
En drøm for Horten - Kunstisbane i Lystlunden! 

Fotball får en kunstgressbane 8 mnd



AREALKNAPPHET I 

LYSTLUNDEN
KIGE har ikke sett problemet i å utnytte et 

areal som ligger brakk i 7 mnd vinterstid.

Men nå sier Ørn : « Vi trenger mer plass ! «

Ny VGS er vedtatt bygget i nord og det er 

stort press på å utnytte resterende arealer.
KIGE-

arealet



NY KUNSTGRESSBANE ER NØDVENDIG    

Ørn og Idrettsrådet jobber sammen for 
å etablere kunstgress på «KIGE-arealet».

Kunstgress øker banekapasiteten i 
Lystlunden.

Naturgress:5 mnd fotball, 7 Mnd brakk-areal

KIGE :  8 mnd fotball, 4 MND is-areal

Kunstgress har brukstid 8-9 mnd. uten 
undervarme.

KIGE «beslaglegger»  en oppvarmet bane vinterstid: 



BRUTTO 

INVESTERINGER FOR 

KUNSTGRESS VS KUNSTIS

Totalkostnad: 

kunstgress + kunstis  : ca 60mill

Ekstrakostnader kuldeanlegg, 

ismaskiner, mv. utgjør ca 20 mill. 

Kunstgressanlegg alene ca 40 mill. 



NETTO INVESTERING

Kunstis  ca 60mill.  Kunstgress ca 40 mill

Spillemidler kunstgress kun      1.800.000

Kunstgress + kunstis  koster ikke mer enn KUNSTGRESS alene 

Fradrag mva 12,0 mill Fradrag mva 8,0 mill

Netto låneopptak  29,2 mill Netto låneopptak 30 mill



POTENSIALE FOR 

KOSTNADSKUTT
KIGE  trenger ikke toaletter og garderober til       
3 mill. Dette har man nok av i de 2 idrettshallene.

HSK har klubbhuset har varmestue, toal og gard.

KIGE trenger ikke høyttaleranlegg til 0,75 mill.

KIGE trenger de 1,5 mill som kommunen 
innbetalte til Skagerak Varme for plass til teknisk 
utstyr. 

Nå vil Skagerak vil ha plassen selv, men da må 
de betale tilbake 1,5 mill !  

Kostnadskutt : 4 + 0,5 + 1,5 =  6 mill. 

Fradrag dugnad kr. ? …..  



DUGNADSINNSATS KIGE

Dugnad Solbergelva kunstisbane i 2015  var no problem…… ?? 



DRIFTSKOSTN.  KUNSTIS VS OPPVARMET KUNSTGRESS 

Kr   800 000 (undervarme)

Kr   60 000

Kr   0

Kr 0

Kr 50000  (varmesentral)

Kr. 50.000  ( varmesentral 

Kr 30 000  (undervarme)

Kr 20 000 (brøyteutstyr)

Kr 50 000

Kr 700 000
Kr 1 459 273

KUNSTIS KUNSTGRESS

Kr  0 

Kr  0 

Kr 3,62 mill Kr 3,22 mill

Merkostnad is :     Kr 400.000

Kr  0 

Brøyteutstyr og islegging 

spillvarme

spillvarme

( Høy rente ! ) 

DRIFT AV KUNSTISBANEN ER FLEKSIBEL  - KAN OGSÅ STOPPES OM MAN MÅ .   



INNTEKTER KIGE

Det kan også regnes billettinntekter.

( Arendal : ca kr 200.000 / år ) 



ENERGIBEHOV I LYSTLUNDEN

Vurdert løsning i 

saksutredningen 

er kun Alt. 1 

Invest.  60 mill

Energisalg= 0 kr.

KIGE mener Alt 3 

er mye gunstigere

med energisalg



LØSNINGER MÅ SEES I SAMMENHENG !
Årlig energikjøp varme er beregnet til ca 1,7 MNOK / år 

KIGE- anlegget kan levere denne varmen, - fornybar. 

(alt .3 Thermokonsult)

Lønnsomheten i å  samkjøre med KIGE er ikke vurdert. 

(dvs.  KIGE blir en konkurrent til Skagerak Varme)  

Ang ny idrettshall: 

«Kommunen ønsker ifølge klimaplanen å legge vekt på 

energiriktige løsninger som gir lavest mulig energibruk…… 

vurdere varmepumpe for tappevannsproduksjon…… se 
behovet til ny idrettshall og den eksisterende Hortenshallen i 

sammenheng.»    KIGE har denne varmepumpa. KIGE : + 

4.300.000kWh

Treningsfelt:   

- 800.000kWh

Hovedbanen:  

-1.000.000kWh
Ny hall:          

- 150.000kWh

Eksist. hall:          

- 180.000kWh

Varmebehov : 2,13 GWh



ALT . 3 ER LØNNSOMT   ! 

Alt. 3 innebærer en merinvestering på 3, 6 mill

Alt. 3 gir energisalg til idrettshallene på   330.000kWh  =kr   264.000 

Alt. 3 gir energisalg til undervarme  på 1.800.000kWh =kr 1.440.000

Fradrag energiforbruk Varmepumpe     100.000kWh  = kr. - 80.000

Totale inntekter energisalg fra KIGE :                             = kr. 1,6 mill.

Merinvesteringen er inntjent på ca 2,5  år ??? . Da lønner det seg !



«MILJØFORHOLD» - LITE VEKTLAGT

Det skal uansett dekkes opp en god del energibruk til bygg og undervarme i Lystlunden.

Saksframlegget kvantifiserer ikke noe konkret vedr utslipp knyttet til energiløsningene.

I et miljøperspektiv er det  ikke likegyldig hvordan 2 GWh dekkes.  ( Fjernvarme eller KIGE )

KIGE bruker like mye energi som én oppvarmet fotballbane, men gir  4,3 ganger så mye 
tilbake.  



AREAL «KONFLIKTEN» KIGE - ØRN
Det er ingen arealkonflikt med KIGE fordi Ørn ikke har økonomi til 
å varme opp 3 baner

Oppvarming 2 baner,  1.800.000kWh / år =  Kr. 1,4 Mill / år 

Hvilke midler har Ørn til  å varme opp baner vinterstid ?  

Kommunen bør sørge for oppvarmingen, slik det er praksis i mange andre 
kommuner. Varmen kan komme fra KIGE og det er lønnsomt ! 

Fotballen kan benytte 2 oppvarma baner  + kaldhallen på Nykirke. 



SAK : UNDERVARME ØRN
Bedre å bruke noe av de      

kr. 850.000 til å få varme fra 

KIGE

Ørns 10-årige avtale med Skagerak 

Varme kan bli kostbar.

Det er ikke energi til «fast pris», det 

er MINIMUM kvantum kjøp 

Det er et behov på 1,8 GWh i hht

rapporten

Fra saksutredningen: 

Fra Ørns redegjørelse til kommunen: 



KIGE-BANEN BLIR POPULÆR ! 

Fra saksutredningen : 

«Islagte flater er svært populært og flere 
kommuner melder at de mest benyttede 
idrettsanleggene er isanleggene»

Idrettsrådet mener skøytebanen vil  : 

«Bli en arena på dagtid til barn og unge som 
alternativ kroppsøving i skoletiden. 

Bli et samlingssted for alle aldersgrupper med lek, 
spill og servering. 

Føre til at det blir mulig å drive både med skøyter, 
hockey og bandy. «

GG leserundersøkelse: 83% ønsker kunstisbane

FaceBook «Ja til kunstis» har 500 medlemmer

Solgt støtteaksjer for nærmere kr. 100.000,-



SKØYTEBANE DEKKER ET BEHOV 

FOR DEN NYE VIDEREGÅENDE 

SKOLEN I LYSTLUNDEN

«Horten VGS ser på det som positivt for den totale 
anleggssituasjonen i Lystlunden at det etableres en 
kunstisbane. Skolen vil benytte seg av dette tilbudet hvis 
det blir en realitet. Dette vil gi idretten i Horten et 
ytterligere løft. Tror også det har verdi for generell fysisk 
aktivitet. Skøyter har tradisjoner i byen og vi håper at 
dette prosjektet kommer i havn. 

Kanskje på sikt kan vi etablere toppidrettstilbud på is i 
ulike former ved HVGS i samarbeid med lokale klubber slik 
vi gjør med andre idretter.»

Håvard Løvmo

Avdelingsleder idrettsfag
Horten videregående skole



SKØYTEBANE DEKKER ET BEHOV FOR BARN OG 

UNGDOM 

En stor skøytebane er selvsagt svært 

positivt for fysisk aktivitet for barn og 

ungdom .  

• Tilgjengelig for ca 3300 elever i barne-

og ungdomskoler 

• Tilgjengelig for 1050 elever i VGS 

• Tilgjengelig for 4500 studenter 

• Pluss 600 i barn i barnehager 

• Tiisammen ca 10.000 unge i Horten 



KIGE-BANEN SETTER 

HORTEN PÅ KARTET
Idrettsrådet mener skøytebanen vil  : 

Bli en felles storstue for hele Hortens befolkning samt 
nærliggende byer og kommuner. 

Føre til økt tilreising til kommunen, noe både 
kommunen og handelsstanden kan tjene på. 

I St.meld. 26, Idrettsmeldingen, framgår det at: 
( utdrag ) 

”Fysisk inaktivitet er en stor helseutfordring. Arbeid for 
økt fysisk aktivitet i befolkningen er derfor en viktig 
del av det overordnede folkehelsearbeidet  



SKØYTELØKKE PÅ TORGET
Fint med is på torvet, MEN : 

Det er IKKE en «skøytebane» , men en isflate.

Kan bli en lekeplass for barnmen ikke for 

større ungdom og voksne

Et sted «å være», ikke til å gå på skøyter.

Uegnet for hockey, bandy, lengdeløp. 

Arealet på torvet er svært begrenset.

Liten verdi i et folkehelseperspektiv .

Setter ikke Horten «på kartet» som KIGE.

Fra saksutredningen



Altfor dårlig  prosess til å bestemme torvets

framtid  for 20 år  i  l.a. 14 dager. 

Planen viser ikke plassering av toalettbygg, 

varmestue, maskinhus m.v. 

Ingen varmegjenvinning

Hva med maskinstøy og viftestøy fra 

aggregatene ?  

Er dette forenlig med boliger rundt torvet ? 

Dette blir i overkant Ad Hoc ! 

SKØYTELØKKE PÅ TORGET



OPPSUMMERING KIGE

En kombinert Kunstis- og kunstgressbane koster  ikke mer enn en 

kunstgressbane.

KIGE – prosjektet kan levere den varmen som trengs i Lystlunden 

mer miljøvennlig enn alternativene. 

Totaløkonomien for varme til Lystlunden er best med KIGE  er

På tide å tilgodese vinteridrett også ….. 



RESERVE LYSARK 

NEDENFOR HVIS BEHOVET 

TILSIER DET. 
Tema undervarme –spillvarme – faseforskyving



UNDERVARME VS FRYSEPROSESS

Er fryseprosessen i motfase med behovet for undervarmen ? 

Bare delvis. 

Energimålinger viser at det er undervarmebehov fra ca + 5° C

Kunstisbaner kjører fryseprosessen ned til – 4 ° C

Det blir mye spillvarme tilgjengelig til undervarme, fra fryseprosessen.   



MÅLING UNDERVARME FOTBALLBANE

Utetemperatur

Spillvarme

ned til -4 gr C 

utetemperatur

Periode uten 

spillvarme

Undervarme 

opp til 5 gr C

utetemperatur



UNDERVARME TIL FOTBALLEN- SESONG

Utetemperatur

Spillvarme fra 

fryseprosess 

ned til -4 gr C

utetemperatur

Periode uten spill-

varme / fryseprosess

Tils ca 200.000 kWh

UNDERVARME  500.000 – 1.000.000 KWH / SESONG 

Energiforbruk


