lillehammer.  

 

Det noteres for øvrig at av IOCs meget betydelige inntekter distribueres over 90 pst. ut til 

idrettsformål rundt om i verden. IOC-medlemmene arbeider dessuten i ulønnede verv, selv om de får 

kost og losji med god standard ved reiser i embets medfør. Under lekene betaler IOC selv for egen 

overnatting og kost, med unntak av lettere servering på arenaene.  

 

Det kan videre være nyttig med litt bakgrunnsinformasjon om IOC og finansiering til vinterlekene: 

IOCs direkte overføring til arrangøren OCOG vil normalt dekke en betydelig del av selve 

arrangør/OCOG-budsjettet 24. Overføringene fra IOC består av to poster:  

 Medieinntekter, der OCOG får en andel av disse i likvide midler. For 2022 vil dette være 
rundt 430 mill. USD, tilsvarende rundt 3,67 mrd. kroner etter dagens valutakurser 

 Sponsorinntekter, som både gis som likvide midler og som varer/tjenester (såkalt VIK; Value 
In Kind). Til en vesentlig sterkere kronekurs ble verdien av TOP-sponsormidler anslått i Oslos 
2022-budsjett til 1,1 mrd. kroner. 

 

                                                                        
 

 
23 Herunder arena for åpningsseremoni. På den annen side var curlinghallen av enkel kvalitet, og skøytehallen 
for hurtigløp ikke spesielt påkostet.  
24 Selve OCOG-budsjettet inkluderer:  

 drifts- og leiekostnader av arenaer med provisorier 

 seremoniarenaer og seremonier 

 leie av og provisorier for deltakerlandsby, medielandsby og mediesenter 

 hotell for definerte grupper av akkrediterte som gjør arbeidsoppgaver under lekene 

 drift og leie av andre definerte funksjoner, som kulturarenaer, hospitalitysenter mv.  

 lønn og driftsutgifter i organisasjonskomiteen OCOG, og marketingkostnader  

 leie og utrustning av helse og sanitetstjenester, og dopinglaboratoriet 

 alle driftsutgifter knyttet til forpleining, transport og sikkerhet 
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I tillegg regner IOC inn to ekstra bidrag til OCOG. Det ene er IOCs kringkastingsselskap (OBS) 

produksjonstjenester av TV-bilder til lekene, som tidligere var en OCOG-kostnad. Det andre er 

rådgivningstjenester fra IOC til OCOG særlig i planleggingsfasen, som IOC anslår en relativt raus verdi 

på.  

 

Til sammen viser endelig HCC for 2022 til et finansielt bidrag fra IOC til OCOG for alle disse fire 

forholdene på 880 mill. USD; tilsvarende 7,5 mrd. kroner etter dagens valutakurs. Anslag for 

overføringer fra IOC i 2026/2030 vil avhenge av utviklingen av avtalene for sponsorer og TV-

rettigheter samt valutakurs.   

 

 DISKUSJON AV MERKEVAREEFFEKT 

Utgangspunktet for Tema 9 er risikoen for at et negativt omdømme for IOC smitter over på 

Lillehammer som arrangørby. Det finnes ikke noe fasitsvar på dette, men vi besitter intet grunnlag for 

å kunne underbygge en slik sammenheng. Tvert om er vårt inntrykk at påvirkning på merkevare for 

vertsby primært avhenger av hvordan arrangøren planlegger og utfører lekene. Verdens fokus under 

lekene er generelt på store og små idrettsprestasjoner og – ikke minst for Lillehammer-94s og 

London2012s vedkommende – på folkefesten. IOC spiller i praksis lite aktiv rolle i dette. 25 

 

Erfaringene og påvirkning på merkevare vil kunne variere fra vertsby til vertsby, og inntrykkene i en 

opinion vil nok også påvirkes av hvor lang tid det har gått fra lekene ble avholdt. Nedenfor følger 

noen eksempler ut fra vår subjektive vurdering: 

 London2012 vurderes som en suksess mht. merkevare for London by. Vancouver2010 
oppfattes nok jevnt over som et vellykket OL for Vancouver, British Columbia og Canada. 
Tilsvarende kan nok sies om Sydney2000 og Barcelona1992 

 Byer som selv har blitt tatt i korrupsjon i forbindelse med OL, som Salt Lake City2002, kan nok 
ha skadet sin egen merkevare, i alle fall på kortere sikt 

 Sochi2014 vil sannsynligvis i Vesten best huskes for doping, invasjon av Krim, korrupsjon og 
et enormt investeringsnivå 

 Få sitter kanskje igjen med særlige inntrykk fra Torino2006, Alberville1992 og Nagano1998 
 

Vi understreker at vi ikke har konkrete data for å understøtte vår påstand. Likevel, erfaringene fra -94 

trekker etter vårt skjønn i retning av at OL-arrangøransvar kan styrke merkevaren til byen og landet – 

igjen gitt at mesterskapet planlegges og gjennomføres godt. En må huske at kritikk mot IOC har en 

lang historie, og den var meget betydelig forut for og under lekene også i 1994. Det er likevel 

vanskelig å se at dette i seg selv skadet Lillehammer som merkevare. Tvert om opplevde vi lekene 

som en svært positiv opplevelse for besøkende og de som fulgte det gjennom TV. For Norge, som 

forut for -94-lekene var under betydelig internasjonal kritikk for sel- og hvalfangst, ser vi lekene som 

en godt anvendt mulighet for positiv bygging av merkevaren.  

                                                                        
 

 
25 Et mulig unntak kunne være om det skulle skje særlig synlige ikke-sportslige hendelser rundt lekene som er direkte 

knyttet til IOCs handlinger. Vi har likevel vanskelig for å eksemplifisere hva dette i så fall skulle være og hvordan det kunne 

skade Lillehammers merkevare.  
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Utgangspunktet for et arrangøransvar må være at man arrangerer OL/PL for å få til positiv og 

langvarig endring i egen by og eget land iht. egne definerte mål – ikke for å varte opp et fåtalls IOC-

representanter over noen dager. Dette er også IOCs fokus. Muligheten som gis til å arrangere leker 

med det innhold og uttrykk som arrangøren selv ønsker, er sannsynligvis det som betyr mest for 

påvirkningen av byens merkevare.  
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10  AVSLUTTENDE KOMMENTARER OG TILRÅDNINGER 

 

Formålet med dette mulighetsstudiet har vært å samle fakta og vurdere grunnlaget for en ny 

søkerfase. Det er en rekke forhold vi ikke har sett på, men som må inngå i evt. oppfølging. Dette 

gjelder særlig:   

 Kommunikasjonsstrategi 

 Involvering og forankring med sentrale aktører omkring utvikling og forankring av et 
søkerkonsept 

 Detaljering og beskrivelser av et søkerkonsept, herunder med tilstandsvurderinger av anlegg, 
en detaljert samferdselsplan, teknologiplan, kost/nytte-vurderinger mv. 

 Grundige juridiske vurderinger av avtaleverk  

 Strategisk vurdering av IOC og konkurrenter 

 Etablering av et budsjett for lekene 

 Organisering og finansiering av et evt. søkerarbeid 

 Organisering av planlegging og gjennomføring av lekene 
 

Dette mulighetsstudiet gir som nevnt ingen tilrådninger omkring hvorvidt det bør startes en 

søknadsprosess, men søker heller å legge rammer for en god diskusjon av spørsmålet i rette fora. 

Nedenfor følger imidlertid noen vurderinger og tilrådninger, gitt at en velger å gå inn i en 

søknadsprosess:  

 

 Det bør gjøres en grundig jobb i forkant med forankring av en søknad fra Lillehammer, med 
støtte lokalt, regionalt, i idretten og ikke minst mot et politisk miljø som kan sikre støtte for 
et fornuftig innrettet konsept. Dette kan ta betydelig tid og ressurser 
 

 De investeringene som inngår som en del av konseptet bør være av typen som gir nytte også 
uavhengig av lekene – en fornuftig etterbruk knyttet til visjon og mål for lekene bør 
gjennomsyre en søknad og plan. Visjonen for lekene og tilhørende ambisjonsnivå bør søkes 
forankret tidlig, slik at konseptet kan planlegges iht. dette og bygges opp under med 
konkrete tiltak 
 

 Konseptet må være godt og gjennomarbeidet. Det må etableres slik at det har gode 
vinnersjanser i IOC, samtidig som det har lokale og nasjonal forankring.  Det betyr i praksis en 
del begrensninger på hvor «fornorsket» konseptet kan gjøres. Handlingsrommet som ligger i 
Agenda2020 bør i den forbindelse ikke overvurderes 
 

 Det valgte konseptet bør ha noen definerte «prikker over i’en» som skiller det ut og gir 
attraktivitet, men for øvrig bør det legges vekt på gjennomførbarhet og begrensning av 
risiko. Syv år fra tildeling til gjennomføring går raskt. Generelt bør konseptet kombinere 
realisme med en engasjerende visjon; gjennomførbarhet med spennende tiltak som både 
driver en ønsket utvikling; økonomisk fornuftighet og bærekraft i tiltaket kombinert med 
salgbarhet og attraktivitet. Deretter må en innenfor en god kommunikasjonsstrategi 
underbygge, markedsføre og stå opp for konseptet både nasjonalt og internasjonalt 
 

 Det bør tidlig etableres ansvar, roller og rammer for samarbeid mellom de mest sentrale 
partene i søkerprosessen. Et robust rammeverk for en søknad og samarbeid mellom partene 
i søknadsprosessen må på plass, på en måte som både gir et handlingsrom, et ambisjonsnivå 
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og en forutsigbarhet i arbeidet 
 

 Viktigheten av å få på plass gode avtaler mellom aktørene som skal gi garantier i søknadene 
må ikke undervurderes. Det er lett å få eller gi tilslutning til mer eller mindre løse ideer og 
forslag, men det er normalt et godt stykke derfra til signerte og ferdigforhandlede avtaler. 
Forpliktelser må avtalefestes i juridisk bindende avtaleverk. Dette må være en prioritert 
aktivitet fra oppstart 
 

 Det må etableres et styringsregime som gir troverdighet for gjennomføringsevnen og 
budsjett. Sørg for at aktørene forplikter seg, og ikke avvent og anta at dette ordner seg «fordi 
dette er OL». Forhandlingsutgangspunktet med tredjeparter er best tidlig i søkerfasen, før 
staten har bestemt seg 
 

 Det bør tidlig tas kontakt med Kulturdepartementet for å legge opp et løp for innlevering og 
behandling av søknad til staten, bla. for å fastsette en mer presis fremdriftsplan enn den vi 
anslår under Tema 1 foran. Søker må samtidig forstå og respektere de rollene de ulike 
aktører har og prosessene de må følge, herunder staten. En må heller ikke undervurdere 
hvor grundig søknadene både til staten og IOC må være, og dybden i det arbeidet som må til 
for å få dette opp på en nødvendig kvalitet 
 

 Vurder grundig hvilken og hvor aktiv rolle vertsbyen ønsker å spille mht. selve arrangementet 
og arrangementskomiteen (der byen iht. HCC er en part) 
  

 Det må tidlig etableres en god kommunikasjonsstrategi, som synliggjør og tydeliggjør de 
kortsiktige og langsiktige effektene av å påta seg et arrangøransvar. Egnede 
kommunikasjonskanaler og egnet målrettet dokumentasjon må utarbeides parallelt med og 
på siden av søknadsdokumentene til staten og til IOC 
 

 I innledende faser; søk etter gode svar på hvorfor en ønsker å arrangere lekene, snarere enn 
fengende slagord og motto. La heller sistnevnte komme som følge av en modningsprosess 
 

 Få inn juridisk kompetanse tidlig i en søkerprosess, samtidig som det må trekkes på og søkes 
et godt samarbeid mot spisskompetanse i staten/offentlige virksomheter. Sørg for juridisk 
rom til å sikre byen ift. forpliktelser som gis i HCC 
 

 Lag et konsept som løfter Paralympics arrangementsmessig, med inspirasjon eksempelvis fra 
London2012. OL og PL bør imidlertid ikke føres samtidig; det vil vesentlig øke omfanget, 
kompleksiteten, risikoen og kostnadene av lekene 

 

Avslutningsvis må det understrekes at IOC vil ønske velkommen en søknad fra Lillehammer, men at 

det langt fra er sikkert at byen vil få tildelt lekene «om en bare søker». Det er mange hensyn som 

spiller inn i valg av vertsby. En porsjon ydmykhet både mot denne og den nasjonale prosessen er vår 

siste tilrådning.  
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12 VEDLEGG – NÆRMERE OM TRANSPORTKRAV 

 

 

 TYPE TRANSPORT SOM SKAL LEVERES 

Transporttilbudet/-tjenester under et OL/PL skal betjene tre grupper: 

 De akkrediterte  

 Publikum 

 Samfunnet for øvrig 
 

Det er ikke nødvendigvis de enkelte gruppers behov som er dimensjonerende for infrastrukturbehov, 

men summen av behov og hvordan dette opptrer samtidig. Transportbehovet, kombinert med krav 

om reisetid/avstand, vil legge et betydelig press på eksisterende transportinfrastruktur i 

Lillehammerregionen under et nytt OL/PL.  

 

Nedenfor presenteres transporttilbudet som skal gis for de ulike gruppene.  

 

De akkrediterte – «Games clients» 

IOC deler sin transporttjeneste for de akkrediterte gruppene inn i tre nivåer: 

 T1: Dedikert bil og sjåfør  

 T2: Dedikerte biler og sjåfører innenfor en gruppe 

 T3: Tilgang til å hente ut biler fra et depot/tilgang til bil med sjåfør 
 

Utover dette defineres ulike transportsystem: 

 TA: «Athletes transport system», det vil si minibusser og biler dedikert for utøvere med 
støtteapparat, primært innenfor T2 tjenesten 

 TF: «IF transport system», det vil si transportsystem for internasjonale særforbund innenfor 
T1, T2 og T3 tjenesten 

 TM: «Media transport system», et eget kollektivsystem for media med busser i «shuttle» 
mellom mediesenter, konkurranse- og treningsarenaer og medieinnkvartering. Media skal i 
tillegg ha enkelte biler tilgjengelig, innenfor T2 tjenesten 

 TP: «Public transport system», transportsystemet for publikum som i prinsipp skal være 
tilgjengelig for alle 

  

De akkrediterte forflytter seg til og fra der de bor (deltakerlandsby, hoteller) til de ulike 

konkurransearenaene mellom bestemte tidspunkter. Det er med andre ord en stor grad av 

forutsigbarhet som kreves, og transportsystemet for de akkrediterte bør skilles fra det som betjener 

publikum og samfunnet for øvrig.  

 

Da Olympiske leker ble avholdt på Lillehammer i 94’, deltok 67 nasjoner og 1 737 deltakere i til 

sammen 61 ulike øvelser. Under Sochi-OL i 2014 deltok 88 nasjoner og 2 800 deltakere i til sammen 

98 øvelser. Det er samtidig ikke bare antall nasjoner og deltakere som har økt, men også 

støtteapparat og andre akkrediterte grupper. Basert på prognosene laget for Oslo2022, ble det 

estimert et totalt behov for ca. 1200 biler, 275 minibusser, og 480 store busser (á 30-40 pers) for å 

dekke den akkrediterte transporten.   
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Publikum 

Publikum vil, på tilsvarende måte som de akkrediterte, forflytte seg fra der de bor til 

konkurransearenaene. Publikum er likevel en lite homogen gruppe og forutsigbarheten i forhold til 

reisevei/avstand vil i større grad variere.  Under et OL/PL er det rimelig å forvente i størrelsesorden 

100 000 - 120 000 publikummere på en travel dag.  Tabell 9 gir et utdrag av publikumsprognoser fra 

Oslo2022.  

Tabell 9 Utdrag fra publikumprognoser Oslo2022 

Sport/Event Antall 
konkurransedager 

Forventet antall publikum 

Gjennomsnitt Maksimalt 

Opening/Closing Ceremony 2                     17 498        18 342  

Biathlon 10                     21 538        24 580  

Alpine - speed events 6                     26 555        39 340  

Alpine - technical events 4                     19 852        29 410  

Nordic Combined 3                     10 678        27 580  

Ski Jumping 6                     18 064        31 450  

Cross Country 10                     21 317       100 000  

Freestyle II 5                     11 630        11 630  

 

Under et Lillehammer-OL/PL er det grunn til å forvente et betydelig antall dagsbesøkende særlig fra 

hovedstadsregionen, men også besøkende fra nord og folk som bor lokalt. Dette bør i stor grad styres 

og tilrettelegges for, slik at ikke publikumstransporten har negativ påvirkning på arrangementet. 

Både buss- og togløsninger for langveisfarende vil være nødvendig.  

 

 FØRINGER FOR TRANSPORTKONSEPT 

Ved å se publikumstransport i kombinasjon med den akkrediterte transporten, danner det seg noen 

føringer mht. et godt innrettet system: 

 Det bør være minimum to veier inn til hver konkurransearena  

 Det må etableres dedikerte filer/veier på gitte tidspunkt. Ser man dette i kombinasjon med 
øvelsesprogrammet, som gir stor grad av samtidighet, taler kompleksiteten i utgangspunktet 
for dedikerte filer/veier og ikke kun tidsstyrt prioritering. På hovedfartsårer som E6 kan det 
være nødvendig med andre løsninger 

 Inne i bysentra må en finne frem til gode løsninger, som i størst mulig grad ivaretar 
lokalbefolkningen. Det vil likevel være nødvendig med inngrep i bruk av kommuneveinettet. 
Hvordan dette best gjøres og konsekvenser av dette må utredes på et senere tidspunkt, etter 
at et konsept for lekene er mer etablert 

 Det er en fordel at publikumstransporten inn og ut av Lillehammer i så stor grad som mulig 
utføres med kollektivtransport som tog i, som evner å frakte mange passasjerer i ett 
transportmiddel 

 

Summen av krav til tjenester, forventninger om servicenivå, tilstrekkelig sikkerhet og beredskap, 

øvelsesprogram, krav til at utøvere skal skjermes fra øvrige grupper før/etter konkurranser mv. er 

således med å definere et transportkonsept. Sammenhengene er illustrert nedenfor: 
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Figur 10 Sammenstilling av ulike krav til transportkonsept. Eksempel: Dag 12 av lekene 

 

 INFRASTRUKTURBEHOV I ET GJENBRUKSKONSEPT 

Per i dag foreligger det ikke nok informasjon om et fremtidig søkerkonsept til at det er 

hensiktsmessig å gå i detalj på transportløsningen. Vi vet samtidig at IOC i utgangspunktet vil 

premiere søkere med relativt kompakte konsepter. Overført til Lillehammer kan det bety at 

deltakerlandsby, mediesenter og brorparten av hoteller og provisorisk overnatting vil måtte ligge 

innenfor 25-30 minutters reise fra Lillehammer sentrum.  Nedenfor ses det nærmere på hva dette 

kan innebære.  

 

Internt i OL-området 

Lillehammer kommune har ca. 27 500 innbyggere. Med deltakerlandsby (4 900 personer) og det 

antall media som skal bo innenfor 25 minutter av mediesenteret, pluss enkelte andre akkrediterte 

grupper (10 000+), vil befolkningen nær doble seg under lekene. Inkluderes en betydelig andel av 

tilreisende publikum, arbeidsstyrke, sponsorer etc., vil antall personer øke ytterligere og legge press 

ikke bare på transportinfrastrukturen, men all infrastruktur for øvrig (sykehus, energi, data/-tele 

m.v). Infrastrukturen må være dimensjonert for å håndtere dette.  

 

Det er et relativt finmasket vegnett internt i Lillehammer. Det er å forvente, både av sikkerhets-, 

logistikk- og transporthensyn, at det må gjøres større og mindre tiltak internt i området for å 

tilrettelegge for den olympiske transporten. Dette kan være soneinndeling, dedikert vegnett for 
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olympisk transport, tilrettelegging for publikum og for samfunnet for øvrig, trafikkstyring, etablering 

av transport-«hubber» og nye holdeplasser m.m.  

 

Flere av anleggene i Lillehammerregionen var tenkt som en del av Oslo2022, og det ble i den 

forbindelse sett på trafikkløsning til anleggene. Opp til anleggene i Gudbrandsdalen ble fylkesveiene 

på hver sin side av Lågen utpekt til å være dedikerte veier til olympisk transport, mens E6 ble holdt 

åpen for publikum og annen trafikk. Det bør være kapasitet til å håndtere transportstrømmene til 

Hafjell, Kvitfjell og Hunderfossen på disse. Fire-felts E6 på store deler av strekningen vil også avhjelpe 

på transporten.  

 

Det er etter alt å dømme «last-mile» inn til arenaen som vil være mest krevende, samt belastningen 

internt i Lillehammer by, så fremt kjernen i lekene med deltakerlandsby, mediesenter og store deler 

av innkvarteringen etableres her. Inntil et nærmere konsept er definert, er det ikke hensiktsmessig at 

vi gjør nærmere vurderinger i denne fasen.  

 

Innreise til OL-området 

Både akkrediterte og publikum må forventes ankomme fra flyplass og omkringliggende regioner. 

Innfartsårene til området er godt utbygget og infrastrukturen må sies å være rimelig god: 

 

 Veg 
På veisiden er det fra -94 blant annet bygget firefelts motorvei nordover til Kolomoen og ny 
E6 mellom Øyer (Ensby) og Tretten. Utbyggingsselskapet Nye Veier vil bygge ny firefelts veg 
fra Kolomoen til Moelv frem mot 2021.  
 
Nye Veier planlegger videre utbygging av firefelts motorvei mellom Moelv og Ensby (nord for 
Fåberg), men det er ikke bestemt byggestart for dette prosjektet. Om dette forseres som en 
del av et evt. nytt Lillehammer-OL, må kostnadene inngå i statsgaranti og statstilskudd.   
 
E6 har god kapasitet og er for øvrig under utbygging i Gudbrandsdalen. I NTP 2019-2029 er 
det i alle rammer lagt til grunn bygging av nytt tunnelløp på E6 mellom Øyer og Tretten.  
Fylkesvei 213 samt Riksveg 4 er robuste alternativer, der sistnevnte også er under utbedring.  

 

 Jernbane 
Frem mot 2030 er det å forvente dobbeltsporutbygging på strekningene Venjar–Eidsvoll– 
Langset, Kleverud–Sørli, og Sørli–Åkersvika sør for Hamar på Dovrebanen. På strekningen 
Hamar - Lillehammer er det satt av midler til en kort dobbeltsporparsell i de tre høyeste 
rammenivåene, for å sikre godskapasitet. I forslaget til NTP inngår ikke midler til full 
dobbeltsporutbygging på Dovrebanen mellom Hamar og Lillehammer i planperioden. 
 
De gjennomførte og planlagte investeringene vil korte publikumstransporten til/fra 
Gardermoen og Oslo betydelig, og bidra til et mer kapasitetssterkt og robust 
kollektivtransporttilbud under lekene.  
En evt. forsering av dobbeltspor Hamar-Lillehammer vil i ytterligere grad gjøre tilbudet 
kapasitetssterkt. Kostnadene av dette må i så fall inngå i statsgarantien og statstilskudd.  
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For de akkrediterte vil ankomst/avreise primært foregå med biler og busser til og fra flyplassen, og 

eksisterende vegnett forventes å håndtere dette. Oslo Lufthavn Gardermoen vil ha kapasitet til å 

håndtere ankomst/avreise under lekene.  

 

I Oslo2022-søknaden ble det forutsatt at 60 pst. av publikum i Lillehammer vil være tilreisende; ca. 

60 000 på en travel dag, hvorav 20 pst. av disse var forutsatt å komme nordfra (ca 12 000 personer) 

og 40 pst sørfra (ca. 24 000 personer). NSB og Jernbaneverket gjorde høsten 2012 en 

kapasitetsvurdering av strekningen Oslo-Lillehammer. Det ble da skissert mulighet for å kjøre 3 ekstra 

tog per time Oslo-Lillehammer og videre oppover Gudbrandsdalen. Kjøretiden Oslo-Lillehammer bør 

kunne nå 2,5 timer, gitt prioritet for fremføring og mer ensrettet trafikk.  

 

Med doble togsett i ordinære avganger og triple regiontogsett i ekstraavganger, kan man oppnå en 

kapasitet på om lag 3 250 seter/personer per time. I løpet av tre timer kan toget dermed frakte ca. 

10 000 passasjerer, under 50 pst. av de forutsatte 24 000 publikummere som ankommer sørfra. Buss 

vil derfor inngå som en del av publikumstransportkonseptet. Nordfra kan det tilbys en setekapasitet 

på ca. 2 000 i løpet av en totimers-periode, nær 17 pst. av de forutsatte 12 000 publikummere som 

ankommer nordfra26. Gitt at prosjektene i NTP-perioden blir ferdigstilt, vil dette kunne påvirke 

driftsopplegget og jernbanen kan ta større del av arbeidet.  

 

Det må uavhengig av jernbanen forventes et relativt omfattende ekspressbusstilbud for publikum 

under lekene. Andelen busser vil som nevnt variere avhengig av jernbanen, men det er uansett 

rimelig å forvente at buss vil være et primært transportmiddel inn/ut av regionen.   

 

Samtidig noteres det at folk erfaringsmessig tilpasser seg tiltak og begrensninger. Under 

Lillehammer-94 var det lagt opp til at tilreisende med privatbil kunne bruke bilen frem til ytre ring i 

utkanten av OL-området, der det ble bygget midlertidige parkeringsplasser. Herfra gikk det 

skyttelbusser til arenaene. Disse ble imidlertid i liten grad benyttet. I stedet valgte en høy andel 

besøkende heller å reise med tog eller buss, eller de kjørte direkte inn til OL-området om natten da 

veiene var åpne for allmenn trafikk. Slik vil det ventelig også være til et nytt OL, men selve 

transportsystemet må uansett etableres robust og kapasitetssterkt.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                        
 

 
26 Et slikt driftsopplegg forutsetter noen mindre tiltak, som forlengelse av plattformer og evt. hensettingsspor. 
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