Jöran Hägglunds utredning av Stockholm 2022:

Vinter-OS i Stockholm är ekonomiskt, tekniskt och snömässigt möjligt
Idag presenterade idrottens särskilde utredare Jöran Hägglund sina slutsatser av om det finns
förutsättningar att arrangera ett Vinter-OS och Paralympics i Stockholm 2022. Resultatet är tydligt:
”Utredningen visar att det ur ekonomisk, teknisk och snömässig synpunkt finns mycket goda
möjligheter att genomföra vinter-OS och Paralympics i Stockholm 2022, utan statlig finansiering i
genomförandebudgeten”, säger Jöran Hägglund.
Gällande spelens genomförandebudget och behov av investeringar skriver utredningen att:
 Beräknad genomförandebudget, ca 9 790 MSEK, är i nivå med vad som blev utfallet vid OS
och Paralympics i Vancouver 2010 och vad som budgeterats för OS 2018 i PyeongChang.
Givet Stockholms unika förutsättning med en i huvudsak redan utbyggd infrastruktur innebär
den ekonomiska kalkylen ingen belastning på statsbudgeten för genomförandet.
 Behovet av tillkommande investeringar i Stockholm är unikt lågt, beräknat till ca 2 500
MSEK. De uppgick i Vancouver 2010 till 3 800 MSEK (endast investeringar i anläggningar), i
Sotji 2014 investeras 300 000 MSEK och i PyeongChang 2018 planeras investeringar för totalt
45 000 MSEK. Investeringarna i de tillkommande vintersportanläggningarna kommer att ha
ett långvarigt efterbruk för både motions-, bredd- och elitverksamheten.
Utredningen skriver vidare om nyttjandet av befintlig och redan planerad infrastruktur:
 Redan befintliga arenor och anläggningar i Stockholm kan tillgodose stora delar av behovet
för spelen. Detsamma gäller de discipliner som med anledning av fallhöjden ska avgöras i
Åre. Tillkommande investeringar i nya arenor och anläggningar är därför förhållandevis
begränsade.
 Ett OS och Paralympics i Stockholm ligger också tidsmässigt väl i linje med planerad
bostadsutbyggnad och förbättringar i kollektivtrafiken. Därigenom kan behovet av OS-by
klaras inom ramen för byggnation som ändå kommer att genomföras. Förhållandet gäller
även förutsättningarna i Åre.
Angående Stockholms väderförhållanden konstaterar utredningen att ”även snöfattiga vintrar är det
fullt möjligt att genomföra ett Vinter-OS och Paralympics i Stockholm, och kostnaden för
snöproduktion är medräknad i genomförandebudgeten”.
Utredningen föreslår att arbetet i ett nästa steg i huvudsak inriktas på att fördjupa analysen och
finansieringen av de tillkommande investeringarna. En planeringsgrupp bör tillsättas som har en bred
representation från idrotten, näringslivet samt berörda kommuner och där regeringen erbjuds att
följa arbetet.
Utredningen är genomförd på uppdrag av SOK, SHIF/SPK samt RF. Utredningen - inklusive fördjupad
beskrivning av möjligt genomförande samt redogörelse av olika kostnads-, intäkts- och
investeringsposter - finns att läsa i sin helhet på respektive organisations webb.

För ytterligare information läs utredningen eller välkommen att kontakta:
Jöran Hägglund: 070-329 22 29

