Kunstisprosjektet i Sandefjord:

Kommunen kan tjene 1,7 mill
Hvis politikerne går for Sandefjord SKs nyeste
kunstisprosjekt, kan kommunen tjene 1,7 millioner
årlig. Det viser de ferske tallene som SSKs prosjektansvarlige, Bjørn Gulliksen, har lagt fram for politikerne i byen.
SSK har nærmest forkastet sine gamle planer om å anlegge en
400 meters ring av betong det kan legges kunstis på i Bugården
– fordi det ikke er det økonomisk beste alternativet for kommunen. I den siste tiden har SSK i samarbeid med ingeniørfirmaet Thermoconsult jobbet frem en oppdatering av kunstisprosjektet, der de lanserer tre mulige alternativ.

gens ishockeybane, tjener kommunen 1,7 millioner kroner i
året på dette, sier Bjørn Gulliksen.

BEDRE ENN BANKEN
Eller for å si det med andre ord: Hvis rentepengene for investeringen holdes utenfor, er hele prosjektet nedbetalt i løpet av 12
år.
– Det vi kan få til nå er egentlig helt rått. Dette er faktisk
smartere enn å sette pengene i banken. Hvis du setter 19 millioner i banken får du aldri i verden renter og avkastning tilsvarende 1,7 millioner, sier Gulliksen.

FAVNER ALT
ALTERNATIV 1
I alternativ en legges det en 400 meter kunstisbane på grus uten
varmepumpe og med en isflate på 5000 kvadratmeter. De totale kostnadene vil beløpe seg til 13,1 millioner, men med tilskudd fra tippemidler og annet vil nettokostnadene i investeringer bli 9,6 millioner kroner. Men dette billigste alternativet
mener SSK ikke er smart i det hele tatt.
–For SSK helt egoistisk ville det vært en grei løsning, men
for kommunen er den ikke bra, sier Bjørn Gulliksen. Det mener han ikke alternativ to er heller.

ALTERNATIV 2
I dette alternativet er ligger det inne en 400 meter kunstisbane,
en kunstfrossen ishockeybane på 1800 kvadratmeter og kunstgress på hele rektangelet som vil si 12.100 kvadratmeter. Kunstgresset vil da være forberedt for is på hele flaten. De totale
kostnadene ved dette prosjektet vil beløpe seg til 22,5 millioner, mens de netto investeringsutgiftene kommer på 15,3 millioner.
– Den eksisterende hockeybanen må uansett oppgraderes
for minimum 1,5 millioner om noen få år blant annet på grunn
av skifte av kuldemediene. Derfor er dette en bedre løsning
enn den forrige, men vi synes alternativ tre er den som virkelig
inneholder rosinen i pølsa, sier Gulliksen.

ALTERNATIV 3
Alternativ tre er identisk med alternativ to, men her legges det
inn en ishockeybane på 1800 kvadratmeter i tillegg pluss en
varmepumpe. De totale kostnadene ved dette kommer på 30,4
millioner, men tildelingen av tippemidler vil bli langt større
enn ved alternativ to, og derfor vil den totale investeringen bare
beløpe seg til 19,8 millioner. I tillegg får man usedvanlig gode
muligheter til å tjene penger på kunstisen.
–Vi får tippemidler for 400 meter kunstisbane, for bandybane, for ishockeybane og for anleggelsen av varmepumpe. De
totale driftskostnadene for hele anlegget vil beløpe seg 1,22
millioner, men fordi kommunen med en varmepumpe kan selge
energi til kunstgressbanen på Gamle Stadion og SVGS vil de
spare energikostnader tilsvarende 2,79 millioner. Til sammen
vil dette bli 1,57 millioner i fortjeneste. Hvis vi også tar med
de 120.000 kronene det koster å opprettholde kunstisen på da-
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Derfor mener han det er så viktig at politikerne denne gangen
investerer i barn og unge, helse, funksjonshemmede og friskvern.
– Dette anlegget favner alt. Fra vår til sen høst vil det være
kunstgressbane for fotball, og på vinteren vil det være et toppanlegg for skøyteidrett. Kunstis- og kunstgressaktiviteter på
banen vil utgjøre 350 dager i året, mot 160 i dag. Prosjektet vil
dessuten gi mer enn rene driftsinntekter til kommunen. Det vil
også gi en menneskelig og helseforebyggende avkastning slik
at aktiviteter og prioriteringer vil være helt i tråd med kommunens handlingsplan. Det vil også være i tråd med kommunens
idrettsmelding og føringer fra statlige myndigheter, sier Gulliksen – som fyrer av et siste argument:
– Da politikerne i august vedtok å anlegge en kunstgressbane på Gamle Stadion prioriterte de toppidrett. Det er vanskelig å si noe annet. Nå må det være breddeidrettens tur!
AV ANDERS MEHLUM HASLE, SANDEFJORDS BLAD

Anleggsplaner?
Vi er interessert i å høre om alt
som skjer på anleggsfronten,
enten det er planer, bygging eller
rehabilitering.
Skjer det noe i din klubb eller
region, send et tips til
redaksjon@skoytesport.no
Du kan også ringe redaktør
Gunnar Nygård, tlf 62 97 12 49
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