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Utredningen peker på Asker, Drammen og Lillestrøm 

som de mest aktuelle lokasjonene for en slik arena, 

samtidig ses det også nærmere på Fredrikstad og 

Bærum som aktuelle lokasjoner. Utredningen tar 

for seg behovet for et slikt anlegg, og skisserer to 

aktuelle konstruksjonsformer. En modell viser en 

løsning over ett plan, som vil være aktuelt der hvor 

det er store tomter tilgjengelig. Den andre versjonen 

er mer kompakt versjon, konstruert i tre etasjer for å 

minske fotavtrykket i tilfelle arenaen skal etableres 

i et tettere bebygget område. Begge versjonene 

av et slikt anlegg inneholder 2 store flater, samt 

en rekke mindre aktivitetssaler og de nødvendige 

kontor-, publikums- og kioskfasiliteter. Samlet sett 

ligger begge versjoner på omkring 8000 kvadrat-

meter. 

Utredningen ser også nærmere på kostnadssiden 

ved etablering av en kampidrettsarena. Her er 

potensiell spillemiddelfinansiering etter dagens 

ordning innberegnet, samt estimerte lånekost-

nader under ulike garantiforhold, og faktiske drifts-

kostnader. Konklusjonen er at en arena i dette 

omfang vil få drifts-, låne- og avskrivningskost-

nader for mellom 8 og 10 millioner kroner årlig. 

Kostnadsestimatet for bygging av anlegget 

beløper seg til omkring 200 millioner kroner.

Størrelse og andre spesifikasjoner er utarbeidet 

i tett samarbeide med de seks kampidretts-

forbundene, og tar utgangspunkt i at arenaen 

først og fremst skal kunne benyttes til aktivitet 

i fylket, og av de lokale klubbene her. Samtidig 

er de internasjonale krav til konkurransearena 

innfridd i forslagene som foreligger i denne 

utredningen.

I utredningens avsluttende del er det utarbeidet 

detaljerte situasjonskart over de tre anbefalte 

lokasjoner og tomter.  

Utredningen har også tatt for seg muligheten for 

å etablere en kampidrettsarena i Oslo, og mer 

spesifikt i Bjølsenhallen. Her anbefales det å gjøre 

en mindre ombygging for å øke aktivitetskapasitet-

en. Etablering av et anlegg som det som er skissert 

på Bjølsen vil imidlertid ikke avhjelpe behovet i de 

enkelte kommunene i Viken, men vil delvis avhjelpe 

behovet for en konkurransearena til mesterskap.  

 

Det finnes i dag ingen sammenlignbare norske 

arenaer til en slik arena som etterspørres i dette 

oppdraget. Det har derfor vært en viktig del av 

utredningsarbeidet å vurdere både de sportslige 

og samfunnsmessige effektene av etableringen 

av en slik mulig arena. Her pekes det spesielt på 

inkluderingen av barn og ungdom som ikke finner 

seg til rette i den utbredte lagidretten eller i andre 

typiske barne- og ungdomsidretter.   

De	seks	kampidrettsforbundene	Norges	Bokseforbund,	Norges	Bryteforbund,	
Norges	Judoforbund,	Norges	Kampsportforbund,	Norges	Fekteforbund	og	
Norges	Kickboxing	Forbund,	har	sammen	med	Viken	fylkeskommunen	utarbeidet	
denne	utredningen	som	vurderer	muligheter	til	å	etablere	en	kampidrettsarena	i	
Viken	fylke.	

På bakgrunn av dette vedtaket ble det ved utgangen av 2019 inngått en avtale mellom Akershus 

fylkeskommune, og kampidrettsforbundene om å utarbeide en utredning for å avklare muligheter for 

et regionalt kampidrettssenter i Viken fylke, da Viken vil være det gjeldende fylke etter 1. januar 2020. 

Denne utredningen skal tjene som et forprosjekt som belyser muligheter for å etablere en regional 

kampidrettsarena i Viken, med minimum 3 konkrete alternativer for etablering. Et av disse alternativene 

kan gjerne være lokalisert i Oslo heter det i avtalen. Det er imidlertid et krav at det synliggjøres mulig 

bruk for utøvere fra Viken i et Oslo-basert anlegg. 

Norges Kampsportforbund administrerer utredningsprosjektet på vegne av kampidrettsforbundene, 

og har engasjert Martin Kaasgaard Nielsen til å forestå utredningsarbeidet. Det er også nedsatt en 

styringsgruppe for prosjektet, bestående av følgende personer:

Akershus	fylkesting	gjorde	i	fylkestingssak	123/2018	følgende	vedtak:	
«Det	settes	av	midler	til	å	starte	forprosjekt	for	en	regional	kampsportarena	
i	Viken».	Det	ble	avsatt	500	000	kr	til	formålet.

STINE	LASTEIN
Generalsekretær i 
Norges Judoforbund

Selve arbeidet med utredningen utføres av Martin Kaasgaard Nielsen som representant 

for kampidrettsforbundene.

STIg	KLEVEN	  
Rådgiver for frivillighet, 
friluftsliv, idrett og integrering 
i Viken fylkeskommune

MARTIN	KAASgAARD	NIELSEN
Rådgiver for kampidrettene

1. 
Om oppdraget 

2. 
Sammendrag 
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6 
KAMPSPORTFORBUND

25.000
MEDLEMSKAP

200
KLUBBER

30
KAMPIDRETTSGRENER I Norge er det 6 kampidrettsforbund som er med-

lemmer av Norges idrettsforbund og olympiske og 

paralympiske komite (NIF). Dette er Norges Bokse-

forbund, Norges Bryteforbund, Norges Judoforbund, 

Norges Kampsportforbund, Norges Fekteforbund 

og Norges Kickboxing Forbund.

Til sammen har disse 6 kampidrettsforbundene 

ca. 25.000 medlemskap fordelt på over 200 

klubber og mer enn 30 kampidrettsgrener i Viken 

og Oslo.

Kampidrettsklubbenes anleggshverdag er i dag 

preget av trening i gymsaler, kjellere og bombe-

rom. Mange klubber har plassmangel og ugunstige 

treningstider, og det medgår mye tid og krefter 

til bæring av tunge matter og utstyr under hver 

trening. Kampidrettsklubbene bruker i utstrakt grad 

lokaler som ikke er definert som idrettsanlegg til 

trening, lokaler som ikke er tilpasset aktiviteten. 

Få klubber har per dags dato igangsatt anleggs-

prosjekter lokalt.

En annen utfordring for kampidrettene er at svært 

mange klubber har sett seg nødt til å benytte seg 

av private lokaler til markedspris, noe som igjen 

resulterer i unødvendig høye treningsavgifter for

medlemmene.  

I dag finnes det ikke et eneste anlegg i Norge som 

er tilrettelagt spesifikt for konkurranseaktivitet

innenfor kampidretter, noe som fører til at klubber 

og forbund har store logistiske utfordringer i 

forbindelse med organisering av mesterskap. 

Dette til tross for at kampidrettene samlet bestiller 

regulære flerbrukshaller (gjerne 2-3 håndballflater) 

rundt 60 helger i året til gjennomføring av arrange-

menter i Viken eller Oslo. I flerbrukshallene er det 

snakk om plass som kunne være mer hensikts-

messig frigitt til idretter hvor aktiviteten avhenger 

av god fysisk takhøyde; noe som ikke er et behov 

hos kampidrettene.  

Målet med denne utredningen er å illustrere 

hvordan et kampidrettsanlegg i Viken fylkeskom-

mune eller Oslo kan realiseres, samt dokumentere 

behovet og skissere en eller flere økonomiske 

modeller for realisering av et mulig anlegg. 

Det	er	30	kampidrettsgrener	i	Viken	fylkeskommune	og	over	25.000	utøvere.		
Klubbenes	anleggshverdag	er	i	dag	preget	av	trening	i	gymsaler,	kjellere	og	bomberom.	

3. 
Kampidrettene 
i Viken fylkeskommune

2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019

30 000

25 000

20 000

15 000

10 000

5 000

Figur 1: Medlemsutvikling i Viken og Oslo

Aktive i alt                     Oslo                    Viken

Aktive i kAmpidrettene
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“ 

Kampidrettsgrenene har til felles at de 
alle bygger på pågangsmot og sentrale 
verdier som trygghet, ydmykhet og respekt. 

De seks kampidrettsforbundene organiserer alt 

fra håndbak til kung fu. Til sammen organiserer 

forbundene over 30 ulike idretter og disipliner 

innen kampidrett. Dette gjør at en i anleggsplan-

legging må være svært bevisst når det gjelder 

hvilke aktiviteter en ønsker å bygge og planlegge 

for. Kampidrett kan være alt fra mosjon og konkur-

ranse, til selvforsvar. Kampidrettene skal legge til 

rette for en trygg arena hvor utøveren kan utfordres 

og bygge opp selvtillit.

Det er dog stor forskjell på de ulike idrettene, både 

når det gjelder utforming av konkurranseområde, 

kulturell bakgrunn og treningsformer. Men til tross 

for dette kan kampidrettene langt på vei trene i 

samme type arenaer. 

Det finnes en mer inngående beskrivelse av de 

enkelte idrettene og deres krav til kampområder 

og treningsfasiliteter i kapittel 9.3   

  

Mangfoldet	i	kampidretten	er	stort.	Selv	om	de	mange	kampidrettsgrenene	kan	
se	forskjellige	ut	både	i	treningstøy	og	teknikkvalg,	har	de	til	felles	at	de	alle	
bygger	på	pågangsmot	og	sentrale	verdier	som	trygghet,	ydmykhet	og	respekt.	
Et	kjennetegn	hos	kampidrettene	er	at	det	ikke	finnes	noen	reservebenk.

4. 
Hvem er kampidrettene?
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Det er i forbindelse med denne utgreiingen gjennom-

ført intervjuer med representanter fra samtlige 

kampidrettsforbund. Generalsekretærene i 

samtlige kampidrettsforbund har blitt intervjuet, 

samt har sportssjef eller arrangementsansvarlig 

deltatt i intervjuene i de forbundene hvor slike 

stillinger er relevante. Intervjuene ble gjennom-

ført ved de aktuelle forbundenes kontorer i peri-

oden 28.11.-6.12.2019. Det ble satt av rundt en 

time til hvert intervju, noe som viste seg å være 

tilstrekkelig med tid. 

Samtlige intervjuer ble gjennomført etter samme 

mal, og en strukturert intervjuguide ble sendt alle 

intervjuobjektene i forkant av intervjuene slik at 

alle fikk anledning til å forberede seg. I tillegg til å 

følge en strukturert intervjuguide har alle forbund 

fått mulighet til å legge til informasjon etter egne 

ønsker utover det som er spurt om i intervjuene. 

Det er verdt å nevne at det i datamaterialet kan 

fremstå som om at det er store forskjeller mellom 

forbundene selv om de har gitt informasjon som 

likner fra den ene idretten til den neste. Dette kan 

forklares med at hver av disse kampidrettene er 

knyttet til en egen kultur, hvor egne begreper og 

terminologi benyttes for å beskrive situasjoner, 

behov og ønsker. Intervjueren har noe erfaring med 

samtlige idretter (enkelte mer enn andre) og har 

slik hatt gode forutsetninger for å forstå og tolke, 

samt oversette uklare begreper og terminologi i 

arbeidet med denne behovsanalysen. Videre har 

generalsekretærene blitt holdt løpende orientert 

om arbeidet for å sikre at idrettens behov er ivare-

tatt. 

I tillegg til intervjuer er det benyttet et større utvalg 

av eksisterende data. Det er hentet ut datamateriale 

fra den såkalte idrettsregistreringen, som er idrettens 

egne systemer for registrering og rapportering av 

medlemmer og aktivitet. Det er i tillegg brukt 

materiale fra Kulturdepartementets anleggsregister. 

Det har stort sett blitt tatt utgangspunkt i klubbenes 

registrerte treningsadresse. Det vil derfor være 

noen klubber som for eksempel har «Drammen» 

i navnet sitt, men treningsadresse i Lier. I slike 

tilfeller er det treningsadresse som er styrende for 

hvilken kommune klubben blir plassert i.

I dataene som er benyttet fra idrettsregistreringen 

er det hentet ut informasjon fra klubbenes svar på 

spørsmål knyttet til anlegg. I utredningens kapittel 6 

et finnes et sammendrag av de uthentede dataene 

for hver av kommunene som har pekt seg ut som 

aktuelle i denne utredningen. En mer omfattende 

gjennomgang foreligger også i vedlegg 3 – Faktaark. 

Metodisk	baserer	utredningen	seg	på	både	kvalitative	og	kvantitative	data.		
Det	er	gjennomført	intervjuer	med	forbundene	og	relevante	kommuner.	
Det	er	innhentet	registerdata	og	statistikk	fra	flere	kilder.	Planleggingskart	
fra	kommunene	er	benyttet	i	forbindelse	med	tomtevurdering.

5. 
METODE
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Det er gjennomført samtaler med de kommunene 

som har pekt seg ut som relevante i den innledende 

analysen. I disse samtalene har eksisterende plan-

verk og mulige finansieringsmodeller vært diskutert. 

Videre har kommunene blitt oppfordret til å foreslå 

en eller flere tomter som kan benyttes til illustrative 

formål. De foreslåtte tomtene er ofte regulert til 

idrettsformål, men det foreligger ingen av de nød-

vendige politiske vedtak som ellers vil være 

nødvendige for å ta tomtene i bruk til anleggsformål. 

Det betyr også at tomtealternativene skissert i 

denne utredningen utelukkende fungerer som 

illustrasjoner for et fremtidig regionalt kamp-

idrettsanlegg. 

De eksisterende og fremtidige planverk har vært 

gjenstand for gjennomgang i samtalene, særskilt 

av den grunn av den aktuelle gjennomføringen av 

region- og kommunereformen. Nylig sammenslåtte 

kommuner er enten i gang med nye planprosesser 

for den nye kommunen, eller planlegger å igangsette 

arbeidet med slike. I sammenslåtte kommuner som 

ikke har nytt planverk, legges de gamle planene fra 

de tidligere kommunestrukturene til grunn.

Utredningen har benyttet data fra Statistisk 

Sentralbyrå (SSB) til å vurdere forhold rundt 

befolkningstetthet og befolkningsutvikling. 

Kartdata er hentet fra kommunenes kartdata-

baser. 

For finansiell rådgivning knyttet til lån og drifts-

kostnader, har KLP fungert som sparringspartner. 

Arkitekt Sebastian Bjerke fra Bjerke Arkitektur har 

blitt engasjert til å skissere forslag til hvordan 

en kampidrettsarena kan se ut med bakgrunn i 

idrettens egne krav, behov og ønsker. Bjerke har 

i samarbeid med rådgivende ingeniør gjort den 

tekniske vurderingen av mulighetene på Bjølsen 

(se kapittel 7).
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I	denne	delen	ser	vi	på	hvor	i	regionen	det	vil	være	realistisk	å	etablere	et	
kampidrettsanlegg,	og	legger	til	grunn	ulike	faktorer	som	befolkningsutvikling,	
eksisterende	kampidrettsmiljøer	og	andre	vesentlige	faktorer.	

I og med at utredningen er et samarbeid mellom 

kampidrettene og Viken fylkeskommune gir dette 

en naturlig geografisk begrensning og det er tatt 

utgangspunkt i kommunestrukturen som er 

gjeldende fra 2020 og fremover. Videre inkluderes 

Oslo i deler av analysene, av den grunn at byen 

er plassert så godt som midt i Viken fylke. Det må 

også forventes en viss utveksling av utøvere 

mellom Viken og Oslo, særlig gjelder dette i 

konkurransesammenheng. Kartet på neste side

illustrerer Viken og Oslo og dermed prosjektets 

geografiske ramme.   

Den følgende analysen ser på hvordan klubbene 

og medlemmene er fordelt i Viken fylke, og gir på

den måten et bilde av hvor det finnes kampidretts-

miljøer som er sterke nok til både å kunne drifte 

og støtte opp om etableringen av et regionalt 

kampidrettssenter. Her har det vært relevant 

å se på hvor mange aktive medlemmer det er i de 

enkelte kommuner og hvordan befolkningsfram-

skrivingen og befolkningstettheten er i de kom-

munene hvor det er eksistere kampidrettsmiljøer 

av en passende størrelse. Analysen tar også for 

seg hvordan de ulike idrettene er fordelt i kom-

munene, da det er vesentlig at flere ulike idretts-

grener innen kampidrettene har store og veldrevne 

miljøer. Dette er gjort for å sikre at et slikt anlegg 

ikke blir tilhørende én enkelt primæridrett, men 

heller får funksjon som et regionalt senter for alle 

kampidretter. Senere i analysen vil tilknytning til 

offentlig kommunikasjon og logistikk i forbindelse 

med nasjonale og internasjonale aktiviteter 

gjennomgås.    

Kampidrettsklubber

222
Aktive	
kampidrettsutøvere	

23 000
	Innbyggere	

	1 920 000

6.1 
Befolkningstetthet og utØverkonsentrasjon

6. 
Lokasjonsvurdering 
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Når vi ser på befolkningsutviklingen1 i Viken og Oslo 

legger vi fylkets eget notat og SSBs befolknings-

utviklingsstatestikk2 til grunn. Kartet under viser 

befolkningstettheten i Oslo og Viken. 

Dette kartet viser hvor de største befolknings-

konsentrasjonene forekommer, både i og utenfor 

Oslo. Det er tydelig at befolkningskonsentrasjonen 

er høyere i områder som ligger tett innpå hoved-

staden. Særlig fremtredende er aksen bestående 

av Asker, Bærum og Drammen, men det fremgår 

også av kartet at Lillestrømområdet og området 

rundt Sarpsborg / Fredrikstad er interessante å se 

nærmere på. Dette er selvsagt bare et øyeblikksbilde, 

og det er derfor også vesentlig å se nærmere på 

den forventede befolkningsutviklingen i hele Viken. 

Viken fylke består av de gamle fylkene Buskerud, 

Akershus og Østfold. I dag består Viken av 51 kom-

muner, som samlet har en befolkning på 1 240 000. 

Dette utgjør cirka 23 % av Norges befolkning.

Figur 3: Befolkningstetthet i Viken og Oslo

 

6.2 
BEFOLKNINGSUTVIKLING 

1   Analysenotat 1/2019 - Befolkningsutvikling i Akershus, Østfold, Buskerud og Oslo
2  Rapporter 2018/21 - SSB

Figur 2: Kommunene i Viken fra 1.1.2020
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Bærum kommune hadde i 2018 en befolkning på 

omlag 127 000 og ifølge SSB er det en forventet at 

folketallet i kommunen vil nå 143 000 innen 2040, 

altså med en vekst på 14,5%. 

I Fredrikstad kommune nådde folketallet 82 385 

innbyggere i 2018, mens det med en forventet 

vekst på 21% vil nå 98 000 innen 2040. 

I Asker kommune, som fra 2020 består av gamle 

Asker kommune sammenslått med de tidligere 

kommunene Røyken og Hurum, var det samlede 

folketallet i 2018 cirka 92 800 innbyggere. Samlet 

sett er det her forventet en vekst på omlag 16%, 

noe som betyr at det vil være omlag 107 500 inn-

byggere i Asker i 2040. Her er det imidlertid store 

forskjeller på vekstraten mellom de gamle kom-

munene, hvor Røyken har hele 35 % i forventet 

økning, mens Hurum har en negativ forventning 

på -6,4 %. 

Drammen kommune er også en sammenslått 

kommune og består av gamle Drammen kommune, 

Nedre Eiker kommune og Svelvik kommune. Disse 

utgjorde et samlet folketall på 100 300 i 2018 og 

har en forventet økning på 18%, noe som vil føre til 

at befolkningen vil være på omlag 118 600 i 2040. 

Økningen i gamle Drammen kommune er dobbelt 

så høy som i gamle Svelvik kommune. 

I Lillestrøm kommune, som består av de gamle 

kommunene Skedsmo, Sørum og Fet, er det for-

ventet en sterk vekst fra 2018 til 2040, med hele 

26%. Når innbyggertallet i 2018 talte rundt 83 800, 

vil det forventede folketallet nå opp til 105 500 i 

2040. 

En samlet vurdering av befolkningen i de aktuelle 

kommunene forteller oss at hele Viken vil være en 

region i vekst. Landsgjennomsnittet på befolknings-

vekst i perioden 2018 til 2040 er 14,4 %, og blant 

kommunene som er vurdert ligger alle godt over 

snittet, med unntak av Bærum kommune som 

kun ligger et desimaltall over med sine 14,5 %. 

 

Befolkningsframskriving utvalgte kommunermuner 

I dag består Viken av 51 kommuner, som 
samlet har en befolkning på 1 240 000. 
Dette utgjør cirka 23 % av Norges befolkning.
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Samlet sett viser dette at Viken som region vil 

være et ideelt senter for en nasjonal kampidretts-

arena, da fylket i seg selv huser en fjerdedel av 

landets befolkning. 

Forventet vekst i befolkning kan ikke i seg selv 

bidra til å et beslutningsgrunnlag for hvor det vil 

være relevant å planlegge en kampidrettsarena, 

her er det minst like viktig å se på aldersfordelingen. 

Ifølge SSBs framskrivninger for den forventede 

andelen av innbyggere i de ulike kommunene i 

2040 er det ingen forskjeller av betydning mellom 

de utvalgte kommunene. Noen kommuner har 

interne områdeforskjeller, men i hovedsak har alle 

dagens kommuner en barne- og ungdomsandel 

på et sted mellom 21 og 28 %, mens det i 2040 vil 

ligge på et sted mellom 17 og 24 %. Utviklingstallene 

for personer under 20 år (inkludert de gamle 

kommunegrensene) ses herunder: 

Lokalt aktivitetsnivå er en av de grunnleggende 

forutsetninger som må vurderes i planleggingen 

av et eventuelt kampidrettsanlegg i dette 

størrelsesomfang. Samtidig legges det til grunn 

at et slikt anlegg vil føre til økt aktivitet i de lokale 

klubbene rundt det aktuelle området. I denne 

analysen er det hentet inn data om hvor klubbene 

er lokalisert, disse er grafisk fremstilt i kartene 

under og viser dagens aktivitetssituasjon i 

kampidrettene.

Ved å se nærmere på hvor de aktive medlemmene 

befinner seg og utarbeider et varmekart, kommer 

det frem hvor selve medlemskonsentrasjonen er, 

og ikke kun hvor klubbene er lokalisert (se neste 

side). Dette er viktig da det er stor forskjell i størrelse 

på klubbene, og i et anleggsarbeid må man sikre 

at det er en reell medlemskonsentrasjon lokalt som 

også vil sørge for at lokalet vil bli godt brukt.

Kartet herunder viser fordelingen av kampidretts-

klubber i Viken og Oslo.

6.3 
AKTIVITETSFORDELING I REGIONEN

Figur 4: Kampidrettsklubbenes plassering i Viken og Oslo

Fredrikstad
Bærum

Asker	kommune	
Asker
Røyken
Hurum

Drammen	kommune
Drammen
Nedre Eiker
Svelvik

Lillestrøm	kommune	
Skedsmo
Sørum
Fet

23,8 %
26,3 %

26,8 %
26,5 %
22,7 %

23,3 %
25,3 %
21,6 %

24,6 %
27,5 %
25,5 %

21,4 %
23,1 %

24,1 %
22,7 %
17,5 %

21,4 %
22 %
17,6 %

22,5 %
23,5 %
22,1 %

Tabell 2: Befolkningsframskriving - aldersinndelt

KOMMuNE ANDEL	uNDER	20	
I	2018

ANDEL	uNDER	20	
I	2040
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Ved å sortere bort de omlag 90 klubbene som har 

treningssted i Oslo, ser kartet imidlertid litt anner-

ledes ut. Det er viktig å ha i mente at utøverkonsen-

trasjonen i Oslo er svært høy, og det er ofte utøvere 

fra hele Osloregionen som møtes i konkurranse. 

Ikke overraskende stemmer klubbplasseringene 

godt overens med befolkningstettheten i Viken

generelt. 

Figur 5: Medlemsfordeling i Viken (rød viser høyest medlemstetthet - blå lavest)

Figur 6: Medlemstetthet eksklusiv Oslo kommune 

Tallmaterialet viser noen steder som er mer åpen-

bare enn andre for plassering av et mulig regionalt 

kampidrettsanlegg. Ved nærmere gjennomgang av 

hvordan klubbene og medlemmene fordeler seg i 

den nye kommunestrukturen, fremgår følgende i 

tabell 3.

Det er altså en tydelig konsentrasjon i både klubber 

og medlemmer rundt Bærum, Asker og Drammen 

kommune. Videre peker Lillestrøm og Fredrikstad 

seg ut som potensielle kommuner for lokalisering 

av en regional kampidrettsarena.

Vurderingene i denne utredningen tar heretter 

utgangspunkt i disse kommunene, selv om 

tilstøtende kommuner definitivt kan være aktuelle 

for lokalisering av en kampidrettsarena. Det har 

imidlertid ikke vært mulig å vurdere alle fylkets 

kommuner like grundig innenfor de gitte rammene 

for denne utredningen. 

Tabell 3: Klubber og medlemmer i Viken

KOMMuNE	

Asker

Aurskog Høland

Bærum

Drammen

Eidsvold

Enebakk

Fredrikstad

Frogn

Gjerdrum

Gol

Halden

Hemsedal

Indre Østfold

Kongsberg

Lier

Lillestrøm

Lørenskog

Modum

Moss

Nes

Nesbyen

Nesodden

Nittedal

Nordre Follo

Ringerike

Sarpsborg

Ullensaker

Vestby

Øvre Eiker

Ål

Ås

Totalsum

723

76

1049

1713

180

127

944

138

139

24

523

15

96

241

52

1200

266

19

695

183

18

275

132

754

299

324

507

163

35

21

115

11146

9

2

7

17

3

2

9

2

2

1

5

1

5

3

1

14

4

1

8

3

1

5

1

11

5

4

5

3

1

1

2

139

AKTIVE	MEDLEMMER KLuBBER
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Det er gjort en gjennomgang av hvor mange klubber 

de ulike forbundene har i de kommunene med flest 

aktive utøvere. Dette gir et godt bilde av hvordan 

kampidrettsmiljøet i kommunen er fordelt, og sikrer 

at ikke alle aktive sogner til en og samme idrett. 

Dette er en oversikt over de klubbene som er 

registrert i de enkelte kommunene. I tillegg til disse er 

det enkelte klubber som har satellitter eller avdelinger 

i andre kommuner. Det finnes ikke noen register over 

satellittklubber, og det har ikke vært mulig å med-

regne disse i denne utredningen. 

Det gikk også frem av intervjuene med general-

sekretærene i de ulike forbundene at de vurderer 

situasjonen slik at dersom det finnes tilgjengelige 

lokaler, så vil klubber raskt kunne etablere satellitt-

klubber i andre byer og kommuner. Slik det ser ut i 

dag, er Drammen og Fredrikstad de byene som har 

den største spredningen av idretter. Her må det 

likevel tas et forbehold om at kampsportforbundet 

representerer en rekke ulike kampidretter, et eksempel 

på dette er at det i Lillestrøm både er karate- og 

taekwondoklubber. 

Drammen er den kommunen som i sprednings-

sammenheng går tydeligst frem som aktuell for 

lokalisering, men samtidig har også de øvrige 

kommunene en god spredning av klubber og ulike 

idretter.  

Tabell 4: Klubber og medlemmer i utvalgte kommuner

Den nye storregionen Viken har en vid geografisk 

utstrekning og inkluderer fra 1. januar 2020 de 

gamle fylkene Akershus, Østfold og Buskerud. Det 

betyr at det strekker seg fra Halden i syd til Geilo i 

nord, Kongsberg i vest til Minnesund i øst. Og midt 

i det hele ligger Oslo som knytter det nye fylket 

sammen som et kollektivknutepunkt.

Hele regionen kan anses som relativt uproble-

matisk å reise rundt i; her er det få fjelloverganger 

og fjorder, og å reise fra Geilo i nord til Halden i sør 

er en biltur på knappe 5 timer med litt enkel reise-

planlegging. Dette gir altså gode muligheter 

til å planlegge en regional kampidrettsarena som 

kan benyttes av alle regionens lag og klubber. 

I dette avsnittet gjennomgås avstander, reisetider 

og geografiske variabler som kan være avgjørende 

for valg av beliggenhet. 

En viktig tilleggsfaktor ved å planlegge en kamp-

idrettsarena i Viken fylke, er beliggenheten av 

landets hovedflyplass Oslo Lufthavn Gardermoen. 

Dette gjør Viken til en attraktiv lokasjon for å etablere 

et nasjonalt anlegg, av den grunn at deltakere fra 

hele landet har relativt enkel atkomst. 

Ut ifra kost-nytte perspektiv vil det utvilsomt være 

en fordel ved nasjonale mesterskap, da de aller 

fleste byer i Norge har fly- eller togforbindelse til 

Oslo Lufthavn. Viken vil dermed også utgjøre et 

attraktivt valg for en kampidrettsarena som kan 

huse internasjonale arrangementer og mesterskap.

6.4 
REISEAVSTANDER OG ANDRE FASILITETER

Ved valg av lokasjon for en regional kampidretts-

arena vil reisetider være en vesentlig faktor å legge 

til grunn, da arenaen skal kunne brukes av klubber 

og lag fra hele regionen. Her er det flere relevante 

faktorer som kan tas med i vurderingene. Reisetid 

vil kunne oppleves ulikt for små barn, ungdommer, 

voksne og eldre, og det vil være mange ulike opp-

levelser rundt hva som er en ok reiseavstand for 

barn, juniorer og seniorer. For noen handler det om 

at foreldre kan bistå med koordinering av logistikk 

og kjøring, mens andre er avhengig av et funksjonelt 

kollektivtilbud. I og med at reisetidsaksept vil variere 

fra person til person er det ikke satt en indikator for

hvor lang avstand eller reisetid som gjør seg gjeldene.

Ut ifra miljøhensyn vil det kanskje være åpenbart å 

legge et regionalt anlegg i nærheten av et kollektiv-

knutepunkt sentrert midt i Viken fylke. I denne 

utredningen inngår likevel ikke miljøregnskapet 

rundt reising til og fra kampidrettsarenaen.

 

Det tar for eksempel mye lenger tid å reise fra Ål 

til Fredrikstad, enn det tar å reise fra Ål til Asker, 

mens det også er kortere reisevei- og tid fra 

Fredrikstad til Asker. 

Dette betyr også at disse lokasjonene er interes-

sante for andre idretter og aktører, og at konkur-

ransen om de attraktive tomtene vil være hardere 

i disse områdene enn i mindre sentrale områder. 

Se vedlegg 2 for en inngående gjennomgang av 

reisetider.

6.4.1 
OFFENTLIG KOMMUNIKASjON OG REISETIDER I REGIONEN 

6.3.1 
Klubbfordeling og vurdering

1 1 

0 1 

2 2 

1 1 

1 1 

KAMPSPORT 
(Karate, Taekwondo 
m.fl.)

FEKTINg KIcK-BOKSINg	 BOKSINg		 BRyTINg	 JuDO	

Asker Asker

Bærum Bærum

Drammen Drammen

LiLLestrøm LiLLestrøm

6 

4 

9 

8 

4 

Asker

Bærum

Drammen

LiLLestrøm

Fredrikstad

0 

2 

1 

0 

1

Asker

Bærum

Drammen

LiLLestrøm

Fredrikstad Fredrikstad

1 

0 

2 

1 

1 

Asker

Bærum

Drammen

LiLLestrøm

Fredrikstad

0 

0 

1
0 

1 

Asker

Bærum

Drammen

LiLLestrøm

Fredrikstad Fredrikstad

Både Lillestrøm, Asker og Bærum ligger 
svært sentralt i Viken og vil være de 
destinasjonene som flest kan komme 
frem til på kortest mulig tid.

“ 
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Ved større arrangementer eller konkurranser vil 

det ofte være behov for overnatting av tilreisende 

utøvere, tilskuere og funksjonærer. Slike hendelser 

strekker seg ofte over flere dager og har gjerne en 

innreisedag slik at utøvere ikke kommer rett fra 

reise til konkurranse. Vi tar utgangspunkt i at det 

vil være behov for overnatting for utøvere og 

funksjonærer. Et regionalt kampidrettsanlegg vil 

først og fremst være til lokal bruk og internt i 

regionen, og dermed vil ikke lokal hotellkapasitet 

være en av hovedutfordringene ved å planlegge 

en regional kampidrettsarena. 

Arrangementene kan strekke seg fra et deltaker-

antall på om lag 150 utøvere og opptil 1000 

deltakere ved nasjonale og internasjonale

arrangementer. Dette er relevant kunnskap for 

å kunne vurdere overnattingskapasitet ved de 

ulike lokasjonene. 

I	Fredrikstad vil lokale og nasjonale arrangementer 

i all hovedsak kunne huse deltakere, mens det 

kan bli vanskelig å finne rom til alle under større 

internasjonale arrangementer. Det er for øvrig 

kort reisetid til nærmeste by, Sarpsborg, hvor det 

finnes et stort antall sengeplasser fordelt på et 

par større hoteller. Disse kan også tenkes å dekke 

behovet for eventuelt tilreisende publikum. 

Ved større arrangementer kan både	Lillestrøm	og	

Oslo	tenkes å være gode lokasjoner, da det her 

anses å ha nærmest ubegrenset hotellkapasitet 

som vil være mer enn tilstrekkelig for både regionale, 

nasjonale og internasjonale arrangementer, og vil 

kunne dekke behovet både for deltakere, funksjonær-

er og publikummere. Det må selvsagt tas høyde for 

at større arrangementer ikke kolliderer med andre 

arrangementer av allmenn interesse i samme by, 

i så tilfelle kan det lønne seg å inngå avtaler med 

enkelte hoteller eller hotellkjeder i god tid i forkant 

av selve arrangementet. 

Asker	og	Bærum sees i overnattingssammenheng 

under ett på grunn av den umiddelbare geografiske 

nærheten mellom de to kommunene. Dette er 

begge kommuner med relativt små sentrums-

områder, og vil derfor ikke nødvendigvis gi umiddel-

bar tilgang til hotelldekning for deltakere ved større 

arrangement. Likevel vil dette være en utfordring 

av begrenset størrelse, da både Asker og Bærum 

har god kollektivkorrespondanse til Oslo, Lillestrøm 

og Drammen, hvor det er stor hotellkapasitet. 

Drammen gir også gode muligheter for å huse 

deltakere på byens hoteller, her er det god dekning 

også for de større arrangementene -gitt at det ikke 

kolliderer med andre større arrangementer eller 

konferanser. I tillegg er det nokså uproblematisk 

kollektivkorrespondanse med kort reisetid (35 min) 

og hyppige togavganger til Oslo ved behov.

6.4.2 
HOTELLKAPASITET

I tillegg til befolkningstall, reiseavstander og aktivitets-

nivå er det relevant å se på skolebehovs planen 

for fylket. En rekke av de videregående skolene har 

allerede et idrettslig tilbud som strekker seg ut over 

ordinært idrettsfag. Dette er noe som fem av Vikens 

skoler tilbyr, og disse er som følger: 

•  Idrettsfag med alpin, 4-årig: Dønski videregående skole

•  Idrettsfag med bandy/hopp/turn: Drammen videregående skole

•  Idrettsfag med fotball: Drammen videregående skole

•  Idrettsfag med golf: Hvam videregående skole

•  Idrettsfag med håndball: Drammen videregående skole

•  Idrettsfag med langrenn og svømming: Drammen videregående skole

•  Idrettsfag med toppidrett: Dønski videregående skole, Rælingen 
    videregående skole og St. Olav videregående skole

Det er i alt 26 skoler i Viken som tilbyr et eller flere 

idrettsfag. Fullstendig oversikt finnes på fylkets 

nettsider3. Av de kommunene som utpeker seg i 

denne utgreiingen er det kun Asker som ikke huser 

noen av disse skolene. Det er altså en god mulighet 

for samordning med idrettstilbudet på videregående 

skoler i de kommunene som peker seg ut som 

relevante. Vi har i dette ikke sett på private skoler 

som eksempelvis Wang og NTG, da utgangspunktet 

er nyetableringer innenfor skolebehovsplanen. 

6.5 
SKOLEBEHOVSPLAN OG EVENTUELL SAMLOKALISERING 

3  https://www.vilbli.no/nb/nb/viken/skoler-og-laerebedrifter-
    idrettsfag/program/v.id/v.idret1----_v.ididr2----_v.ididr3----_/p5?rev=lk20&tid=v2020
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Med	vurderingene	av	antallet	aktive	utøvere,	befolkningsutvikling,	fortetning	
og	lokalisering,	samt	med	tanke	på	transportavstander	og	logistikk	i	forbindelse	
med	større	arrangementer	i	mente,	går	denne	utgreiingen	her	nærmere	inn	på	
de	utvalgte	kommunene	for	å	vurdere	muligheten	for	å	etablere	et	regionalt	
kampidrettsanlegg

De følgende analyser av forholdene i de enkelte 

kommunene er gjennomført våren og sommeren 

2020. Sett i sammenheng med den nye region- 

og kommunereformen betyr dette at flere av 

disse kommunene akkurat har gjennomført en 

kommunesammenslåing, og dermed er ikke alt 

planverk som er relevant for fremtidig idretts-

bygging ferdigstilt. 

Vurderingen av mulighetene i de enkelte kom-

munene er basert på samtaler med idrettsrådene 

og kontaktpersoner i kommunene, samt data 

hentet fra SSB og fra idrettsregistreringen.  

Det er i forbindelse med denne utredningen 

utarbeidet et faktaark knyttet til disse kommunene 

med utgangspunkt i de dataene som finnes i 

idrettsregistreringen. Faktaarkene finnes i sin 

helhet som vedlegg 3, men er oppsummert i 

gjennomgangen under.  

I de kommunene hvor det er etablert ny kommune-

struktur fra 1. januar 2020, er tallene fra samtlige 

kommuner slått sammen under ett. Eksempelvis 

er Asker kommune, som er slått sammen av Asker, 

Røyken og Hurum kommuner presentert ved å 

addere innbygger- og medlemskapstall fra de tre 

tidligere kommunene. 

7. 
VURDERING AV MULIGHETER 
I DE ENKELTE KOMMUNENE
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Asker vokste fra 89 900 personer i 2015 til 93 679 

personer i 2019. Dette er en befolkningsøkning på 

4 % over de siste fire årene. Kampidrettsklubbene 

i Asker kommune hadde 936 medlemskap i 2015. 

I 2019 talte man 922 medlemmer knyttet til kamp-

idrettsklubber. Dette gir en reduksjon i medlems-

massen på 1,5 % de siste fire årene. Som det 

går frem av grafen, har medlemsmassen vært 

nærmere 1 000 medlemmer for kampidrettene. 

Kampidrettenes medlemsutvikling har vært negativ 

blant de to yngste alderskategoriene de siste tre 

årene. Det har vært en liten økning i voksenidretten 

siden 2015. 

Følgende fremstilling viser utviklingen av medlems-

tall og innbyggertall for kampidrettene i Asker. 

Grafen viser at kampidrettene hadde en nedgang 

fra 2015-2017, som deretter ble etterfulgt av en 

utflating frem mot 2019.

Av 10 kampidrettsklubber i Asker er det 8 som har 

avgitt svar knyttet til sin anleggssituasjon i den 

årlige samordnede rapporteringen i norsk idrett. 

Følgende punktliste gir en kort oppsummering.

For fullverdig oversikt over klubbene og kampidrettenes situasjon i Asker vises det til vedlegg 3.

8	KLuBBER	HAR	BESVART	DISSE	SPøRSMåLENE:

•   Kun én av klubbene har sin aktivitet 
     i en flerbrukshall.

•   En klubb har treningslokaler i en aktivitetssal.

•   To av klubbene trener i en gymsal tilknyttet skole.

•   Tre av klubbene har en annen type lokale 
     som er tilpasset trening.

•   7 av klubbene har mellom 100 og 300 kvm 
     treningslokale.

•   Hovedvekten av lokalene har en takhøyde 
     mellom 2,7 til 4 meter. Én klubb oppgir de har 
     over 4 meter takhøyde, og én klubb oppgir 
     at de har under 2,7 meter. 

•   Omlag halvparten av klubbene deler 
     treningslokaler med andre idretter. 

•   Tre av treningslokalene blir benyttet på 
     dagtid, både av skole og til egen aktivitet.

•   De klubbene som deler lokale med andre 
     må selv flytte matter/ring/utstyr for hver 
     trening. Dette gjelder halvparten av klubbene. 

•   Tre av klubbene benytter seg av kommunale
     treningslokaler. To av disse klubbene oppgir 
     at de ikke betaler leie, og en klubb oppgir at 
     de betaler 5000 kr i året. 

•   Halvparten av klubbene oppgir at de leier 
     treningslokaler av privat aktør. 
     Klubbene oppgir at kostnadene er mellom 
     32 000 og 250 000 kr i året. 

7.1.1 
NØkkeldata 

Asker kommune ble fra 1. januar 2020 sammenslått av kommunene Asker, Røyken og Hurum, 

som frem til 2020 var tre selvstendige kommuner. Hele den sammenslåtte kommunen ligger 

innenfor Osloregionen4.

7.1 
ASKER KOMMUNE

4 Osloregionen ble i stortingsmelding 31 (2002-2003) Storbymeldingen definert  
    som Oslo, indre og ytre ring, Drammensregionen og Mosseregionen. 
    https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/stmeld-nr-31-2002-2003-/id402979/?ch=10

Figur 7: Utvikling av antall medlemmer i kampidrettsklubber i Asker

2015                                 2016                                  2017                                 2018                                 2019

Utvikling Av AntAll medlemmer og innbyggere i Asker frA 2015-2019
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Det er igangsatt et omfattende planarbeid for nye 

Asker kommune, mer informasjon om dette finnes 

på kommunens nettsider5. Arbeidet med arealplan 

og behovsplan for idrett og friluftsliv vil ikke være 

ferdigstilt innen dette utredningsarbeidet avsluttes. 

Frem til en ny plan foreligger vil det gamle planverket 

fra de tidligere kommuneinndelingene være 

gjeldende, dette er også tilgjengelig på kommunens 

nettsider6 . I den gjeldende plan for gamle Asker 

kommune kommer det frem at nisjeidretter som 

eksempelvis kampidretter ser ut til å ha utfordringer. 

Flere av kampidrettene var blant annet tenkt inn 

i forbindelse med ny idrettshall ved Borgen skole. 

Denne ble imidlertid ikke realisert. Dette gjør det 

dermed relevant å se nærmere på den aktuelle 

tomten i det videre arbeidet med kampidretts-

anlegg i Viken.

Den nye Asker kommune er en sammenslåing av 

kommuner med ulik praksis når det gjelder bygging 

og drift av idrettsanlegg, og det er ennå ikke gitt 

noen konkrete politiske føringer. Dermed er utgangs-

punktet for denne utredningen både at kommunen 

og klubbene kan være utbygger og drifter av et 

fremtidig kampidrettsanlegg.  

Asker kommune opplyser at de tidligere har gitt 

kommunal lånegaranti i forbindelse med etablering 

av idrettsanlegg.    

   

7.1.2 
Relevante kommunale planer 

7.1.3 
FINANSIERING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG 

5  https://www.asker.kommune.no/samfunnsutvikling/saker-pa-horing-og-kunngjoringer/
6  https://www.asker.kommune.no/kultur-idrett-og-fritid/planer-for-idrett-og-friluftsliv/

Fra samtalene med Asker kommune har det blitt 

foreslått to tomter som er ferdig regulerte. Tomte-

forslagene er gjengitt i illustrasjoner herunder. 

Den ene tomten ligger ved Risenga idrettspark, 

og den andre ved Borgen skole. På tomten ved 

Borgen skole er det i dag er en grusfotballbane – 

også markert på flyfotoet under.

7.1.4 
POTENSIELLE TOMTER

Figur 8: Tomt ved Borgen skole i Asker
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Her er den samme tomten illustrert med en idrettshall, 

slik som det på et tidspunkt var tenkt (se figur 9 

og markering i det store røde feltet). Illustrasjonen 

under er lånt fra Asker kommunes nettsider. 

Tomten ved Risenga i Asker er illustrert ved 

rød markering på flyfotoet under (se figur 10).

Tomten ligger ved den nye Risenga videregående skole som åpner høsten 2020. 

Tomten er plassert mellom den nye skolen og svømmehallen. Under ses tomten 

på kommunens reguleringskart. 

Figur 9: Reguleringskart for Tomt ved Borgen skole i Asker Figur 11: Reguleringskart for tomt ved Risenga i Asker

Figur 10: Tomt ved Risenga i Asker
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Bærum er Norges femte største kommune etter 

innbyggertall, og kan betegnes som et forstads-

område vest for Oslo hvor de tettbebyggede 

delene av kommunen grenser mot hovedstaden. 

I tillegg grenser Bærum i sørvest til Asker og Lier, 

i nordvest til Hole og Ringerike. Administrasjons-

senteret i Bærum er Sandvika. Bærum er ikke slått 

sammen med andre kommuner i forbindelse med 

den nye kommunereformen. 

7.2 
BæRUM KOMMUNE

Bærum vokste fra 120 685 personer i 2015 til 

126 841 personer i 2019. Dette gir en befolknings-

økning på 5.1 % over de siste fire årene. 

Kampidrettsklubbene i Bærum kommune hadde 

i 2015 1097 medlemskap. I 2019 talte man 1507 

medlemmer knyttet til kampidrettsklubber.  

Dette er en økning i medlemsmassen på 37 % 

de siste fire årene. 

Følgende viser utviklingen av medlemstall og  

innbyggertall for Kampidrettene i Bærum.

7.2.1 
NØKKELDATA 

Av 7 kampidettsklubber i Bærum har samtlige avgitt svar knyttet til sin anleggssituasjon i den årlige 

samordnede rapportering i norsk idrett. Følgende er en kort oppsummering fra rapporteringen:

Som følge av at Bærum kommune ikke har blitt 

slått sammen med andre kommuner per 1. januar, 

gjelder det eksisterende planverket i Bærum. 

Bærum har en tematisk plan som er et verktøy for 

kommunens engasjement innen fysisk aktivitet, 

denne er kalt Idrett og friluftsliv 2019-20227.    

Kampidrettene er i liten grad nevnt i planen, og 

klubbene har ifølge kommunen i liten grad 

engasjert seg i idrettsdemokratiet i kommunen. 

Planen skal revideres i 2023, og dette arbeidet 

starter høsten 2021. 

Hovedregelen i Bærum kommune er at det er kom-

munen som bygger, eier og drifter idrettsanlegg. 

I noen tilfeller gjøres det ved at idrettslagene får 

tilskudd fra kommunen til å drifte idrettsanlegget.  

7.2.2 
RELEVANTE KOMMUNALE PLANER

7.2.3 
FINANSIERING OG DRIFT

•   4 av klubbene har treningslokaler mellom 100 
     og 300 kvm, og 2 klubber har over 300 kvm       
     tilgjengelig treningsareal.

•   Type lokaler variere fra gymsal, aktivitetssal og    
     annet lokale (både tilpasset og ikke tilpasset  
     aktiviteten).

•   3 av klubbene deler lokaler med andre idretter.

•   5 av klubbene har aktiviteter på dagtid enten 
     gjennom skole, SFO eller egen aktivitet.

•   6 av klubbene har treningslokaler med takhøyde     
     mellom 2,7 og 4 meter. 

•   En klubb har mindre enn 2,7 meter takhøyde, 
     og oppgir at lokalet ikke er tilpasset aktiviteten. 

•   2 klubber oppgir at de må flytte matter/ring/
     utstyr selv for hver trening. 

•   4 klubber oppgir at de har fastmontert 
     treningsutstyr. 

•   5 av klubbene benytter seg av kommunale 

     lokaler. Leiepris for de som er i kommunale 
     lokaler er  mellom 0 og 160 000 kr i året. 
     For klubben som leier privat er prisen 
     74 000 kr  i året. 

FøLgENDE	ER	EN	KORT	OPPSuMMERINg	FRA	RAPPORTERINgEN:

7  https://www.baerum.kommune.no/contentassets/7b4a332d208940a8b465e326a271264c/temaplan-for-fysisk-aktivitet-01.pdf

Figur 12: Utvikling av antall medlemmer i kampidrettsklubber i Bærum

Utvikling Av AntAll medlemmer og innbyggere i bÆrUm frA 2015-2019
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Bærum kommune har en regulert tomt på Fossum. 

Tomten er markert med rødt på flyfotoet i figur 13. 

Det foreligger et vedtak om at det ikke skal bygges 

haller på denne tomten, så dette tjener kun som 

illustrasjonsformål. Dersom denne tomten skal 

kunne realiseres til et kampidrettsanlegg, må 

det behandles politisk for omgjøring av dagens 

eksisterende vedtak. På reguleringskartet i 

figur 14  er tomten markert med mørkegrønt.

7.2.4 
POTENSIELLE TOMTER

Fra 1. januar 2020 ble Drammen, Svelvik og Nedre 

Eiker sammenslått til nye Drammen kommune. 

Med sine 100 600 innbyggere er Drammen Norges 

syvende største kommune. 

7.3 
DRAMMEN KOMMUNE

Drammen vokste fra 97 771 personer i 2015 til 

100 581 personer i 2019. Dette er en befolknings-

økning på ca. 2,9 % over de siste fire årene. 

Utviklingen av innbyggertallet i Drammen kommune

viser en jevn utvikling for alle aldersgrupper. Det er 

omlag like mange barn i aldersgruppen 0-12 som 

det er i gruppen 13-25 år. Kampidettsklubbene i 

Drammen kommune hadde 2 046 medlemskap

i 2015. I 2019 talte man 2 325 medlemmer knyttet 

til kampidrettsklubber. Dette er en økning i 

medlemsmassen på 21.7 % over de siste fire årene. 

Økningen var imidlertid primært fra 2015 til 2016, 

og heretter flatet utviklingen ut. 

Grafen viser at utviklingen i innbyggertallet i  

Drammen kommune har vært stabilt på rundt  

0.5 % økning hvert år.

En oppsummering av dataene fra idrettsregistre-

ringens anleggsdel viser resultatene på neste side. 

Her er det imidlertid 6 av klubbene som ikke har 

definert hvilken type lokaler de har. 

7.3.1 
NØKKELDATA 

Figur 13: Potensiell tomt ved Fossum

Figur 14: Reguleringskart, tomt ved Fossum

Figur 15: Utvikling av antall medlemmer i kampidrettsklubber i Drammen

Utvikling Av AntAll medlemmer og innbyggere i drAmmen kommUne frA 2015-2019
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Arbeidet med midlertidig arealplan for nye 

Drammen kommune pågår parallelt med denne 

utredningen og arbeidet med behovsplan for 

idrett (temaplan) starter opp i løpet av 2020. 

Det antas at de gamle planene gjelder inntil de 

nye planene er på plass. 

I Drammen kommune ser vi samme utfordring 

som andre steder, altså at de gamle kommune-

inndelingene har praktisert drift og finansiering 

av idrettsanlegg med ulike modeller. I den gamle 

Drammen kommune er det kommunen som har 

bygget og driftet idrettsanleggene. I Eiker er det 

idrettslagene som bygger og drifter, og da gjerne 

med kommunale tilskudd. Det er enda ikke avklart 

hvordan dette vil bli praktisert i den nye kommunen.

I samtale med drammen kommune har det blitt 

anbefalt å benytte Marienlystområdet til å 

illustrere hvor et slikt anlegg kunne plasseres. 

Marienlysttomten er svært gunstig for lokalisering 

av en kampidrettsarena, blant annet fordi den er 

sentrumsnær, den huser flere andre idretter, og 

det er en del kampidrettsklubber som i dag trener 

i nærliggende områder. Det er antageligvis flere 

aktører som ser for seg potensielle utbyggings-

prosjekter her. Uavhengig av det brukes tomten 

illustrativt her, og under ses et flyfoto fra tomten. 

7.3.2 
RELEVANTE KOMMUNALE PLANER 

7.3.3 
FINANSIERING 

•   6 klubber har treningslokale mellom 0 og 

     100 kvm, 7 klubber har treningslokale mellom  

     100 og 300 kvm, 2 klubber har over 300 kvm  

     treningsareal.

•   Av de klubbene som har svart, har 37% et 

     treningslokale som opprinnelig ikke var ment for      

     trening og fysisk aktivitet, 27 % bruker en aktivitets-

     sal og flerbrukshall, 9 % av klubbene trener i gym   

     saler knyttet til skoler. 

•   10 av 17 klubber deler treningslokaler med andre. 

     Av disse har 7 av klubbene fastmontert utstyr i     

     treningslokalet. 

•   I 5 av klubbenes treningslokaler er det skole eller 

     SFO-aktivitet på dagtid. Dette er uavhengig av type  

     treningslokale.       

•   92 % av klubbene har over 2,7 meter takhøyde. 

     Klubben som oppgitt takhøyde under 2,7 meter  

     har et annet lokale som er blitt tilpasset til  

     aktiviteten. 

•   6 av klubbene benytter kommunale lokaler, 

     og har leiepris på mellom 0-38 000 kroner årlig.  

     En klubb oppgir at kommunen dekker husleien,  

     og en klubb eier sine egne lokaler. De har en 

     årlig kostnad på 17 500 kr. Prisen for de som 

     leier hos en privat utleier er mellom 2400 og  

     324 936 kroner per år. Dette gjelder for 7 av 

     klubbene. Dette gir en gjennomsnittlig leie-

     kostnad på i underkant av 81 000 kroner. 

FøLgENDE	ER	EN	KORT	OPPSuMMERINg	FRA	RAPPORTERINgEN:
7.3.4 
Potensielle tomter

Figur 16: Tomt på Marienlyst

Figur 17: Reguleringskart over Marienlyst
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Fredrikstad har 82 000 innbyggere per 1. januar 

2020. Den er dermed gamle Østfold fylkes største 

kommune, Østlandets tredje største by og Norges 

tiende største kommune målt i antall innbyggere. 

Fredrikstad by og Sarpsborg regnes i statistiske 

sammenhenger ofte som dobbeltbyen Fredrikstad/

Sarpsborg, som per 1. januar 2019 hadde 113 622 

innbyggere. I denne utredningen er det tatt ut-

gangspunkt i Fredrikstad kommune, men i relevante 

sammenheng ses det også hen til forholdene i 

Sarpsborg. Hverken Sarpsborg eller Fredrikstad 

har blitt slått sammen med andre kommuner 

under den nye kommunereformen. 

Fredrikstad kommune vokste fra 78 159 personer 

i 2015 til 81 772 personer i 2019. Dette er en be-

folkningsøkning på 4,6 % over de siste fire årene. 

Kampidettsklubbene i Fredrikstad hadde 1 209 

medlemskap i 2015, mens man i 2019 telte 992 

medlemmer knyttet til kampidrettsklubber. 

Dette er en reduksjon i medlemsmassen på 

nesten 18 % over de siste fire årene. 

Utviklingen av medlemstall og innbyggertall for 

Fredrikstad vises i grafen under. Kampidrettene 

har hatt en negativ utvikling de siste årene. 

For innbyggertallet i Fredrikstad kommune har 

denne vært forholdsvis stabil mellom 1-1,5 % 

økning hvert år.

10 av 12 klubber har besvart spørsmålene fra 

den samordnede rapporteringen i idretten. En 

klubb har gitt delvis svar på spørsmålene, da 

de organiserer flere grener innen kampidrett8. 

Grenenes besvarelse er slått sammen i punktene 

på neste side.

Fredrikstad kommune har utarbeidet to kommu-

nale planer knyttet til idrett. Begge med tittelen 

Aktive liv i Fredrikstad - Kommunedelplan for idrett, 

fysisk aktivitet, friluftsliv og marka. Den ene er en 

strategiplan9 og den andre en kunnskapsdel10. 

Kampidretten og deres behov er i liten grad  

spesifikt nevnt i kommunedelplanen. 

Fredrikstad kommune har som utgangspunkt at 

det er kommunen som bygger og drifter idrettsan-

legg som benyttes av idrettslagene i kommunen. 

7.4.1 
NØKKELDATA 

•   42% av klubbene oppgir at de trener i annet lokale    

     tilpasset aktivitet. 25 % av klubbene trener i en  

     aktivitetssal, og 8 % trener i en gymsal tilknyttet  

     en skole (25 % av klubbene har ikke svart på dette  

     spørsmålet).

•   Halvparten av klubbene har mellom 0 og 100 kvm 

     tilgjengelig treningsareal. 20 % har mellom 100 og  

     300 kvm, og de resterende 30 % av klubbene har  

     over 300 kvm treningsareal. 

•   4 av 10 klubber oppgir at de deler treningslokale 

     med andre idretter. 

•   5 av klubbene oppgir at treningslokalet blir brukt 

     på dagtid. Dette er til både skoleaktivitet, SFO og  

     egen aktivitet.

 

•   2 klubber oppgir at de har under 2,7 meter 

     takhøyde (en håndbakklubb og en idretts- 

     forening). 3 klubber har mellom 2,7 til 4 meter  

     takhøyde. 4 klubber har over 4 meter takhøyde.

•   4 klubber nytter seg av kommunale lokaler. 

     6 klubber leier treningslokaler av privat utleier.  

     Leieprisen de oppgir er henholdsvis fra 5000 

     til 13 000 kroner og fra 1 000 til 50 000 kroner.  

     Gjennomsnittlig leiepris på privatmarkedet er  

     203 000 kr. 

FøLgENDE	ER	EN	KORT	OPPSuMMERINg	FRA	RAPPORTERINgEN:

  Sentrum kampsportklubb – Sarpsborg organiserer både kickboxing og kampsport 

7.4.2 
RELEVANTE KOMMUNALE PLANER

7.4.3 
FINANSIERING 

8  Sentrum kampsportklubb – Sarpsborg organiserer både kickboxing og kampsport 9    https://www.fredrikstad.kommune.no/globalassets/dokumenter/planer/kultur-fritid/kommuneplan-idrett-strategidel.pdf
10  https://www.fredrikstad.kommune.no/globalassets/dokumenter/planer/kultur-fritid/kommuneplan-idrett-kunnskapsdel.pdf

7.4 
FREDRIKSTAD KOMMUNE 

Utvikling Av AntAll medlemmer og innbyggere i fredrikstAd kommUne frA 2015-19

Figur 18: Utvikling av antall medlemmer i kampidrettsklubber i Fredrikstad
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Fredrikstad kommune har pekt ut tomten på Borgar-

veien 10 til bruk som illustrasjon av hvor et slikt anlegg 

kan plasseres. Under ses flyfoto av tomten. 

 

Tomten ligger i umiddelbar nærhet til andre idretts- 

og kulturanlegg. Tomten er ikke regulert til annet enn 

næringsvirksomhet. Se figur 20 for reguleringskart.

Lillestrøm vokste fra 80 013 personer i 2015 til 85 

757 personer i 2019. Dette er en befolkningsøkning 

på 7,2 % over de siste fire årene. Kampidretts-

klubbene i Lillestrøm kommune hadde 899 

medlemskap i 2015. I 2019 talte man 1 385 med-

lemmer knyttet til kampidrettsklubber. Dette er en 

økning i medlemsmassen på hele 54 % over de 

siste fire årene. Økningen fant primært sted fra 

2015 til 2016. 

Ved å se nærmere på medlemsøkningen, kommer 

det frem at andelen barn mellom 0-12 år hadde 

fra 2015 til 2018 en positiv økning. Fra 2018 til 2019 

er det et større frafall på over 100 barn. For ungdom-

mer mellom 13-25 år har utviklingen gått litt opp 

og ned, men totalt sett vært positiv. Det er verdt 

å merke seg økningen fra 2015 til 2016 da ungdoms-

gruppen doblet seg fra 230 til 410 medlemmer. 

Den voksne andelen medlemmer har også hatt en 

svært positiv utvikling fra 266 til 488 medlemmer.  

 

Følgende graf viser utviklingen av medlemstall og 

innbyggertall i Lillestrøm.

Lillestrøm kommune er en kommune i Nedre 

Romerike i Viken. Kommunen ble dannet 1. januar 

2020 og består av de tidligere Fet, Skedsmo og 

Sørum kommuner. Med nær 86 000 innbyggere,

 er Lillestrøm den 4. største kommunen i Viken. 

Den nye Lillestrøm kommune har imidlertid 

stramme økonomiske rammer11 – noe som er 

relevant for videre vurderinger.  

7.5 
LILLESTRØM KOMMUNE 

7.4.5 
POTENSIELLE TOMTER 

7.5.1 
NØKKELDATA

11   https://www.lillestrom.kommune.no/aktuelt/nyhetsarkiv/2020/okonomisk-status-i-lillestrom-kommune/

Figur 21: Utvikling av antall medlemmer i kampidrettsklubber i Lillestrøm

Figur 19: Tomt på Borgarveien 10

Figur 20: Reguleringskart Borgarveien 10

Utvikling Av AntAll medlemmer og innbyggere i lillestrØm kommUne frA 2015-19
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Data fra den årlige innrapporteringen i idretten 

viser følgende resultater. Ikke alle klubbene har 

svart på alle spørsmålene i undersøkelsen. 4 av 

klubbene har ikke besvart noen av spørsmålene. 6 

av 15 klubber har ikke besvart spørsmålet om type 

treningslokale.

Lillestrøm kommune arbeider parallelt med denne 

utredningen med en temaplan for idrett, friluftsliv 

og fysisk aktivitet12. Her har behovet for et større 

kampidrettsanlegg allerede blitt spilt inn fra lokale 

klubber i forbindelse med tidligere Skedsmo kom-

mune sin temaplan. Temaplanen som utarbeides 

i Lillestrøm vil være et styringsverktøy som skal 

sørge for behovsvurdert og riktig utbygging av 

idrettsanlegg. 

Lillestrøm kommune er ikke fastlåst i noen særskilt 

eierskapsmodell, men i samtale med Lillestrøm 

kommune har det blitt pekt på at et anlegg i det 

omfang som denne utredningen beskjeftiger seg 

med vil antageligvis ha kommunen som eier.  

 

Lillestrøm kommune har oppgitt et par potensielle 

tomter, disse er foreslått her til illustrativ bruk i 

utredningen. Nordbyjordet og Lillestrøm idrettspark 

er illustrert herunder med kart og flyfoto. 

Når det gjelder Nordbyjordet pågår det i 

skrivende stund en reguleringsprosess. 

Figur 23 viser reguleringskart for tomten 

på Nordbyjordet.

7.5.2 
RELEVANTE KOMMUNALE PLANER  

7.5.3 
FINANSIERING 

•   20 % av klubbene har treningslokaler mellom 0 

     og 100 kvm. 50 % av klubbene har treningslokaler     

     mellom 100 og 200 kvm. 30 % av de som har  

     besvart spørsmålet oppgir at de har over 300 kvm  

     treningslokale. 

•   2 av klubbene oppgir at de har et annet lokale som 

     er tilpasset aktiviteten. Det samme gjelder for de  

     som  har et annet lokale som ikke er tilpasset  

     aktiviteten. 10 % trener i flerbrukshall, 20 % trener 

     i en aktivitetssal. Hovedvekten (30 %) av klubbene  

     trener i en gymsal tilknyttet en skole. 

•   6 av klubbene deler treningslokale med andre 

     idretter.

•   4 av klubbene oppgir at treningslokalet blir brukt      

     av en skole på dagtid. Disse er av klubbene som  

     selv må flytte utstyret for hver trening. 

•   6 klubber har fastmontert utstyr.

•   5 klubber leier treningslokaler hos en privat 

     utleier, 5 klubber trener i kommunale anlegg,  

     og en klubb oppgir at de eier eget treningslokale. 

•   5 klubber leier treningslokaler hos en privat 

•   For de som nytter seg av kommunale anlegg 

     er det 2 klubber som oppgir en leiesum på 

     henholdsvis 4 000 kroner og 18 000 kroner. 

     For klubbene som leier privat er prisen mellom 

     94 000 og 389 873 kr. Snittprisen for privat 

     leie er 227 000 kr i året.  

FøLgENDE	ER	EN	KORT	OPPSuMMERINg	FRA	RAPPORTERINgEN:

7.5.4 
POTENSIELLE TOMTER

1

2

12   https://www.lillestrom.kommune.no/samfunnsutvikling/kunngjoringer-av-planer-og-horinger/horinger/
       innspill-til-ny-temaplan-for-idrett-friluftsliv-og-fysisk-aktivitet/

Figur 22: Tomter på Nordbyjordet og Lillestrøm idrettspark

Figur 23: Reguleringskart Nordbyjordet 

Under ses reguleringskart for Lillestrøm idrettspark. 

Området her er regulert til idrett, og nord for LSK-hallen 

vil det være mulig å få plass til et anlegg i en etasje. 

Utover disse tomtene har kommunen også kommet 

med forslag om en tomt på Skedsmokorset som 

også er aktuell for et mulig kampidrettsanlegg.

Figur 24: Reguleringskart Idrettsparken
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Selv	om	Oslo	ikke	er	en	del	av	Viken	fylke,	er	hovedstaden	med	sin	geografiske	
plassering	i	hjertet	av	Viken	naturlig	nok	særskilt	relevant	i	lokaliseringssam-
menheng.	Plasseringen	gjør	det	logistisk	hensiktsmessig	å	plassere	et	slikt	
kampidrettsanlegg	for	regionen	i	Oslo.	

I dag har Oslos største kampidrettsklubb sin 

primæraktivitet i Bjølsenhallen, og gjennom 

intervjuene med generalsekretærene i kamp-

idrettsforbundene fremgår det at det er kamp-

idrettenes vurdering at Bjølsenhallen har poten-

siale til å kunne utvikles til en kampidrettsarena 

som imøtekommer de behovene idrettene i Viken 

og Oslo har. 

8. 
Om Oslo

Oslo idrettskrets er samstemt i denne 
vurderingen av Bjølsenhallen som mulig 
kampidrettsarena. 

“ 
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Behovsplan for idrett og friluftsliv er et politisk 

styringsverktøy som synliggjør behovet for nye 

anlegg, arealer, turveier og områder til idrett og 

friluftsliv, samt behovet for oppgradering, re-

habilitering og vern knyttet til disse anleggene 

og arealene. Høringsrunden på behovsplanen 

ble avsluttet på våren 2020, og den nye behovs-

planen forventes å være ferdigstilt til sommeren 

2020 med et mål om å kunne inngå i budsjett-

prosessen for 2021. I utkastet til behovsplan 

fremkommer det blant annet at:

Det er altså et anerkjent behov for å øke kapasiteten 

for disse idrettene i Oslo, samtidig vil en omorgani-

sering / rehabilitering av Bjølsenhallen også være 

godt tilrettelagt for andre idretter enn kampidrettene. 

På dagtid brukes Bjølsenhallen i noe omfang av skoler 

fra bydelen.

Oslo kommune har gjennom de siste behovsplanene 

hatt et målrettet fokus på å øke anleggskapasiteten 

for en rekke idretter som er svært dårlig stilt når det 

gjelder anleggsdekning til barn og unge.

Kampidrettene har derfor ønsket å benytte denne 

utredningen til også å se på mulighetene i Oslo. 

Oslo kommune har gjennom de siste 
behovsplanene hatt et målrettet fokus 
på å øke anleggskapasiteten for en rekke 
idretter som er svært dårlig stilt når det 
gjelder anleggsdekning til barn og unge. 

8.1 
Behovsplan for idrett og friluftsliv 2021-2030

- Byrådet foreslår også å prioritere å heve kapasiteten for idretter som er i 
stor vekst, har en høy andel jenter som deltar, eller hvor det frem til nå har vært 
liten kommunal tilrettelegging. Anlegg til kampidrett og dans er eksempler på 
det sistnevnte.

“ 
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Kampidrett har opplevd en stor prosentvis vekst 

i Oslo gjennom de siste årene. Byområdene indre 

by og øst har flest aktivitetssaler som er egnet for 

kampidrett og dans, men det er også kapasitets-

utfordringer i disse byområdene, da de også har 

størst andel aktive. Karate og taekwon-do har de 

høyeste aktivitetstallene blant kampidrettene, 

og står for omtrent 52 % av de aktive utøverne. 

Kampidrettene foregår i 44 ulike anlegg, men har 

generelt dårlige rammevilkår i Oslo. En konsekvens 

av at idrettene er lite arealkrevende i forhold til 

tradisjonelle hallidretter, samt at den ikke har blitt 

prioritert av idretten og kommunen historisk sett, 

er at idrettene som ikke eier egne lokaler og må 

være kreative for å få tilgang til treningsflater. 

Dette fører til at det tas i bruk små rom som ikke 

er tilpasset aktiviteten, kjennetegnet av mangel-

fullt vedlikehold, dårlig ventilasjon og ingen eller 

utilfredsstillende garderober. Flere av lokalene 

som benyttes kan ikke anses som idrettsanlegg.

Kampidrettene gjennomfører omlag 40 helge-

arrangementer i Oslo i løpet av et år, noen i 

flerbrukshaller og noen på private arenaer. 

Ofte innebærer disse arrangementer mye flytting 

av utstyr og gjerne 6-12 timer med rigging og 

klargjøring av arenaene innen arrangementsstart. 

Et anlegg som beskrives i denne utredningen vil 

kunne redusere tiden som brukes på tilrigging 

drastisk og samtidig redusere problemer som opp-

står i forbindelse med at teknisk utstyr monteres 

og demonteres ofte. 

Kampidrettenes situasjon er godt kjent for Oslo 

idrettskrets, og etter forslag fra kretsen og kamp-

idrettsforbundene ser vi i denne utredningen på 

muligheten for å omdanne Bjølsenhallen til et 

senter for kampidretter.  

 

6

Dagens hovedinngang
for næringslokaler og 
Bjølsenhallen

Studentboliger

Garderobeanlegg
2. og 3. etasje

Moldegata

Studentboliger

Diverse aktivitetssaler
2. etasje

Innkjøring P-hus

Butikklokaler i 1. etasje

Innebandyhallen
3. etasje

AktivitetssalStyrkeromTrapp- og 
heisadkomst til 
Bjølsenhallen

Studentboliger Kontorer

”Håndballhallen”Maridalsveien

8.2 
KAMPIDRETTENE I OSLO 

8.3 
BjØLSENHALLEN
Bjølsenhallen ligger i Moldegata på Bjølsen i bydel Sagene. 

Bygget som i dag huser Bjølsenhallen ble opprinnelig 

bygget som busshall for Oslo Sporveier rundt 1939. 

I forbindelse med oppføring av Bjølsen studentby rundt 

årtusenskiftet, ble hallen bygget om til å huse idretts-

anlegg i 2. og 3. etasje og butikklokaler i 1. etasje.

Hensikten med dette prosjektet er å utforske muligheten for 

ombygging av arealene i 2. og 3. etasje til et mer komplett 

kampidrettsanlegg som også er tilpasset andre salidretter 

som for eksempel dans, men også andre idretter som ikke 

stiller samme krav til takhøyde som en del ballidretter.

Dette innebærer også tilpasning av arealer til kamp-

idrettsstevner i tillegg til den daglige bruken til trening 

for barn og unge.

Eiendommen er regulert til spesialområde bevaring- 

forretning (detaljhandel) og allmennyttig formål 

(idrettsanlegg) gjennom reguleringsplan S-3826. 

Figur 25: Eksisterende fasiliteter i Bjølsenhallen

4

Kart som viser Bjølsenhallens 
plassering i Oslo.

Figur 26: Plasseringskart Bjølsenhallen
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Dette mulighetsstudiet er innenfor planens formål og 

vil i svært liten eller ingen grad påvirke hallens eksteriør. 

Reguleringsplanen tillater endring av innvendige 

konstruksjoner.

Hallen forvaltes i dag av Ragde Eiendom, og driftes 

av bymiljøetaten som har inngått driftsavtale med 

Sagene IF for tilsyn av hallen. Leieavtalen utgår i 2024, 

men den fornyes automatisk med 10 år dersom ingen 

sier den opp. Husleie og felleskostnader til Ragde 

Eiendom beløper seg til omtrent 7 millioner kroner 

per år. I tillegg kommer driftskostnader på omtrent 

450 000 kroner i året, men disse kostnadene varierer 

avhengig av vedlikeholdsbehov ol. 

Adkomsten til anlegget er via delt hovedinngang med 

kjøpesenteret i 1. etasje. En bred trapp leder opp til 

2. etasje og inngangen til idrettsanlegget. Det er også 

heis i bygget. I dag brukes anlegget av en rekke ulike 

klubber (Sagene IF, Fighter Kickboxing m.fl.) og til en 

rekke ulike idretter; kampidretter, innebandy, bord-

tennis, med flere.

I dag benyttes ikke de store flatene i Bjølsenhallen 

til kampidrettene i hverdagene, men det avholdes 

mange helgearrangementer hvor kampidrettene 

benytter de store flatene til stevner og seminarer 

innen de ulike idrettene.

Kampidrettene i Oslo har først og fremst behov for 

lokaler til den daglige treningen. I Oslo tar klubbene 

opp en del kapasitet fra andre idretter i forbindelse 

med større helgearrangementer, fordi kampidrettene 

benytter flerbrukshaller til sine stevner. I realiteten 

har ikke kampidrettene behov for takhøyden som 

tilbys i en standard flerbrukshall, men gulvflaten er 

derimot nødvendig. I Oslo er det i tillegg en rekke 

mindre klubber som trener i private lokaler og betaler

full leiekostnad for dette. 

I dette arbeidet legger vi samme behov til grunn som 

gjelder i Viken fylke. Samtidig er det slik at klubbkon-

sentrasjonen i Oslo er så høy, at et anlegg av denne 

type i Oslo ikke vil kunne beregnes til å dekke behovet 

for hele Viken, da behovet i Oslo er stort i seg selv.

8.3.1 
IDRETTSANLEGGET I BjØLSENHALLEN 

•   Resepsjon og en liten sosial sone

•   Kontor- og møtelokaler

•   Publikumstoaletter og HC-toalett

•   6 garderober

•   Styrketreningsrom

•   3 aktivitetssaler for kampidrett av ulik størrelse

•   Bordtennishall

•   En stor hall mot byggets østgavl, opprinnelig 
     tiltenkt håndball, men brukes i dag 
     hovedsakelig til innebandy.

•   Lagerarealer og tekniske rom

•   En innebandyhall

•   4 garderober 

•   Lager

•   Mesanintribune til den store hallen
     i 2. etasje.

2.	ETASJE	I	BJøLSENHALLEN	HAR	I	DAg		
FøLgENDE	FuNKSJONER:

3.	ETASJE	I	BJøLSENHALLEN	HAR	I	DAg		
FøLgENDE	FuNKSJONER:

8.4
Kampidrettenes behov i Oslo
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I	denne	delen	av	utredningen	ser	vi	på	hvilke	behov	kampidrettene	har	til	et	
regionalt	anlegg	i	Viken.	Dette	behovet	er	langt	på	vei	samsvarende	med	
behovet	idrettene	har	i	Oslo,	men	behovene	knyttet	til	publikumskapasitet	
vil	være	mindre	i	Oslo	enn	i	Viken.		

I intervjuene med generalsekretærene i de ulike 

kampidrettsforbundene ble det spurt om hvor 

mange helger det vil være relevant for de ulike 

idrettene å benytte et regionalt kampidrettsanlegg. 

Herunder ses en oppsummering av behovet. Her er 

det imidlertid mulig at flere arrangementer kan gå 

parallelt dersom man går for en løsning med flere 

saler. 

9. 
IDRETTENS BEHOV 

9.1 
Arrangementer

åRLIg	HELgEBRuK	I	ANLEggET

Judo

Boksing

Fekting

Kickboksing

Bryting

Karate

Taekwondo ITF

Taekwondo WT

Kampsportforbundet 
(andre grener)

I	ALT	

6-8 helger

15 helger

8 helger

12 helger

12-14 helger

4 helger

4 helger

3 helger

4 helger

BEggE	ARENAER

2

 

4

4

8

4

4

3

2

FLATE 

30 x 30 m

6

12

 

3

12

 

 

4

FLATE 

30 x 45 m

6

3

4

12

12

 

 

4

Tabell 5: Estimert behov for helgebruk i anlegget
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I forbindelse med arrangementer og stevner har 

idrettene en rekke egne tekniske krav. Kampsports-

forbundet har i den forbindelse utarbeidet en egen 

arrangementsveileder som denne utredningen 

forholder seg til. Kampidrettenes arrangementer 

har ofte følgende spesifikke tekniske krav: 

•   Tilgang til lukket nettverk (gjerne kablet med fiber) til poengsystemer og 
     stevneavviklingssystemer. Dette bør også være tilgjengelig på kampflatene – altså i gulvet. 

•   Oppsett for mer avansert lysrigg over kampområdene. Ved større stevner og internasjonale 
     arrangementer er det ofte forventing om egen lysrigg. 

•   Ved større arrangementer det et stort volum av dommere, gjerne 6 dommere per ring. 
     Med 10 ringer og løpende dommerskift gir det et behov for logistikk knyttet til opp mot 
     100 dommere og funksjonærer. 

•   En rekke idretter benytter kampområder som er hevet opp på plattformer, 
     det er derfor behov for festepunkter til plattformer. 

9.1.2 
TEKNISKE KRAV TIL ULIKE ARRANGEMENTER

Kampidrettene har en rekke landslag, og en slik 

arena kan være svært aktuell til landslagenes bruk.

I intervjuene med generalsekretærene har forbund-

ene blitt forespurt om det er relevant å flytte hele 

eller deler av landslagsaktiviteten til et slikt anlegg. 

Forbundene er i all hovedsak positive til dette, men 

ikke alle bruker store økonomiske ressurser på 

lokaler til landslagene. Mange idretter opererer 

gjerne samlingsbasert.

Herunder ses en sammenstilling av kampidrettenes 

ulike landslag sine kapasitetsbehov i et slikt anlegg, 

det er i denne sammenheng tatt utgangspunkt i 

dagens situasjon. I søylen for økonomi i tabellen under, 

er det tatt utgangspunkt i det idrettene bruker på 

leie av lokaler i dag. 

9.2 
Tilknytning av landslag 

LANDSLAg	 BEHOV		 BEHOV	FOR	KONTOR øKONOMI 

Tabell 5: Estimert behov for helgebruk i anlegget

Judo

Boksing

Fekting

Kickboksing

Bryting

Kampsportforbundet
(Taekwondo og karate)

Noen timer på 
formiddagene i hverdager

10 samlinger årlig, helger

8 samlinger årlig, helger

10 samlinger årlig 

Samling / faste lokaler 

1 sal 400 kvm dedikert

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Ja, fast

40.000

50.000

32.000

20.000

Ingen 

700.000 

I vurderingen av kapasitetsbehovet har forbundene 

blitt bedt om å vurdere hvor mange kampflater de 

trenger til gjennomføring av de største stevnene 

over. Videre har de blitt også bedt om å vurdere 

hvor stort publikum anlegget bør kunne håndtere 

ved slike arrangementer. 

I tabell 6 ses en skjematisk sammenstilling 

av tilbakemeldingene.

I denne vurderingen har vi også sett på behovet for 

å gjennomføre mindre internasjonale arrangementer, 

noe som flere generalsekretærer har vektlagt verdien 

av i intervjuene. Dette forklares ved at Norge i dag 

ikke har et anlegg som er rigget for internasjonale 

mesterskap innen kampidrettene.  

9.1.1 
STØRRELSESKRAV VED ARRANGEMENTER 

IDRETT KAMP-
FLATER

NASJONALT	/	
INTERNASJONALT

ANTALL	
SALER

ANTALL	
DELTAKERE	

ANTALL	
PuBLIKuM	

Tabell 6: Behovsvurdering - større arrangementer

Judo

Boksing

Bryting

Fekting

Taekwondo ITF

Taekwondo WT

Karate  
(flere ulike stiler)

Kickboksing

Estimert felles  
ramme

3
4

2
1

8
10

22
25

10
10

6
10

6
10

5
9

1
1

1
1

2
2

2
2

2
2

2
2

1
2

1
2

250
500

300
150

600
1000

300
300

800
 

250

300
 

300
650

1000
1000

100
200

300
500

1400
5000

70
100

800
 

250
 

300
 

200
500

2000
5000

Nasjonalt arrangement (NM)
Internasjonalt arrangement 

Nasjonalt arrangement (NM)
Internasjonalt arrangement 

Nasjonalt arrangement (NM)
Internasjonalt arrangement 

Nasjonalt arrangement (NM)
Internasjonalt arrangement 

Nasjonalt arrangement (NM)
Internasjonalt arrangement 

Nasjonalt arrangement (NM)
Internasjonalt arrangement 

Nasjonalt arrangement (NM)
Internasjonalt arrangement 

Nasjonalt arrangement (NM)
Internasjonalt arrangement

Nasjonalt arrangement (NM)
Internasjonalt arrangement
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Utgangspunktene for de ulike forbundene er altså 

svært ulike, men i samtale med forbundene har det 

blitt klart at det ikke er urealistisk å se for seg at 

forbundene kan bruke flere midler dersom syner-

gieffekten av samorganiseringen og kvaliteten på 

anlegget er god nok. Et konservativt estimat tilsier 

at 1,5 millioner kroner i årlig inntekt fra forbundenes 

landslagsaktivitet vil være realistisk.  

Idrettens behov for kampidrettsanlegg er tydelig i 

Viken. Flere klubber melder om at de har inntaks-

stopp av medlemmer, og har måttet opprettholde 

dette de siste årene grunnet kapasitetsutfordringer. 

Det forklarer også manglende vekst blant disse 

idrettene gjennom de siste tre årene.

Behovet i Oslo er samtidig et selvstendig behov, 

og et anlegg i Viken vil ikke nødvendigvis løse

Oslo sitt kapasitetsproblem, på samme måte som 

et anlegg i Oslo i liten grad vil løse Viken sitt 

kapasitetsproblem.

Samtidig viser data fra idrettsregistreringen at 

mange klubber i fylket trener i lokaler som ikke er 

tilrettelagt for kampidrett, og i mange tilfeller ikke 

er tilrettelagt for idrett i det hele tatt. 

Behovsanalysen viser at dersom den primære 

stevneaktiviteten for kampidrettene samordnes 

rundt et slikt anlegg, så vil både primær- og 

sekundærsalen være dobbeltbooket samtlige 

helger i året, utenom ferier og helligdager. 

Videre har kampidrettene behov for et slikt 

anlegg for å huse landslagene. 

  

9.3 
Oppsummering av idrettens behov 

Behovet i Oslo er samtidig et selvstendig behov, 
og et anlegg i Viken vil ikke nødvendigvis løse
Oslo sitt kapasitetsproblem, på samme måte som 
et anlegg i Oslo i liten grad vil løse Viken sitt 
kapasitetsproblem.
  

“ 
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Det	finnes	i	dag	ingen	arenaer	som	er	tilpasset	for	kampidrett	i	Viken	eller	Oslo.	
Derfor	benyttes	ofte	flerbrukshaller	eller	andre	store	haller/konferansefasiliteter	
til	større	stevner	og	arrangementer	for	de	ulike	kampidrettene.	I	dette	kapittelet	
går	vi	igjennom	behovene	til	kampidrettene.

Kampidrettsarenaen skal innrettes med 2 saler 

til kamp- og konkurranseaktivitet. I det følgende 

omtales disse som primærflate og sekundærflate. 

Anlegget skal også inneholde 3 mindre aktivitets-

saler, samt tilhørende felles- og publikums-

funksjoner som kiosk, tribuner, inngangsparti 

toalettfasiliteter ol. Følgende krav er formulert av 

arbeidsgruppen til primær- og sekundærflatene:  

• Primærflate: 45 x 30 meter gulvflate med tribuneplasser for opp til 600 tilskuere

• Sekundærflate: 30 x 30 meter gulvflate med tribuneplasser for opp til 400 tilskuere

I forbindelse med denne utredningen har det blitt 

utarbeidet to skisser, hvorav én hvor de to flatene 

er plassert på samme nivå, og én hvor det er bygget

i høyden for å minske byggets fotavtrykk. 

For de 3 aktivitetssalene vises det til punkt 2.6.2 i 

Kulturdepartementets bestemmelsene for tildeling 

av spillemidler. Størrelsene på salene kan variere, 

men er utarbeidet slik de er innenfor rammene av 

bestemmelsene for tilskudd. 

Kampidretter har hatt dårligere rammevilkår i Oslo 

og Viken, og har fått lite offentlig støtte til an-

leggsutbygging sammenlignet med mange andre 

idretter. Dette gjelder spesielt kampidrettsanlegg. 

Idrettene er i dag ofte er lokalisert i private anlegg 

og med til dels lav standard. Kampidrettene har i 

liten grad sluppet til i kommunale haller eller 

aktivitetsanlegg. Det er en relativt høy andel 

utøvere fra kampidretter og denne har vokst stabilt 

gjennom de siste 10 årene. En utvikling av kamp-

idrettsarealene i Viken hadde prioritet i Akershus 

fylkes tidligere behovsplan (som pr i dag inngår i 

Viken fylke).

10. 
ROMPROGRAM 

10.1 
GRUNNLEGGENDE KRAV TIL FORM
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Arenaen vil på den ene siden fungere som konkur-

ranse- og mesterskapsarena i helgene og ved 

mindre internasjonale stevner. I hverdagene er 

målsetningen at den skal brukes av lokale klubber 

til trening. I og med at takhøyden ikke vil tilfredsstille 

kravene til en rekke andre hallidretter, vil arenaens 

primær- og sekundærflate kun i begrenset omfang 

kunne brukes av andre idretter. 

Bruken på dagtid er tiltenkt landslag som ønsker å 

trene i arenaen, samt eventuelle lokale videregående 

skoler som kan benytte lokalene i forbindelse med 

egne aktiviteter. 

Vårt utgangspunkt følger Kulturdepartementets 

krav til anleggsflater slik at anlegget tilfredsstiller 

de krav som stilles for utbetaling av spillemidler. 

Her benytter vi veilederen for kampidrett. Vei-

lederen beskriver 12 ulike idretter og deres behov. 

Vi tar utgangspunkt i de største idrettene og de 

med særegne behov. Videre tar vi utgangspunkt i 

veileder for idrettshaller som nyttes til beregning 

av tribune- og garderobekapasitet13. 

De ulike kampidrettene har ulike markeringer, og 

konkurranseområdene varierer i størrelse. Felles for 

de fleste er at de har kampområde, varselområde 

og sikkerhetssone. Konkurranseområdene betegnes 

ofte som hygienesoner eller rene områder. Dette er 

en fellesbetegnelse for konkurransedeltakere som 

konkurrerer barføtt, men også de som konkurrerer 

med konkurransesko, som for eksempel i bryting. 

Som nevnt utgjør kampidrettene mere enn 30 

ulike stilarter og grener, her har vi imidlertid bare 

tatt med de største grenene og de som har høy 

konkurranseaktivitet. 

10.2 
PRIMæRBRUKERE AV KAMPIDRETTSARENAENE

10.3 
KRAV TIL SPESIFIKKE KONKURRANSEOMRåDER 

26

I frisparring skal kampområdet være 8 x 8 meter. 

Det skal være matter minst 1 meter utenfor konkur-

ranseområdet som danner en sikkerhetssone. 

Når kampområdet er hevet over opprinnelig gulv-

nivå, må sikkerhetssonen være minst 2 meter 

utover konkurranseområdet. Konkurranseområdet 

og sikkerhetsområdet skal være dekket av en 

matte som måler cirka 20 millimeter i tykkelse.  

Matten skal enten være i ett stykke eller bestå 

av flere mindre enheter dersom disse er utformet 

slik at de fester seg til hverandre. Det er samme om-

råde som benyttes til konkurranse i mønster og i 

tradisjonell sparring.

10.3.1 
KARATE

10.3.2 
TAEKwONDO ITF

Kampområdet for karate skal være minimum 8 x 8 

meter og maksimum 10 x 10 meter. Rundt konkur-

ranseområdet skal det være minimum 1 meter 

sikkerhetssone. Hvis kampområdet bygges opp 

på et podium, skal sikkerhetssonen være minimum 

2 meter på alle sider. Anbefalt høyde på podiet er 

60 centimeter. Utøverne må kunne gå opp og ned 

på trapper. Konkurranseområdet samt sikkerhets-

området skal være dekket av en matte som måler 

cirka 20 millimeter i tykkelse. Matten skal enten 

være i ett stykke eller bestå av flere mindre enheter 

dersom disse er utformet slik at de fester seg til 

hverandre. 
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Internasjonalt godkjent kampområde for wushu 

skal bestå av en plattformkonstruksjon i tre som er 

80 centimeter høy og 8 x 8 meter. Området skal

være dekket av en myk matte med minimum 

tykkelse på 2,5 centimeter. De ytterste 100 

centimeterne av matten skal være i en annen farge 

enn resten av kampområdet. Beskyttelsesmatter 

med 30 centimeter tykkelse og 2 meter bredde 

skal omslutte hele plattformen. 

10.3.5 
wUSHU 

Kampområdet skal være 8 x 8 meter. Et sikkerhets-

område på 1-2 meter skal gå rundt hele konkurranse-

området. Konkurranseområdet skal være dekket av 

en matte som måler cirka 20 millimeter i tykkelse. 

Matten skal enten være i ett stykke eller bestå 

av flere mindre enheter dersom disse er utformet 

slik at de fester seg til hverandre. I noen konkur-

renser benyttes et åttekantet kampområde. I det 

åttekantede kampområdet skal diagonalene være 

8 x 8 meter. De 8 sidekantene skal være tilnærmet 

like lange hverandre. Det er tillatt med et sikkerhets-

område utenfor dette. Konkurranseområdet skal 

også være dekket av en matte som måler cirka 

20 millimeter i tykkelse. Matten skal enten være

i ett stykke eller bestå av flere mindre enheter 

dersom disse er utformet slik at de fester seg 

til hverandre.

Kampområdet skal være mellom 9 x 9 meter og 

11 x 11 meter. Sikkerhetsområdet skal være 1,5 

meter og gå rundt hele kampområdet. Gulvet skal 

være parkettgulv. Midtpunktet på kampområdet 

skal markeres med et kryss på 30 til 40 centimeter. 

Markeringen Kaishi-sen skal markeres på begge 

sider av midtpunktet med samme avstand på 140 

centimeter. Lengden på Kaishi-sen er 50 centimeter.

10.3.3 
TAEKwONDO wT

10.3.4 
KENDO
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For alle AIBA-konkurranser (det internasjonale 

bokseforbundet) gjelder følgende krav: Ringen må

være et kvadrat på 6,1 x 6,1 meter på innsiden av 

tauene og 7,8 x 7,8 meter inkludert utsiden av 

tauene. Størrelsen på dekket skal strekke seg 85 

centimeter utenfor tauene på hver side (inkludert 

ekstra om dekket må strammes). Høyden på platt-

formen må være 100 centimeter fra bakken og 

plattformen må være trygt konstruert, avrettet 

og fri for bulker. Den skal være utstyrt med fire 

hjørnestolper og fire hjørneklosser for å hindre 

skade av utøvere. Gulvet skal være dekket av 

filt, gummi eller annet godkjent materiale med 

tykkelse mellom 1,5 og 2,0 centimeter, dette må 

dekke hele plattformen, og ikke være for glatt, 

og ha fargen blå, Pantone 299. Det skal være fire 

separate tau på hver side av hjørnestolpene på 

4 centimeter tykkelse. Disse skal være dekket av 

en tykk polstring. Ringen skal være utstyrt med 

tre sett trapper. To av trappene skal stå i hvert 

sitt motsatte hjørne for bruk av boksere og en 

trapp skal stå i det ene nøytrale hjørnet til bruk 

for hoveddommer.

10.3.7 
BOKSING

I kickboksing konkurreres det i 4 tatami-grener 

(pointfighting, lettkontakt, kicklight og musical 

forms) og 3 ring-grener (fullkontakt, lowkick og K1). 

Her benyttes to ulike kamparenaer avhengig av 

kampgren. 

10.3.6 
KIcKBOxING

Kampområdet skal være 8 x 8 meter. Det skal være 

matter med annen farge minst 1 meter utenfor 

konkurranseområdet som danner en sikkerhets-

sone. Dersom en kampflate er hevet over opprinnelig 

gulvnivå må sikkerhetssonen være minst 2 meter 

utover konkurranseområdet. Konkurranseområdet 

og sikkerhetsområdet skal være dekket av en matte 

av minimum 20 millimeter tykkelse. Matten skal 

enten være i ett stykke eller bestå av flere mindre 

enheter.

10.3.6.1 
TATAMI (MATTEOMRåDE)

10.3.6.2 
RING 
For alle internasjonale konkurranser må ringen må 

være et kvadrat på 6,1 x 6,1 meter på innsiden av 

tauene og 7,8 x 7,8 meter inkludert utsiden av tauene. 

Størrelsen på dekket skal strekke seg 85 centimeter 

utenfor tauene på hver side (inkludert ekstra plass 

om dekket må strammes). Høyden på plattformen 

må være cirka 1 meter fra bakken (91-122 cm).  

Plattformen må være trygt konstruert, avrettet 

og fri for bulker. Den må være utstyrt med fire 

hjørnestolper og fire hjørneklosser for å hindre 

skade av utøvere. Gulvet skal være dekket av filt, 

gummi eller annet godkjent materiale med tykkelse 

mellom 1,5 og 2,0 centimeter. Dette må dekke hele 

plattformen, ikke være for glatt, og ha fargen blå, 

Pantone 299. Det skal være fire separate tau på 

hver side av hjørnestolpene på 4 centimeter tykkelse, 

disse skal være dekket med en tykk polstring. 

Videre skal ringen være utstyrt med tre sett trapper. 

To av trappene skal stå i hvert sitt motsatte hjørne 

for bruk av boksere og en trapp skal stå i det ene 

nøytrale hjørnet til bruk for hoveddommer. 
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Konkurranseområdet er totalt 12 x 12 meter, kamp-

området er 9 meter i diameter og sikkerhetssonen 

opptil 1,5 meter. I nasjonale konkurranser kan det 

totale konkurranseområdet være ned til 8 x 8 

meter med en aktivitetssone på 4 meter i diameter. 

Kampene foregår på en 6 centimeter tykk brytematte. 

Den har en sirkel rundt kampområdet med diameter 

på 9 meter i internasjonale konkurranser, inkludert 

en 1 meter bred, rød sirkelsone (passivitetssonen) 

ytterst. Den resterende del kalles aktivitetssonen 

(diameter på 7 meter), som midt i har en rød sirkel 

med diameter på 1 meter. Sumobryting har samme 

krav til kampområde som bryting, men det benyttes 

gjerne en spesialmatte i tillegg til samme underlag 

som beskrevet her.

10.3.8 
BRyTING

10.3.9 
jUDO
Internasjonale kamparealer i judo er 8 x 8 meter og 

har en 3 meters sikkerhetssone. Avstand mellom 

kamparealene kan være 4 meter. I tillegg bør det 

være 1 meter gangareal mellom kampområdene 

dersom det ligger flere matter ute. Mattene skal ha 

en tykkelse på 5 centimeter. Det anbefales videre 

at benyttes et flytende gulv som monteres oppå 

gummisøyler, for å håndtere belastningen knyttet 

til kast og dermed sikre utøverne ytterligere. 
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Konkurranseområdet i fekting kalles pist, og denne 

er 1,5-2 meter bred og 14 meter lang, og består i 

praksis av et finvevd teppe av kobbertråd eller et 

annet egnet materiale. Pisten deles på midten av 

en tverrlinje. To meter fra tverrlinjen er det på begge 

sider en gardlinje, hvor fekterne har sin utgangsstilling 

ved kampstart og treff. Pistens overflate er elektrisk 

ledende, slik at treff blir registrert. Både under 

trening og i konkurransefekting benyttes elektriske 

støtmarkeringsapparater for å avgjøre hvem som 

treffer først. Det bør av den grunn være et strømuttak 

i nærheten, for eksempel bak en av kortsidene på 

hver fektepist.

Behovsanalysen viser at det i noen tilfeller vil være 

behov for over ti kampflater samtidig. Det fremstår 

derfor som hensiktsmessig å organisere anlegget 

med to saler slik at det er mulig å gjennomføre de 

største arrangementene over to saler og med to 

mindre arrangementer parallelt. Samtidig er det

kostnadseffektivt å redusere behovet for tak-spenn 

i konstruksjonen. 

Ved å se på behovet for kamparealer og størrelsen 

på disse, vil et arealbehov se ut som beregnet her: 

10.4 
PRIMæR- OG SEKUNDæRARENA 

Estimert felles ramme i meter Nasjonalt arrangement (NM)

Internasjonalt arrangement 

45 x 30 30 x 30

56 x 30 42 x 30

Tabell 8: Behov nasjonalt og internasjonalt

Det er her tatt utgangspunkt i det nasjonale behovet, og sett bort fra de største 

internasjonale arrangementene.

Utover primær- og sekundærarenaen vil anlegget 

inneholde en rekke andre fasiliteter knyttet til idrett-

saktiviteten, disse rommene er beskrevet under. I 

tillegg kommer nødvendige tekniske rom, vaskerom 

og liknende.  

Primær- og sekundærarenaene vil også fungere 

som treningsarena for de klubbene som bruker an-

legget til daglig, derfor må det i noe omfang legges 

opp til at disse kan deles i mindre elementer med 

nedsenkbare skillevegger. 

Disse flatene vil også kunne brukes av andre 

idretter som ikke krever takhøyde over 4 meter, 

for eksempel dans, bordtennis og så videre.  

 

10.5 
ANDRE ROM  

Tabell 9: behov og antall kampområder av 12 x 12

Figur 27: Eksempel på nedsenkbare skillevegger med støydemping

Primærflate 

Sekundærflate 

6 kampområder av 12 x 12 

4 kampområder av 12 x 12 

45 x 30 meter

30 x 30 meter

10.3.10 
FEKTING 

35

-M
in 1,5 m

 -

-14 m -

-1,5 – 2 m -

-1,5 – 2 m -

35

-M
in 1,5 m

 -

-14 m -

-1,5 – 2 m -

-1,5 – 2 m -
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Aktivitetssalene vil være saler hvor de største 

klubbene som bruker anlegget til daglig har sine 

primære treningsarealer. Dette gir klubbene en 

mulighet for å ha egen utsmykning og kulturelle 

uttrykk. For eksempel vil en karate-dojo14 vanligvis 

være utsmykket med et japansk flagg og andre 

kulturelle elementer, mens en taekwondo-dojang15 

vil være utsmykket med andre, ofte koreanske 

elementer.

En fektesal vil ha en rekke tekniske installasjoner 

som er nødvendig for fektetreningen og så videre.  

Utover å være klubbenes base i hverdagen vil 

aktivitetssalene kunne fungere som oppvarmings-

rom under store mesterskap når begge salene er 

i bruk.    

Et eget rom for styrketrening øker muligheten for å 

drive systematisk skadeforebyggende trening på 

tvers av idrettene. Dette er også anbefalt som en 

del av moderne fleridrettshaller. Styrketreningsrom-

met kan deles på tvers av idrettene som benytter 

anlegget.    

De ulike kampidrettene benytter ulikt utstyr, og 

det er særlig matter av ulike typer og tykkelse som 

opptar lagerplass. Flytting og legging av matter er 

tungt og også ganske tidskrevende, derfor er det 

nødvendig at lagrene er lett tilgjengelige, spesielt 

fra de salene som ikke er dedikert en særskilt idrett 

og dermed har faste matter. Videre er det innregnet 

plass til ringer til bruk i boksing og kickboksing. 

10.5.1 
AKTIVITETSSALER  

10.5.2 
STyRKETRENING STyRKE-/TRIMROM
  

10.5.3 
LAGER OG OPPBEVARING 

Dette gir klubbene en mulighet for å ha egen utsmykning 
og kulturelle uttrykk. For eksempel vil en karate-dojo14 
vanligvis være utsmykket med et japansk flagg og andre 
kulturelle elementer, mens en taekwondo-dojang15 vil 
være utsmykket med andre, ofte koreanske elementer.

“ 

14   Japansk begrep for treningssal 
15   Koreansk begrep for treningssal 

I tillegg til treningsaktiviteten er det tenkt at an-

legget skal ha møtefasiliteter til klubbene som 

benytter anlegget til daglig, men også i forbindelse 

med stevner og mesterskap der dommermøter 

og møterom til frivillige er viktige elementer. 

Disse fasilitetene er også tenkt i bruk til de som 

drifter anlegget.    

Dersom eksempelvis landslag eller toppidretts-

satsninger skal benytte anlegget på dagtid vil det 

også være nødvendig med møterom og kontorer. 

På den bakgrunn er det tenkt inn fire møterom og 

fire kontorer, organisert slik at møterommene kan 

slås sammen i forbindelse med større møter.    

I tillegg til at det er tenkt inn en kantine/kiosk både 

til bruk i hverdagene og ved større arrangementer, 

er det også tenkt å innarbeide et mer sosialt rom i 

tilknytning til idrettshaller. 

Rommet vil ligge i tilknytning til vestibyleområdet, 

og ha mulighet for servering fra kiosken. Dette rom-

met vil også kunne brukes til lagkvelder, skolefritid-

sordning med mulighet for lekselesing og servering, 

kursvirksomhet og så videre.

Flere anlegg, blant annet Lade idrettspark i Trond-

heim, har god erfaring med en vestibyle eller et 

inngangsparti med utsyn til en eller flere saler 

gjennom glassvegger. Dette er ønskelig i et anlegg 

av denne størrelse, da det bidrar til å skape luft og 

gi publikum, aktive og andre brukere en god oversikt 

over anlegget ved ankomst.

Videre må anlegget selvsagt være tilrettelagt etter 

gjeldende forskrifter  og anbefalte standarter for 

tilgjengelighet, slik flest mulig får anledning til å 

delta. 

Som grunnlag for utvikling av skisser for arenaen og 

ovenstående beskrivelse er følgende romprogram 

utarbeidet herunder. Her er det beregnet en viss 

fleksibilitet i tilpasningen til de faktiske forholdene. 

Blant annet vil ikke Bjølsenhallen kunne dekke 

samtlige av kravene som er beskrevet her, men 

fremstår fortsatt som et mer enn godt nok alternativ 

for kampidrettene. 

10.5.4 
MØTE- OG ADMINISTRASjONSFASILITETER  

10.5.5 
KANTINE / KIOSK OG SOSIALE ROM

10.5.6 
ANDRE SPESIELLE BEHOV 

10.6 
ROMPROGRAM

Rommet vil være beregnet for åpen sosial aktivitet som 
ikke nødvendigvis er knyttet opp mot idrettsaktivitetene.

“ 
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Tabell 10: Estimerte kvm behov for hele anlegget

PRIMæRFLATE	 ESTIMERT	KVM KOMMENTARER

Kampflate 

Lager, materialrom

Renholdssentral m/sluk

Garderober, dusj, WC

Dommer-/lærergarderobe

Tribune for opptil 600 personer

Lege / antidopinglokale 

SEKuNDæRFLATE

Kampflate 

Lager, materialrom

Renholdssentral med sluk

Garderober, dusj, WC

Dommer-/lærergarderober

Tribune for opptil 400 personer

Lege / antidopinglokale

AKTIVITETSSALER

Flate 

Lager

Garderobe

STyRKETRENINg 

Treningsrom styrke

FELLESFAcILITETER

Vestibyle

Publikumstoaletter

Vaktrom/resepsjon

Kiosk

Serveringsareal

Sosialt rom 

Rengjøring, bøttekott 2 stk. av 10 kvm 

Tekniske rom

ADMINISTRATIVE	FuNKSJONER	

Kontorer, 4 stk. a 20 kvm

Arkiv, kopi, i tilknytning til kontorer

Møterom, 4 stk. a 20 kvm 

1350 

100

15

210

16

200

10

900 

50

15

160

16

150

10 kvm

3	STK.

150 – 500 kvm

25

200

200

40 

10

10

100

20

150

80

15

80

Eksklusiv tribuner, adkomst ol. 

6 garderober (3 sett)

2 garderober

Det er litt uklart om det er nok

Eksklusiv tribuner, adkomst ol. 

4 garderober med badstu

2 garderober

Det er litt uklart om det er nok

Til lokale klubber evt. landslag 

Plasseres slik at de kan dele garderobe 
med primær- og sekundærflate

0,2 kvm per 1000 tilskuere 

2 sett

Inngår i fellesarealer

Aktivitetssalene og styrketreningsfasiliteten vil i hovedsak benytte samme gardarobekapasitet som er 

inntegnet på diagrammet, derfor vil omfanget av disse arealene se ut som illustrert her. I tillegg kommer 

fellesfunksjoner og administrative behov.

Figur 28: Samlet arealbehov

Det skal være tilrettelagt slik at arealet mellom 

hallflatene og garderobene er barfotsone, slik at 

det holdes renest mulig og utesko holdes utenfor. 

Dette er på grunn av at flere av idrettene er barfot-

idretter, eller idretter der det benyttes rent utstyr. 

Det er altså et svært viktig hygienetiltak å sikre at 

de rene områdene holdes rene.  

Videre er det viktig at publikum har enklel tilgang til 

primær- og sekundærarenaen og andre nødvendige 

publikumsfunksjoner. I den forbindelse er det 

utarbeidet en rekke ulike funksjonsdiagrammer 

for anlegg over henholdsvis én og flere etasjer. 

Disse finnes i vedlegg 4.

10.7 
KOMMUNIKASjON / LOGISTIKK 
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Her	gjennomgås	de	tekniske	krav	som	stilles	til	idrettsbygg.	Det	er	en	oppsum-
mering	av	de	viktigste	kravene	fra	henholdsvis	veileder	for	kampidrettsanlegg	
og	veileder	for	idrettshaller	begge	utgitt	av	kulturdepartementet.	

Gulvet er den viktigste delen av flatene der 

primæraktiviteten skal foregå. Det er som synlig-

gjort i kapittel 1.1 stor forskjell på hvilke gulv- og 

mattekrav de ulike idrettene stiller, derfor må de 

som skal benytte lokalet være med på utarbei-

delsen av anleggets spesifikasjoner. Flere av 

kampidrettene utøves barbeint. Det er derfor viktig 

at temperaturen på gulvnivå kan reguleres presist 

slik at man unngår skader. 

Gulvet må ha egenskaper som sikrer utøveren mot 

akutte skader og uheldige belastninger. Det skal 

også stemme overens med den aktuelle idretts 

funksjonelle krav, og det skal kunne motstå de 

statiske og dynamiske belastningene som det 

utsettes for under bruk. 

Normalt legges idrettsgulvet på et undergulv av 

betong. Dersom det er stabil undergrunn kan be-

tongdekket utføres som gulv på grunn i henhold 

til byggdetalblad 521.112. 100 mm tykk betongplate, 

ekstrudert polystyren justeres i henhold til ENØK-

krav. Som fuktsperre legges radonsperre.

Ved mer ustabile grunnforhold må undergulvet 

utføres som et frittbærende dekke fundamentert 

f.eks. på peler. 

11. 
TEKNISKE KRAV

11.1 
GULV

11.1.1 
yTELSESKRAV

11.1.2 
UNDERGULV

Anlegget bør benytte et kombielastiske gulv, som 

består av et flateelastisk gulv med et punktelastisk 

dekke over, hvor en belastning (støt) på gulvet 

forårsaker deformasjon delvis som for punkt-

elastiske gulv og delvis som for flateelastiske gulv. 

Dette anbefales for å tilfredsstille både små/lette 

og store/tunge utøvere. 

Fordelene med kombielastiske gulv er at det 

kombinerer de gode egenskapene til punktelastiske 

og flateelastiske gulv, men mykhet i overflate vil 

være mindre enn for punktelastiske gulv. Videre vil 

gulvet være forholdsvis mykt, samtidig som det 

krevet krever lite vedlikehold. En ulempe er derimot 

at reparasjon av skader kan være forholdsvis kom-

plisert.
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11.1.3 
IDRETTSGULV
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I tabellen under er det gitt ytelseskrav for gulv til 

bruk i idrettshaller i Norge. Dette er krav som 

Kulturdepartementet har fastsatt som vilkår for 

tildeling av tilskudd av spillemidler til anlegg. 

Egenskapene skal dokumenteres i rapport fra 

laboratorietest som beskrevet i NS-EN 14904.

Etter at gulvet er ferdig lagt skal følgende egenskaper dokumenteres med felttest:

Felttest skal utføres 6–10 måneder etter at gulvet er overlevert fra leverandør til anleggseier. 

•  Støtdemping

•  Deformasjon

•  Friksjon

•  Motstand mot gjennomlokking 
    (bare for dekker med punktelastisk overflate)

•  Planhet og sprang

11.1.4 
yTELSESKRAV 

11.1.5 
FELTTEST  

Tabell 11: Ytelseskrav for gulv til bruk i idrettshaller

EgENSKAP	 PuNKT
ELASTISK	
guLV

FLATE
ELASTISK	
guLV

KOMBIELASTISK
guLV

BLANDINgS-
ELASTISKE	
guLV

TESTMETODE

	

Støtdemping 

Deformasjon  

1

2

33–45% 

≤ 2,6 mm 

50–75%  

1,8 –3,0 mm 

55–75%

3,0–5,0 mm totalt,
herav 0,5–2,0 mm i
punktelastisk del

40–55%

1,8–3,0 mm

NS-EN 14808

NS-EN 14808

Bruddstyrke
rullende last

5 Samme krav for alle typer: Minimum 1500 N v/300 bel. NS-EN 1569
(kun lab.test)

Motstand
mot gjennom
lokking

6 Minimum
8 Nm v/ 1 m
fallhøyde

Ikke krav Minimum 8 Nm v/ 
1 m fallhøyde

Minimum
8 Nm v/ 1 m
fallhøyde

NS-EN 1517

Strekkfasthet 7 Minimum
6 N/mm²

Ikke krav Minimum 6 N/mm²
(punktelastisk del)

Minimum
6 N/mm²

NS-EN 12230
(kun lab.test)

Brudd
forlengelse

 

8 Minimum
100 %

Ikke krav Minimum 100 % Minimum 100 % NS-EN 12230
(kun lab.test)

Særlige krav til piggfaste punktelastiske dekker:

• Strekkfasthet: minimum 12 N/mm²

• Bruddforlengelse: minimum 300 %

• Piggmotstand: middelverdi minimum 1000 N, ingen mindre enn 800 N

• Støtdemping: 33–45%

• Deformasjon: 1,8–3,0 mm

10

Planhet og
sprang

9 Iht. NS 3420, toleranseklasse PA. Samme krav for alle typer.
Planhet: ±2 mm på 2 m rettholt. Sprang: maksimum 0,5 mm.

NS-EN 12230
(kun lab.test)

Friksjon 3 Samme krav for alle typer: 85–110 NS-EN 16837

Ballrefleksjon  4 Samme krav for alle typer: minimum 90% NS-EN 12235
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Lysanlegg skal dimensjoneres i henhold til norsk 

standard for idrettsbelysning (NS-EN 12193), og 

det henvises til denne for nærmere detaljer. Se for 

øvrig veiledning Lyskulturpublikasjon 3, «Idretts-

belysning» (2013). Et lysanlegg skal være optimalt 

blendingsfritt i alle retninger og ha god lysfarge 

uten å gi ugunstige skyggevirkninger av 

bevegelsene i hallen. Lyset skal dimensjoneres 

etter bruken. 

Byggteknisk forskrift (TEK 17) setter krav til 

lydisolasjon, trinnlydnivå og etterklangstid for 

bygninger. Det bør imidlertid vurderes om det 

bør stilles strengere krav til et kampidrettsbygg 

av dette omfang. En vurdering av etterklangstid 

og lydisolasjon mellom kampflater bør vurderes 

i en kravspesifikasjon. Enkelte kampidretter har 

behov for rolige omgivelser og lyddemping under 

trening og konkurranse, og dersom det skal holdes 

åpent for at ulike idretter kan trene på de ulike 

flatene til samme tidspunkt, bør strenge lydtekniske 

krav vurderes.

Plassering av festepunkt for fast utstyr må plan-

legges i god tid i samarbeid med aktuelle bruk-

ergrupper. Spesielt må gulvhylser til oppsett av 

bokseringer og oppheng til boksesekker planleg-

ges tidlig i prosessen.

De fleste kampidrettene benytter elektroniske ste-

vne- og poengregistreringssystemer, det er derfor 

viktig at kampidrettsanlegg bygges med strømut-

tak i nær tilknytning til kampflatene. Det anbefales 

å legge dette i gulvet, slik at behovet for ekspon-

erte kabler minimeres. Videre anbefales det at an-

legget har eget nettverksopplegg som er dedikert 

til stevnesystem, i tillegg til eventuelle nettverk 

som har ekstern tilgang. Et stevnenettverk må 

være lukket og ikke tilgjengelig for andre, både av 

trafikkhensyn, men også av sikkerhetshensyn.  

11.2 
BELySNING/LySANLEGG

11.3 
LyDISOLASjON OG AKUSTIKK

11.4 
FESTEPUNKT FOR UTSTyR 

11.5 
ELEKTRISITET OG NETTVERK 
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Det	er	i	forbindelse	med	denne	utredningens	oppdrag	utarbeidet	to	varianter	
for	at	prosjektet	i	størst	mulig	grad	kan	innarbeides	på	ulike	tomter,	disse	
områdene	ligger	i	det	som	tidligere	var	Akershus	fylkeskommune.

Variant 1 er et anlegg der de mer plasskrevende 

primær- og sekundærflatene ligger i samme etasje. 

Det er klare driftsmessige fordeler med en slik 

typologi, men er mindre elastisk for tomter av 

mindre størrelse som kan være aktuelle.

Variant 2 er et anlegg der primær- og sekundær-

flaten ligger i to forskjellige etasjer, som gir et mer 

kompakt bygningsvolum. Dette gjør at variant 2 

kan innpasses på flere tomter. Begge variantene 

konkretiserer kampidrettenes behov i områder 

hvor presset på hallflater er stort.

Den romlige organiseringen av variantene søker 

å innpasse romprogrammet på best mulig måte 

-både med tanke på publikumsflyt ved store ar-

rangementer, og ikke minst den hverdagslige 

bruken med treningsgrupper inn og ut av anlegget. 

En tydelig avgrensning av barfotsoner har også 

vært førende for organiseringen.

Over begge kampflatene i variant 1 og over primær-

flaten i variant 2, er det valgt en pulttakkonstruks-

jon med kontinuerlige vindusflater som gir en jevnt 

belyst kampflate. Dette gjør rommet mer behagelig 

å være i, og kan i tillegg redusere energiforbruket. 

Konstruksjonen gir også en klar egenkarakter til 

prosjektet.

Begge variantene baserer seg på et bæresystem i 

stål, med gitterdragere som takkonstruksjon over de 

store kampflatene. Dette er et velprøvd og kostnads-

effektivt byggesystem for slike anlegg, og tillater 

de store spennviddene som kreves.

ByGNINGSALTERNATIVER 
 

12.

26

Både variant 1 og 2 er nøkterne prosjekter i sin utforming. 
Dagslyset har vært en viktig faktor for utformingen av 
begge variantene. 

“ 
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I variant 1 ligger primær- og sekundærflaten på én 

etasje. Dette fører til en stor grunnflate, men som 

volum kan bygningen leses fragmentert, gjennom 

brudd i takform, små sprang og høydeforskjeller. 

Dette gjør at volumets størrelse blir brutt opp og 

skaper en spenning i arkitekturen.

Anlegget leses allikevel som samlet på grunn det 

homogene fasadeuttrykket. Fasadekomposisjonen 

gir en rytme i det estetiske uttrykket, som både 

artikulerer byggets konstruksjon og som gir  

 

 

 

assosiasjoner til tradisjonell byggekunst fra Østen. 

Dette forsterkes ytterligere av en varm og dempet 

fargebruk.

Det er lagt vekt på en fornuftig organisering av 

planen som vil gi en god opplevelse både for 

brukergruppene og publikum. Hovedgrepet med 

en sentral vestibyle gjør at alle funksjoner knyttes 

sammen på en kompakt måte og skaper et naturlig 

midtpunkt i bygget. Fullverdige tegninger finnes i 

vedlegg 4, og her følger et utdrag av illustrasjoner.

12.1
LØSNING OVER ETT PLAN

Figur 29: 3D Illustrasjon av løsning i ett plan
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Figur 30: Illustrasjon av løsning i ett plan
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I variant 2 ligger primær- og sekundærflaten over 

hverandre, og konseptet utnytter bygningens snitt 

i stor grad. Ved å utnytte høydeforskjellene som 

oppstår ved takkonstruksjonen over kampflatene, 

oppnår man en rasjonell og kompakt organisering. 

Samtidig gjør det kompakte volumet at man kan 

innpasse anlegget på mindre tomter, som for 

eksempel i eksisterende idrettsparker, eller mer 

sentrumsnære knutepunkt.

Bygningens grunnflate er tilnærmet kvadratisk og 

kan enkelt roteres og tilpasses. Volumets oppbygning 

skal både gi harmoni og spenning til arkitekturen. 

Fasadekomposisjonen med horisontale bånd med 

vertikale elementer gir en rytme i det estetiske ut-

trykket, som både artikulerer byggets konstruksjon 

og som gir assosiasjoner til tradisjonell byggekunst. 

Dette forsterkes ytterligere av en varm og dempet 

fargebruk. Fullverdige tegninger finnes i vedlegg 4, 

her følger et utdrag av illustrasjoner.

12.2
LØSNING OVER FLERE PLAN

26

Figur 32: Oppdelt illustrasjon av løsning over flere plan
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Denne utredningen går her inn i hvilke grep som er 

mulige i Bjølsenhallen uten å foreta endringer på 

de bærende strukturer eller ved å endre bygningen 

utvendig. Det er altså utelukkende endringer på 

innsiden av bygget med det formål å øke aktivitets-

potensialet og få anlegget bedre tilpasset kamp

idrettenes behov. Skissene er utarbeidet etter 

dialog med de kampidrettene som bruker hallen i 

dag. 

Mulighetsstudien og tilhørende tegninger finnes 

som vedlegg 5. Mulighetsstudiets hovedgrep inne-

bærer et nytt dekke i den store hallen (primær-

flaten) mot øst i 2. etasje. Det nye dekket etableres 

ved at tre fagverksbjelker spenner over den store 

salen i en modul som følger hallens eksisterende 

struktur. 

Mellom de tre fagverksbjelkene etableres to nye 

aktivitetssaler på cirka 195 m2. Lengden og bred-

den på de to salene blir 8x24m og egner seg godt 

til for eksempel fekting. I begge salene er det en 

glassvegg på langsiden som gir visuell kontakt 

ned til primærflaten. 

12.3
BjØLSENHALLEN – MULIGHETER I EKSISTERENDE ByGG

26

12.3.1 
HOVEDGREP 
Gulvet til de nye salene ligger 1 meter over dagens 

3.etasje. Dette er for å sikre tilstrekkelig takhøyde for 

primærflaten i 2. etasje. Universell utforming løses 

med plattformheis mellom 3. etasje og det nye 

dekket.

I forbindelse med det nye dekket, må dagens 

tribune/galleri i den store hallen senkes og bygges 

om. Dette gjøres for å etablere rømning og adkomst 

til de nye aktivitetssalene, men også for å etablere 

nødvendige støttefunksjoner til primærflaten (lager, 

regirom, lege etc.).

6

Dagens hovedinngang
for næringslokaler og 
Bjølsenhallen

Studentboliger

Garderobeanlegg
2. og 3. etasje

Moldegata

Studentboliger

Diverse aktivitetssaler
2. etasje

Innkjøring P-hus

Butikklokaler i 1. etasje

Innebandyhallen
3. etasje

AktivitetssalStyrkeromTrapp- og 
heisadkomst til 
Bjølsenhallen

Studentboliger Kontorer

”Håndballhallen”Maridalsveien

Figur 25: Eksisterende fasiliteter i Bjølsenhallen

Aktivitetssal for kampsport i 2. etasje

Bordtennishall i 2. etasje

Innebandyhall i 3. etasje

Fra den store hallen i 2. etasje

13

Diagram hovedgrep:

Lukkede murvegger Åpenhet og synlig aktivitet
Utvidet romfølelse

Nytt inngrep i den store hallen Nye aktivitetssaler

Primær�ate til stevner
og trening

Figur 33: Illustrasjon av hvordan aktivitetsflaten kan økes på Bjølsen
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12

Illustrasjon av den store salen. Aktivitetssaler over.
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Sett fra siden vil bygget se slikt ut:                  

12.3.2 
Ny INNGANG OG SOSIAL SONE 
En stor utfordring med dagens bygg på Bjølsen er 

mangel på en sentral møteplass i anlegget. Denne 

foreslås løst ved at arealer til kontorarealer og 

styrkerom mot vestgavlen omfordeles og at det 

etableres en stor sosial sone med ny resepsjon mot 

bygningens vestgavl.

Eksisterende møterom ved inngangen mot nord 

utvides og bygges om til kjøkken.

For å etablere en tydelig barfotsone, foreslås det 

en omorganisering av aktivitetssalene i 2. etasje. 

Det etableres en ny sirkulasjon som blir barfot-

sirkulasjon mellom garderobene i den sentrale 

kjernen. 

Glassvegger inn til aktivitetssalene gjør at publi-

kum og besøkende kan følge aktiviteten fra gangen 

utenfor. Plantegning til forslag for rehabilitering av 

henholdsvis 2. og 3. etasje ses på neste side. 
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Med	utgangspunkt	i	bygget	skissert	i	foregående	kapittel	estimeres	de	forvent-
ede	byggekostnader	og	den	potensielle	spillemiddelfinansiering	i	dette	kapittel.	
Det	er	også	beregnet	finansieringsbehov	og	forventet	rentekostnader.	Videre	
vurderes	ulike	drifts-	og	eierskapsmodeller.		

Det er i samarbeid med B-Consult utvikling AS 

utarbeidet et kostnadsestimat for byggingen av 

de to alternative kampidrettsarenaene. Tallene 

er basert på kvadratmeterpriser (bruttoareal) 

fra Norsk prisbok og er delt i kontoer etter Norsk 

standard NS3453. 

Standarden er revidert for å tilpasses NS 3451 

Bygningsdelstabell og Finansdepartementets 

begrepsbruk og krav til kvalitetssikring av offentlig 

investering (jf. Finansdepartementets veileder 

nr. 2, Felles Begrepsapparat KS2, versjon 1.1 2008).

Kvadratmeterprisene er basert på idrettsbygning 

– flerbrukshall, i og med det ikke finnes en egen 

standard for den type anlegg denne utredningen 

gjør vurderinger for. Kostnadsoverslaget finnes 

vedlagt som bilag 6 og 7 for henholdsvis variant 

1 og 2 av bygget. Herunder følger en oppsummer-

ing av kostnadsberegningen.    

Kontoen 2.1 er justert i kostnadsestimatet for 

variant 2, da kostnad for grunnarbeider per brutto 

totalareal vil være vesentlig lavere her. Derfor 

er det gjort en beregning etter antatt mengde               

fundamenter, kantsåler og størrelse på byggegrop 

(Beregningen finnes i vedlegg 7). Statiske kost-

nader som heis og merverdiavgift er ikke basert 

på kvadratmeterpris, men faktisk kostnad for én 

heis og så videre. 

I vedleggene er kolonne 4 med kvadratmeter-

prisene fordelt per element, og i kolonne 5 er total 

kostnad for denne kontoen (som for eksempel 

Bygning, Elkraft etc.) På den følgende side er det 

kun kostnaden for kontoen som vises. 

I beregningen er «Sum huskostnad» summen av 

selve byggeriet uten prosjektering og administra-

sjonskostnader. «Sum byggekostnad» er summen 

av huskostnad og generelle kostnader (prosjektering 

og administrasjonskostnader). Videre er bygge-

kostnad inkludert merverdiavgift, og «Sum kalkyle» 

er prosjektkostnad inkludert reserver og marginer.

13. 
FINANSIERING OG EIERSKAP

13.1 
ESTIMERTE ByGGEKOSTNADER
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ByggEKOSTNADER	

#

1

2

3

4

5

6

8

9

	

RM

	

 

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

 

3.1

3.2

3.3

3.6

 

4.1

4.2

4.3

4.4

 

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

 

6.2

6.5

 

 

8.2

8.3

8.4

8.5

 

 

9.6

 

 

RM.1

RM.2

 

Felleskostnader (R og D byggeplass)

Bygning

Grunn og fundamenter

Bæresystemer

Yttervegger

Innervegger

Dekker

Yttertak

Fast inventar

Trapper, balkonger m.m

Malerarbeider, diverse

VVS

Sanitær

Varme

Brannslokking

Luftbehandling

Elkraft

Basisinstallasjon for elkraft

Lavspent forsyning

Lys

Elvarme

Tele	og	automatisering

Basisinstallasjon, tele og automatisering

Integrert kommunikasjon

Telefoni og personsøking

Alarm og signal

Lyd og bilde

Automatisering

Andre	installasjoner

Person- og varetransport

Avfallshåndtering

Sum huskostnad

generelle	kostnader

Prosjektering

Administrasjon

Bikostnader

Forsikringer, gebyrer

Sum byggekostnad

Spesielle	kostnader

Merverdiavgift ut

Sum prosjektkostnad

Reserver	og	marginer

Reserver (forventede tillegg)

Marginer

Sum	kalkyle

Pris NOK

15	132	088

75	829	068

7 685 858

8 475 744

13 561 191

12 274 298

16 773 986

11 067 281

2 272 032

1 641 898

2 076 779

16	573	852

3 896 180

5 609 079

394 499

6 674 094

9	514	134

1 810 526

2 795 664

4 490 813

417 131

4	606	190

88 751

88 751

177 503

1 091 640

1 446 645

1 712 899

690	785

556 875

133 910

122 346 117

20	625	791

12 513 926

4 464 188

816 512

2 831 165

142 971 908

35	742	977

35 742 977

178 714 884

19	658	637

12 510 042

7 148 595

198	373	522

Pris NOK 

16	127	595

76	248	999

3 622 797

9 033 345

14 453 352

13 081 797

17 877 510

11 795 373

2 421 504

1 749 915

2 213 406

17	664	210

4 152 501

5 978 088

420 453

7 113 168

10	140	048

1 929 636

2 979 585

4 786 254

444 573

4	909	221

94 590

94 590

189180

1163457

1541817

1825587

1	248	753

1 114 844

133 910

126 338 826

21	982	716

13 337 190

4 757 877

870 228

3 017 421

148 321 542

37	080	385

37 080 385

185 401 927

20	394	212

12 978 135

7 416 077

205	796	139

7	889 8408 

Tabell 12: Estimerte byggekostnader
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Det finnes av hva anlegget ingen standardisert 

støttebeløp for anlegg av denne type, og derfor 

benyttes satsene for flerbrukshaller for å gi et 

bilde må forventes å utløse av spillemidler. 

Satsene for primær- og sekundærflatene inkluderer 

tilhørende garderober til disse flatene. 

Interkommunale idrettsanlegg kan få et tillegg på 

30 % av ordinært tilskudd forutsatt at en rekke 

vilkår er oppfylt16 .  Blant annet må det foreligge 

en bindende skriftlig avtale mellom to eller flere 

kommuner om investering og drift. Avtalen må

 inneholde følgende elementer: 

Hver deltagende kommune skyter inn minimum 

5 % av anleggets godkjente kostnad i investerings-

tilskudd. Kommunenes tilskudd må dokumenteres 

og det kan gjøres ved at hver deltagende kom-

mune skyter inn minimum 5 % av anleggets

faktiske driftskostnader i årlige driftstilskudd i 

20 år. Det kan også gjøres ved at hver deltagende 

kommune stiller garanti som dekker minimum 5 % 

av faktiske, årlige driftsunderskudd for anlegget. 

Den som står som søker/anleggseier, skal stille 

garanti slik at den dekker hele driftsunderskuddet 

etter fradrag for øvrig deltagende kommune(r)s 

garantidekning. Garantiene skal samlet dekke 100 % 

av faktiske, årlige driftsunderskudd for anlegget 

i 20 år. Dersom andre enn en kommune står som 

søker/anleggseier, vil det være et vilkår at deltAgende 

kommuner inngår slik bindende skriftlig avtale med 

anleggseier vedrørende investering og drift.

Dersom disse vilkårene oppfylles vil tilskuddet 

kunne økes med rundt 10 millioner kroner. 

Det vil bero på en særskilt vurdering hvor mye som 

kan utløses av tilskuddsmidler til et slikt prosjekt. 

I utgangspunktet vil den maksimale tildeling av 

spillemidler være en tredjedel av de samlede kost-

nader, altså rundt 66 millioner kroner.

På bakgrunn av dette vurderes det som realistisk 

å søke om spillemidler i et omfang som illustrert 

herunder.

Alle som søker om spillemidler til anlegg, og oppfyller 

vilkårene for å motta spillemidler gjennom Kultur-

departementets tilskuddsordninger for bygging 

og rehabilitering av idrettsanlegg, kan søke om å 

få kompensert merverdiavgift som er betalt i 

forbindelse med anleggsprosjektet17.  Anlegget må 

være ferdigstilt før det kan søkes om kompensasjon. 

Regnskapsskjema og revisorrapport skal inngå 

som vedlegg til søknaden og må oversendes innen 

søknadsfristen.

I budsjettene i denne utredningen er MVA-kompensa-

sjonen beregnet til å være delvis redusert fordi 

kompensasjon forutsetter bevilgning fra Stortinget. 

Dersom bevilgningen ikke rekker til full kompensa-

sjon18, vil den prosentvise avkortningen være lik for 

alle godkjente søknader.

De siste årene har det vært utbetalt full kompensa-

sjon , og det er utgangspunktet for budsjetteringen i 

denne utredningen. I og med at kostnadsestimatene 

for de to byggene er ganske like, regner vi med en 

full kompensasjon på 36 millioner kroner.  

For begge bygg vil det i all hovedsak være de 

samme funksjoner som utløser spillemidler fra 

Kulturdepartementet. Det er derfor ikke relevant 

å splitte opp potensielle spillemidler på de ulike 

variantene av bygget.

13.2 
Spillemidler og MVA-kompensasjon 

FLATE	/	ROM	 HENVISNINg			 SPILLEMIDLER 

Tabell 13: Estimert spillemiddelfinansiering

Primærflate

Sekundærflate

Aktivitetssal 1 (150kvm)

Aktivitetssal 2 (255kvm)

Aktivitetssal 3 (500 kvm)

Sosial arena

Garderober 3 sett

Styrketreningssal 

Lager 50 kvm

Lager 100 kvm 

SuM

2.6.16 enkelthall, laveste takhøyde

2.6.16 dobbelthall laveste takhøyde

2.9.19

2.9.19

2.9.19

2.6.1

2.6.1

2.6.1

2.6.1

2.6.1

10 000 000,00 

 15 000 000,00 

         700 000,00 

     1 200 000,00 

     2 400 000,00 

         500 000,00 

      1 500 000,00 

        700 000,00 

         300 000,00 

         500 000,00 

			32	800	000,00	

13.2.1 
SPILLEMIDLER SOM KAN UTLØSES AV ANLEGGET 

13.2.2 
INTERKOMMUNALT ANLEGG 

13.2.3 
MAKSIMAL ANDEL SPILLEMIDLER

13.2.4 
MVA-KOMPENSASjON

kr   

kr   

kr         

kr    

kr    

kr        

kr    

kr         

kr         

kr         

kr   

HVA SPILLEMIDLER 

Tabell 14: Spillemidler samlet

Spillemidler etter satser

Interkommunalt tilskudd 

SuM

	32 800 000,00 

9 840 000,00 

42	640	000,00	

kr   

kr   

kr         

  

16  Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet  2019 punkt 2.5.4

17  Søknadsskjema, informasjon, bestemmelser og frister vil være tilgjengelig på 
      www.anleggsregisteret.no/anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet/mva-kompensasjon/
18  Se https://lottstift.no/nb/tilskuddsordninger/om-momskompensasjon-idrettsanlegg/statistikk-idrettsanlegg/
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Her ses det resterende finansieringsbehov etter estimerte spillemidler.  

Kampidrettsklubbene har i hovedsak liten egen-

kapital tilgjengelig og det må forventes at den 

resterende finansieringen primært skal dekkes 

opp av lånefinansiering. Dette gjelder også mellom-

finansiering frem til spillemidler og MVA-kompen-

sasjon utbetales. Dette utbetales først når bygget 

er ferdigstilt. 

Det regnes med behov for mellomfinansiering i 2 

år, hvilket betyr at lånebehovet de første årene vil 

tilsvare de faktiske byggekostnadene. 

Det legges her til grunn at et lån vil kunne tas 

opp med kommunal garanti enten som en simpel 

garanti, eller en selvskyldnergaranti. Med utgangs-

punkt i renten av juli 2020 har vi i innhentet et 

indikativt tilbud fra KLP, begrenset opp til 200 

millioner og med følgende rentesatser avhengig 

av ordlyden i kommunale vedtak:

Med et annuitetslån på 40 år vil resultatet på de to modellene uten beregning av mellomfinansiering se ut som følger: 

Regnestykket over er beregnet i juli 2020 med fly-

tende rente, dette på et tidspunkt hvor lånerenten 

er svært gunstig. Derfor er det innhentet tilbud med 

fastrente. Rentesatsene endres fra dag til dag, men 

sier noe om at aktørene i markedet forventer lave 

renter i lang tid. For budsjettformål bør en legge seg 

vesentlig høyere enn det rentene under viser, og 

da særlig når det gjelder den delen av budsjettet 

som kommer etter de første 10 til 15 årene. I bygge-

fasen vil det være flytende rente på lån, men det er 

mulig allerede ved avtaleinngåelse for et byggelån å 

avtale en fastrente på for eksempel 15 år som starter 

på et avtalt fremtidig tidspunkt. Dette kalles en 

forward-start, hvor fastrenten inngås eksempelvis 

01.01.2022, men som først vil få effekt på lånet for 

eksempel fra 01.01.2023 og gjelde til 01.01.2038.

Herunder ses beregninger med et annuitetslån på 

40 år og fastrente i 15 år. 

FINANSIERINgSPLAN			 LåNELøSNINg			

LåNELøSNINg	-	FASTRENTE	ESTIMAT			

Tabell 15: Finansieringsbehov

Tabell 16: Finansieringsbehov

Tabell 17: Låneløsning - fastrente estimat

Finansieringsbehov

Byggekostnad

Merverdiavgift

Sum prosjektkostnad

Reserver og marginer

Sum	kostnader

 

Estimert	tilskudd	

Spillemidler etter satser

Interkommunalt tilskudd 

MVA kompensasjon 

SuM

Finansieringsbehov

Finansieringsbehov (lånesum) 

Selvskyldnergaranti 

Simpel garanti

 

årlig	avdrag	+	rente	ved	selvskyldnergaranti	

årlig	avdrag	+	rente	ved	simpel	garanti	

Finansieringsbehov (lånesum) 

Selvskyldnergaranti 

Simpel garanti

 

årlig	avdrag	+	rente	ved	selvskyldnergaranti	

årlig	avdrag	+	rente	ved	simpel	garanti	

Versjon	1 Versjon	1

Versjon	1

Versjon	2 Versjon	2

Versjon	2

 148 321 542,00 

	37 080 385,00 

 185 401 927,00 

 20 394 212,00 

	205	796	139,00	

	

	

32 800 000,00

9 840 000,00

 37 080 385,00	

79	720	385,00
			

	126	075	754,00	

	126	075	754,00

0,950 %

1,423 %

  

        3	803	361,00	

							4	175	983,00	

	126	075	754,00

1,902 %

2,402 %

  

        4	528	350,00								

4	938	170,00	

 142 971 908,00 

 35 742 977,00 

 78 714 884,00 

 19 658 637,00 

	198	373	522,00	

32 800 000,00

 9 840 000,00

 35 742 977,00 

78	382	977,00

	119	990	545,00	

119	990	545,00

0,950 %

1,423 %

	

	3	619	787,00	

	3	974	423,00	

119	990	545,00

1,902 %

2,402 %

	

	4	309	783,00		

	4	699	823,00		

13.3.1 
LåN

kr   

kr   

kr         

kr    

kr	   

kr	       

kr    

kr         

kr         
         
kr

kr   

kr   

kr         

kr	   

kr	   

kr   

kr   

kr         

kr	   

kr	   

kr   

kr   

kr         

kr    

kr    

kr        

kr    

kr         

kr	        
      
kr

kr   

kr   

kr         

kr    

kr    

kr   

kr   

kr         

kr    

kr    

13.3
Finansieringsbehov

•  Årlig effektiv rente ved simpelgaranti: 1,423 %

•  Årlig effektiv rente ved selvskyldnergaranti: 0,950 %
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Det skjer en utvikling i retning av at flere anlegg og 

anleggsprosjekter eies av selskaper eller foretak, 

slik som aksjeselskaper der kommunene og klub-

bene deler aksjene mellom seg på ulike måter.

Felles for alle slike organiseringer og organisasjons-

former, det være seg aksjeselskap, stiftelser, 

samvirkeforetak eller annet, er at sammen-

slutningen må forhåndsgodkjentes av Kultur-

departementet for å kunne søke om spillemidler. 

Dette innebærer at sammenslutningens vedtekter 

må sendes departementet til godkjenning. 

Sammenslutningen og sammenslutningens 

vedtekter må oppfylle de krav som stilles slike 

sammenslutninger, som går fram av spillemiddel-

bestemmelsene. 

I hovedsak legger kravene føringer på at idretten, 

eller det offentlige, skal ha kontroll med eierforhold 

og drift av anlegget. Videre skal det ikke foretas 

økonomiske utdelinger til eierne. Overskudd og 

formuesfordeling ved eventuell oppløsning skal 

komme anlegget til gode.

Det kan være flere årsaker til at å skille ut anleggs-

eierskap og –prosjekter i egne juridiske enheter. 

Det kan være at en ikke ønsker å legge risikoen 

og ansvaret i selve idrettslaget eller kommunen. 

I dette tilfellet vil det være hensiktsmessig å skille 

ut forvaltning av anlegget i et eget selskap. 

En modell hvor flere kommuner, fylket og idretts-

lagene oppretter et aksjeselskap og deler aksjene 

mellom seg, tegner seg som den mest hensikts-

messige modellen da dette anlegget i stort omfang 

vil bli brukt av klubber og utøvere fra hele fylket.  

13.4
Eierskapsmodeller 

LåNELøSNINg	-	KONSERVATIVT	ESTIMAT				

Tabell 18: Låneløsning - konservativt estimat

Finansieringsbehov (lånesum) 

Konservativt rentestimat	

	

årlig	avdrag	+	rente	

Versjon	1 Versjon	2

	126	075	754,00

3,500 %

		

	5	903	785,00	

119	990	545,00

3,500 %

	

	5	618	832,00	

kr 

kr   

kr         

	   

kr

kr   

kr         

 

Det kan være hensiktsmessig å legge til et enda mer 

konservativt estimat på opp mot 3.5 prosent rente 

for å kunne sette opp driftsregnskaper med gode 

marginer. Dersom dette beregnes med 3,5 prosent 

rente og et annuitetslån på 40 år, vil de årlige kost-

nadene se ut som følger: 

I de videre beregninger av driftsløsninger er det tatt 

utgangspunkt i det konservative estimatet over 

og tilsvarende lånekostnader. Det er imidlertid ikke 

iberegnet størrelsen på mellomfinansieringen da 

denne vil være avhengig av utbetalingstidspunkt for 

spillemidler, noe som er vanskelig å forutsi.  
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Siden	differansen	i	lånekostnader	på	de	to	alternativene	er	begrenset,	er	det	
her	kun	utarbeidet	ett	estimert	driftsbudsjett	for	anlegget.	Det	er	også	lagt	til	
grunn	at	det	gis	kommunal	garanti	i	form	av	en	selvskyldnergaranti.	

Ved utarbeidelsen av driftsbudsjettet er det sett 

hen til budsjettene fra Hønefoss Arena19  og ROS20 

arena . Begge anlegg er driftet av et eget aksje-

selskap. Etableringskostnadene for Hønefoss arena 

var på om lag 180 millioner kroner – dette inkluderer 

en kommersiell del. For ROS arena utgjorde bygge-

kostnadene omlag 62 millioner. Begge anleggene 

har en god andel spillemiddelfinansiering. 

I arbeidet med å estimere driftskostnadene er det 

også sett hen til driftsregnskapet til Kraft II som 

er et idrettsanlegg som drives av studentsam-

skipnaden i Tromsø, og som har omlag samme 

fotavtrykk som det foreslåtte anlegget her er 

estimert til. 

Den vesentligste kostanden til driften av et anlegg 

i denne skalaen er naturligvis kostnader knyttet til 

avskrivning av bygningsmassen og renteutgifter. 

Her er det satt opp et driftsbudsjett med estimerte 

faste driftskostnader. 

Lønnskostnadene er basert på to faste stillinger 

inkludert sosiale kostnader. Dette er i underkant 

av hva andre anlegg i dette omfang benytter på 

lønnskostnader, men med en dugnadsinnsats bør 

dette estimatet være innenfor rammen av god og 

sikker drift. Utover lønnskostnader er renholds-

kostnader en relativt omfattende post, her er det 

i tillegg tatt høyde for spesielle krav som stilles 

til barfotområdene i anlegget. 

14. 
DRIFT

14.1 
DRIFTSUTGIFTER

ESTIMERTE	DRIFTS	KOSTNADER					

Tabell 19: Driftskostnader

Lønnskostnader 

Vedlikeholdskostnader bygning 

Renovasjon, vann og avløp 

Strøm 

Renhold

Regnskap og revisjon

Reparasjon og vedlikehold

Utstyr (utbytting og løpende oppgradering)

Sørviskostnader 

Sum	driftskostnader	før	avskrivning	
og	rentekostnader	

1 500 000,00                                                

200 000,00                                                

250 000,00                                                

500 000,00                                            

1 100 000,00                                                

200 000,00 

100 000,00                                                  

50 000,00                                                

150 000,00                                            

4	050	000,00	

kr   

kr   

kr         

kr    

kr    

kr        

kr    

kr         

kr               

kr

   

19   https://www.godeidrettsanlegg.no/forbildeanlegg/honefoss-arena 
20  https://www.godeidrettsanlegg.no/forbildeanlegg/ros-arena
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Med driftsbudsjettet over som utgangspunkt, 

vil driftskostnadene for de ulike lånealternativer 

fordele seg som vist under. 

 

Beregningen tar imidlertid ikke høyde for mellom-

finansieringsbehov, men utover dette gir over-

stående tabell et godt bilde av de årlige utgiftene 

knyttet til driften av anlegget. Kort sagt, så vil 

kostnadene altså beløpe seg til mellom 8 og 10 

millioner kroner i årlige drifts-, avskrivnings- og 

rentekostnader. Altså sammenlagte årlige utgifter 

med unntak eventuelle omfattende oppgraderinger 

eller lignende.

Det er svært vanskelig å estimere de potensielle 

inntektene til driften av et slikt anlegg da det er 

avhengig av en rekke lokale faktorer. Eksempel på 

en slik faktor er hvordan anlegget skal disponeres 

og brukes på dagstid. Videre er inntektsbildet 

avhengig av hvordan anlegget driftes. Dersom det 

opprettes et selvstendig aksjeselskap med flere 

kommuner og klubber som eiere, vil selskapet 

kunne leie ut deler av lokalene på dagtid til kom-

munene. Videre vil utleie til landslagsaktivitet være 

inntektsbringende, og det samme gjelder helgeutleie 

til mesterskap og andre arrangementer.

Det vil selvsagt også kunne hentes inn inntekter 

ved at de klubber som nytter anlegget daglig vil 

kunne måtte betale et mindre beløp i leie. 
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14.2 
ESTIMERTE DRIFTS-, AVSKRIVNINGS- 
OG RENTEKOSTNADER

14.3 
INNTEKTSBILDE

ESTIMERTE	DRIFTS-,	AVSKRIVNINgS-	Og	RENTEKOSTNADER	

Tabell 20: Drifts- avskrivnings og rentekostnader

Finansieringsbehov (lånesum) 

Driftskostnad  

0,950 %

årlig	driftskostnad	

1,423 %

årlig	driftskostnad	

1,902 %

årlig	driftskostnad	

2,402 %

årlig	driftskostnad	

3,500 %

årlig	driftskostnad	

	

Versjon	1 Versjon	2

  126 075 754,00 

 4 050 000,00 

3 803 361,00 

	7	853	361,00	

 4 175 983,00 

	8	225	983,00	

 4 528 350,00 

	8	578	350,00	

 4 938 170,00 

		8	988	170,00	

 5 903 785,00 

		9	953	785,00	

	

	119 990 545,00 

  4 050 000,00  

3 619 787,00 

	7	669	787,00	

 3 974 423,00 

	8	024	423,00	

 4 309 783,00 

	8	359	783,00	

 4 699 823,00 

	8	749	823,00	

 5 618 832,00 

	9	668	832,00	

kr

kr  

kr

kr	  

kr

kr   

kr

kr   

kr

kr   

kr

kr	           

kr

kr  

kr

kr	  

kr

kr   

kr

kr   

kr

kr   

kr

kr	           
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Kampidrettene	har	et	presserende	behov	for	både	trenings-	og	konkurranse-
arenaer	i	både	Viken	og	Oslo.	I	dette	kapitlet	oppsummeres	rapportens	
anbefalinger	i	tre	konkrete	plasseringsforslag	og	en	driftsmodell

15. 
ANBEFALINGER 

Anbefalingene er basert på eksisterende klubbkapasitet og 
medlemsantall, kommunikasjon og transport både lokalt i 
den kommune det gjelder, samt tilstøtende kommuner og i 
tillegg fylkesmessig og nasjonalt.

“ 

Etter en vurdering av utredningens førsteutkast, 

har styringsgruppen for prosjektet kommet med 

tre prioriterte anbefalinger for plassering av an-

legget samt en anbefalt modell for drift.  

Andre løsninger er selvsagt aktuelle, og de lokale 

forholdene må være utgangspunktet for et videre 

arbeid med å realisere en slik arena.
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. 

Både Asker og Bærum er aktuelle lokasjoner, men 

valget falt på Asker grunnet spredningen i de ulike 

kampidrettene. Samtidig er det ikke uvesentlig å se 

dette i sammenheng med klubbene i Bærum hvor 

stort sett alle de store idrettene representert, og 

den geografiske nærheten vil gi gode muligheter 

for at Bærumsbaserte klubber vil kunne benytte 

en idrettsarena i Asker. I denne sammenheng kan 

man se på mulighetene for et interkommunalt 

samarbeid mellom Asker og Bærum. 

I overnattingssammenheng har Asker et relativt 

begrenset sentrumsområde, og vil derfor ikke 

nødvendigvis gi umiddelbar tilgang til full hotell-

dekning for deltakere ved større arrangement. 

Likevel vil dette være en utfordring av begrenset 

størrelse da det er god kollektivkorrespondanse 

til Oslo, hvor de er en nærmest ubegrenset hotell-

kapasitet. Logistisk sett ligger Asker godt til med 

korte reiseavstander både for deltakere som kommer 

fra andre deler av fylket og resten av landet, samt 

for internasjonale deltakere ved større arrange-

menter.

På tomten ved Borgen skole er reguleringen på plass, 

og det fremstår derfor som naturlig å illustrere denne 

lokasjonen i detaljer. Det merkes dog at bygget kan 

overskride de eksisterende høydekrav for tomten. 

Herunder ses et eksempel på områdekart hvor 

anlegget er tegnet inn i full skala. 
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15.2 
ASKER

Figur 36: Situasjonsplan Marienlyst
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Figur 37: Områdekart Borger i Asker
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Styringsgruppens første prioritet er at anlegget 

etableres i Drammen på Marienlyst. Her er allerede 

godt utbygde fasiliteter for en rekke idretter, og et 

slikt anlegg vil både kunne bidra til de eksisterende 

idretter. Det vil samtidig kunne tiltrekke seg med-

lemmer og utøvere som ikke finner en plass i de 

mer tradisjonelle idrettene som allerede har en 

plass på Marienlyst. 

Drammen gir også gode muligheter for å huse del-

takere på byens hoteller ved større arrangementer, 

her er det god dekning gitt at det ikke kolliderer 

med andre større arrangementer eller konferanser. 

I tillegg er det nokså uproblematisk kollektivkorres-

pondanse med kort reisetid (35 min) og hyppige 

togavganger til Oslo ved behov.

Videre har Drammen videregående skole allerede 

en rekke idrettstilbud. Derfor antas det at det er 

mulig å utvide med et tilbud knyttet opp mot 

kampidrettene på Drammen VGS. 

Det er også et vesentlig poeng at nær alle de ulike 

kampidrettene har aktivitet i Drammen, eller i til-

støtende kommuner.

På tomten ved Marienlyst er det imidlertid begrenset 

plass, og det vil dermed være naturlig å benytte 

seg av versjon to av anlegget som går over flere 

etasjer. Herunder ses et eksempel på områdekart 

hvor anlegget er tegnet inn i full skala.

15.1 
DRAMMEN
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Med 14 kampidrettsklubber og opp mot 12000 

aktive medlemmer tegner Lillestrøm seg som et 

godt valgt for etablering av en arena som den er 

skissert her. Samtidig er Lillestrøm en vekstkom-

mune med en estimert vekst på hele 26 prosent 

frem mot 2040.  

Ved større arrangementer er Lillestrøm en god 

lokasjon, da det er svært god hotellkapasitet i 

selve Lillestrøm by, og med både Gardermoen-

området og Oslo i umiddelbar nærhet. Logistisk 

er det nært flyplassen på Gardermoen, og derfor 

også godt egnet til større arrangementer med 

deltakere fra hele landet, samtidig som det er 

tilgjengelig med tog og buss fra resten av fylket. 

Tomtene som Lillestrøm kommune har pekt ut er 

svært aktuelle, og en plassering i idrettsparken, 

sammen med LSK-hallen er aktuell. Dette er særlig 

aktuelt da en rekke klubber allerede har tilholds-

stedet sitt her, og derfor er denne tomten utvalgt. 

Dette ses illustrert herunder i full skala. 

15.3 
LILLESTRØM

BILDE OK

Valget av driftsmodell er svært avhengig av lokale 

forhold, men styringsgruppen vil i all hovedsak 

anbefale en driftsmodell hvor anlegger drives som 

et eget aksjeselskap med de involverte kommunene 

og eventuelt fylket som eiere. I tillegg bør eierkretsen 

utvides slik at kampidrettsforbundene i fellesskap

(gjennom et AS eller en organisasjon) har en mindre 

eierandel.  I en slik modell bør alle eiere forplikte 

seg til en angitt leiesum og andel, slik at alle eiere 

er forpliktet til å ta anlegget i bruk i et gitt omfang. 

I en slik modell vil kommunen måtte garantere for 

størsteparten av inntektssiden, gjennom leie av 

lokaler til de lokale klubbene, samt at kommunen 

leier lokaler til bruk på dagtid. Dersom det er rele-

vant kan også fylket gå inn som deleier og leier til 

bruk på dagtid i forbindelse med aktiviteter knyttet 

til videregående skole. Kampidrettsforbundenes 

leieandel bør være knyttet til arrangementer i helgene 

og feriene, samt landslagsaktiviteter.

15.4 
DRIFTSMODELL

Situasjonsplan Lillestrøm

1:2500

Kampidrettsanlegg
Lillestrøm idrettspark
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anlegg
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Leir
ave
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Figur 38: Områdekart Lillestrøm idrettspark
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For	å	beskrive	effekten	som	en	arena	av	denne	type	kan	medføre,	er	det	tatt	
utgangspunkt	i	erfaringer	fra	lignende,	men	mindre,	anlegg	tilpasset	kamp-
idrettene.	Det	er	også	foretatt	en	vurdering	av	hvilke	andre	idretter	et	slikt	
anlegg	vil	være	relevant	for.				

I intervju med generalsekretærene i kampidretts-

forbundene er det tydelig enighet om at gode og 

nye anlegg vil resultere i økt medlemsmasse, noe 

som ser ut til å bli bekreftet i forbindelse med 

etableringen av ulike nye anlegg. En av Norges 

største kampidrettsklubber Trondheim Taekwondo-

klubb bygget nytt anlegg i 2016. Siden den gang 

har antallet nybegynnere vokst med rundt 100 nye 

medlemmer hvert år. Samtidig melder klubben 

om at de har doblet antallet aktive instruktører, 

noe som er svært viktig for å håndtere de mange 

nybegynnerne. Den samme utviklingen opplever 

Lambertseter Bryteklubb som fikk nytt anlegg i 

2017. Her har medlemsveksten økt fra 568 i 2016 

til 931 aktive i 2019, forøvrig en vekst som ifølge 

klubben 

Et anlegg av den type som er skissert her vil 

selvsagt kunne benyttes til en rekke andre 

aktiviteter enn kampidrett. Her vurderes kort 

hvilke andre idretter som vil kunne nytte et slikt 

anlegg, samt hvilke potensielle brukere utenom 

idretten som kan benytte anlegget.

16. 
EFFEKT 

16.1 
ØKT MEDLEMSMASSE

16.2 
ANDRE BRUKERE 
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Tabell 23: Andre aktuelle idretter

Et anlegg av typen som er skissert i denne utred-

ningen vil kunne benyttes av en rekke andre idret-

ter, da det i hovedsak kun er en begrensning knyt-

tet til takhøyden i anlegget. Det betyr at idretter 

som vanligvis bruker flerbrukshaller ikke vil kunne 

benytte anlegget, men utover disse er det en rekke 

idretter som kan benyttes seg av de fleste flatene 

i anlegget. Herunder ses en kort oppsummering av 

noen slike idretter, utenom kampidrettene, hvis ak-

tivitets eller konkurranseflate passer inn i anlegget 

slik det er skissert. 

16.2.1 
ANDRE IDRETTERS TILGANG TIL ANLEGGET

POTENSIELLE	BRuKERE		

Idrett

Styrkeløft 

Vektløfting 

Biljard 

Dans 

Gym og turn (i noe omfang)

Styrke- og basistrening for andre idretter

Bordtennis 

Merknader

Krever en del tungt utstyr som må være tilgjengelig. 

Krever en del tungt utstyr som må være tilgjengelig.

Krever innflytting av tunge bord som det i liten grad vil 
være mulig å flytte i forbindelse med annen aktivitet. 

Vil som hovedregel kunne nytte samme flater, men 
uten mattelagt gulv.

En del disipliner innen gym og turn vil antageligvis 
kunne innpasse sin aktivitet.

Mange andre idretter har behov for lokaler til basis- 
og styrketreningsøktene, for ikke å ta opp tid på 
kamp-/spilleflate. 

Anlegget lever ikke opp til høydekravene, men flere 
bordtennisklubber trener i dag i tilsvarende anlegg. 

Et anlegg av denne type vil naturligvis kunne 

benyttes til andre kulturarrangementer som kon-

serter, forelesninger eller lignende. Anlegget kan 

også benyttes av skoler og andre fritidsordninger 

for barn og ungdom på dagtid. Denne bruken vil i 

noe omfang også bistå til å hente inn inntekter til 

driften av anlegget. 

Flere kampidrettsklubber i Viken trener i dårlig 

tilpassede lokaler, og en del klubber leier lokaler 

privat. Dette er kostnader som dekkes av høye 

medlemskontingenter eller treningsavgifter, og 

ved etableringen av et anlegg som beskrevet i 

denne utredningen vil en og del av disse utgiftene 

kunne reduseres. Dermed vil også idrettene bli mer 

tilgjengelige for brukergrupper med svak økonomi. 

16.2.2 
ANNEN POTENSIELL BRUK AV ANLEGGET

16.2.3 
MULIGHETER FOR FySISK AKTIVITET FOR ULIKE 
BRUKERGRUPPER

Å bygge en idrettsarena i et lokalsamfunn vil alltid 

ha ringvirkninger i et lokalsamfunn uavhengig av 

hvilken type idrett; for noen vil det ha stor betydning, 

mens det for andre ikke spiller noen rolle. Likevel 

kan vi anta at et kampidrettsanlegg vil få en annen 

verdi i et lokalsamfunn enn det veletablerte fotball-

baner og håndballhaller gir.

Kampidrettene tiltrekker seg ofte folk med ulike 

bakgrunner, det er rom for de som ikke passer inn 

i andre idretter, og de som ikke føler tilhørighet til 

en lagidrett. I kampidrettene får alle muligheten til 

å utvikle seg selv og bli selvstendige utøvere 

sammen med andre. Her kan man komme helt utrent 

og som nybegynner og trene sammen med de aller 

beste i sin gren. Det finnes, som nevnt tidligere, in-

gen reservebenk i kampidrettene. På denne måten 

kan en kampidrettsarena i et lokalsamfunn bidra til 

at flere finner tilhørighet i eget lokalsamfunn, og til 

at flere deltar aktivt i idrett lokalt. 

Mange kampidretter tiltrekker seg gjerne utøvere 

med ulike kulturell bakgrunn, og flere av general-

sekretærene i kampidrettene har pekt på et rikt 

mangfold i idrettene de representerer. Det er både 

et mangfold av kulturer som møtes på matten, og 

det er høy representasjon av utøvere med bakgrunn 

fra andre nasjoner. I mange av de foreslåtte om-

rådene for et regionalt eller nasjonalt kamp-

idrettsanlegg er tettheten av innvandrere og 

innbyggere med ikke-norsk bakgrunn høy, og ofte 

blir slike konsentrasjoner satt i sammenheng med 

lav sosioøkonomisk status, lite deltakelse i kultur- 

og idrett, samt barnefattigdom. 

Det er nærliggende å anta at en kampidrettsarena 

plassert i et lokalsamfunn hvor tettheten av norsk-

fødte med innvandrerbakgrunn er høy, vil kunne 

bidra til at flere barn og unge får mulighet til å 

delta og kjenne seg hjemme i norsk idrett. Barn fra 

lavinntektsfamilier vil kunne få et tilbud om å bli 

med på trening som likeverdige, og mange kamp-

idrettsklubber tilbyr avgiftsfrie treningstilbud til 

utøvere med lav økonomi, slik som også mange 

andre idretter gjør. 

16.3 
VERDIEN AV EN KAMPIDRETTSARENA 
FOR LOKALSAMFUNNET

I kampidrettene får alle muligheten til å utvikle seg selv 
og bli selvstendige utøvere sammen med andre. 

“ 
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Det å delta i en kampidrett skiller seg noe fra andre

idretter på den måten at det krever svært lite av 

foreldre eller frivilligheten rundt utøveren. Kamp-

idrettene er faglig styrte idretter hvor det kreves 

at den som instruerer selv må ha lang erfaring og 

gradering, og dermed forventes det ikke at foreldre 

stiller opp som trenere. Det er på denne måten 

færre krav til foreldre enn i mange andre idretter, 

og dette betyr at barn og ungdom kan dukke opp 

på trening uten videre, noe som også er fint for de 

foreldrene som har vanskelig for å delta på grunn 

av skiftarbeid, barnepass eller mangel på ressurser. 

Flere peker også på at kampidrettene gir barn som 

kommer fra vanskelige forhold opplever et møte 

med ansvarlige voksenpersoner i kampidrettene, 

og utvikler gode tillitsbaserte forhold til andre 

voksne i sitt lokalsamfunn. Dette kan skape den 

nødvendige tryggheten og tilhørigheten som barn 

og unge trenger i oppveksten. Alle trenger å bli 

sett, og i kampidrettene er det nærmest umulig 

å overse en eneste deltaker. 

Med en godt tilrettelagt arena som følger dagens 

forskrifter og anbefalinger for tilgjengelighet økes 

sjansene for å rekruttere flere funksjonshemmede 

utøvere. Et anlegg vil være grunnstammen i god 

tilrettelegging for utøvere med ulike funksjons-

nedsettelser, i tillegg til dette kommer andre 

hjelpemidler, og tilrettelegging av pensum og 

øvelser.   
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Det å delta i en kampidrett skiller seg noe fra andre
idretter på den måten at det krever svært lite av foreldre 
eller frivilligheten rundt utøveren. 

“ 

En regional kampidrettsarena fører alltid med seg 

utøvere fra andre steder, og Viken fylke kan med et 

slikt anlegg skape seg et navn i de norske kamp-

idrettsmiljøene. Det kan igjen bidra til økt komp-

etanse i de norske kampidrettsmiljøene, og dette 

kan føre til økt deltakelse. Noen motiveres av inter-

nasjonal konkurranse, eller konkurranse generelt. 

For noen vil dette kunne være medvirkende til valg 

av bosetting. 

Samtidig vil det, dersom valget faller på en nasjonal 

kampidrettsarena, bidra til at flere får oppleve en 

bit av Viken fylke. En opplevelse av en reise med 

klubben i barndommen kan skape gode minner og 

bidra til at folk kommer tilbake år etter år, også i 

voksenlivet. 

Kommer det flere tilreisende kan det også ha 

ringvirkninger for næringslivet. Lokale, regionale og 

nasjonale stevner, samt helgesamlinger og gjerne 

også sommerleirer, vil kunne bidra til en vekst i 

næringslivet rundt anlegget. Med flere tilreisende 

vil flere tilbydere av tjenester vil kunne etablere seg, 

og med et rikere næringsliv og gjerne medfølgende 

arbeidsplasser, vil det i ytterste konsekvens bli 

mer attraktivt som område for bosetting og bolig-

utvikling. 

En annen mulig ringvirkning av å etablere et 

kampidrettsanlegg, foruten at det åpenbart vil 

føre til økt aktivitet og deltakelse, er at det vil 

kunne oppstå nye initiativer i forbindelse med og 

rundt idrettene, samarbeid med andre institusjoner 

og idretter og så videre. En kan tenke seg at ung-

dom med aspirasjoner i idrettene ønsker å utvikle 

seg videre som instruktører for barne-partier, eller 

som gode rollemodeller for unge i sitt nærmiljø. 

Et eksempel på dette kommer fra Tøyen i Oslo, 

hvor Tøyen Sportsklubb oppstod for kun få år siden. 

Klubben sprang ut fra et lokalt initiativ da beboerne 

på Tøyen opplevde et manglende idrettstilbud til 

barn og ungdom i nærmiljøet. Som en del av 

klubben ble Tøyenakademiet etablert, som er et 

ledelsesutviklingstilbud for ungdom, og som få år 

etter oppstart har ført til svært mange lokale ini-

tiativer, ungdomsbedrifter og ikke minst sterke og 

tilstedeværende lokale rollemodeller for barn 

og ungdom.   

Til slutt er det verdt å nevne at kampidrettene i seg 

selv har et mangfold som kan bidra positivt i sitt 

lokalsamfunn og for de som bor der. Et samarbeid 

mellom Norges bokseforbund, Oslo bokseklubb 

og Oslo/ Akershus Parkinsonforening har ført til et 

prosjekt som bruker boksing aktivt mot å avhjelpe 

og bremse parkinsonsykdommen. Med denne 

typen initiativ kan man se for seg at personer med 

kroniske sykdommer kan delta i kampidrett. En kan 

også se for seg at den voksende andelen eldre i 

Norge og i Viken vil kunne ta i bruk roligere trenings-

tilbud som tai chi, men også at det utvikles flere 

aldersvennlige treningsopplegg innen andre 

kampidretter. Akkurat på sammen måte vil en godt 

tilrettelagt arena gjøre det enklere for de enkelte 

klubber å tilrettelegge for funksjonshemmede 

medlemmer som ønsker å prøve krefter med kamp-

idrettene.   

16.4 
HVA FåR FyLKET IGjEN -NASjONALT OG LOKALT?
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