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Innhold
➢ Når starta arbeidet med anlegget og når sto det ferdig
➢ Prosjektgruppe: Sentrale personer som har arbeidet med prosjektet frå
start til ferdig anlegg (navn, rolle og organisatorisk tilknytning; for
eksempel klubbmedlem, medlem av idrettsråd, privat investor etc)
➢ Viktige samarbeidspartnere lokalt, regional og/eller nasjonalt for å få
realisert anlegget
➢ Total kostnad og finansiering av anlegget (spillemidler og andre midler
som er brukt)
➢ Driftsøkonomi: Hva er årlige driftskostnader og hvordan finansieres
driften?
➢ Hva er viktigste læring fra bygging og drift? Kunne noe vært gjort
annerledes?
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Prosjektidè etablert
Første notat etablert med muligheter og utfordringer
Banekomitè og forprosjekt etablert. Forhåndsgodkjenning kulturdep
Utivdelse av banekomitèe med ytterligere to representanter
Interrimsstyre for banen dannet. Dannelse av eier-/driftsselskap fører ikke frem
Masseutskiftningsprosjekt byggetrinn 1, kvalitetssikring forprosjekt, ny forhåndsgodkjenning kulturdep
Produksjon sikringsputer. Revisjon hovedprosjekt
Ny søknad spillemidler
Anskaffelse ismaskin med støtte fra Sparebankstiftelsen og Jevnaker kommune
Baneprosjektet kommer inn på lister over programsatsningsmidler for store kunstisanlegg
Kvalitetssikring gjennomføres for revidert prosjekt. Klima og energiplan vedtas.
Prosjektet endres fra å være et baneprosjek til å bli et energiprosjekt
Forprosjekt energisentral og fjernvarme.
Prosjektet deles opp i 2 delprosjekter, energisentral og kunstisbane
Prosjektet kommer inn på NBF og NSF sin liste over anlegg som tildeles ekstra programmidler fra KD
Anbud begge delprosjekter, Endelig avklaring på finanisering.
Endelig vedtak kommunestyremøte
Kontraktsinngåelse begge delprosjekter
Byggestart ledningsnett og VA i januar
Byggestart energisentral og banedekke i april
Ferdigstillelse anlegg november og åpning 12.12.2012 kl.1200

Prosjektgruppe og sentrale
personer
•
•
•
•
•
•
•

Banekomitè forprosjekt
Interimstyre for etablering av banen
Forprosjekt energisentral
Forprosjekt fjernvarme
Sparebankstiftelsen Ringerike og Hadeland
Driftsavtale Jevnaker kommune og Jevnaker IF Skøyter
Sentrale personer
–
–
–
–
–

Unn Nilsen
Ole Kristian Tveten
Morten Haugli
Asbjørn Moen
Lars Magnussen

Viktige samarbeidspartnere
•
•
•
•
•
•
•
•

Jevnaker Kommune
Sparebankstiftelsen
Norges skøyteforbund
Norges Bandy forbund
Gran Kommune
Ringerike Kommune
Forsvaret
Lokale entreprenører (masseutskifting 2004)

Totale kostnader og finansiering
av anlegget
• Totalkostnad ca.30,6 mill.kr
• Finansieringsplan
–
–
–
–
–
–
–

låneopptak 5,1 mill.kr
spillemidler (ordinære + regionalt tillegg) ca. 7,8 mill
programsatsingsmidler 5,0 mill
mva-refusjon 6 mill
tilskudd sparebankstiftelsen 2,5 mill
tilskudd Gran 1,2 mill
tilskudd Ringerike 3,0 mill.kr

Driftskostnader
År
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Snittforbruk

Forbruk (MWh)

Merknad

Sesong

Forbruk (MWh)

1164
857
919
818
361Mangler 2+3 kvart
939

2015-2016
2016-2017
2017-2018

Snittforbruk

759
943
875

859

Erfaring bygging
• Lang vei fra idè til realisert prosjekt
• Krevende å få gjennomslag for denne typen
byggeprosjekter i kommunene
• Komplett energiprosjekt med fjernvarme fra
suksesskritere for at vi kom i mål
• Energisentral burde ikke vært privatisert (gir
ikke optimale driftsfordeler)
• Dugnadsinnsats fortsatt viktig bidrag for å
kunne realisere slike anlegg

Erfaring drift
• Lavere driftskostnader en estimert
• Driftsavtale JK og JIF SK har medført betydelig dugnadsinnsats på
banedrift (helg, fritid)
• Prioritering på banedrift har tidvis vært utfordrende, men fungerer
bra nå
• Ising rundt sikringsputer har tidligere medført en betydelig
dugnadsinnsats
• Ny ismaskin og nye sikringsputer i 2018 medførte et betydelig løft
knyttet til drift og visuelt profil
• Ingen tidsbegrensning knytet til organisert idrett
• Stadig økende aktivitetsnivå innenfor organisert/ uorganisert idrett
(besøkstall steget fra ca 17000 til 20000 per sesong)
• Anlegget er gratis å bruke uorgansiert noe som ikke er så vanlig
innenfor denne typen anlegg

Takk for oppmerksomheten!

