
 

OL 2026 – grønn næringsutvikling på hvit snø 
 

Av Geir Bjørke, styreleder Lillehammer Næringsforening 

 

Selvsagt kan Norge med Lillehammer i spissen arrangere et vinter-OL for sin tid i 2026. 

Lillehammer Næringsforening, med sine 113 medlemsbedrifter, støtter kommunens initiativ 

for å lage en mulighetsstudie og ser fram til konstruktive dialoger om et mulig OL om cirka 

3440 dager. 

 

Jeg registrerer at debatten allerede er i gang. Enkelte målbærer at de ønsker en 

mulighetsstudie skal vise at det er fornuftig å søke. Andre gir uttrykk for at en mulighetsstudie 

ikke har noen hensikt. 

 

Lillehammer Næringsforening utgangspunkt for å applaudere en mulighetsstudie er selvsagt 

næringspolitisk. Vi mener hverken Norge eller Lillehammer, næringslivet eller idretten bør 

unnlate å bidra til en opplyst diskusjon om OL som middel til engasjement og vekst. OL-

diskusjoner i Norge har ofte vært følelsesladet, ofte hatt geografisk argumentasjon og vært 

basert på hva den enkelte aktør «tror». Landsdel har stått mot landsdel, forholdet mellom 

idretten og politikere har ikke vært preget av tillit. Men, for å la det være sagt, det var ikke 

annerledes i forkant av OL på Lillehammer for 22 år siden. 

 

Ideelt ønsker næringslivet å ta beslutninger på grunnlag av gode faktaopplysninger og 

økonomiske analyser. Vi håper det kan prege kommende prosesser og studier. Og nettopp 

derfor er det viktig å diskutere hva mulighetsstudien kan gi av svar – altså hvilke muligheter 

et OL gir. Da mener jeg ikke bare næringsmessig, men også ut fra et samfunnsperspektiv. 

Også næringslivet, som iblant tillegges mål om lønnsomhet og å tilfredsstille våre eiere, er 

opptatt av andre verdier. 

 

Jeg håper idretten er enig i at en slik mulighetsstudie kan belyse hva et OL kan gi for å utvikle 

eksisterende arenaer, hva det kan bidra til når det gjelder arrangørerfaring og motivasjon for 

utøvere, samt hvilke omdømme det kan gi Norge i internasjonale idrettsfora.  

 

Jeg håper det politiske Norge er med på en debatt om hva et OL kan tilføre landet av 

utviklingskraft, kompetanse og internasjonal oppmerksomhet også om det som skjer utenfor 

arenaene.  

 

Og jeg håper mine kolleger i næringslivet ser mulighetene til å bidra til et felles løft. 

 

Mulighetsstudien må «grave såpass dypt» at den gir et bilde av et OL for sin tid – anno 2026. 

Det betyr at den må vise hva IOCs «Agenda 2020» kan bety i realiteten; i søkerfasen og med 



selve arrangementet. Den bør også drøfte hva «anno 2026» innebærer teknologisk og 

samfunnsmessig.  

 

Jeg er ikke i tvil om at OL på norsk snø i 2026 må forankres i realitetene i «det grønne 

skiftet» - altså en utbygging og en drift med et positivt klimaregnskap som mål. Dette er helt 

naturlig, for uten et klimaskifte vil mulighetene for utendørs vinteraktiviteter måtte flyttes 

eller reduseres. Uten et klimaskifte vil vinterbyen Lillehammer miste mange av sine naurlige 

kvaliteter, altså snø i og nær sentrum. 

 

Miljømål har Lillehammer tradisjon for i olympisk sammenheng. I 1994 var miljøhensyn et 

av suksesskriteriene. Gro Harlem Brundtland, leder for FNs Verdenskommisjon for miljø og 

utvikling, koblet selv miljøspørsmålet til OL. Lillehammer-OL ble lansert som et 

miljøpolitisk utstillingsvindu, og etter iherdig arbeid av blant annet Prosjekt Miljøvennlig OL 

ble miljømålene adoptert av IOC. Og Ungdoms-OL, Lillehammer 2016, var det aller første 

OL noensinne som er blitt miljøsertifisert. 

 

Rammen for mulighetsstudien blir altså viktig. Jeg forventer den vil gi svar på hva et OL også 

kan gi på plussida i samfunnsmessig sammenheng, slik som: 

 Et nytt OL vil være viktig for å gi global oppmerksomhet om at det går an å oppleve 

vinteraktiviteter også framover. 

 Et nytt OL vil være viktig for å vedlikeholde og videreutvikle de store 

arenainvesteringene som ble gjort til OL i 1994 - og etterpå. 

 Et nytt OL vil være viktig for å befeste arven etter Lillehammer 2016 – altså de ideer 

som da ble lagt til grunn og den kompetansen dette arrangementet ga. 

 Et nytt OL vil være en inspirator og et utstillingsvindu for et nyskapende og 

samfunnsbevisst næringsliv. 

 

Jeg ser med forventing fram til hva mulighetsstudien vil gi av svar. 

 

 

  

 

 


