
Varingskollen Skisenter

Kunstsnøløype 

Langrenn

2014

Første byggetrinn



Oversiktskart Varingskollen



Løype 1km 

Start
Mål



Rørgate 



∗ Totall lengde 400m

∗ Under bakken 200m

∗ Uttak 5stk

Rørgate 



∗ Bruke deler av alpinanlegget (målområdet)

∗ Korte avstander fra vann/luft. Kobler oss til 
Varingskollen sitt snøkanonanlegg ved bunn av 
Olabakken

∗ Løype 1 km

∗ 2 skileikområder. Gir bedre plass for alle når skileik og 
treningsgr. er i anlegget samtidig (torsdager jan-mar)

∗ Åpningsrenn langrenn

∗ CK Nittedal vurderer å bruke starten til evt. UB ritt, noe 
som vil gi helårsbruk av anlegget

Flerbruk



∗ Diverse rør osv

∗ 5 stk rørkanoner

∗ 1 slede til rørkanon

∗ 320 m slanger 16x20m

∗ Grunnarbeid, oppfylling av masse til trase fra Ola-
løypa og inn på skistadion. Legge «bekk» i rør

∗ Rydding av trase, inntil 12 m bred og ca 300 m lang, 
fjerning av tre og vegetasjon

Investeringer 



∗ Innkjøp Rørgate, kanoner  inkl mva 500 000.-

∗ Anleggsvirksomhet inkl mva              540 000.-

∗ 4 lyskastere inkl mva 25 000,-

∗ Administrasjon, prosjektering, 5 % uforutsett 
kostnader ved innkjøp, m.m. 85 000,-

Sum kostnader    inkl mva                          1.150 000.-

Budsjett



∗ Egenkapital 70 000,-

∗ Tippemidler 380 000,-

∗ MVA kompensasjon 120 000,-

∗ Dugnad 150 000,-

∗ Byggelån (se kommentar under) 375 000,-

∗ Gave Hadeland anlegg 55 000,-

∗ PS! Alle tall er rundet opp til nærmeste hele 5 000,-
∗ Ang. byggelån: Sparebank 1 har gitt et muntlig tilsagn om at de vil bidra med 

minst 1/3 av kostnaden i gave når prosjektet blir realisert.

Finansieringsplan



∗ Vedlikehold 10 000.-

∗ Produksjon          30 000.-

∗ Planering av snø 5 000.-

∗ Løypekjøring 15 000.- (nov-des)

Totall kostnad pr.år 50 000.-

Driftskostnader



∗ Løypeavgift / Parkeringsavgift?

∗ Renn. Om vi får dette på plass vil Akershus skikrets 
sannsynligvis legge press på oss til å arrangere 
sprintrenn i desember, da de sliter med å få arr. Nok 
renn i desember

∗ Leie ut til klubber. Strømmen skiklubb leide i 2014 til 
sitt klubbmesterskap, uten å betale!

∗ Øke treningsavgift og skileik påmelding?

∗ Konklusjon: Sprintrenn og utleie vil mest sannsynlig 
dekke de økt driftskostnadene alene.

Inntekter?


