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Norge 2030

Fortid møter fremtid 



Lillehammer og Norge forvalter en olympisk arv. 
Har vi et ansvar om å sammen bringe 
OL/PL tilbake til røttene?

Kanskje fremtiden for OL er å se til fortiden?



Hvordan kan arven forvaltes?

Nøkkelbegrep:

1. Nøkternt
2. Gjenbruk
3. Folkelig
4. Bærekraft



Reflekteres i:

• Total kostnad
• Holdninger
• Prosess frem til målet

1. Nøkternt



Reflekteres i:

• Olympiske og nasjonale 
idrettsanlegg

• Kompetanse og 
sysselsetting 

2. Gjenbruk



• Mangfold, regioner, kulturer 
og nasjoner

• Idretten matches gjennom et 
tilsvarende 
kulturarrangement

• Skal være av folk, for folk og 
med folk

3. Folkelig



4. Bærekraftig

• 40 år med vekst (10 år med 
planlegging/ utbygging) og 30 år med 
etterbruk og ringvirkninger

• Vekst gir rom for teknologisk utvikling
• Klimanøytralt OL/PL
• Økonomisk bærekraftig
• Naturgitte klimatiske forhold gjør at 

arrangementet kan gjennomføres på 
naturens premisser.



Kan vi kalle dette:

The Nor- Way?



Mål:
Legge grunnlaget for å sende 
en OL-søknad som er forankret 
både lokalt, regionalt og 
nasjonalt.

Visjon: 
Flertallet av nordmenn ønsker 
seg OL tilbake på norsk jord.

Mål og visjon for arbeidet

flashmob.mov


• Februar 2019; rapport fra arbeidsgruppe ferdigstilles
• Februar 2019; sak for kommunestyret i Lillehammer
• Våren 2019; etablering av laug, etat eller søkerselskap
• Mai 2019; idrettsting
• 2019 – 2021; KVU (Konseptvalgutredning) og kvalitetssikringer
• 2022; søknad til IOC
• 2023; tildeling av OL/PL for 2030
• 2023 – 2030; planlegging av vinterleker, bygging av anlegg og infrastruktur
• Februar/ mars 2030 OL/PL
• 2030 – 2060; etterbruk
• Idrettsting
• 2019 – 2020 KVU (Konseptvalgutredning)
• 2021 – 2022 Ks1 og Ks2 (Kvalitetssikring 1 og 2)
• 2022 Søknad til IOC
• 2023 Tildeling av OL/PL for 2030
• 2023 – 2030 Planlegging av vinterleker, bygging av anlegg og infrastruktur
• Februar/ mars 2030 OL/PL
• 2030 – 2060 Etterbruk

Tidslinje for arbeidet med OL/PL 2030



Jeg håper virkelig IOC og kommende arrangørnasjoner 
tar hensyn til at det i fremtiden arrangeres bærekraftige 
leker hvor idretten, gleden, konkurransene, drømmene 
og kameratskapet står i sentrum.

Mikko Kokslien,  Sochi, 2014 (Medlem av arbeidsgruppe OL 2030)


