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Toppidrettssjef Tore Øvrebø trenger mer plass. Den norske 
suksessen skyldes at topputøverne har en funksjonell møte-
plass, sier han.

Georg Mathisen
georg@askmedia.no

Øvrebø snakker om planene for et 
nytt toppidrettssenter. Endelig 
er de kommet så langt at han har 
håp om at de blir noe av i løpet av 

noen år.
– Vi vet jo at en stor del av det norske 

idrettsunderet skyldes at vi evner å ut-
nytte at vi er en relativt liten nasjon. Vi er 
få nok til at de aller fleste som har noe å 
bidra med, kan bli kjent – men samtidig 
mange nok til at vi kan bygge en stabil 
prestasjonskultur uten at alt avhenger av 
enkeltpersoner. En av måtene å gjøre det 

på er å ha en felles møteplass for den yp-
perste toppidretten i Norge, sier han.

Kapasitet
Tore Øvrebø sitter på kontoret sitt på 
Sognsvann og blar i planene. Med tre 
millioner fra Kulturdepartementet og tre 
fra Norges idrettsforbund har Olympia-
toppen fått til et forprosjekt i samarbeid 
med Norges idrettshøgskole, som eier 
tomten.

– Det eksisterende senteret har fungert 
i 20–30 år. Det kan fortsette å fungere, 
men da må kapasiteten opp. Vi skal være 
både effektive og moderate, men vi må 
ha flater å utføre treningen på, sier han.

Olympiatoppen skal ha kapasitet til å 

hjelpe de ungdommene som bruker ti-
den sin for å bli toppidrettsutøvere:

– Hvis vi tilbyr for dårlige treningsfasi-
liteter, betyr det at fasilitetene ikke står i 
forhold til utøvernes treningsinnsats. Når 
de bruker så mye tid, må vi sko oss for å 
være gode nok for dem, ifølge Øvrebø.

Drift under byggingen
For nytt toppidrettssenter, hotell og nye 
utendørsanlegg er prisen beregnet til 
8–900 millioner kroner. Oslo er dyrt å 
bygge i, konstaterer toppidrettssjefen, 
som ikke vil lage noen motsetning mel-
lom toppidrettssenter og gode anlegg 
rundt i landet.

– Vi opplever veldig støtte for dette pro-
sjektet både politisk og i idretten. Nå er vi 
i dialog om rundt 20 millioner for å gjen-
nomføre en samspillsfase med entrepre-
nør slik at vi er helt sikre på hva vi skal 
bygge og kan redusere kraftig den finan-

Ny møteplass  
for toppidrett

PLASS: Det er bra, men 
det er ikke stort nok. 
Toppidrettssjef Tore Øvrebø 
håper å få på plass et nytt 
toppidrettssenter i løpet 
av 2023.
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sielle risikoen i prosjektet, forteller han.
Toppidrettssenteret skal bygges mens 

det er full aktivitet i dagens anlegg. – 
Midlertidighet må unngås for enhver 
pris. Hvis kulturen og møteplassen får to 
års pause, blir det veldig krevende å eta-
blere den på ny, sier Øvrebø.

Han ønsker det nye senteret som en 
aktiv del av bydelen. Rett utenfor ligger 
Oslos største utfartsparkering. Utenfor 
det nye senteret kan det legges opp til 
aktiviteter – for eksempel tuftepark og 
klatring.

Flytter baner
For å få plass til nybygget blir dagens fri-
idrettsbane og fotballbane flyttet inn på 
det som i dag er bandybane. Så skal det 
bygges ny isflate, og tennisbanen flyttes. 
Det nye toppidrettssenteret bygges inn i 
skråningen bak der dagens bygg ligger.

Bygningen som brukes i dag, kan byg-
ges om til sportell, eller det kan settes opp 
nytt – ikke alle detaljene er på plass. Det 
som er skissert, er et veldig åpent senter 
med vekt også på universell utforming – 
midt i bygget en rampe mellom etasjene 

som kan brukes både av parautøvere, som 
løpebakke og som uformell møteplass.

Synlig
Så blir det glass inn til treningsområde-
ne. Det å se folk som trener, er et synlig 
bevis på at her er utøverne sammen selv 
om de driver med helt forskjellige akti-
viteter. Lyden, derimot, skal ikke slippe 
ut. – Det skal være mulig både å bruke 
inne stemme og å kaste fra seg vekter, sier 
Tore Øvrebø.

Samtidig trenger de forskjellige områ-
dene forskjellig inneklima: De som løfter 

vekter, liker å ha det godt og varmt, mens 
de som sitter på romaskinen på terskel-
økter, vil ha kjølig og ren luft.

Kantinen skal også gjøre tjeneste som 
møteområde, og det blir en omfattende 
helseavdeling og plass til kontorer.

– En viktig del av norsk toppidrett er at 
vi faktisk møtes på tvers av idrettene og 
driver prestasjonsutvikling sammen. De 
fleste som driver med toppidrett i Norge, 
kjenner hverandre, og det er en styrke for 
kulturen, fastslår toppidrettssjefen.

• SE OGSÅ «RETT FRA KJØLL» PÅ SIDE 33.

SOGNSVANN: Skisseprosjektet viser hvordan et nytt senter på Sognsvann kan se ut. 
(ILLUSTRASJON: DYRØ OG MOEN)

PLANER: Øvrebø er opptatt av at prosjektet skal ta vare på dagens toppidrettskultur.


