
 

 

 

  

Utredning 
Kunstgressbaner IF Tyristubben  

 I de siste årene har Tyristrand som bo-område blitt meget populært, flere og flere flytter til området. Dette skaper 

økt aktivitet innen idretten og større behov for å planlegge å være i forkant i forhold til fremtidig endringer i 

bosetning. I kommuneplanen for 2007 – 2019 er det lagt til grunn et behov for ca. 300 nye boenheter for 

Tyristrand- Ask og Nakkerud området. Dette vil kreve at vi tenker langsiktig og sørger for å bygge idrettsanlegg 

som har kapasitet til å betjene befolkningen i mange år fremover og at de er utvidbare.  

«IF Tyristubben – Klubben som får det til».  

 



 

Idrettsforeningen Tyristubben Org.nr 984 064 330  
Postboks 20                   e-post: post@iftyristubben.no  
3533 TYRISTRAND     www.iftyristubben.no Side 1 
 

 

1. Bakgrunn ............................................................................................................................................................... 2 

2. Behovsvurdering ................................................................................................................................................. 2 

2.1 Tyristrand et populært bo-område ...................................................................................................... 2 

2.2 Behovet for kunstgressbane .................................................................................................................. 2 

2.3 Aktiviteten i fotballgruppa....................................................................................................................... 3 

2.4 Mangel på tilfredsstillende treningsforhold i høysesongen for fotball .................................... 3 

2.5 Effektmål ........................................................................................................................................................ 3 

3. Alternative løsninger ......................................................................................................................................... 4 

3.1 Beskrivelse av alternative løsninger ................................................................................................... 4 

3.2 Sammenstilling av alternative løsninger ........................................................................................... 5 

3.3 Anbefalt løsning .......................................................................................................................................... 5 

3.4 Vurdering av undervarme ....................................................................................................................... 6 

4. Plan for fremskaffelse ....................................................................................................................................... 6 

4.1 Forutsetninger ............................................................................................................................................. 6 

4.2 Gjennomføring ............................................................................................................................................. 6 

5. Kostnader og finansiering ............................................................................................................................... 7 

5.1 Likviditetsoversikt i prosjektfasen og første driftsår .................................................................... 8 

6. Implementering og drift................................................................................................................................... 8 

6.1 Implementering .......................................................................................................................................... 8 

6.2 Drift .................................................................................................................................................................. 9 

6.2.1 Generelt ..................................................................................................................................................... 9 

6.2.2 Driftskostnader ........................................................................................................................................ 9 

7. Generelle opplysninger................................................................................................................................... 10 

7.1 Eierstruktur og drift ................................................................................................................................. 10 

7.2 Anleggets plass i kommunedelplanen .............................................................................................. 10 

7.3 Anleggets fysiske plassering ................................................................................................................ 10 

7.4 Miljøforhold ................................................................................................................................................. 10 

7.5 Muligheter for utvidelse ......................................................................................................................... 10 

7.6 Flyfoto og situasjonsplan ....................................................................................................................... 11 

 

mailto:post@iftyristubben.no
http://www.iftyristubben.no/


 

Idrettsforeningen Tyristubben Org.nr 984 064 330  
Postboks 20                   e-post: post@iftyristubben.no  
3533 TYRISTRAND     www.iftyristubben.no Side 2 
 

Utredning av Kunstgressbaner for IF Tyristubben 

1. Bakgrunn 
I ekstraordinært årsmøte den 11.november 2015 ble det vedtatt at det skulle utredes en mulig etablering av 

kunstgressbane på idrettsanlegget til IF Tyristubben. Hovedstyret pekte deretter ut en gruppe som skulle lage 

en utredning i fm etablering av kunstgressbane. Følgende personer ble utpekt til dette arbeidet; Bjørn 

Ellingsen, Bård Risøy, Harry Strand, Odd Einar Reitan og Roger Østebø. 
 

2. Behovsvurdering 

2.1 Tyristrand et populært bo-område 
IF Tyristubben dekker områdene Ask, Tyristrand og Nakkerud i Ringerike kommune. Kort sagt dekker vi 

kretsene som hører til Tyristrand Skole. IF Tyristubben er et av landets eldste idrettslag, og ble stiftet 

28.02.1892. IF Tyristubben har rundt 500 medlemmer.   

IF Tyristubben ledes av et hovedstyre som legger rammebetingelsene for aktiviteten innen laget. 

Idrettsforeningen har følgende undergrupper; Allidrett, ski, håndball og fotball.   

Vi driver godt innen flere idretter, og vi har gjennom tidene hatt gode resultater, spesielt innen håndball. 

Dette ble særlig synlig etter at Tyristrand hallen ble bygget. Likevel er det ikke resultatene som er viktigst. 

Vi satser først og fremst på bredde, og vår målsetting er at IF Tyristubben skal ha et sunt og godt 

aktivitetstilbud i lokalmiljøet.  

2.2  Behovet for kunstgressbane  
IF Tyristubben har i de siste årene bestrebet å få til et bedre tilbud til barn og unge i Tyristrand området. Det 

har vært jobbet flere år med å få etablert fotballhall. Prosjektet har ikke fått den nødvendige oppslutningen 

blant medlemmene i idrettsforeningen. Men nå har det blitt besluttet i ekstraordinært årsmøte at det skal 

utredes en eventuell etablering av kunstgressbane.    

Vi ønsker å bedre treningsforholdene for fotballgruppa primært. I de senere årene har barna trent både i 

Hønefoss, Vikersund og på Nakkerud, dette for å skåne gressbanen på Tyristrand. Gressbanen er veldig slitt 

og har altfor mange brukstimer. Det normale for en gressbane er rundt 200 timer i bruk pr. år. Vår bane er 

brukt rundt 600 timer.  

Ved erstatning av eksisterende baner med kunstgressbaner får vi økt aktivitetsnivået i fritiden. Dette ser vi på 

som et veldig godt tilbud som vil gjøre det mer attraktivt å ta del i fysisk trening for den enkelte, noe som 

igjen fører til sportslig fremgang for utøverne. I tillegg anser vi økt fysisk aktivitet for barn og ungdom som 

et veldig viktig mål i seg selv. Vi ser i dag at mange slutter å spille fotball ved 13-14 års alder, en av grunnene 

til dette er trolig mangel på gode treningsforhold. 
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Med en kunstgressbane – altså bedre spilleforhold – øker erfaringsmessig aktiviteten kraftig. Norges 

Fotballforbund har undersøkt aktiviteten i nye kunstgressanlegg ganske nøye.   

Økningen i aktivitet utgjør vanligvis fra 30-55 %. Hvis vi regner ut fra det laveste tallet (30 %), betyr det 

tilstrømning av mange barn ekstra. Eksakt hvor stort behov som vil oppstå, er avhengig av hvilke 

aldersgruppe som skal trene der. 

2.3 Aktiviteten i fotballgruppa 
I fotballgruppa i IF Tyristubben er det stor aktivitet i de laveste aldersklassene, klubben har 135 aktive i 

aldersbestemte klasser fordelt på 9 lag.  

I løpet av fotballsesongen 2015 har lagene i de aldersbestemte klassene gjennomført rundt 70 organiserte 

fotballkamper på eksisterende gressmatte. Vi ser en stor utfordring i å kunne tilby gode treningsforhold for 

medlemmene i fotballgruppa. Vi har registrert at aktiviteten i fotballgruppa har gått ned de siste to sesongene. 

Dårlige treningsforhold kan være en av grunnene til dette. 

I de senere sesongene har Tyristubben og flere klubber i Ringeriksregionen opplevd at gressbanene har blitt 

stengt på grunn av mye nedbør. I årene fremover må vi forvente vær som vil skape store utfordringer i 

avvikling av kamper selv på sommertid. Kunstgressbaner vil spille en viktig rolle for å øke aktiviteten og 

bedre treningsforholdene for fotballgruppas medlemmer. 

2.4 Mangel på tilfredsstillende treningsforhold i høysesongen for fotball 
Alle lagene innen fotballgruppa har mulighet til å trene hele året, forutsatt at dette ikke kommer i konflikt med 

andre idretter som er inne i sin høysesong.  

Lagene har fra 1 til 3 treninger pr. uke, avhengig av hvilket alderstrinn spillerne er på. I perioder blir det en 

del organisering for å få gjennomført alle treningene og kampene til alle lagene. 

Men problemet de siste årene har vært at gressbanen har vært stengt for trening på grunn av mye nedbør og 

høy slitasje. Dette har ført til at trening har foregått på grusbanen eller andre baner i ringeriksområdet. Nå i 

høstsesongen 2015 har vi sett at flere lag har fått mulighet til å trene inne i Tyristrandhallen på grunn av lavere 

aktivitet innen håndball.  Dette løser noe av utfordringen for de yngste aldersklassene når det gjelder 

vintertrening. Den største utfordringen for klubben pr. i dag er å kunne tilby tilfredsstillende trenings- og 

kampforhold for medlemmene i fotballgruppa i deres høysesong fra 1. mai til 1.oktober 

2.5 Effektmål 
1. Forbedre treningsforholdene og kampforholdene for fotballgruppa i høysesongen 

2. Sørge for at flere deltar lenger i fysiske aktiviteter i IF Tyristubben 
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3. Alternative løsninger 

3.1 Beskrivelse av alternative løsninger 
A. Nullalternativet 

Alternativet blir en videreføring av dagens løsning som består av en grusbane på 40 x 60 meter og en 

slitt naturgressbane på 64 x 100 meter.  

B. Etablere kunstgressbane på grusbanen 

Ny 7er bane på eksisterende grusbane, spilleflate på 30 x 50 meter pluss sikkerhetssoner 

a. Kunstgressflaten blir på 33 x 53 meter 

b. Det vil bli asfaltert område rundt banen slik at totalt gressbelagt og asfaltert område vil bli 41 x 70 

meter.  

c. Ballvegg etableres på asfaltert plass på østsiden av ny kunstgressbane 

d. Tribuneløsning på nordsiden av kunstgressbanen etableres i naturlig skråning 

e. Veien ned til banen må asfalteres slik at kravene til universell utforming blir ivaretatt 

f. Banen har allerede lysanlegg. 

 

C. Etablere kunstgressbane på gressbanen 

Ny 11er bane på eksisterende gressbane, spilleflate på 64 x 100 meter pluss sikkerhetssoner 

a. Kunstgressflaten blir 68 x 106 meter 

b. Det vil bli asfaltert område rundt banen slik at totalt gressbelagt og asfaltert område vil bli 72 x 110 

meter. 

c. Det skal etableres lysanlegg med lysstyrke på minimum 200 lux, men med mulighet for å benytte 

anlegget på lavere trinn tilsvarende 100 lux. 

 

D. Etablere kunstgressbane både på grusbanen og gressbanen 

Alternativet er en kombinasjon av alternativ b og c. 

Ny 7er bane på eksisterende grusbane, spilleflate på 30 x 50 meter pluss sikkerhetssoner 

Se pkt 3.1 b. 

 

Ny 11er bane på tidligere gressbane, spilleflate på 64 x 100 meter pluss sikkerhetssoner 

Se pkt 3.1 c 

 

mailto:post@iftyristubben.no
http://www.iftyristubben.no/


 

Idrettsforeningen Tyristubben Org.nr 984 064 330  
Postboks 20                   e-post: post@iftyristubben.no  
3533 TYRISTRAND     www.iftyristubben.no Side 5 
 

3.2 Sammenstilling av alternative løsninger 
 

A. Nullalternativet 

Med dette alternativet vil effektmålene ikke oppfylles, trenings- og kampforholdene blir ikke forbedret. 

Dette vil gå utover attraktiviteten i å delta i fysisk aktivitet innen fotball på Tyristrand. Dette resulterer i at 

flere slutter med fotball på et tidligere tidspunkt. Denne utviklingen synes å ha startet, aktiviteten innen 

fotballgruppa har gått ned de siste 2 årene. 

B. Etablering av kunstgressbane på eksisterende grusbane 

Effektmålene oppnås for 5er og 7er fotball, men for 11er fotball blir ikke effektmålene oppnådd. Både 

ballvegg og tribuneløsning vil gi et kompakt og funksjonelt idrettsanlegg som gir rask effekt for 

fotballgruppa med en lav investeringskostnad.  

C. Etablering av kunstgressbane på eksisterende gressbane 

Effektmålene oppnås delvis, men alle kamper og treninger kan ikke avvikles samtidig på en bane. Hvis 

kunstgress bare blir etablert på denne banen vil det i praksis ikke være mulig å gjennomføre kamper de 

månedene denne banen etableres. Dette kan i ytterste konsekvens føre til at ungdom faller fra en sesong 

tidligere enn hvis det var et godt treningstilbud.  

D. Etablering av kunstgressbane både på eksisterende grusbane og gressbane 

Effektmålene oppnås fullt ut med dette alternativet. Ved at det etableres kunstgressbane først på grusbanen 

vil muliggjøre at treninger og kamper innen 5er og 7er kan gå uten problemer i perioden hvor 

kunstgressbane for 11er etableres. 

3.3 Anbefalt løsning 

Alternativ d «Etablering av kunstgressbane både på eksisterende grusbane og eksisterende gressbane».  

Det legges opp til at kunstgress blir etablert først på grusbanen. Dette vil gi rask effekt for fotballgruppa og 

investeringskostnadene er lave. Når denne banen er ferdig kan arbeidet starte med å etablere kunstgress på 

eksisterende gressbane. Alle treninger og kamper innen 5er og 7er kan avvikles på den nyetablerte 7er 

kunstgressbanen mens arbeidet pågår med 11er banen. I dette alternativet vil fotballgruppa få et anlegg som 

er fremtidsrettet og vil innby til fysisk aktivitet for medlemmene og innbyggere på Tyristrand og omegn. 

Som nevnt i pkt 2.2 viser erfaringer at aktiviteten øker betydelig der hvor det etableres kunstgressbaner. Med 

økt aktivitet vil det raskt vise seg at det er behov for kunstgressbane både på grusbanen og gressbanen. Det 

er kostnadsbesparende å etablere begge baner i ett prosjekt. Poster som rigg og drift samt administrative 

kostnader utgjør kr 550.000 i prosjektregnskapet for en 11er bane. Hvis begge baner etableres i ett prosjekt 

vil denne posten fordeles på kostnadene for begge baner. 
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3.4 Vurdering av undervarme 
Det vises til «kunstgressboka» (veileder kunstgress_2015 utgitt av Kulturdepartementet) hvor 

kostnadsberegning og grundige vurderinger er gjort i forhold til bruk av undervarme. Kostnadene med 

etablering er høye, varmeanleggene blir dimensjonert for å avhjelpe tining. Det forutsettes at banene brøytes, 

noe som avkorter levetiden for kunstgresset. Det er derfor ikke lagt inn undervarme i noen av alternativene 

da dette er vurdert til å gi for høye investeringskostnader og for høye driftskostnader, dette i form av høyere 

strømutgifter og hyppigere utskiftning av kunstgresset. 

4. Plan for fremskaffelse 
Prosjektet følges opp av utredningsgruppen som ledes av en prosjektkoordinator som utpekes på årsmøtet 

16.mars 2016. Det anbefales at det velges en leverandør som kan påta seg både prosjektering, byggesøknad 

og utførelse. Det er viktig at leverandør har erfaring fra slike prosjekter. Det anbefales videre at valgt 

leverandør utpeker prosjektleder som skal lede hele prosjektet og være ansvarlig for sine eventuelle 

underleverandører. Prosjektleder skal forholde seg til IF Tyristubbens prosjektkoordinator og orientere om 

fremdriften i prosjektet. Ved behov skal det avholdes møter mellom leverandør og prosjektgruppen til IF 

Tyristubben. 

4.1 Forutsetninger 
 Det forutsettes at anbefalt løsning blir vedtatt på årsmøte den 16.mars 2016 

 Prosjektkoordinator blir utnevnt av årsmøte etter anbefaling fra utredningsgruppen 

 Det forutsettes at prosjektet blir gjennomført som en totalentreprise hvor entreprenøren påtar seg 

både prosjektering, byggesøknad og utførelse 

 Det forutsettes at planene blir godkjent av Ringerike kommune 

 Det forutsettes at finansiering kommer på plass i tråd med finansieringsplan, se pkt. 5 

4.2 Gjennomføring 
Etter at årsmøtet er gjennomført skal tilbudsforespørsel utsendes til to aktuelle leverandører. Det anbefales at 

anskaffelsen blir gjort som ett prosjekt i to trinn. Etter at tilbydere har tatt grunnprøver skal det gis en 

fastpris som prosjektgruppa skal vurdere ut i fra følgende kriterier:  

 Kvalitet, referanser fra lignende prosjekter 

 Pris  

 Tid 

Trinn 1 er prosjektering av grusbanen slik at denne blir ferdig etablert innen 1.oktober 2016. Parallelt med 

dette pågår detaljprosjektering av trinn 2 som er etablering av11er banen. Det skal fremsendes en søknad til 

Ringerike kommune om kommunal garanti for mellomfinansiering av spillemidler og momsrefusjon. Det 

skal søkes om spillemidler og midler fra stiftelser i tillegg til midler som er mottatt fra Sparebankstiftelsen 

Ringerike. Etablering av kunstgressbane på gressbanen startes rundt 1.okt 2016. Det er planlagt at banen 

skal være ferdig rundt 1.mai 2017. 
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5. Kostnader og finansiering 
Kostnadsoverslaget er basert på erfaringstall utarbeidet av Norges fotballforbund. Det er mulighet for at 

kostnadene kan bli lavere, men det er også mulighet for at kostnadene kan bli høyere. Siden det allerede er 

etablerte baner som skal endres til kunstgressbaner, er sannsynligheten stor for at kostnadene blir lavere enn 

det som er angitt i kostnadsoverslaget. Prosjektet er tenkt finansiert ved hjelp av spillemidler, midler fra 

stiftelser, egne midler og mva refusjon. Frem til utbetaling av spillemidler og mva refusjon vil det bli 

nødvendig med en mellomfinansiering. Det er vanlig praksis fra tilsvarende prosjekter at kommunen 

garanterer for spillemidler og mva refusjon i påvente av utbetaling. Det er etablert dialog med kommunen 

om dette. Norges fotballforbund anbefaler ikke at klubbene beregner at mva refusjonen blir på 100% da 

denne ordningen er rammestyrt. Vi har beregnet mva refusjon på 80%.  

Kostnadsoverslag  
Post Beløp  

Ferdig kunstgressbane på eksisterende grusbane 33 x 53 m 
m/asfaltering av 1121 kvm. (Belastes i 2016) 

Kr 2 000 000 

Mva (Belastes i 2016) Kr 500 000 

Totalt for trinn 1 Kr 2 500 000 

Ferdig kunstgressbane på eksisterende gressbane 68 x 106 m 
m/asfaltering av 712 kvm.   (Belastes i 2016 og 2017) 

Kr 6 000 000  

Mva (Belastes i 2016 og 2017) Kr 1 500 000 

Totalt for trinn 2 Kr 7 500 000 

Totale utgifter for etablering av begge kunstgressbaner Kr 10 000 000 

Vedlikeholdsutstyr  (plentraktor mm)                                                                          Kr 100 000 

Totalt                                                                                                                                      Kr 10 100 000 

Finansieringsplan 
Antatte spillemidler:  

Kunstgressbane 33 x 53 m, uten lysanlegg 

Kunstgressbane 68 x 106 m, med lysanlegg 

Spillemidler totalt                  

 

(Kr 600 000) 

(Kr 2 500 000) 

                 Kr 3 100 000 

Refusjon mva i 2017 (Rammestyrt ordning, antatt 80% refusjon)                  Kr 1 600 000 

Støtte fra Ringerike kommune Kr 750 000 

Tilskudd stiftelse og sponsorer etc. (2016-2017) Kr 2 650 000 

Midler fra hovedstyret Kr 500 000 

Midler fra fotballgruppa Kr 500 000 

Lån Kr  1 000 000 

Sum kostnader for IF Tyristubben Kr 2 000 000 

Total finansieringssum  Kr 10 100 000 
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5.1  Likviditetsoversikt i prosjektfasen og første driftsår 
Blir mva refusjonen på 100% så vil det langsiktige lånebehovet reduseres med MNOK 0.4. Tabellen viser at 

behovet for kortsiktig lån eller garantiordning er på MNOK 4.7 når prosjektet er ferdigstilt. Dette skyldes at 

kostnader må dekkes i påvente av mva refusjon og spillemidler.  

 

6. Implementering og drift 

6.1 Implementering 
I utgangspunktet er det tenkt at alle fotballtreninger for IF Tyristubben fotball kan gjennomføres på de to 

planlagte kunstgressbanene som erstatter dagens grusbane 7er og gressbane 11er. Det vil videre være 

hensiktsmessig at kamper innen 3er, 5er og 7er avvikles på ny 7er bane på 30x50 meter. På den nye 11er 

banen på 64x100 meter som erstatter gammel gressbane vil kampene innen 9er og 11er avvikles. Når 

kampprogrammet er tett og treninger skal avvikles samtidig så vil det være muligheter for å dele opp 11er 

banen forutsatt at det ikke foregår 11er kamp samtidig med andre kamper. 

Med etablering av to kunstgressbaner vil det også være gode muligheter for å avvikle større turneringer både 

innen fotball og håndball. De asfalterte områdene rundt banene vil bli flotte arealer til å trene på 

rulleski/skøyter etc. 

Stabile, forutsigbare treningsforhold vil bety mye både for kvalitet og attraktivitet. En slik standardheving 

vil være en klar styrking av treningstilbudet. Dette vil igjen føre til at barn og ungdom fortsetter lenger innen 

idretten noe som vil være forebyggende i forhold til rus og kriminalitet. 

Hvis aktivitetsnivået innen fotballgruppa øker på vinterstid, vil det være muligheter for å rydde banen for 

snø. Uansett så kan banen benyttes hele vinteren hvis det ikke legger seg snø på banen. Hvis en velger og 

ikke fjerne snøen så kan ikke banen benyttes til trening på vinteren.  

2016-K3 2016-K4 2017-K1 2017-K2 2017-K3 2018-K3 2018-K4 TOTALT

UTGIFTER

7er bane -kr 500 000 -kr 2 000 000 -kr 2 500 000

11er bane -kr 2 500 000 -kr 3 500 000 -kr 1 500 000 -kr 7 500 000

Utstyr -kr 100 000 -kr 100 000

Totalt utgifter -kr 10 100 000

Egne midler kr 1 000 000 kr 1 000 000

Støtte fra kommune kr 750 000 kr 750 000

Stiftelser kr 2 000 000 kr 500 000 kr 150 000 kr 2 650 000

Spillemidler kr 3 100 000 kr 3 100 000

MVA refusjoner (80%) kr 400 000 kr 1 200 000 kr 1 600 000

SALDO før lån kr 500 000 -kr 2 000 000 -kr 5 000 000 -kr 5 700 000 -kr 5 300 000 -kr 4 100 000 -kr 1 000 000

Langsiktig lånebehov kr 1 000 000 kr 1 000 000

Saldo kortsiktig 

lånebehov/garantier -kr 1 000 000 -kr 4 000 000 -kr 4 700 000 -kr 4 300 000 -kr 3 100 000 kr 0

Totalt midler og lån kr 10 100 000

Kontantstrøm 2016 kvartal 3 til 2018 kvartal 4
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6.2 Drift 

6.2.1 Generelt 
Sommerdrift av kunstgressbanen krever jevnlig tilsyn og vedlikehold. Arbeidsoppgavene er beskrevet 

punktvis i «Vedlikehold av kunstgressbaner» utgitt av kulturdepartementet. Utover dette bør man ta hensyn 

til perioder og situasjoner som er årstidsavhengige. Dette kan eksempelvis være sommerferien, hvor bruken 

av kunstgressbanen kan være omfattende. Samtidig er vedlikeholdet gjerne lavere grunnet ferieavvikling. På 

høsten bør banepersonell foreta jevnlig fjerning av blader og organisk avfall som kommer inn på banen.  En 

kunstgressbane i Norge er i utgangspunktet ikke en helårsbane, men kan betegnes som en forlenget 

sesongbane. Ved helårsdrift av kunstgressbanen må man være oppmerksom på at banen blir utsatt for en 

adskillig større belastning, og levetiden på kunstgresset vil derved bli betydelig kortere. Men banene kan 

brukes helt til snøen har lagt seg. Den regelmessige driften på sommeren forutsettes gjort av utpekte 

ansvarlige. Det anbefales at det årlige overskuddet i driftsbudsjettet settes av til utbytting av kunstgresset om 

12-15 år. Det er grunnlag for å søke om spillemidler for rehabilitering av kunstgressbaner etter minimum 10 

års drift. 

6.2.2 Driftskostnader 
I perioden 2017-2018 er IF Tyristubben avhengig av midlertidig lån eller sikkerhet i påvente av utbetaling 

av merverdiavgift og spillemidler. Det er i gang dialog med Ringerike kommune og med vår hovedsponsor 

Sparebank1 Ringerike om en gunstig mellomfinansiering. Dette er ikke tatt inn i tabellen nedenfor. Se pkt 5 

ovenfor. Samt tabell som viser kontantstrøm i prosjektfasen. 

Driftsplan årlig Inntekter Utgifter Sum overskudd 
Lån på 1.0 mill, 4% rente 20 år  75 000  

Treningsavgift for fotballgruppa 50 000   

Avtale med Salva – salg sokker, evt 
annen dugnad. 

110 000   

Reklameavtaler 5 stk  50 000   

Overskudd av egen arrangert 
cup/turnering 

40 000   

Strømutgifter (belysning)  20 000  

Forsikring   10 000  

Vedlikeholdsavtale 
kunstgress,dyprens 

 35 000  

Etterfyll av gummigranulat     10 000  

Sum 250 000 150 000 100 000 
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7. Generelle opplysninger 

7.1 Eierstruktur og drift 
 Ringerike kommune er eier av tomt, det etableres dialog med kommunen om fremtidig 

samarbeidsform. En løsning som er aktuell er å inngå en leiekontrakt om leie av tomt på 30 år 

med mulighet for forlengelse.  

 IF Tyristubben er økonomisk ansvarlig for prosjektet og drift av anlegget. 

 IF Tyristubben er beredt til samarbeid med Ringerike kommune om å bidra til at hovedmålene i 

kommunedelplanen kan oppfylles. Samspill mellom frivillige organisasjoner og kommunen er 

helt nødvendig for å lykkes i videreutviklingen av idretts- og friluftslivet i regionen. 

7.2 Anleggets plass i kommunedelplanen 

Kommunedelplanen i Ringerike kommune er under revidering, det jobbes med at anlegget til IF Tyristubben 

skal være med i den reviderte planen. 

7.3 Anleggets fysiske plassering 
 Kommune: Ringerike 

 Tettsted: Tyristrand 

 Koordinater: 60.081570N og 10.088634E 

 Den eksisterende grusbanen og gressbane ligger i nær tilknytning til klubbhus og lysløype. Se 

vedlegg.  

7.4 Miljøforhold 
Områdene som skal benyttes er allerede i bruk til samme formål i dag. 

7.5 Muligheter for utvidelse 
Det er mulighet å etablere mindre bygg/boder på nytt asfaltert område i den østlige enden av ny 7er bane, 

hvis det skulle bli behov for dette ved en senere anledning. Det er også muligheter for etablering av andre 

typer anlegg i andre enden av kunstgressbanen (7er).  
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7.6 Flyfoto og situasjonsplan 
 

a. Flyfoto Tyristrand Idrettsanlegg (dagens anlegg) 
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b. Flyfoto Tyristrand Idrettsanlegg med kunstgressbaner 
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c. Situasjonsplan Tyristrand Idrettsanlegg 
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