
Budsjett Oslo2022: 
Hva skal pengene brukes til?

34 mrd
STATSGARANTI 

Statsgarantien er en sikkerhet i tilfelle Oslo kommune, idretten og private investorer 
ikke klarer å gjøre opp for seg. Ansvaret til staten kan her sammenlignes med 
ansvaret til en kausjonist. Statsgarantien må dekke hele budsjettet, inkludert private 
investeringer, usikkerhet og reserver. IOC-garanterte inntekter er trukket fra.

10 mrd 
PRIVATE INVESTERINGER 

—
÷ 3,5–6 mrd
LEIETILSKUDD 

4 mrd
USIKKERHET 
OG RESERVER 

20-23 mrd OFFENTLIGE KOSTNADER
Den offentlige finansieringen er fordelt utover perioden 2015 til 2022.

ARRANGEMENT, PROGRAMMER 
OG AKTIVITETER (2015-2022)

÷ 6,5 mrd INNTEKTER

2,5 mrd ISANLEGG 1 mrd SKIANLEGG

1,5 mrd
INFRASTRUKTUR 

6 mrd 
ADMIN. OG 
MARKEDSFØRING 

2,5 mrd  
ARENAER OG 
DRIFT 

3,5–6 mrd
«LEIE» AV 
LANDSBYER OG 
MEDIESENTER 

3 mrd
SEREMONIER, 
PROGRAMMER 
OG PARALYMPICS 

3 mrd
SIKKERHET 

3 mrd
TRANSPORT, 
MILJØ OG 
INFRASTRUKTUR 

5 mrd OFFENTLIGE INVESTERINGER

3,5 mrd IDRETTSANLEGG

14,5–17 mrd PLANLEGGING OG GJENNOMFØRING

NB! Dette er en forenklet budsjettframstilling per juli 2013. 
Kostnadene vil variere noe ut fra hvilken plassering som velges 
for OL-landsby: Økern eller Kjelsrud. Vi har lagt inn fra-til 
summer på budsjettpostene som påvirkes av dette. Summene 
er oppgitt i nærmeste halve/hele milliarder norske kroner.

Bygging av anlegg for skøyter, ishockey og curling på Stubberud, Valle Hovin, 
Jordal og Lørenskog, samt to treningsanlegg. I tillegg utbedring av bob- 
og akeanlegg ved Hunderfossen, og tilpasning av Telenor Arena for 
kunstløp og kortbaneløp.

Bygging og utbedring av anlegg for nordiske 
grener, skiskyting, alpint og freestyle/snowboard 
i Holmenkollen, Wyller, Grefsenkollen, Kvitfjell, 
Hafjell og Linderud/Grønmo/Huken.

Her ligger investeringer knyttet til infrastruktur, 
transport og annen byutvikling, blant annet:
• T-bane til Holmenkollen og annen kollektivtransport.
• Utbedring av arenaområder.
• Transformasjon av landsbyområder i Groruddalen 

med bl.a. grønttiltak og gang- og sykkelveier.

Gjennomføringskostnader er fordelt mellom 
selve OL-organisasjonens budsjett (OCOG) 
og involverte instanser som ligger utenfor 
OL-organisasjonen (non-OCOG).

IOC-garanterte inntekter (3,5 mrd) trenger ikke å 
dekkes av statsgarantien, dette gjelder TV-inntekter 
og internasjonale sponsorer. I tillegg kommer andre 
forventede inntekter (3 mrd) fra nasjonale sponsorer, 
billettinntekter og annet.

Private investeringer skal i stor grad 
bidra til utbygging av 
deltakerlandsby, medielandsby og 
mediesenter, som kan bli boliger og 
næringsarealer i etterkant av lekene. 

Størrelsen på offentlig leie og 
tilskudd avhenger av hvilken 
plassering som blir valgt: Økern (3,5 
mrd) eller Kjelsrud (6 mrd). Tilskuddet 
på Kjelsrud blir større grunnet lavere 
forventet salgspris på 
etterbruksformål.

Miljø- og infrastruktur-
tiltak. Bedret transport 
i form av blant annet 
økt kollektivtilbud

Prosjektusikkerhet og 
reserver er lagt inn i 
tilfelle uforutsette 
kostnader.

Politi og forsvar: økte 
ressurser, oppgrade-
ring av utstyr, kompe-
tansebygging og økt 
beredskap. Annen 
sikkerhet i form av 
billettkontroll, 
parkeringsvakter 
og lignende

Åpnings- , avslutnings- 
og medaljeseremonier. 
Programmer innen bl.a. 
kultur, folkehelse, 
teknologi og innova-
sjon. Miljøprosjekter. 
Paralympics.

Leie av og tilskudd til 
deltakerlandsby, medie-
landsby og mediesen-
ter. Se «Private 
investeringer» for mer 
informasjon.

Drift og leie av arenaer, 
drift av landsbyer og 
mediesenter. Test-
arrangementer. Helse/
sanitet og forpleining.

Lønn og administrasjon 
for OL-organisasjonen 
2015-2022. Rekrut-
tering, opplæring og 
samlinger for 20 000 
frivillige. Informasjons-
tiltak og markedsføring.

Les mer: www.OL22.no

http://www.ol22.no/



