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Dette dokumentet er ment som et arbeidsdokument for Lørenskog idrettsråd i forbindelse med 
prioriteringer av fremtidige anlegg i Lørenskog kommune og er et forslag til årsmøtet 2022. 
 
Dokumentet er dynamisk og kan endres hvis fremtidig situasjon tilsier dette.  
Dokumentet er kort, men underbygges med andre dokumenter i idrettsrådet. Dokumentet tar også 
med i sin vurdering resultater fra Norsk idrettsindeks 2020 for Lørenskog kommune som viser en 
underdekning for anlegg sammenlignet med landet ellers og dekker eksisterende idrettslag og 
klubber i Lørenskog. Lørenskog ligger på landsgjennomsnittet i aktivitetsandel, dvs hvor mange som 
er aktive av befolkningen, men bare på litt over halvparten (74,1) av landsgjennomsnittet (140,1) på 
anleggspoeng. 
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Områder / arealer for mulige nye idrettsanlegg  
Område Idrett Kommentar 

«Torshov 2» Fotball – ny felles 
treningsbane for alle 
fotballklubber i 
Lørenskog 

Ligger sentralt i forhold til alle klubber og dekker 
behov for felles treningsbane – ferdig inntil 5 år 
frem i tid. Underskudd på banekapasitet. 

TIF-løkka, Kurland 
 

Fotball – 
aldersbestemte 

Ønsker kunstgress. Kommunene lover ferdigstilling 
i 2021/2022 som grusbane. Kan islegges på 
vinteren hvis grus. 

Nordli-gårdene- 
området 

Areal for idrettsformål - 
f eks fleridrettsanlegg og 
ishall 

Dette området kan brukes behovene til både is-
idretter og hallidretter og ligger sentralt i 
Lørenskog og er lett tilgjengelig fra offentlig 
kommunikasjon og med bil. 

Visperud Areal for idrettsformål - 
litt lengre sikt 

Bør kunne dekke behovet fra flere idretter på litt 
lengre sikt (5-10 år). Både utendørs, enkel hall og 
flerbrukshall bør vurderes tilpasset krav fra 
spesielle idretter. 

 

Prioritering av idretter med behov for nye anlegg 
Idrett Spesielle behov Område Kommentar 

Utendørs idrettsanlegg  

Fotball Felles treningsbane Torshov – ved siden av 
dagens bane – 
«Torshov 2» 

Sentralplassering i 
forhold til alle klubber 
som er villig til å dele 
på en slik treningsbane. 
Venteliste i flere 
klubber. Øke kapasitet i 
forhold til 
befolkningsvekst 

Fotball Klubbhus/Garderobeanlegg Fjellhammer kunstgress Kritisk behov, utslitt 
anlegg 

Fotball – aldersbestemt Ønsker kunstgress Hammer grus Beholde bane for 
aldersbestemte lag. 
Islegges om vinteren. 

Ski Snøkanon Losby Skiklubben kan 
produsere snø og lage 
skitrase selv. 
Viktig for rekruttering.  

Ski Kunstsnøanlegg for 
langrenn 

Losby Satt på vent. Ref punkt 
over.  

Friidrett 400 m treningsbane Lørenskog – i nærhet 
av skole(r) 

Plasseres i kommunen 
for enklere å kunne 
rekruttere og beholde 
utøvere. Erstatning for 
løpebane på Rolvsrud. 

Orienteringsløp Nye o-kart for 
konkurranser, 

Lørenskog Flere kart tenger 
revisjon 
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Idrett Spesielle behov Område Kommentar 

turorientering, stolpejakt 
og skole 

Frisbee Etablere flere 
frisbeegolfbaner 

Lørenskog eller 
sammen med 
nabokommuner 

Lørenskog Frisbee 
Klubb rapporterer om 
økende interesse fra 
innbyggerne. Bør unngå 
områder som brukes til 
park og utfart så man 
ikke er til hinder for 
hverandre  

Innendørs 
idrettsanlegg 

 

Ishockey Ishockeyhall  Metro, OL-tomta, 
Nordli, andre områder 

Har for liten kapasitet 
og ventelister. Dagens 
hall er sliten. 

Dansegrupper Krav til gulv  Visperud, Nordli, andre 
områder 

Leier privat i dag 

Kampsport Krav til gulv Visperud, Nordli, andre 
områder 

Delvis privat leide i dag 

Bryting Matter Visperud, Nordli, andre 
områder 

 

Hurtigløp på skøyter Innendørs fullskala 
skøytebane 

Nordli gårdene / andre 
områder 

Skøyteklubben har 
fremmet forslag for 
kommunen som 
inkluderer flerbrukshall 
som kan dekke behov 
fra andre idrettslag. 

Andre is-idretter Del av forslaget til 
innendørs skøytehall  

Skøytehallen Vil kunne fremme 
andre is-idretter i 
Lørenskog. 

 
 

Interkommunale anlegg 
Etter anmodning fra NIF og Fylkeskommuner, anmodes landets kommuner å samarbeide om 
interkommunale anlegg. Dette for at kostnadsrammene for den enkelte kommune skal bli lavere. 
Tilskuddsordning i form av mer spillemidler og refusjon av momsavgifter blir vesentlig større enn at hver 
enkelt kommune gjennomfører sitt eget prosjekt. 
Idrettsrådet bør prioritere å samarbeide med andre idrettsråd og kommuner for å få iverksatt videre 
utredning og bygging av skøytehall / ishall.  
 


