
Fotballhall med 

flerbruksmuligheter på Tyristrand 





Hensikt 
• Sørge for at ungdommen fortsetter med 

idrett lengre enn i dag. Dvs legge til rette 

for gode treningsmuligheter hele året. 

• Bygge en hall som sikrer bred bruk 

– Primærbruk fotball (egen klubb) 

– Tilrettelagt for andre aktiviteter, 

aktivitetssal/styrkerom, 3 x 60 meters løpebaner 

og hoppegrop 

– Utleie til idrettsfritidsordning 

– Utleie til andre klubber 

– Større lokale arrangement 

• Hallen skal betjene befolkningen i 

minst 40 år fremover 
 

 

 

 

 

 



Omfang 
  

• «Flerbrukshallen» vil bli bygd med fokus på trening, 

fortrinnsvis for barn og unge. Det er viktig å tenke 

langsiktig siden en slik hall skal betjene allmennheten 

i minst 40 år.  

• I et slikt tidsperspektiv så vil Tyristrand området få en 

stor befolkningsvekst. I kommuneplanen som gjelder i 

perioden 2007 til 2019 er det skissert behov for ca 

300 boenheter i Ask- Tyristrand og Nakkerud området. 

  



Bruksområder utover Idrett i 

Tyristubbens regi.. 
• I den nye hallen skal det i tillegg til idrett kunne 

arrangeres møter, kulturarrangementer, messer, 

konserter, osv. Møterom og kjøkkendel kan leies ut til 

bygda i fm selskaper etc. Driftsansvaret vil være tillagt et 

eget opprettet AS hvor IF Tyristubben er hovedeier.  

• Vi ønsker et samarbeid med Ringerike kommune om 

utleie av hallen på dagtid (før kl 1300); barnehage og 

Tyristrand skole kan få benytte hallen til kroppsøving, 

lek, diverse arrangementer og fremføringer. Det er ikke 

kalkulert med dette i driftsbudsjettet, inntekter vil i tilfelle 

komme som en bonus. 

• Det vil være mulig for Ringerike kommune og utvide 

barnehagedekningen på Tyristrand ved å leie plass i 

servicebygget. 



Profilering 

  

Det skal legges til rette for at 

bedrifter/organisasjoner skal kunne profilere seg i 

hallen, dette i form av reklameskilt og 

sponsoravtaler. 



Valg av leverandør 

 Kriterier for valg av leverandør: 

• Pris 

• Lang erfaring i oppsett av idrettshaller 

• Gode referanser 



Hallmaker 



Abrahallen – Ipas-Sport 



Best-Hall, Vigrahallen 



Befaring Vigra 8.mai 2014 

• Nøkkeldata på Vigrahallen: 
• Kommunal hall som gir rom for fotball, håndball, friidrett og 

kulturscene 

• Hallen bygges som et ”permanent” bygg med antatt levetid >40 

år 

• Isolert hall med stålvegger (Sandwich), og PVC duk i taket 

(ref. Aker hallen) 

• Fotballdelen skilles fra håndballdelen med en permanent 

vegg som sikrer en høyere temperatur i håndballdelen. 

• 4 garderober, lager, styrkerom, scene, tekjøkken, toaletter 

og vaktrom 

• Varmepumper luft til luft 

• 3 løpebaner à 60 meter + hoppegrop for friidrett på den ene 

langsiden.  

• Vigrahallen er på 46 x 96 meter, med en kostnad på MNOK 

32.5 inkl. mva – er godkjent for spillemidler på MNOK 9.9 
 



Inntrykk fra Vigrahallen 
1. De har valgt å «shoppe» i stedet for å velge en general entreprise. Dvs 

det blir ikke unødige påslag. Men det blir mer oppfølging i ft at vi må 

forholde oss til flere aktører. 

2. Giske kommune fikk  godkjent  smalere hallflate enn det som normalt 

godkjennes. Vi skal få tegninger og godkjenningsbrev (stemplet av 

Kulturdep.), dette kan vi bruke overfor kulturdepartementet slik at vi får 

inn løpebaner og hoppegrop. (gir også kr 700.000 i spillemidler). 

3. Selve hallen virker solid og godt dimensjonert i ft snø og nedbør. Kraftige 

taknedløp og mange av de.  

4. Når det gjelder ventilasjon og oppvarming så viser det seg i ettertid at 

dette var kraftig overdimensjonert og unødig dyrt. Her må vi bruke litt mer 

sunn fornuft og ikke stole blindt på konsulenter. VVS er ikke levert av 

halleverandør. Håndballdelen gjør at dette blir mer omfattende enn det vi 

trenger. 

5. Konklusjon: Hallens utforming og kvalitet svarte til forventningene 

og bar preg av at leverandør har gjort dette før… 

 





Referanser 



Nøkkelinformasjon vår hall 

• Størrelse: 78 x 47 meter (utvendig)  

– Sidehøyde 5.9 m og mønehøyde 14.9 m 

• Isolert hall – treningstemperatur 6-9 grader. 

• Servicebygg bestående av aktivitetsal, lager, 

møterom, kiosk, sanitærdel med mer. Ca 11x45 

meter. Kan utvides til 2 .etasjer ved behov. 

• Kunstgress i hallen 

• Løpebaner: 3 x 60 meter og hoppegrop 

• Tribuner på hver side – se bilde. 

 



Tribuneløsning Kvamhallen 



Størrelse på hallflate 

• Flere fotballkretser anbefaler 7er baner 

på 35 x 50 meter (6-12 år) i stedet for 40 

x 60 meter. Bredden på hallen er det 

mest kritiske for oss i ft bebyggelse på 

ene siden. Bare 1 meter smalere gir også 

en reduksjon på ca kr 250.000 i prisen. 

• Anbefaler at vi går for en hallflate på 35 

x 60 meter + sikkerhetssoner, dvs 41 x 66 

meter. Ønsker lengden på grunn av 

oppdeling til 5er baner. 



UTKAST- Servicebygg 
Hallflate 





Kostnadsoverslag  

Post Beløp  

Hall 78x47 meter Kr 8 950 000 

Grunnarbeid (kjøpt) Kr 600 000  

Kunstgress og belysning Kr 1 400 000 

Servicebygg Kr 2 000 000 

Løpebaner og hoppegrop Kr 300 000 

«Rabatt grunnarbeid» Kr 1 000 000 

Dugnad servicebygg Kr 2 000 000 

Totale kostnader ekslusiv mva Kr 13 250 000 

Mva  

Refunderes kvartalsvis for aksjeselskaper 

Kr 3 312 500 

Total ramme inkl. Dugnad, verdi av rabatter og mva 

Dette er grunnlaget for spillemidler. (kan ikke overskride 

1/3 del av total kostnad) 

Kr 19 562 500 



Finansieringsplan 

 Antatte spillemidler:  

Fotballdel av hall m/1 garderobesett 

Møterom, lager, WC for publikum og styrketreningsrom 

3 løpebaner på 60 meter med hoppegrop 

  

  

Kr 2 700 000 

Kr 1 700 000 

  

Kr 700 000 

Refusjon mva Kr 3 312 500 

Tilskudd fra Sparebankstiftelsen Ringerike Kr 2 500 000 

Tilskudd fra Ringeriks-kraft AS Kr 100 000 

Fotballgruppa Kr 400 000 

Hovedstyret Kr 600 000 

«Rabatt grunnarbeid» Kr 1 000 000 

Dugnad servicebygg Kr 2 000 000 

Gavebrev og sponsorer Kr 400 000 

Dnb stiftelsen og Gjensidige stiftelsen Kr 1 000 000 

Lån Kr 3 150 000 

Sum  Kr 19 562 500 



Fremskaffelsesplan 

 
Start våren 2016 

Antatte  økonomiske midler tilgjengelig våren 2016: 

1. Egenkapital 

2. Tilskudd fra Sparebankstiftelsen Ringerike 

3. Gavebrev og sponsorer 

4. Tilskudd fra RIK 

5. Andre stiftelser 

6. Lån 

7. Mellomfinansiering  i påvente av utbetaling av 

spillemidler 

  

Kr 1 000 000 

 Kr 2 500 000 

Kr 400 000 

Kr 100 000 

Kr 1 000 000 

Kr 3 150 000 

Kr 3 100 000  

Hall med løpebaner, belysning og kunstgress ferdig høsten 

2016.  Forbrukt midler post 1 – 7. 

- Kr11 250 000 

Antatt at spillemidler på MNOK 3.4 kan utbetales i 2017: 

Mellomfinansiering reduseres til MNOK 1.7 (post 7) 

Kr 3 400 000 

8. Servicebygg materialer/utstyr og kjøpte timer 

Dugnadstimer estimeres til 5000 timer fordelt på 1 år. (Verdi 

MNOK 2.0) 

-Kr 2 000 000 

Komplett ferdig hall høsten 2018 – Sum forbrukt  -Kr 13 250 000 

9. Utbetaling av resterende spillemidler i 2018. Kr 1 700 000 



Utbyggingstrinn – total pris 

                                                            2016                         2017                 Totalt 

Grunnarbeid (kjøp) 

  

Kr 600 000 Kr 600 000  

Grunnarbeid (dugnad) Kr 1 000 000 Kr 1 000 000 

Hall 47 x 78 Kr 8 950 000 Kr 8 950 000 

Kunstgress  Kr 700 000 Kr 700 000 

Belysning &El Kr 700 000 Kr 700 000 

Servicebygg, mva pliktig 

Dugnad 

Kr 2 000 000 

Kr 2 000 000 

Kr 2 000 000 

Løpebaner Kr 300 000 Kr 300 000 

Mva (Kr 2 812 500) (Kr 500 000) (Kr 3 312 500) 

Sum  Kr 11 250 000 Kr 2 000 000 Kr 13 250 000 



Bruk av hallen 2017 - 2018 

• Fotballtrening kan gjennomføres på planert 

underlag. Det vil kun være stopp i fm legging 

av kunstgress. Dette foreslås gjort sent i 

2016. Det vil være en vurdering i samråd 

med finansieringspartnere hva som er 

hensiktsmessig å gjøre. Skal en ta en noe 

dyr mellomfinansiering for å få ferdig hallen 

og dermed øke inntektene. Se driftsplan. 

• Det vil ikke være problem for 

maskiner/kjøretøyer og kjøre inn i hallen i fm 

videre arbeid, f.eks lift, graving etc. 

• Når arbeidet med servicebygget starter må 

sperringer etableres slik at HMS ivaretas. 

 
 



Port for større kjøretøyer 

Leddheiseport på 4 x 4.5 

meter i tillegg 6 dører på 1.2 x 

2.1 meter 



Driftsplan – 2017 
Driftsplan Inntekter Utgifter Sum overskudd 

6.3  mill, 3.5 % rente  (bare renter)   210 000   

Treningsavgift for fotballgruppa 100 000     

Inntekter fra salg SALVA AS 150 000     

Reklameavtaler 10 stk  100 000     

Strømkostnader    40 000   

Forsikring     35 000   

Teknisk vedlikehold   10 000   

Brøyting av vei ned til hall   10 000   

Uforutsette utgifter   55 000   

Sum 350 000 350 000 



Driftsplan – ferdig hall 
Driftsplan Inntekter Utgifter Sum overskudd 

3.5 mill, 4% rente 20 års nedbetaling   270 000   

Treningsavgift for fotballgruppa 100 000     

Utleie til idrettsfritidsordning 100 000     

Inntekter styrkerom 

 

30 000 

Utleie av hall 50 t/mnd à 300 kr (10 mnd) 

Utleie av servicebygg, lokale arr. 

150 000 

20 000 

    

Reklameavtaler 15 stk  200 000     

Overskudd av egen arrangert cup/turnering 60 000     

Strømkostnader    140 000   

Forsikring    60 000   

Kommunale avgifter 30 000 

Teknisk vedlikehold   25 000   

Brøyting av vei ned til hall   10 000   

Uforutsette utgifter   35 000   

Sum 660 000 570 000 90 000 



Eierform og driftsmodell 

1. Det opprettes et eget aksjeselskap som i 

utgangspunktet skal eies av IF Tyristubben – 

men det er ingenting i veien for at en privat aktør 

kan være deleier. Denne kan dog ikke få noen 

form for utbytte. 

2. Denne formen er i hovedsak valgt for å få 

momsrefusjon uten å vente på refusjon som 

administreres av kulturdepartementet. For anlegg 

er det et stort etterslep i utbetalinger. Dette 

unngår vi med å danne et AS. Det vil også være 

en fordel for våre medlemmer som er litt skeptisk 

til slike store investeringer og hva som kan skje 

hvis alt går skeis….Risikoen er begrenset til 

eiendelene til selskapet dvs. Hallen. 



Arbeidet videre 
• Inngå intensjonsavtale med Best-Hall slik at de kan gi 

oss oppdaterte tegninger i ft endringer på størrelse i 

fra den som er idrettsfunksj. Godkjent. 

• Planlegging av servicebygg – peke ut fagansvarlige. 

• Opprette AS med vedtekter. Det skal søkes 

Kulturdepartementet om forhåndsgodkjenning av 

selskapets vedtekter. 

• Avtale møte med Ringerike kommune i ft 

barnehagemeldingen. 

• Jobbe videre med finansieringsplanen og gjennomføre 

møte med hovedsponsor. 

 



Oppsummering 
• Inngå intensjonsavtale med Best-Hall 

• Få ferdig tegninger på servicebygg. 

• Avklare med kommunen i ft mulig samarbeid 

om Barnehagelokaler inne i hallen. 

• Søke Dnb stiftelsen, Gjensidige stiftelsen innen 

15.sep i år. 

• Søke om spillemidler høsten 2015 forutsatt at 

finansiering er i orden. 

• Ferdigstillelse av hallen kan skje høsten 2016 

hvis vi får mellomfinansiering i orden. 

Servicebygg ferdig 2018. 

 


