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Om rapporten 
Denne rapporten er skrevet av forsker Camilla Elisabet Öhman ved Senter for 
idrettsanlegg og teknologi (SIAT), NTNU. Her undersøkes fordelingen mellom nye anlegg 
for henholdsvis egenorganisert og organisert fysisk aktivitet. 

Tallene baserer seg på data i Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD) sitt register for 
anlegg for idrett og fysisk aktivitet, anleggsregisteret.no. Data om anleggene oppdateres 
kontinuerlig av kommunene, og datagrunnlaget som analysert i denne rapporten er et 
registerutdrag fra 9. desember 2021.  

Kategoriseringen av anleggene som enten anlegg for egenorganisert fysisk aktivitet eller 
anlegg for organisert fysisk aktivitet følger inndelingen fra KUD og Norges 
idrettsforbund (NIF) sin rapport for spillemidler 20201. 

Spillemiddelrapportene som KUD og NIF gir ut hvert år gir oversikt over hvilke 
anleggstyper som det søkes om tilskudd til/planlegges å bygges, mens denne oversikten 
ser på hva som har blitt bygget av nye anlegg for fysisk aktivitet. 

Hvilke anlegg inngår i datagrunnlaget? 
Anleggene som listes opp i anleggsregisteret har alle én av de følgende 
«anleggsstatusene»: 

• Eksisterende 
• Nedlagt 
• Ble ikke realisert 
• Planlagt  

Anlegg som har blitt realisert, kan dermed være eksisterende eller nedlagt. Det er 
kommunene som har ansvar for å oppdatere statusen til et anlegg fra planlagt til 
eksisterende etter ferdigstillelse. Tidligere gjennomganger2,3 viser at mange kommuner 
ikke gjennomfører denne oppdateringen i anleggsregisteret med en gang. Det betyr at 
noen anlegg som er realisert de siste par årene ikke er med i oversiktene, fordi 
kommunene de ligger i ikke har endret status på anlegget og gitt det riktig byggeår i 
registeret. Det mangler altså anlegg i datagrunnlaget som presenteres i denne 
oversikten, fordi disse anleggene ikke har blitt registrert riktig av kommunene. 

 
1 Kulturdepartementet & Norges idrettsforbund. (2021). Spillemidler til idrettsanlegg: En 
gjennomgang av søknader, tildelinger og anlegg 2020. Oslo: Kulturdepartementet. 
2 Öhman, C. E. (2020). Statistikksamling: Antall idrettsanlegg bygget i perioden 2006–2019. 
Trondheim: godeidrettsanlegg.no. https://www.godeidrettsanlegg.no/publikasjon/antall-
idrettsanlegg-bygget-i-norge-2006-2019 Hentet: Februar 2022. 
3 Öhman, C. (2019) Statistikk over antall idrettsanlegg bygget i perioden 2006–2018. Trondheim: 
godeidrettsanlegg.no. https://www.godeidrettsanlegg.no/publikasjon/antall-idrettsanlegg-
bygget-i-norge-2006-2018 Hentet: Februar 2022. 

https://www.godeidrettsanlegg.no/publikasjon/antall-idrettsanlegg-bygget-i-norge-2006-2019
https://www.godeidrettsanlegg.no/publikasjon/antall-idrettsanlegg-bygget-i-norge-2006-2019
https://www.godeidrettsanlegg.no/publikasjon/antall-idrettsanlegg-bygget-i-norge-2006-2018
https://www.godeidrettsanlegg.no/publikasjon/antall-idrettsanlegg-bygget-i-norge-2006-2018
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Oversiktene som presenteres videre i denne rapporten omhandler anlegg med 
registrert byggeår mellom 2006 og 2020. De to tidligere publiserte 
statistikksamlingene45 fra SIAT har sett på periodene 2006-2018 og 2006-2019, og derfor 
er samme startår brukt. 

Først presenteres oversikt over anlegg som er eksisterende eller nedlagt, deretter kun de 
anlegg som er registrert som eksisterende. Fordelingen mellom de to kategoriene anlegg 
for egenorganisert fysisk aktivitet og anlegg for organisert fysisk aktivitet vises i to ulike 
grafer: En for antall nye anlegg i hver kategori per byggeår og en for andel nye anlegg i 
hver kategori per byggeår. 

Kategorisering: anlegg for egenorganisert eller organisert fysisk 
aktivitet 
Hvorvidt et anlegg kategoriseres som et anlegg for enten egenorganisert eller organisert 
fysisk aktivitet, er en vurdering som har blitt gjort av KUD og NIF: 

«Det vurderes at egenorganisert aktivitet er klart dominerende i følgende syv 
anleggstyper:  

• Alpinanlegg 
• Svømme- og stupanlegg 
• Anlegg for friluftsliv (turveier, turstier, dagsturhytter osv.) 
• Golfanlegg 
• Sandvolleyballbaner 
• Skiløyper 
• Turkart 

Disse syv anleggstypene er sammen med nærmiljøanleggene definert som 
anlegg for egenorganisert aktivitet.»6 

Det er ikke definert hvordan denne kategoriseringen skal «oversettes» til 
anleggsregisteret, fremfor alt gjelder dette alpinanlegg. De tolkninger som er gjort i 
denne rapporten er presentert i Tabell 1. 

Forkortelse 
For enkelhetens skyld, forkortes «egenorganisert fysisk aktivitet» til «EFAK» og 
«organisert fysisk aktivitet» til «OFAK» videre i denne rapporten. 

 
4 Öhman, C. E. (2020). Statistikksamling: Antall idrettsanlegg bygget i perioden 2006–2019. 
Trondheim: godeidrettsanlegg.no. https://www.godeidrettsanlegg.no/publikasjon/antall-
idrettsanlegg-bygget-i-norge-2006-2019 Hentet: Februar 2022. 
5 Öhman, C. (2019) Statistikk over antall idrettsanlegg bygget i perioden 2006–2018. Trondheim: 
godeidrettsanlegg.no. https://www.godeidrettsanlegg.no/publikasjon/antall-idrettsanlegg-
bygget-i-norge-2006-2018 Hentet: Februar 2022. 
6 Kulturdepartementet & Norges idrettsforbund. (2021). Spillemidler til idrettsanlegg: En 
gjennomgang av søknader, tildelinger og anlegg 2020. Oslo: Kulturdepartementet. 

https://www.godeidrettsanlegg.no/publikasjon/antall-idrettsanlegg-bygget-i-norge-2006-2019
https://www.godeidrettsanlegg.no/publikasjon/antall-idrettsanlegg-bygget-i-norge-2006-2019
https://www.godeidrettsanlegg.no/publikasjon/antall-idrettsanlegg-bygget-i-norge-2006-2018
https://www.godeidrettsanlegg.no/publikasjon/antall-idrettsanlegg-bygget-i-norge-2006-2018
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Tabell 1. Oversikt over hvordan anleggstyper beskrevet i rapporten «Spillemidler til idrettsanlegg: En 
gjennomgang av søknader, tildelinger og anlegg 2020» er tolket å være klassifisert i anleggsregisteret. 

Anleggstype i 
spillemiddelrapport 

Anleggsklasse 
i registeret 

Anleggskategori i 
registeret 

Anleggstype i registeret 

Nærmiljøanlegg Nærmiljøanlegg Alle Alle 
Alpinanlegg Alle Ski- og alpinanlegg Alpinbakke og Freestyle- 

og snowboard 
Svømme- og 
stupeanlegg 

Alle Svømme- og 
stupeanlegg 

Alle 

Anlegg for friluftsliv Alle Friluftslivsanlegg Alle 
Golfanlegg Alle Golfanlegg Alle 
Sandvolleyballbaner Alle Mindre utendørsanlegg Sandvolleyballbane 
Skiløyper Alle Friluftslivsanlegg Tur-/skiløype 
Turkart Alle Kart Turkart 

 

Fordeling: Eksisterende og nedlagte anlegg 
Anlegg som i anleggsregisteret er registrert med status eksisterende eller nedlagt, og 
med byggeår mellom 2006 og 2020, er tatt med i datagrunnlaget som presenteres først. 

I Figur 1 ser man at det har vært en variasjon i antall nye anlegg for fysisk aktivitet 
mellom 2006 og 2020, men at det hvert år har blitt bygd flere nye anlegg for EFAK enn 
for OFAK. 

 

 
Figur 1. Oversikt over hvor mange anlegg som har blitt etablert hvert år, delt inn i anlegg for EFAK og OFAK. 
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I Figur 2 ser man hvor store andeler henholdsvis anlegg for EFAK og OFAK har opptatt 
av de nye anleggene hvert år i prosent. I perioden 2006 til 2020 har 65 % av alle nye 
anlegg vært for EFAK og 35 % for OFAK. Linjen i Figur 2 illustrerer gjennomsnittsandelen 
for EFAK, på 65 %. I 2014 og 2015 var det jevnest fordeling mellom kategoriene, med 
57 % anlegg for EFAK og 43 % anlegg for OFAK. Størst forskjell ser vi i 2006 og 2019, der 
fordelingen er 72 % anlegg for EFAK og 28 % anlegg for OFAK. 

 

 
Figur 2. Oversikt over andel anlegg, delt inn i anlegg for EFAK og OFAK, som har blitt etablert hvert år. Linjen 
refererer til at 65 % av det totale antallet anlegg for fysisk aktivitet i perioden, har vært for EFAK. 

 

Fordeling: Kun eksisterende anlegg 
Anlegg som mottar tilskudd fra spillemidlene skal være åpne (det vil si eksisterende) i 20 
eller 30 år, avhengig av anleggstype/-kategori7. Selv om 2006 er under 20 år siden, er 
det 221 nedlagte anlegg i registerutdraget. Noen av disse har et anleggsnavn som 
antyder at det egentlig er feilregistreringer, og at anlegget aldri har eksistert. Det er ikke 
gjort nærmere undersøkelser av hvor mange av anleggene det gjelder. 

For å fastslå at fordelingen mellom anleggene ikke har blitt betydelig påvirket av disse 
antatte feilregistreringene, er det laget en separat oversikt for anlegg med 
anleggsstatus eksisterende. Totalbildet endrer seg 0,09 prosentpoeng, fra 64,56 % til 

 
7 Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2021 (V-0732 B) 
(Kulturdepartementet, 2021) https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/bestemmelser-om-
tilskudd-til-anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet-2021-v-0732-b/id2863052/ Hentet: Februar 2022 
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64,47 % anlegg for EFAK, men på grunn av avrundning viser grafene og teksten én 
prosentpoengs forskjell (fra 65 % til 64 %). 

I Figur 3 ser man at det har blitt bygd flere nye anlegg for EFAK enn for OFAK hvert år 
mellom 2006 og 2020. Hvert år har det blitt realisert flere anlegg for EFAK enn for OFAK. 

 

 
Figur 3. Oversikt over hvor mange anlegg som har blitt etablert hvert år, delt inn i anlegg for EFAK og OFAK. 

 

I Figur 4 ser man andeler anlegg for EFAK og OFAK per år i prosent. Totalt for 2006 til 
2020 har 64 % av de nye anleggene vært anlegg for EFAK, og 36 % for OFAK. Linjen i 
Figur 4 illustrerer 64 %, det vil si den totale andelen anlegg for EFAK i perioden. I 2014 
og 2015 var det jevnest fordeling mellom kategoriene, med 57 % anlegg for EFAK og 
43 % anlegg for OFAK. Størst forskjell ser vi i 2006 og 2019, der fordelingen er 72 % 
anlegg for EFAK og 28 % anlegg for OFAK. 
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Figur 4. Oversikt over andel anlegg, delt inn i anlegg for EFAK og OFAK, som har blitt etablert hvert år. Linjen 
refererer til at 64 % av det totale antallet anlegg for fysisk aktivitet i perioden, har vært for EFAK. 

Oppsummering 
Denne rapporten viser at ca. 65 % av alle anlegg som har blitt realisert mellom 2006 og 
2020, har hatt egenorganisert fysisk aktivitet som hovedaktivitet. Som minst har 57 % av 
anleggene som har blitt etablert vært for egenorganisert fysisk aktivitet, og som mest 
72 %. Det betyr at anlegg for egenorganisert fysisk aktivitet konsekvent har vært 
prioritert ved nybygging av anlegg for fysisk aktivitet mellom 2006 og 2020. 
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