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1  SAMMENDRAG 
Mulighetsstudien viser et godt konsept med en fremtidsrettet teknologi og realistisk økonomi. 

Forutsetningen er til stede for at Holmestrand får Europas beste og mest optimale helårs vintersportsanlegg 

for langrenn, skiskyting og paraidrett. Fotavtrykket på klimasiden i anlegget vil være forbilledlig for slike 

anlegg. Dette blir det eneste helårs skianlegg i verden direkte tilknyttet til en togstasjon, noe som gir enkel 

adkomst og transport til anlegget. Samtidig er det grunnlag for å ta i bruk ny teknologi for å produsere snø 

inne i tunnelen. 

Studien viser at prosjektet har stort potensiale og gir grunnlag for videre arbeid.  

Holmestrand Skitunnel (HST) vil være et breddeanlegg for skiløpere i alle aldre og kategorier. Det gir 

muligheter for opplæring i skiidrett, skiskyting, trening, generell fysisk fostring, rekruttering og toppidrett.  

Anlegget får en universell utforming, noe som gjør det mulig for bevegelseshemmede å utøve sin idrett. 

Brukerne får tilgang til anlegget gjennom hensiktsmessig tilrettelegging av parkering- og adkomstfasiliteter, 

og skitunnelens profil vil utarbeides med hensyn på universell utforming og para-idrett.  

Rapporten legger grunnlaget for konseptvalg i en senere fase og beskriver veien videre. Den belyser 

utfordringer og muligheter, men beskriver ikke detaljert hva som skal bygges. Investeringskostnaden er 

anslått til ca 190 millioner kroner inklusive moms. Årlige inntekter er anslått til ca 12 millioner kroner, og 

årlige driftskostnader er anslått til ca 9 millioner kroner. Det antas at prosjektet kan få spillemidler og annen 

støtte, men beregningen av omfanget er usikker. 

Inntektsgrunnlaget er basert på en gjennomsnittspris per besøk på 300 kroner dagen. Prisnivået har som 

grunnlag at reisekostnadene er svært lave sammenlignet med alle andre anlegg i Europa. Mer enn en million 

personer kan gjennom en reisetid på mindre enn en time gå rett inn i anlegget fra tog eller bil, med matpakke 

og drikke i ryggsekken og ski og staver i handa. Svært mange trenger ikke overnatting. Kostnadene for den 

enkelte bruker blir mye lavere enn i Torsby (Sverige) og Oberhof (Tyskland).  

Et stadig mildere klima i Mellom-Europa rammer hundrevis av vinteranlegg. De spør seg hva de skal leve av 

når vinteren svikter og sesongen reduseres. En voksende norsk vinterturisme og skiidretten generelt blir etter 

alt å dømme neste offer. Tradisjonelle skiområder får stadig færre dager med snø. Bakker og løyper som 

klarlegges for virksomhet den ene uken kan ha smeltet bort en uke eller to senere. Derfor er det nødvendig å 

tenke nytt for alle skidisipliner. Mens Europa bygger helårs skianlegg og Sverige snart har tre, har Norge ingen 

slike anlegg. Skinasjonen Norge trenger mange helårs skianlegg. 
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Det er gjennomført en brukerundersøkelse som sier at 86 % av de som svarte ønsker å gå oftere på ski. 53,5 

% av disse gikk tre eller flere ganger i uken på ski i januar 2016, men ble hindret av dårlige forhold. 34,3 % 

oppgir at lite snø i svært stor grad er grunnen til at de ikke går på ski. 

Skianlegget blir en viktig del av byutviklingen i Holmestrand og vil virke som en magnet på ny 

næringsvirksomhet. Den nye Vestfoldbanen, skianlegg, flytting av Langgaten opp på det gamle 

jernbanesporet, bilfritt sentrum, ny bydel nord for tunnelen, utvikling av Langøya, det voksende maritime 

miljøet rundt båthavnen, kyststi med rulleskiløype til Sande og ny virksomhet på Hakan endrer byen 

fullstendig frem mot 2020. Samtidig slås de tre kommunene Holmestrand, Hof og Sande sammen til en sterk 

enhet.  

Holmestrand-tunnelen rustes opp for å være en sikker idrettsarena. Det skal skje ved gjennomgående sikring 

av berget, bruk av sprøytebetong og systematisk bolting. Hvor omfattende bruken av sprøytebetong blir kan 

ikke avklares før hvelvene er revet og rensk er foretatt. Det foreligger et kostnadsestimat for dette arbeidet. 

Målinger viser at radon ikke anses som problematisk. 

En løsning med bergrom uten hvelv anbefales, noe som gir lavere investerings- og vedlikeholdskostnader. 

Berget kan tas i bruk slik det er, med gode inspeksjonsmuligheter. Alt elektrisk anlegg i tunnelen vil bli skiftet 

ut med nytt. 

Vestfold fylke eier arealene nord og sør for tunnelen langs den nedlagte E18. Fylket starter regulering av 

dette området og samarbeider med HST om den delen av skianlegget som skal bygges utenfor selve 

tunnelen. Etter en grundig vurdering har prosjektet kommet til at hovedanlegget med inngang, stadion, 

administrasjon, sportsforretning, garderober og annen servicevirksomhet bør bygges nord for tunnelen. 

Området i sør er bratt og utilgjengelig og egner seg best til snuområde for løypetraseen med en innlagt 

bakke. Prosjektet har skissert et utkast til arealdisponering for totalt netto 2865 m2, utenom tunnel og 

utomhus. Løypetrasé og tunnel utgjør 21.300 m2. 

Området rundt tunnelmunningen i nord er i dag et landskapssår etter tidligere arbeid og sprengninger. 

Planen går ut på å tilbakestille landskapet ved å opparbeide et parkområde som tar vare på verneverdig 

bygningsmiljø, med Nordre Klev og Y-kirken som sentrale bygninger. Dette åpner opp mot sjøen og megler 

mellom historiske omgivelser og den nye bydelen i nord med boliger, jernbane og skitunnel. 

Plankonseptet i nord utgjør et sentralt bygg i to plan. Dette legger til rette for et mulig fremtidig sambruk 

mellom langrenn, skiskyting, og eventuelt andre fasiliteter som treningssenter, kunstisflate, curling og 

forskjellig slags møtevirksomhet. 

En egen studie har vurdert branntekniske krav og etablering av ”sikkert sted” for treningsanlegg for 

sportsutøvere, teknisk adkomst for Vestfoldbanen og rømningsvei for jernbanetunnelen ved ulykker. 

Prosjektet har også utarbeidet ulike forslag til Jernbaneverkets(JBV) krav til rømning og service, og partene 

ser ingen hindringer for at sambruk av skitunnelen som rømningsvei og skianlegg lar seg gjennomføre på en 

god måte. 

Kuldesentralen skal ha CO2 både som arbeidsmedium og sekundærmedium. Fordelene er 90 % lavere 

energibruk til pumper sammenlignet med glykolblandet vann, gode muligheter for varmegjenvinning og 

kompakte og arealeffektive maskiner med helautomatisk drift. Luftkjølerne består av batterier med direkte 

ekspansjon av CO2 og vifter for forsert luftstrøm, montert i taket og vurderes utformet som et kanalstrekk, 

slik at dyser for snøproduksjon kan integreres.  
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Luftkjølerne vil også fungere som avfuktere og bidra til stabilt inneklima. Dette er helt avgjørende for å 

opprettholde et godt inneklima og bevare snøkvaliteten. Inneklima i idrettsanlegg er en del av faget som er 

lite påaktet, og behovet for å finne riktige løsninger er stort. Den aktuelle diskusjonen om medisinering av 

astma hos skiløpere er en del av dette bildet. Avfukting, avkjøling og snøproduksjon ligger i et felles anlegg og 

vil kunne drives gjennom et felles teknisk system med reduserte kostnader. 

Bruk av CO2 gir grunnlag for god utnyttelse av overskuddsvarme. HST kan levere nærvarme/fjernvarme og 

varmt tappevann i temperaturområdet 40-90 grader. Varmen kan tilpasses ulike mottakere med forskjellige 

temperaturbehov. Anlegget kan produsere slik overskuddsvarme størsteparten av året. Skianlegget er 

selvforsynt med termisk energi og kan dessuten forsyne eksterne mottakere. Anlegget kan også forsyne 

varme til bakken utenfor og dermed gjøre området snø- og isfritt. Overskuddsvarmen kan utgjøre 3-4 

millioner kWh i året. Tilsvarende kan HST levere kulde til omgivelsene til en lavere pris enn eksisterende 

systemer. 

En egen studie gjennomført hos Senter for toppidrettsforskning (SenTIF), og gjennom en masteroppgave ved 

NTNU, har utformingen av løypeprofil blitt vurdert og er presentert i tre alternativer. Studien legger 

grunnlaget for det videre arbeidet med bakker, svinger, broer, krysningspunkter og utfordringer i den 

fremtidige løypetraseen. Hensikten er å gi et bilde av hvordan vi kan skape et anlegg der barn, mosjonister og 

elite kan trene og gå langrenn, skiskyting og pigging tilnærmet likt det som gjøres utendørs. 

Arbeidet med snøhåndtering og snøkvalitet har hatt sterk prioritet. Det er grunnlag for å utvikle og ta i bruk 

en del ny teknologi. 

Studien gir klare anbefalinger, som i stor grad introduserer annen ny teknologi og et annerledes tenkesett 

enn det skimiljøet i Norge har vært preget av de siste årene. Målet er å skape ”lokale snøbyger” og ”lokalt 

snøvær” inne i tunnelen ved å bruke små dyser som plasseres i taket med passende mellomrom.  

Overvann fra Holmestrand Bassengpark er den åpenbare vannkilden til snøproduksjon. Lokalt renner 

overflatevann fra Bassengparten i rør 10 meter fra tunnelåpningen i nord, vann som trenger noe rensing. 

Produksjon av snø utendørs er utfordrende på grunn av klimaforhold og logistikk. Maskinene produserer is 

som i dag benyttes som substitutt for snø fordi maskinene kan produsere i varmegrader med en betydelig 

tilførsel av energi. Resultatet blir en svært grovkornet og våt ”påskesnø”. Produksjonen er vesentlig dyrere i 

drift, krever store investeringskostnader og stemmer dårlig med ”det grønne skiftet”. 
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2 FORMÅL 

Hva er meningen med en mulighetsstudie? Formålet har vært å legge grunnlaget for det videre arbeidet med 

et helårs ski- og vintersportsanlegg i Holmestrand. Studien utgjør grunnlaget for beslutninger i styret i 

Holmestrand Skitunnel AS (HST), Holmestrand kommune og Vestfold fylkeskommune om å gå videre til nye 

faser i prosjektet.  Det har vært en forutsetning at neste prosjektfase blir at Vestfold fylke overlater tunnelen 

til HST og gjennomfører omregulering fra vei til idrettsanlegg. Timeplanen for dette arbeidet er: 

 14. september: Presentasjon av mulighetsstudien i Holmestrand 

 Oktober og november: Forberedelse til behandling i fylket 

 8. desember: Behandling i Fylkesutvalget i Vestfold 

 15.desember: Behandling i Fylkestinget i Vestfold 

Samtidig starter arbeidet med forprosjektering og finansiering av hele anlegget. 

Vestfold fylkeskommune har vedtatt at Holmestrandtunnelen skal stenges for biltrafikk for all fremtid. 

Samtidig ønsket fylket, som eier tunnelen, å finne en attraktiv løsning for gjenbruk. Det eneste realistiske 

alternativet har vist seg å være ombygging av veitunnelen til et helårs ski- og vintersportsanlegg. Anlegget er 

derfor lagt inn som en del av fylkets Strategiplan for 2015-2018. 

For å dra ideen om et helårs skianlegg opp på et realistisk nivå besluttet de seks idrettslagene som er eiere av 

HST å gjennomføre en mulighetsstudie. Eierne av HST er Botne Skiklubb, Hof Idrettslag, Nordre Sande 

Idrettslag, Idrettslaget Ivrig, Skoppum Idrettslag og Sande Sportsklubb. 

Mulighetsstudien skal gi en tydelig anbefaling om at prosjektet er bærekraftig eller ikke. Sluttrapporten 

legger grunnlaget for konseptvalg og beskriver veien videre. Den belyser utfordringer og muligheter for 

anlegget. Den tar ikke stilling til forslag og muligheter. 

Det har vært begrenset med midler til dette arbeidet. Fylket (650 000kr) og kommunen (250 000 kr) bevilget 

til sammen 900 000kr til arbeidet. Av dette tok staten tilbake 25 % i moms, uten at prosjektet kunne oppnå 

momsrefusjon. Det lave budsjettet har holdt gjennom hardhendt prioritering og et nært samarbeid med 

Senter for Idrettsanlegg og Teknologi (SIAT) ved NTNU i Trondheim, Senter for toppidrettsforskning (SenTIF) 

ved Granåsen/NTNU, en rekke master- og bacheloroppgaver, Olafsen Prosjektadministrasjon AS, Terje 

Grønmo arkitekter AS og administrasjonen i Vestfold fylke.  

Mulighetsstudien er en utredning som bringer frem nye ideer og belyser potensialet for bruken av tunnelen 

til helårs skianlegg og andre potensielle bruksområder og næringsutvikling. Studien er ingen detaljert eller 

endelig beskrivelse av hva som skal bygges, men kan sees på som et rammeverk for videre diskusjoner. Den 

utreder konseptvalgene, vurderer utviklingsbehov, finner frem til ulike alternativer innenfor teknologi og 

bygningsmasse, og er grunnlaget for videre arbeid i neste fase i prosjektet. 

Studien har utarbeidet et tilstrekkelig underlag for beslutning om å gå videre med prosjektet til neste fase 

som er skisseprosjekt/forprosjekt. 

En helt avgjørende del av mulighetsstudien er å legge på plass realistiske vurderinger av investeringsbehov, 

byggekostnader og driftskostnader. Det er denne delen som avgjør om prosjektet er ”liv laga”. 



   

7 
 

 
Figur 1: Opptil 60 % av besøkerne i Torsby er nordmenn, og mange av dem reiser fra Vestfold 

I studien er det blant annet vurdert plassering av anlegget og fasiliteter, løsninger for kuldeanlegg, 

snøproduksjon, ventilasjon, avfukting, og tunnelsikring. Det er gjennomført en markeds- og brukeranalyse, og 

det er utarbeidet et foreløpig rom- og funksjonsprogram som ivaretar langrenn, skiskyting og para-idrett.  

Mulighetsstudien har vurdert sentrale elementer både ut fra norske lokale forhold, praktisk erfaring fra bruk 

av skianlegget i Torsby i Sverige, og et studiebesøk til vinteranleggene i Oberhof i Tyskland. 

Alle sider ved produksjon, transport og lagring av snø er gjennomgått. Tilgang til billig vann er avgjørende for 

snøproduksjon. Drikkevann er en begrenset og etter hvert dyr ressurs. Studien avklarer andre vannkilder i 

lokalområdet som begrenser eller fjerner helt behov for bruk av drikkevann til snøproduksjon. Sikkerhet og 

geologiske forhold er avklart i den grad det er mulig i denne fasen av prosjektet. 

HST og Jernbaneverket har etter ønske fra Vestfold fylkeskommune avklart praktiske muligheter for bruk av 

anlegget til rømningsvei ved en eventuell ulykke i det nye jernbaneanlegget på Vestfoldbanen. Det faglige 

arbeidet innenfor brann og sikkerhet er gjennomført av Norconsult, som var Vestfold fylkes faglig rådgiver i 

forarbeidet til den politiske behandlingen om gjenbruk av Holmestrandtunnelen.   
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3  ORGANISASJON 

3.1 Organisasjonskart 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Organisasjon 

Aksjeselskapet «Holmestrand Skitunnel AS» er eid av de seks idrettslagene; Botne Skiklubb, Hof Idrettslag, 

Nordre Sande Idrettslag, Idrettslaget Ivrig, Sande Sportsklubb og Skoppum Idrettslag. Idrettslagene har hver 

skutt inn en aksjekapital på 5000 kroner. Formålet er å bygge ut og drive Holmestrand-tunnelen som et helårs 

anlegg for langrenn og skiskyting. Holmestrand skitunnel AS er ledet av Øyvind Kvaal. 

Mulighetsstudiet har vært gjennomført under ledelse av OPAS v/ Kenneth Olafsen, med støtte fra Terje 

Grønmo Arkitekter AS og Senter for Idrettsanlegg og Teknologi (SIAT) ved NTNU.  

OPAS tar hovedsakelig på seg oppdrag innen prosjektledelse, byggeledelse og prosjekteringsledelse, og har 

kontorer i Asker kommune. OPAS besitter spesialkompetanse innen idrettsbygg, og står blant annet for 

prosjektledelsen på forbildeprosjektet Holmen svømmehall.  

Holmestrand Skitunnel AS  

Byggherre 

Øyvind Kvaal 

OPAS 

Prosjektledelse  

Kenneth Olafsen 

SIAT NTNU 

Teknisk prosjektering 

Bjørn Aas 

Snorre Nordbo Olsen 

 

SenTIF 

Fagrådgivere 

Pål Haugnes 

 

Terje Grønmo 

Arkitekter AS 

ARK 

Kjell Louis Johansen  

 

Norconsult AS 

RIBr 

Trygg Konradsen 
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Terje Grønmo Arkitekter har gjennomført en rekke profilerte prosjekter og har markert seg ved deltagelse i 

nasjonale og internasjonale arkitektkonkurranser. Firmaet har solid erfaring med utforming av større 

idrettsanlegg, herunder Haakonshall, hovedarena for ishockey under de Olympiske anleggene ved OL i 

Lillehammer i 1994. 

 

Den øvrige tekniske staben er hentet fra SIAT ved NTNU i Trondheim. SIAT sin målsetning er 

gjennom forskning, utdanning og formidling å bringe fram forskningsbasert kunnskap og teknologiske 

løsninger innenfor idrettsanlegg og idrettsteknologi til beste for idretten og samfunnet.  

Den tekniske prosjekteringsgruppen ved SIAT har vært ledet av Bjørn Aas. Staben fra SIAT består av 

fagpersonell innen geologi, VVS og energi, samt bachelor og masterstudenter ved NTNU. Studentene har 

vurdert muligheten for å bruke Holmestrandtunnelen som skitunnel med hovedfokus på geologi og sikring, 

løypeprofil og snøproduksjon. SIAT har samarbeidet tett med både Olympiatoppen og Toppidrettssenteret 

ved Granåsen i Trondheim under dette mulighetsstudiet.  

Norconsult AS representert ved Trygg Konradsen har stått for vurderingene rundt brann og rømning i 

mulighetsstudiet. 

4  BEHOV 

4.1 Norge har behov for et helårs skianlegg 

Har Norge behov for et helårs skianlegg? Dette er et sentralt spørsmål for vurderingen av hvor bærekraftig et 

ski- og vinteranlegg i Holmestrand vil være. 

De siste årenes utvikling for vinterdestinasjoner i Mellom-Europa er en forsmak på hva som etter hvert vil 

ramme Skandinavia og ikke minst skinasjonen Norge.  

Det er bygget opp enorme vintersports- og turistanlegg med store og små hotell, leiligheter for utleie, hytter, 

restauranter, kafeer, alpin- og langrennsanlegg og omfattende infrastruktur for store milliardbeløp i land som 

Tyskland, Østerrike, Sveits, Frankrike, Italia og Slovenia. Her finnes det hundrevis av alpelandsbyer som har 

satset hele sin eksistens på ski- og vinterturisme. De lever ikke av noe annet.  

Nå spør de seg hva de skal leve av hvis vinteren svikter. 

Nervøsiteten er i ferd med å gjøre sitt inntog i Alpe-områdene. Breene smelter, snøen kommer ikke når 

gjestene melder sin ankomst, vintersesongen blir kortere og mer usikker, turistene ser seg om etter steder 

der vinteren fremdeles holder stand, internasjonale worldcup-arrangementer innen alpint og langrenn må 

flyttes dit det er snø eller avlyses, Det brukes stadig større ressurser for snøproduksjon, snø kjøres lange veier 

for å holde løypene i stand, snøkanonene går døgnet rundt i hele Alpene, alpinløperne sliter med at 

snøforholdene endrer seg og blir dårligere midt under renn. Sesongen blir stadig kortere. 

Kort sagt - et mildere klima rammer fritidsanleggene vinterstid i Mellom-Europa. Det er ikke bare manglende 

is i nordområdene på toppen av kloden som er bevis på klimaendringen. Den europeiske vinterindustrien går 

mot en krise fordi vintersesongen reduseres. 

En voksende norsk vinterturisme kan etter alt og dømme bli neste offer. Investeringer som er gjort eller 

planlegges vil på sikt være truet.  
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En håndfull europeiske teknologibedrifter har i det stille startet nytekning for å forberede seg på endringene. 

Målet er å hjelpe turistnæringen til å tenke annerledes og utvikle strategier og utstyr som kan møte 

klimaendringene og sørge for at det fremdeles vil være mennesker som besøker vintersportsstedene. Tanken 

er at hvis naturen selv ikke skaper vinter, må vi mennesker bygge anlegg og utvikle utstyr som gjør det mulig 

å drive vinteridrett på en annen måte hele året. Mye kan tyde på at produksjon og lagring av snø i naturen 

ikke er den eneste løsningen. 

Ett eksempel er tyskerne, som dette året tester bedre og mer effektivt utstyr for produksjon av snø i skihallen 

i Oberhof. Mulighetsstudiet har fått innsyn i deres tenkning. Samtidig har Oberhof bygget flere anlegg - helårs 

skianlegg, skiskytteranlegg, snølager i tilfelle en snøfattig vinter, og to store hoppbakker for plasthopping om 

sommeren. Denne destinasjonen har forberedt seg på vinteren som kanskje kommer sent, eller ikke kommer 

i det hele tatt. 

 
Figur 2: Langrenn- og skiskytteranlegget i Oberhof i Tyskland er åpent 11 måneder i året. 

På samme måte som i Alpene er det ingen tvil om at vinterklimaet i Sør-Norge er i gradvis endring. 

Tradisjonelle skiområder får stadig færre dager med snø. Store deler av Sør-Norge har bare noen få ukers 

skisesong, hvis noen i det hele tatt. Dette skaper problemer for skiklubber og anlegg. Løyper som klarlegges 

for virksomhet den ene uken kan ha smeltet bort en uke eller to senere. Klubbene skaffer seg kostbare 

løypemaskiner ved hjelp av pengeinnsamling og støtte fra sponsorer og banker for å skape gode forhold for 

skiløpere i alle aldre. Maskinene kjøres stort sett på frivillig basis, hvis det er snø.  

Botne Skiklubb er et eksempel på hvordan endringene rammer. Klubben gikk nylig til innkjøp av ny 

løypemaskin, men under sist vintersesong ble den brukt kun noen få uker. Snøen som kom smeltet fort. 

Snøen i de fem hoppbakkene i Breimyrbakken og slalomanlegget på Høgås smeltet så snart snøkanonene 

hadde lagt et grunnlag for bruk. Botne skiklubb er ikke den eneste som opplever dette. De fleste klubber på 

Østlandet fortviler over dårlige vintre.  

Derfor er det er nødvendig å tenke nytt for alle skidisipliner. 

En rekke idretts- og skiklubber over hele landet har brukt masse penger på anlegg som produserer snø med 

snøkanoner. Enkelte steder er det lagt rør i terrenget som fører vann ut til snøkanonene. Nesten uten unntak 

benyttes drikkevann til slik snøproduksjon. Dette er vann som både er kostbart og er en begrenset ressurs. 

Stadig flere kommuner innfører betaling for mengdebruk. I Holmestrand finnes det vannkilder som ingen 
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andre benytter i form av overflatevann som renner ned i Bassengparken, og deretter rett ned i havet 

gjennom rør.  

Produksjon av snø er svært kostbart og energikrevende, spesielt for utendørs skianlegg. Mulighetsstudien har 

tatt sikte på å finne løsninger som begrenser energibruken, tenker alternativ energi og energigjenvinning, og 

som i det store og hele tenker «grønt». 

Trenden i Europa nå er at man er avhengig av å lagre snø for å garantere gjennomføringen av kommende 

skiarrangementer. Lagringen er ressurskrevende, både med tanke på tid, penger og materialer. De siste årene 

har skianlegg opplevd stort svinn i sine snølagre før skisesongen starter. 

I lengden blir det kostbart å produsere snø for at eliten skal få vise seg frem for et fåtallig publikum og TV-

kamera - noen få dager i året. 

Behovet for å skape gode muligheter for vinteridrett gjelder ikke bare toppløpere. Det gjelder i enda større 

grad amatører i alle aldre. Det gjelder masseidretten.  Det er disse brukerne som skaper rekruttering og 

driver skisport for helsens og trivselens skyld. Derfor er det vært nødvendig å finne andre og mer levedyktige 

løsninger for masseidretten. 

I et samfunn som nå forsøker å endre forbruk av energi og andre ressurser i ”grønn retning”, er dagens spede 

forsøk på å produsere og lagre snø til skiløpere i alle aldre verken energisparende eller fremtidsrettet. Det er 

nødvendig å utvikle ny teknologi og finne bedre praktiske løsninger.  

Innendørsanlegg, som dessuten legger grunnlag for utvikling av annen næringsvirksomhet, gir mer langsiktige 

og bedre samfunnsmessige løsninger når klimaet krever nytekning. 

4.2 Holmestrand og Lørenskog 

Mens Finland har fire mindre skianlegg for helårs langrenn, Tyskland har ett anlegg i Oberhof, Sverige har ett 

anlegg i Torsby, ett i Gøteborg og har ett til under bygging i Østersund-området står verdens største 

skinasjon Norge helt uten slike helårs anlegg.  

11 helårs innendørs skiprosjekter har vært planlagt i Norge. Alle har etter hvert lagt inn årene, av forskjellige 

grunner. Prosjektene har dels vært uten realisme, manglet sunn økonomi, har hatt et svakt markeds- og 

brukergrunnlag og grunnlagsarbeidet har på mange avgjørende områder ikke holdt mål. Dessuten - det er 

dyrt å sprenge ny tunnel i fjell. Utenom prosjektet i Holmestrand - som baserer seg på en eksisterende 

veitunnel - er Selvaag-prosjektet i Lørenskog under planlegging.  

Lørenskog og Holmestrand er to helt forskjellige prosjekter. Skianlegget i Lørenskog planlegges som en 

virksomhet med mange skiaktiviteter - et slags vintertivoli - og er del av en områdeutvikling med 1000 

boenheter, skoler, barnehager, forretninger, restauranter, veier og mye annet til en kostnad foreløpig anslått 

til rundt 1,2 milliarder kroner.  
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Figur 3: Skisse for Lørenskog-anlegget - fra deres egen hjemmeside 

 
Figur 4: Inngangen til Torsby-anlegget 

Holmestrand satser bl.a. på langrenn, skiskyting, skytteranlegg, og eventuelt curling- og skøytemuligheter, 

som et trekkplaster for utvikling av et gammelt strandsted til et helårs senter for ski og maritim aktivitet midt 

i Oslofjorden. Altså en helt annen sammensetning. 

Det er vanskelig å få båtplass i Oslo-området, mens i Holmestrand er det plass ledig på dagen. På mindre enn 

en time kan skiløpere og båteiere som har plass i småbåthavna reise med den nye Vestfoldbanen som åpner 

17. desember, svinge ut av stasjonen med ski på skuldra eller båtutstyret i ryggsekken og gå et par hundre 

meter rett bort til båten eller inn i skianlegget - hele året rundt. Skianlegget vil få universell utforming med 

anlegg for vinteridrett for bevegelseshemmede (paraidrett). Rundt 2020 åpner et maritimt fritidssenter på 

Langøya, få minutter fra bryggekanten i Holmestrand. 

Ski- og sjøaktiviteter i Holmestrand vil henge sammen og vil betjene hele vestsiden av Oslofjorden med mer 

enn 700.000 mennesker i Vestfold, Telemark og Buskerud. Båteiere fra Oslo-området begynner allerede å 

finne kaiplass i Holmestrand. Skianlegget, ny jernbane, godkjente reguleringsplaner for en helt ny bydel nord 

for skianlegget, Vestfold fylkes regulering av 150 mål på begge sider av tunnelen, omlegging av vei på den 

gamle jernbanetraseen til bilfritt sentrum og båthavn med plass til store utvidelser er med på å forandre hele 

stedet. Omkring 2020 vil Holmestrand være totalt forandret. 
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Holmestrand 
stasjon i fjell

Helårs skianlegg

 
Figur 5: Kort vei fra jernbanestasjonen til skianlegget i den gamle Holmestrandtunnelen 

I Lørenskog skal det bygges en arena på 36.000 m2 for alpint og freeski med langrennsløyper i mellom. Det er 

planer for en vinterpark på størrelse med Tjuvholmen i Oslo med hotell, restauranter, leiligheter og service 

for vinteraktiviteter i tillegg til ”nybyen” i Lørenskog. Hallen skal huse alpinbakke på 505 meter med en 

bredde på 100 meter. Skiheisene skal ha en kapasitet på 5000 personer i døgnet, med en høydeforskjell på 

bakken på 90 meter og med opptil 40 % helling. 

Mens alt blir stort i Lørenskog, tilpasses anlegget i Holmestrand til stedets størrelse og utvikling som en 

magnet for næringsutvikling. De to prosjektene kan altså ikke sammenlignes. De er ikke konkurrenter. De har 

forskjellig innhold, søker forskjellige kunder og markeder og deltar i utviklingen av norske helårs 

fritidsaktiviteter hver på sitt hold og på forskjellige måter, i Oslo-området og på begge sider av Oslofjorden.  

Med den klimaendringen vi nå ser og erfaringene fra Mellom-Europa, vil det i løpet av få år være stort behov 

for begge anleggene og antakelig mange andre i tillegg. 

4.3 Bruker- og markedsanalyse 

Forutsetningen for å bygge et vinteranlegg i Holmestrand er at det skal betjene breddeidretten. Skianlegget 

skal benyttes av folk i alle aldre. Det vil ikke primært være et treningsanlegg for nasjonale og internasjonale 

toppløpere, slik som i Oberhof og delvis i Torsby, men anlegget kan naturlig nok benyttes av slike løpere og 

skiskyttere også. Det får universell utforming. Det legges spesielt til rette for paraidrett, det vil si for 

bevegelseshemmede utøvere som driver vinteridrett på snø og is med kjelke, ordinært langrenn, skiskyting 

eller curling. Norges Skiforbund har gitt studien en liste over behov og praktiske løsning som kreves for slik 

idrett. 

En rekke skiløpere i alle aldre fra Vestfold og andre steder på Østlandet drar hvert år til Torsby i Sverige for å 

trene til vintersesongen. Store deler av brukerne i Torsby er nordmenn, opptil 60% i deler av året. Som 

eksempel kan nevnes at hele familier fra Hof og Holmestrand tar en eller flere slike turer i året. For en familie 

koster dette like mye som et hotellopphold og skikjøring i et alpinområde på fjellet.  
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Nordmenn er vant til å betale dyrt for seg i alpinbakken, men ikke i langrennsløypa. Vi må heretter finne oss i 

å betale for å gå på langrennski der det er investert på samme måten som i alpinbakken. 

Det blir kostbart i lengden å dra til Sverige for å gå i innendørs skianlegg, og dette bidrar til å redusere 

rekrutteringen til skisporten. Derfor trenger vi rimeligere løsninger med kort reisevei og små utgifter gjennom 

slike løsninger som Holmestrand vil tilby. 

Markedspotensialet for et anlegg i Holmestrand ligger i første rekke i fylkene Tønsberg, Telemark og 

Buskerud, med en befolkning på omkring 700.000 mennesker. Flesteparten av denne befolkningen bor 

innenfor en reiseavstand med bil på en time, d.v.s. tredjeparten av reisetiden til Torsby.  

Bacheloroppgaven fra NTNU innenfor området logistikk (”Forsynings og distribusjon av snø til Holmestrand”) 

påpeker at en stor del av befolkningen i Sør-Norge kan nå Holmestrand på under en time med bil eller tog. 

Nye og bedre veier, den nye Vestfoldbanen og ny forbindelse med østsiden av fjorden med bru/tunnel/ferje 

vil redusere reisetiden slik at flere kan nå anlegget på kort tid. Egentlig kan 1,9 millioner mennesker nå 

Holmestrand på rundt en time (se tabell 1 i oppgaven). 

Sammenligning mellom Holmestrand og anlegget i Torsby i Sverige er relevant. Torsby har en befolkning på 

12.000 mennesker over et areal like stort som Vestfold fylke. Til tross for dette har anlegget opptil 39.000 

besøkende, og nordmenn står for 60 % av dem. Torsby ligger en time unna byer som Karslstad og 

Kongsvinger, men sammenlignet med Holmestrand er det langt færre som kan nå anlegget på en time. 1,7 

millioner kan nå Torsby innen 3 timer, men svært få med kort reisetid. 

Ellers gir den nye Vestfoldbanen med stasjon inne i fjellet ved inngangen til skitunnelen muligheten for å 

parkere bilen lokalt på vestsiden av Oslofjorden og ta toget til skianlegget. Nesten all reise- og 

overnattingskostnad forsvinner. Skiløpere kan spenne på seg skia så ofte de har anledning med kort reisetid 

og bruke dagskort, ukeskort, månedskort eller årskort for anlegget. Den tradisjonelle skidagen for skolen eller 

barnehagen blir helt uavhengig av værforhold og kan planlegges på en sikker måte lang tid i forveien. 

Anlegget gir også anledning til å etablere idrettslinjer ved videregående skoler i hele nedslagsområdet. 

NTNU har gjennomført en bruker- og besøksundersøkelse med 630 svar, en undersøkelse som kommer svært 

positivt ut for Holmestrand ved en sammenligning med Torsby og Oberhof. Oberhof har 35.000 besøkere 

årlig, pluss 30.000 som betaler for å besøke anlegget uten å bruke det.  De står på en balkong eller benytter 

toalettene i anlegget. 
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Figur 6: Besøksbalkongen i Oberhof gir en inntekt på 300 000 kr i året bare for å se på løpere 

Hvem vil egentlig bruke anlegget i Holmestrand? Det er grunn til å understreke at den store befolkningen i 

Oslo, Akershus og Østfold ikke er spurt. Undersøkelsen er distribuert i Vestfold, Telemark og Buskerud, og 

den største andelen av svarene kommer fra Vestfold. Noen konklusjoner er: 

 34,3 % oppgir at lite snø i svært stor grad er grunnen til at de ikke går på ski.  

 Av dem som vil bruke anlegget 2-3 ganger i måneden eller oftere er Vestfold det dominerende fylket, 

mens Buskerud følger deretter. 

 Nesten 80 % av alle svarere fra Vestfold ville bruke anlegget 2-3 ganger i måneden eller oftere. For 

Buskerud er tilsvarende tall i overkant av 80 %. 

 De fleste som svarte er i aldersgruppen 35-54, og de fleste er menn. De fleste kvinner og menn i 

denne gruppen kan tenke seg å benytte anlegget en gang i måneden eller oftere. 

 Omkring 81 % av dem som svarte sier at de vil benytte bil for å komme seg til skitunnelen. 10 % sier 

at de vil gå. Uten at dette var en del av undersøkelsen tyder mye på at bruken av tog vil ta seg kraftig 

opp når den nye Vestfoldbanen har satt seg, med informasjon om at det er 150 meter å gå fra 

stasjonen til anlegget. 

 De som har svart at de vil bruke tunnelen 2-3 ganger i måneden eller oftere domineres av dem som 

svarte at de gikk på ski 3 eller flere ganger i uken i januar 2016. 

 Omkring 86 % av alle som besvarte undersøkelsen sier at de ønsker å gå oftere på ski. 53,5 % av disse 

igjen gikk 3 eller flere ganger i uken på ski i januar 2016. 
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4.4 Idrettsorganisasjonen 

Vestfold Idrettskrets har siden anlegget i Holmestrand oppsto som en idé vært en uvurderlig støtte politisk, 

administrativt og planmessig. Idrettskretsstyret vedtok tidlig å arbeide for at prosjektet skal gjennomføres. 

Kretsadministrasjonen har gitt praktisk støtte til to av elementene i mulighetsstudien og dessuten deltatt i 

kontaktarbeidet mot administrasjon og politikere i Vestfold fylke.   

Det er gjennomført en besøks- og brukeranalyse under ledelse av SIAT. Idrettskretsen har sendt et 

elektronisk spørreskjema til alle idrettslagene i Vestfold og videreformidlet skjemaet til lagene i Buskerud og 

Telemark. Link til spørreskjemaet ble også lagt ut på Vestfold idrettskrets sin facebookside med oppfordring 

om å svare, samt dele med venner. Resultatet ble til sammen 630 svar, noe som SIAT betegner som et svært 

godt. 

Norges idrettsforbund har fagkonsulenter som arbeider med paraidrett, det vil si idrett for utøvere med 

forskjellige typer funksjonsnedsettelser. Det er innledet dialog med konsulent innen skiaktivitet for 

funksjonshemmede i Norges skiforbund vedrørende tilrettelegging for utøvelse av paraidrett i anlegget. 

Dette arbeidet videreføres til neste fase. Generelt vil anlegget i Holmestrand ha universell utforming.  

Anleggsutvalget i Vestfold Idrettskrets har samlet seg om fire anlegg i fylket som kretsen ønsker gjennomført 

de nærmeste årene. Anleggene er: 

 Holmestrand Skitunnel - mulighetsstudien leveres 14. september 2016. 

 Maier Arena - en innendørs 400 meters hurtigløpsbane med hel isflate. Vestfold Skøytekrets og 

Norges Skøyteforbund har satt anlegget i Tønsberg øverst på anleggslisten for skøyter i Norge. Det er 

uklart når anlegget kan bygges og hvordan finansieringen kan skje. 

 Ishockey- og kunstløpshall Tønsberg - både Tønsberg Ishockeyklubb og Norges Ishockeyforbund har 

prioritert anlegget som skal erstatte dagens hall i Messeområdet. Hallen er planlagt som et 

interkommunalt anlegg. 

 Asfaltbane for motorsport - utredninger har startet uten at det foreligger forslag om sted for anlegget 

eller ferdige planer. 

 

5 DAGENS SITUASJON 

5.1 Reguleringsmessige forhold  

Holmestrandtunnelen eies av Vestfold fylkeskommune. Den er vedtatt stengt permanent for biltrafikk.  

Samtidig eier fylket til sammen 150 mål nord og sør for tunnelen i form av vei og sideareal på begge sider av 

den gamle Sørlandske, som blir frigitt når tunnelen nå er stengt. Fylkestinget bevilget i juni midler til 

omregulering av tunnelen fra vei til idrettsanlegg og regulering av arealene nord og sør for tunnelen. I løpet 

av denne høsten sender fylket dette arbeidet ut på en idé- og anbudskonkurranse. 

Fylket er i en oppstartsprosess i regulering av områdene både sør og nord for tunnelen. I tillegg til utbygging 

av bolig og næring planlegges det kyststi, bypark / rekreasjonsområder, båthavn, kollektivterminal osv. Fylket 

stiller seg svært positive til etablering av skitunnel og er tydelig på at det må tilrettelegges for en helhetlig 
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planlegging av området hvor skitunnelen vil kunne være en viktig brikke i utviklingen av bydelen i 

nordområdet. 

 

Figur 7: Skisse utarbeidet av fylket for utvikling av områdene ved tunnelmunningene 

Fylket vil vurdere mulighetene for et samarbeid med eierne av Hagemann Brygge ved Felleskjøpet (regulert 

strandområde bl.a. for boliger) for utbyggingen av dette området. Området som eies av Hagemann Brygge og 

Vestfold fylke utgjør til sammen 65 mål. I hvilken grad HST skal bygge anlegg både nord og sør for tunnelen vil 

bli avklart på et senere tidspunkt, men mulighetsstudien har vurdert begge alternativer. Uansett er det viktig 

at vinteranleggene utnytter den svært korte avstanden mellom den nye jernbanestasjonen og skianlegget, 

slik at det ikke blir nødvendig å dublere de anleggene som skal bygges.  

Det er etablert et samarbeid mellom HSTs arkitekt og fylkets eiendomsavdeling for å finne den beste 

løsningen for servicefasiliteter for skianlegget utenfor nord- eller sørenden av tunnelen, eller begge steder. 

Serviceanleggene omfatter inngangs- og betalingsanlegg, toaletter, dusjer, kontor, konferanserom, tekniske 

rom, lager for utstyr og kjøretøyer, sikkerhets- og videorom, arbeidsrom for ansatte, sportsbutikk, smørebu, 

skistall, kafeteria, automater for mat og drikke, personlige og låsbare skap for ski/sportstøy/støvler/utstyr, 

lager for Jernbaneverkets nødutstyr, etc. 

5.2 Tunnelen slik den framstår i dag 

Holmestrandtunnelen var ferdig bygget på 1980-tallet og det er ikke gjort noen større utbedringer etter 

dette. Tunnelen er dekket av aluminiumhvelv (ca. 1000 m) og glassfiberhvelv (ca. 200 m), mens resten av 

tunnelen er bart berg. Sålen i tunnelen er dekket med 25 cm armert betongdekke. Til drenering er det 

benyttet vanlige icodrensrør, et rør på hver side av tunnelen. Det ble fastslått at drenssystemet var tett eller 

ødelagt i en utredning i forbindelse med mulig gjenåpning av tunnelen i februar 2015. Det finnes to 

tverrforbindelser til Jernbaneverkets parallelle tunnel, samt et tverrslag som kommer ut i dagen litt ovenfor 

der “Bjergestredet” krysser Rv 315. 
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Det er mye bart berg bak hvelvkonstruksjonene. Berget er i stor grad oppsprukket og bergmassekvaliteten 

vurderes som middels til dårlig. Det er en del eksisterende sikring i tunnelen, i form av bolting, noe nettsikring 

i heng og enkelte mindre felt med sprøytebetong. Det er blitt avdekket en rekke nedfall som ligger langs sålen 

på begge sider av hvelvet. Nedfallet sammen med sikringen gir et totalinntrykk av at tunnelen er undersikret 

og at det er fare for ytterligere blokknedfall og også større nedfall flere steder i tunnelen. I 2009 gikk det et 

mindre ras i Holmestrandtunnelen, skadene ble utbedret og stedet ble sikret på nytt. Da tunnelen ble stengt i 

2012 ble den tekniske tilstanden til tunnelen betegnet som “svært dårlig”. 

Nettet som er benyttet til sikring i tunnelen er ikke i henhold til dagens standard. Det fungerer etter sin 

hensikt for å hindre nedfall av mindre størrelse, men er vurdert til å ikke kunne holde nedfall av betydelig 

størrelse. Det er også funnet en del hull i nettet, hullene er på størrelse med en fotball og skyldes trolig 

installasjoner som er fjernet. Gjennomgående for områdene med nett er at nettet er løst innfestet slik at det 

henger ned i poser. Det anbefales at nettene festes bedre inntil berget.  

For å kunne ta i bruk tunnelen som skitunnel, må den rustes opp med tanke på de sikringskrav som gjelder i 

dag. Det blir viktig å utføre gjennomgående sikring og spettrensk av berget, samt sikring med sprøytebetong 

og systematisk bolting. 

Hvor store arealer som må sikres med sprøytebetong kan ikke avklares før hvelvene er revet og rensk er 

foretatt. På en annen side er arealet som «trenger» sprøytebetong sterkt avhengig av hvilke sikkerhetsfilosofi 

som ligger til grunn. En grov vurdering av de 17,7 millionene fra kostnadsestimatet til Statens Vegvesen 

(2015) indikerer at det tenkes sprøytet på hele vegg- og takarealet langs hele tunnelen med 7 – 10 cm tykk 

betong (antatt pris 5000 kr/m3 ferdig påført). Dersom man aksepterer mulighetene for små nedfall fra 

veggene (man vil neppe legge løypa nærmere veggen enn 1 – 1,5 m), kan sprøytet areal reduseres til ca. 60 

%. Dersom man i tillegg antar at en frossen tunnel vil ha bedre stabilitet enn en ufrosset tunnel, kan man anta 

en ytterligere reduksjon i sprøytet areal. Det antas at 50 % av strekningen har behov for sprøytebetong i 

taket, antatt 15 m bredde i snitt. For hele lengden: 15 x 1852 x 0,07 m3 x 5000 kr/m3 = 9,7 mill. kr. Reduseres 

lengde til 50 % blir kostnaden 4,8 mill. Det understrekes at disse anslagene er svært usikre. 

Det er svært viktig å definere sikkerhetsnivå og hva som kan aksepteres av nedfall før man estimerer 

sikringskostnad. 17,7 mill kr representerer ingen til ekstremt liten risiko for nedfall av noe slag, mens 4,8 mill 

kr representerer en aksept for at nedfall kan skje en sjelden gang. En viktig forskjell på skitunnelen og 

vegtunnelen er åpningstid/brukstid over døgnet og året, noe som gir utslag i risikovurdering som ligger til 

grunn for vurdering av sikringsmengde/-nivå. 

5.3 Geologiske forhold 

Holmestrand ligger i Oslofeltet, en geologisk provins som har bergarter som skiller seg fra områdene omkring. 

Holmestrandtunnelen ligger i et område med sandstein, rombeporfyr og basalt. Tunnelen er hovedsakelig 

drevet gjennom basalt, i tillegg til sedimentære og vulkanske bergarter fra permtiden. Basalten er godt egnet 

for tunneldrift selv om den varierer stort med hensyn til oppsprekking og sleppedannelse. Fra nord går 

tunnelen hovedsakelig gjennom basalter og mellomliggende agglomerater. De siste 300 m i sør er drevet 

igjennom konglomerat og kalkstein, siltstein med svellende egenskaper og leirskifer. Denne delen er i 

hovedsak fullt utstøpt.  

I forbindelse med prosjektering av stasjonshall til Jernbaneverket ble basalten målt til å ha en høy 

trykkfasthet. Basalten rundt stasjonshallen var ventet å være en sterk bergart med god stabilitet i de sentrale 

deler av strømmene og med noe redusert stabilitet i strømtoppene, da disse kan være porøse på grunn av 
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gassblærer eller innehold av sedimenter som silt og leire. I basalten er det kartlagt og definert tre 

sprekkesett, der to av sprekkesettene er parallelle med hallaksen. Spenningsmålinger har vist meget høye 

spenninger i fjellet. 

Holmestrandtunnelen ligger i tettbebygd strøk med bebyggelse fundamentert på leire. Tunnelen 

slik den fremstår i dag, utgjør ingen fare for setninger eller annen påvirkning på omgivelsene, da de 

hydrogeologiske forholdene er antatt å ha stabilisert seg etter at tunnelen ble bygget. 

5.4 Radonforhold 

Avhengig av type berggrunn, kan konsentrasjonen av radon og radondøtre under jord bygges opp over tid. De 

viktigste radonkildene er stedvis sterkt radiumholdig berg og inntrenging av radonholdig grunnvann. Noen 

bergarter inneholder mye uran og er veldig radioaktive, som for eksempel alunskifer. Andre bergarter har 

naturlig liten utstråling av radongass, som sand, silt og kalkstein. Områder med løsmasser og berggrunn som 

inneholder radiumrike bergarter vil kunne føre til svært høye radonkonsentrasjoner. I Holmestrand finnes det 

alunskifer i berggrunnen, men det ligger imidlertid flere andre bergartslag mellom alunskiferen og basalten 

som tunnelen hovedsakelig går igjennom. Dette vil sannsynligvis ha en positiv virkning med tanke på 

radonkonsentrasjonen i tunnelen, da disse lagene vil kunne fungere som isolasjon mot radongassen. Basalten 

i Oslofeltet er av permisk alder, og er altså en relativt ung bergart. Basalten er heller ikke kjent for å være 

spesielt radioaktiv. 

Vannet som lekker inn i tunnelen er antatt å hovedsakelig være overflatevann. Det er også antatt at det ikke 

befinner seg noen spesielt radonholdige bergarter over tunnelen som vannet kan renne igjennom og bli 

radioaktivt av. Derfor er det ikke sett på som nødvendig å teste vannet for radon. 

Radonmålinger fra Jernbaneverket i 2013 viste verdier (24 og 44 Bq) godt under tiltaksgrensen for varig 

opphold (100 Bq). 

6 SKISSEUTKAST HOLMESTRAND SKITUNNEL 

6.1 Generelt 

Mulighetsstudien skal synligjøre muligheter og utfordringer ved å benytte eksisterende veitunell til helårs 

skianlegg for langrenn og skiskyting. Dette kapitlet fokuserer i hovedsak på arealdisponering og løsninger for 

utløpsområdene, hvordan anlegget kan forholde seg til lokalmiljø, og inngå i en bysituasjon. Målsettingen har 

vært å kartlegge blant annet følgende forhold: 

 Prosjektets funksjonsinnhold 

 Kapasitet 

 Beliggenhet i nærmiljøet 

 Forholdet til fylkets planer for områdeutvikling i utløpsområdene  

 Sambruk av arealer med jernbaneverket 

 Tidlig skisse til mulig utforming 

 Kostnadsestimat 

Vestfold fylkeskommune eier tunnelen med tilstøtende arealer i nord og sør. Anlegget benyttes i dag som 

riggområde ved utbygging av den nye jernbanestasjonen i Holmestrand, og vil bli frigjort til annen bruk fra og 

med høsten 2017.  
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Konseptet innendørs skiarena er relativt nytt og det er få referanseprosjekter å vise til for denne kategorien 

idrettsanlegg. En vesentlig del av studien er derfor å nærme seg en definisjon av prosjektets 

funksjonsinnhold. Videre er det viktig å klarlegge premissene med utgangspunkt i de spesielle forholdene for 

prosjektet, ved at en eksisterende 2 km veitunell med dagsone i nord og sør skal benyttes som idrettsanlegg.  

6.2 Eksisterende forhold – tilgjengelig areal 

Holmestrandstunnelen ble opprinnelig bygget for å lede trafikken på E18 forbi Holmestrand sentrum. 

Holmestrand sentrum ligger på en flate mellom en bratt fjellskråning og sjøen. Tunnelen skjærer inn i den 

bratte fjellformasjonen nord for byen og føres i en slak kurvatur forbi byen og tilsvarende ut av et dramatisk 

fjellandskap i sør. I fjellet parallelt med eksisterende veitunnel ligger den nye jernbanelinjen med 

Holmestrand stasjon som åpner i slutten av 2016. 

Veitunellen og området nord og sør for tunnelen utgjør tilgjengelig tomteareal for denne mulighetsstudien: 

6.2.1  Tomt sør 

Området ved tunnelmunning i sør ligger i et naturlandskap omgitt av lokalveier og eksisterende 

jernbanespor. Tilgjengelig tomteareal er langstrakt, bratt og kupert.  

6.2.2  Tomt nord 

Området nord for tunnelen ligger i umiddelbar nærhet til Holmestrand sentrum. Flytting av eksisterende 

jernbanetrase samt omlegging av E18 frigjør store arealer og åpner for utvikling av en ny bydel i dette 

området. Tilgjengelig tomteareal i denne delen er bynært og preges av en åpen situasjon med god nærhet til 

offentlig kommunikasjon. Den nye jernbanestasjonen får sin hovedadkomst her rett øst for det området som 

er vurdert som tomteareal til utløp skitunnel.  

 
Figur 8: Flyfoto over Holmestrandtunnelen og området nord og sør for tunnelen 
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6.3 Funksjonsinnhold, programmering og logistikk 

Siden konseptet innendørs skiarena er relativt nytt må prosjektets funksjonsinnhold defineres 

grunnleggende. I dette arbeidet har vi hentet relevant informasjon fra to kjente innendørs skianlegg som 

Oberhof i Tyskland og Torsby i Sverige. Disse anleggene er utformet med ulikt utgangspunkt: Oberhof er 

formet som en hallkonstruksjon mens Torsby er formet som en tunnelkonstruksjon. I begge tilfeller er det 

frittliggende bygninger hvor man ikke i samme grad er avhengig av eksisterende forhold som i vårt tilfelle.  

I basis skal et slikt anlegg ivareta arealer for brukere, publikum, administrasjon og drift.   

Når det gjelder anleggets logistikk og funksjonsinnhold vil det også være naturlig å trekke paralleller til 

beslektede idrettsanlegg som blant annet svømmehaller. 

I denne mulighetsstudien er foreløpig funksjonsinnhold, omtrentlige størrelser og øvrige opplysninger hentet 

fra følgende erfaringer og referanser: 

 Erfaringer fra øvrige helårs skianlegg i Torsby og Oberhof 

 Erfaringer fra sammenlignbare idrettsanlegg eks. svømmehaller 

 Erfaringstall fra SIAT / NTNU i forhold til tekniske anlegg og drift 

 Innspill fra Jernbaneverket 

 Innspill fra idrettens særforbund 

Ved sammenstilling av funksjonsinnhold og arealer er følgende forhold lagt til grunn: 

 Det er lagt til grunn et maksimalt antall brukere på 200 samtidig, basert på en vurdering av tunnelens 

fysiske størrelse og kapasitet. 

 Det er gjennomgående lagt til grunn en nøktern arealbruk. 

 Det er foretatt skjønnsmessige vurderinger med hensyn til sambruk av arealer 

 Det er lagt til grunn en viss grad av sambruk vedr. Jernbaneverkets lokaler. 

6.3.1  Funksjonsinnhold 

Følgende funksjonskategorier er i basis lagt til grunn i muligstudien: 

 Publikumsarealer 

 Løypetrase 

 Garderobeanlegg 

 Personal- og administrasjonsareal 

 Driftsarealer 

 Tekniske rom 

 Tilleggsfunksjoner for utleie, eks. treningssenter, lege, konferanse, undervisning osv. 

 Utendørsanlegg 

 

6.3.2  Programmering (arealdisponering) 

Prosjektgruppen har skissert opp et utkast til en arealdisponering for anlegget. 

Denne foreløpige arealdisponeringen er lagt til grunn for skisseutkastet i mulighetsstudiet. Ved videre 

bearbeidelser og videreutvikling av prosjektet må alle arealene etterprøves av alle prosjektets premissgivere, 

og det må innhentes innspill fra relevante fagmiljøer. 
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Figur 9: Utkast til arealdisponering 



   

23 
 

6.3.3  Logistikk  

Et viktig aspekt i forhold til logistikken er sonedelinger i anlegget, både i forhold til inndeling av klimasoner 

varm og kald, og skillet mellom skitten og ren sone: 

 Skitten sone: Utesko 

 Ren sone: Skisko eller ski på snø 

 Varm sone: Romtemperatur 

 Kald sone: Idealtemperatur for snølagte arealer og snøproduksjon  

Infrastruktur og kommunikasjonslinjer i forhold til disse sonene er viktig å klarlegge for å sikre en rasjonell 

drift av anlegget. Spesielt for dette anlegget er at vi også i tilknytning til anlegget må ivareta tilkomstarealer 

for Jernbaneverket ved driften av den nye jernbanestasjonen i Holmestrand. 

Det er under vist noen enkle diagrammer for å illustrere viktige funksjonelle sammenhenger ved 

tilnærmingen til en planmessig layout for utformingen av anlegget, herunder utforming av selve skiarenaen, 

garderobeanlegg og adkomst, og driftsmessige forhold. 

Garderobe / adkomst 

 Fra resepsjonen i skitten sone, går man inn i garderoben og skifter til skiklær, før man går via 

skiskistallen i ren og kald sone, inn i tunnellen.  

 Garderobesystemet må ivareta to nivåer: Ett for fullt skift med skap,dusj osv., og ett for de som 

kommer ferdig skiftet, men kun skal bytte til skisko og legge fra seg verdisaker 

 Direkte tilknytning mellom skiutleie ved resepsjonen og skistallen 

 

 

Figur 10: Diagram garderobe/ adkomst 
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Arena 

 Direkteforbindelse fra vestibyle i varm sone til tribuneanlegget, som ligger i kald sone inne ved 

arenaen. 

 Tribuneanlegget er i skitten sone, da man ikke kan forvente skoskifte av publikum. 

 Direkteforbindelse mellom vestibyle og skytesimulator muliggjør bruk av denne til øvelsesskyting / 

utleie uavhengig av skiarenaen. 

 

Figur 11: Diagram arenaområdet 

Drift 

 Egen økonimiadkomst til driftsarealene 

 Separat kommunikasjonssystem for drift og jernbaneverket, med egen kjørbar adkomst til tunnellen, 

parallelt med kommunikasjonssystemet for brukerene. 

 

Figur 12: Diagram driftsarealer 
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6.4 Plassering 

Anleggets program og logistikk vil gjøre det nødvendig å etablere bygningsmasse både ved tunnelens utløp i 

nord og sør. Anlegget vil ha sin hovedtyngde et av stedene hvor anleggets hovedadkomst med resepsjon/ 

administrasjon, garderobeanlegg, og selve skiarenaen med tilhørende publikumsfasiliteter vil ligge. I motsatt 

ende vil det være en vendesone, driftsarealer samt arealer for jernbaneverket  

Vi har sett på muligheten til å etablere hovedtyngden av anlegget både i nord og sør. Som nevnt tidligere er 

tomtesituasjon / tilgjengelig areal og plassering i forhold til byen relativt ulik i de to scenarioene. 

 

Figur 13: Diagram hovedtyngde sør 

 

Figur 14: Diagram hovedtyngde nord 

Ved plassering av hovedanlegget har vi vurdert følgende faktorer: 

 Tomteforhold: størrelse, terreng 

 Infrastruktur: transport, parkering, bynærhet 

 Utviklingspotensial: bynærhet, reguleringsplan, relasjon til fylkets planer 

 

Når vi har testet program, funksjonsinnhold og logistikk konkret i forhold til en mulig 

bygningsmasse/arkitektonisk konsept på de to tomtene ser vi at potensialet er størst på nordsiden. Tomten 

på sørsiden blir fort noe trang og smal for et anlegg av denne størrelsen. Et anlegg vil være mulig, og kunne 
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blitt spektakulært, men vi ser at man blir låst i forhold til en god logistikk og planløsning og det vil medføre en 

mindre rasjonell løsning mht. drift, transport osv. 

I tillegg kommer andre faktorer som bynærhet, nærhet til togstasjon samt anlegget som en viktig brikke i 

områdeutvikling, som taler for at nordsiden har det klart største potensialet.   

Vi har med denne konklusjonen gått videre med å utrede et mulig konsept for etablering av skitunnellens 

hovedadkomst på tomta i nord: 

 
Figur 15: Kart over tomt og areal egnet for utbygging i sørenden 

 

 
Figur 16: Kart over tomt og areal egnet for utbygging i nordenden 
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6.5 Løsningsforslag nordområde 

6.5.1  Eksisterende situasjon 

Området omkring tunnelmunningen fremstår i dag som et landskapssår etter utsprengning for tidligere 

veitunell. I umiddelbar nærhet til tunellinnslaget ligger verneverdig bygningsmiljø med Nordre Klev og kirken 

som det mest sentrale byggverket. Øst for tomten ligger inngang til den nye togstasjonen i fjellet. 

 
Figur 17: Eksisterende situasjon nordenden 

6.5.2  Situasjon - Konsept 

Ved etablering av ny bygningsmasse for skitunellen har vi sett det som viktig å skape en god dialog med 

omkringliggende landskap og bygninger. Konkret har vi foreslått at dette gjøres ved at landskapet omkring 

tunellinnslaget tilbakestilles og det etableres en parkmessig opparbeidelse hvor skitunnellens hovedanlegg 

inngår som en paviljong i denne. Bygningen integreres da på en skånsom måte samtidig som den tydelig 

annonseres ut mot byen som en portal inn til skitunnelen. Parken knytter området sammen og vil på en 

positiv måte megle mellom de historiske omgivelsene og den nye bydelen. Skitunnelens hovedanlegg vil på 

denne måten inngå som et sentralt og viktig bidrag ved utvikling av det fremtidige Holmestrand nord.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 18: Landskapsbilde før og etter mulig utbygging 
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På fremsiden av skitunnelen etableres et torg som henvender seg mot byen, togstasjonen og sjøen. En slik 

plassering vil kunne tilpasse seg fylkets intensjoner for området på ulike nivåer.  

 Parkdraget vil kunne ha sammenheng med planer om sammenhengende bypark ned mot sjøen. 

 Skitunnel vil kunne være et aktivum i forhold til planlagt bypark. En slik park vil kunne ha 

aktivitetsmessig/idrettsmessig innhold som rulleskitrase, ballbaner, skatebane, parkouranlegg, og bli 

et samlingsted for barn og ungdom.  

 Både parken og arenaen vil kunne benyttes til kulturelle formål som konserter, festivaler og stevner 

og kommersielle formål som messer etc.  

 Skitunnel vil ligge i tett kontakt med togstasjonen og kollektivterminalen 

 Parkering til skitunnelen vil kunne samlokaliseres med parkering for kollektivterminalen. 

 

 
Figur 19: Situasjonsskisse 

Det vil også være behov for noe bygningsmasse og tilkomst ved sørenden av tunnelen, bl.a til jernbaneverket 

og teknisk/drift. Denne bygningsmassen kan kombineres med et vendeområde for skiløperene i dagslys, hvor 

det vil kunne inkorporeres bakker, områder for skilek osv. 
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Figur 20: Prinsippsnitt 

 

6.5.3  Plankonsept 

I basis skal et slikt anlegg ivareta arealer for brukere, publikum, administrasjon og drift.  Spesielt for dette 

anlegget er at vi også må ivareta tilkomstarealer for jernbaneverket ved driften av den nye 

Jernbanestasjonen i Holmestrand.  

Som nevnt tidligere vil det være klare sonedelinger i bygget, både i forhold til skitten og ren sone, varm og 

kald sone, og ulike kommunikasjonslinjer for de ulike brukergruppene. 

Brukerne av anlegget kan deles inn i 4 hovedgrupper, med litt ulike behov: 

 Skiløpere. Kommer til anlegget alene eller som gruppe/klasse. Skal ha tilgang til skitunnelen. Noen 

kommer ferdig skiftet, mens andre vil ha behov for garderobefasiliteter. Noen vil ha med seg ski, 

faste brukere vil kunne ha skiene stående i et fast skap, og noen trenger å leie utstyr.  

 Besøkende. Kommer til arenaen i forbindelse med arrangementer, for å overvære trening, eller bare 

for å se på selve arenaen som en severdighet. Tilgang til arena / tribune med tilhørende fasiliteter 

 Drift og personale. Litt ulike roller her, men egne kontor for personale bør ligge sentralt i anlegget i 

forbindelse med vestibyleområde, med separat inngang og tilkomst til anlegget. 

 Jernbaneverket. Må ha tilkomst til tunnelen og utvendig beredskapsareal. Det forutsettes sambruk 

med drift og felles kommunikasjonssystem. Se for øvrig eget kapittel. 

I vårt forslag er anlegget organisert som en lineær struktur over to plan i tunnelens forlengelse med klar 

forankring til byggets adkomstplass. I tilknytning til hovedadkomst fra torget legges en vestibyle over to plan 

med utadrettede funskjoner som resepsjon og arealer for salg og servering.  

 

 

Innenfor vestibylen i plan 1 legges garderobeanlegg og driftsarealer. Mellom garderobene og tunnellen ligger 

skistallen. Skistallen vil i tillegg til lager for ski også være et område for oppvarming, smøring og klargjøring, 

som ligger i kald sone. Skistallen har egen tilkomst fra vestibyleområdet.  

 

Figur 21: Snitt 
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Figur 22: Plan 1 

I plan 2, også med direkteadkomst trapp/heis fra vestibyleområdet legges hovedarenaen som et stort åpent 

areal med tribuner og cafe, med utsikt til fjorden. Skiløpere vil ankomme arenaen opp en rampe fra 

skitunellen. 

 
Figur 23: Plan 2 

 

Administrasjon med kontor og møtefasiliteter kan ligge både i plan 1 og 2 i forbindelse med 

vestibyleområdet. Møteromsfasiliteter kan man også se for seg for utleie til konferanser, undervisning osv. 

På en messanin over kafeen i plan 3 har vi sett på muligheten til å legge et treningssenter, som eventuelt vil 

kunne benytte seg av samme garderobefasisliteter som tunnellen. Treningssenteret er ikke lagt inn som en 

del av programmert areal, da det sannsynligvis vil driftes av en ekstern driver, og forhold rundt dette ikke vil 

bli avklart før i neste fase. 
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6.5.4  Arenaens utforming – sambruk og videreutvikling  

Arenaens utforming er på dette tidspunktet vist på et enkelt nivå gjennom diagrammer og skisser. Arenaen er 

vist som et åpent gulv, med teleskoptribune, vendeområde for skiløpere, samt skytesimulator for skiskyting. 

Utviklingen av innholdet av skiarenaen er en pågående prosess der HST er i kontakt med ulike interessenter 

og forbund. Man kan se for seg en mangfoldig bruk av en slik arena. Det har vært diskutert muligheten for en 

skytebane, baner for curling og treningssenter. Det kan ligge stort potensiale i flerbruk av hallen, men også 

utfordringer i forhold til sikkerhet og fleksibilitet. Det er stor fleksibilitet og generalitet i konseptet som er 

vist. 

I neste fase vil prosjektets endelige funksjonsinnhold, program og evt. utbyggingsfaser bli fastlagt, med 

medvirkning fra ulike interessegrupper og forbund.  

 

 
Figur 24: Ideskisse perspektiv nordområde 
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7  BRANNTEKNISKE KRAV 

7.1 Innledning 

Norconsult AS er engasjert av Olafsen Prosjektadministrasjon AS som brannteknisk rådgiver for utarbeidelse 

av en beskrivelse av funksjonskrav og ytelsesnivå for mulighetsstudie ved Holmestrand Skitunnel. Skitunnelen 

har tre funksjoner: a) Treningsanlegg for idrettsutøvere, b) Teknisk atkomstvei for tilliggende jernbanetunnel 

og c) Rømningsvei for tilliggende jernbanetunnel. Sistnevnte gjør at skitunnelen i sin helhet utformes som en 

rømningsvei, hvor temperatur og snø vil bidra til at brannenergien er tilnærmet 0. 

Dette kapitlet skal synliggjøre hovedgrep og rammer vedrørende branntekniske løsninger. Tilliggende service- 

og evt. publikumsbygg vil løses etter preaksepterte løsninger, mens selve tunnelen vil utformes etter 

funksjonskrav og kategoriseres i brannklasse 4.  

I vurdering av tilstrekkelig personsikkerhet vil følgende akseptkriterier legges til grunn: 

 

 sikt 

 stråling 

 temperatur 

 eksponering av giftige gasser 

 

TEK 2010 med veiledning ligger til grunn for de branntekniske krav.  

7.2 Brannteknisk skissebeskrivelse 
Bygningsdel/Tema Løsning 

Virksomhet i 

objektetene 

Skitunnel, garderober, service- og publikumsbygg. 

Antall etasjer 1 (skitunnel) – 2 (service og publikumsbygg) 

Risikoklasse 2 og 5 

Brannklasse  Brannklasse 4 og 2 

Bruttoareal pr. etasje Skitunnel: 19 155 m
2
 

Service-/publikumsbygg: ca. 2 000 m
2
 

Total bruttoareal Ca. 21 155 m
2
. 

Brannenergi Brannenergien vurderes til å være mellom 0 og 50 MJ/m
2
 i skitunnelen og 

mellom 50 og 400 i service-/publikumsbygg. (Iht. NS-EN 1991-1-2 

Eurocode 1: Del 1-2: Allmenne laster. Laster på konstruksjoner ved brann.)  

Spesiell risiko Tunnelen er i utgangspunktet ubrennbar og utrustet med hovedsakelig 

ubrennbare materialer. Kjøretøy og annet mobilt utstyr som evt. 

representerer fare for at brann oppstår eller spredning av brann må sikres 

på en slik måte at dette unngås. Før mobilt utstyr/tilbehør fraktes inn i 

tunnelen må det utføres en vurdering/analyse av risiko. 

Bæreevne og 

stabilitet 

Evt. isolering av tunnelen må være ubrennbar og sikret slik at nedfall ikke 

inntreffer i den tiden som er nødvendig for evakuering, med god 

sikkerhetsmargin.  

Avstand til 

nabobygg 

Eventuelle servicebygg/publikumsareal beliggende ved tunnelens åpninger 

skal skilles fra tunnelen med REI 120 M konstruksjoner. Tilsvarende gjelder 

for skille mellom skitunnelen og jernbanetunnelen. 

Branncelleinndeling Tunnelen utgjør en sammenhengende branncelle.  
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Bygningsdel/Tema Løsning 

Overflate/kledning B-s1,d0 [In1]  / K210 B-s1,d0 [K1] 
 
Evt. service-/publikumsbygg omhandles som selvstendige prosjekt.  

Isolasjon A2-s1,d0 [ubrennbar] 

Ventilasjon Ventilasjonsanlegget skal ikke bidra til brann og/eller røykspredning. RIV 
må vurdere dette spesielt, ved spørsmål, konferer RIBr. 

Personantall Skitunnel normal drift: Inntil 240 personer 

Ved evakuering av Jernbanetunnel: Inntil 1000 personer? (må verifiseres) 

Brannalarmanlegg Aspirasjonsdeteksjon med talevarsling må vurderes. Brannalarmanlegget 

skal prosjekteres etter NS 3690:2013 Brannalarmanlegg – Prosjektering, 

installasjon, drift og vedlikehold. 

Evakueringsplaner Evakueringsplaner må utarbeides FØR byggverket tas i bruk og samordnes 

med de krav. Evakueringsplanen skal være tilpasset det enkelte byggverk, 

bruk, virksomhet og enkeltpersoner som har behov for assistanse. 

En evakueringsplan må blant annet omfatte: 

 Prosedyrer for rapportering av brann og andre situasjoner som 
krever evakuering. 

 Beskrive hvilke omstendigheter/situasjoner som krever evakuering. 

 Beskrivelse av kommandolinjer for intern organisasjon. 

 Oppgavebeskrivelser for personer som har en rolle under 
evakueringen.  

 Plan for øvelser. Øvelsene må være realistiske med hensyn 
rømning. 

 Rømningsplaner. Dette er tegninger som viser planlagte fluktveier 
og rømningsveier og utganger, og plassering av slokkeutstyr og 
manuelle brannmeldere. Rømningsplaner er beregnet for personer 
som oppholder seg i bygget og inneholder ofte også en kort 
branninstruks, symbol-liste og en markering for “Her står du”. 
 

Rømningsveier Det må avklares om rømningsveier R8, R9 og R10 som er forbindelsene til 
Jernbanetunnelen kan benyttes fra skitunnelen. Evt. benyttes slusene som 
midlertidig sikkert sted. Ellers er det direkte utganger til terreng via 
rømningsvei ut i Nyveien og tunnelens hovedløp i N- og S-ende. 
 
Dør må ha et låsesystem som gjør det mulig å vende tilbake. 

Manuelt slokkeutstyr Anlegget skal være tilrettelagt for effektiv manuell slokking. Ved bruk av 

håndslokkeapparater kan disse være 6 kg ABC pulver eller skum- og 

vannapparater på minimum 9/l liter med effektivitetsklasse 21A etter NS-EN 

3-7 Brannmateriell – Håndslukkere Del 7: Egenskaper, ytelseskrav og 

prøvingsmetoder. 

 

Slokkeutstyr skal merkes med etterlysende plogskilt. 

Nødlys  Anlegget skal utstyres med ledesystem. For prosjektering og utførelse av 

nødbelysning vises det til NS-EN 1838 Anvendt nødbelysning. NS 3926-1 

og -2 Visuelle ledesystemer for rømning i byggverk. 

 

Nødlys/markeringslys i byggverk i brannklasse 4 må fungere i den tiden 

som er nødvendig for rømning og redning, og i minst 60 minutter etter utløst 

brannalarm eller nettbortfall (strømbrudd). 

Tilgjengelighet  Hulrom, loft, sjakter, etc. må være tilgjengelige for inspeksjon. 

Brannvesenets 

innsatsmuligheter 

Det er viktig at forholdene i og rundt anlegget er lagt til rette for at 

brannvesenet skal kunne utføre effektiv rednings- og slokkeinnsats uten 
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Bygningsdel/Tema Løsning 

unødvendig risiko for skader på personell og utstyr. Hovedutforming med 

hensyn til lokale forhold, plassering av oppstillingsplass, tilgang på 

slokkevann og hovedangrepsvei må avklares med lokalt brannvesen.  

Brannkum/hydrant skal lokaliseres ved tilgangspunktene til tunnelen. 
 

Brannvannskapasiteten skal være min 50 l/s fordelt på minimum 2 uttak. 

 

Valg av utstyr for transport inn i tunnelen og lokalisering av dette må 

koordineres med JBV. 

 

Det må legges til rette for radiokommunikasjon i hele tunnelens lengde. 

Orienteringsplan I anlegget må det ved inngangene på hver side være en orienteringsplan. 

Orienteringsplanene må inneholde nødvendig informasjon om rømnings- og 
angrepsveier, slokkeutstyr, branntekniske installasjoner (alarm- og 
slokkeanlegg brannvernleder og annet viktig personell, samt oversikt over 
særskilte farer i sammenheng med brann og ulykker).  

8 JERNBANEVERKET 

Det har gjennom mulighetsstudiet vært opprettet kontakt med representanter fra jernbaneverket (JBV) for 

Holmestrandområdet. To møter med JBV og prosjekteringsgruppen til Holmestrand skitunnel (HST) har blitt 

avholdt for å vurdere aktuelle problemstillinger og løsninger for sambruk av tunnelen. JBV sin hovedbruk av 

tunnelen er i forbindelse med rømning, samt tilkomst til sine serviceområder som er lokalisert to steder i 

tunnelen (ca 400 meter fra hver side). Prosjektet har utarbeidet ulike forslag til løsninger for jernbaneverkets 

krav til rømning og service, og vi ser i dag ingen hindringer for at sambruket av skitunnelen skal kunne la seg 

gjennomføre. Under kapittel 7 BRANNTEKNISKE KRAV er det redegjort for skitunnelen og JBV sine løsninger 

for brann og rømning. For tilgang til serviceområdene vil HST i fellesskap med JBV i forprosjektet se på 

aktuelle løsninger som gir en optimal bruk for begge parter. Dette gjelder i hovedsak JBV sin tilgang til 

serviceområdene med utstyr og verktøy som skjer uten forvarsel og ved akutte situasjoner. Større 

arbeidsoperasjoner som utskifting av trafo kan normalt planlegges i forkant. Det er planlagt at JBV eventuelt 

kan få tilgang til et eget rom/lager til oppbevaring av utstyr/maskiner, etc. for bruk i forbindelse med service. 
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9 KONSTRUKSJON 

9.1 Isolasjon 
På grunn av tykkelsen kan en anta nær stasjonære temperaturforhold i berget. Et isolert hvelv vil dermed gi 

lav gevinst energimessig i forhold til å ikke isolere. I tillegg vil investerings- og vedlikeholdskostnadene 

mangedobles.  

Det må beregnes noe tid til nedkjøling av bergmassen ettersom isolasjonsevnen er dårlig. Til gjengjeld er 

tykkelsen meget stor og en oppnår økt temperaturstabilitet når bergmassen er kjølt ned. Fryselagre i fjell 

benytter dette prinsippet. Beregninger må utføres for å estimere nullisotermens avstand til skitunnelen. 

Dette er viktig for å sikre at skitunnelen ikke skal påvirke anlegget til Jernbaneverket.  

En løsning uten isolasjon taler for kontinuerlig drift av skitunnelen, ettersom det vil kreves en stor 

energimengde for å kjøle ned berget. Frostsprengning bør ikke være et problem, da det vil dannes permafrost 

i berget. 

En annen ulempe med isolert hvelv er at temperaturen vil øke raskere ved driftsavbrudd. En vil da være mer 

sårbar for snøsmelting og forringelse av snøkvaliteten. 

9.2 Drenering 
Dagens dreneringssystem er delvis tett og bør repareres. 

9.3 Hvelv 
Det anbefales en løsning med bergrom uten hvelv. En slik løsning vil gi lave investering- og 

vedlikeholdskostnader da berget kan tas i bruk slik det er. Et bergrom uten hvelv vil videre ha gode 

inspeksjonsmuligheter av både berget og andre bærende konstruksjoner. 

Kunstnerisk utforming i form av lyssetting, maling, bilder eller liknende kan vurderes for å skape et bedre 

innemiljø. 
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10 KULDEANLEGG 

10.1 Innledning 
Det finnes lite referanselitteratur omkring utforming av kuldeanlegg i skituneller. Eksisterende skituneller i 

Europa viser stor variasjon i konseptvalg, tekniske løsninger og driftskostnader. 

En overordnet målsetting i prosjektet er å lage helautomatiske prosessanlegg for å minimere ressursbehov til 

manuelt arbeid. Videre er det lagt stor vekt på løsninger med best mulig energiøkonomi siden denne 

kostnaden vil være vesentlig under driftsfasen. 

Kuldetekniske anlegg er utformet ved bruk av beste tilgjengelige teknologi, og ved bruk av naturlige 

kuldemedier uten klimapåvirkning. 

10.2 Dimensjonerende forhold 
Holmestrand Skitunell er utformet for ca. 200 samtidige utøvere, i tillegg til ca. 100 tilskuere på tribune i 

arenaområdet. Følgende klimatabell er lagt til grunn for dimensjonering: 

Areal varm sone Temperatur [°C] Relativ fuktighet [%] 

Tørre areal 20 – 26 Ikke regulert 

Garderobe 20 – 26 Ikke regulert 

Dusj 24 – 26 Ikke regulert 

   

Areal kald sone   

Målområde/standplass (-3) – 0 50 – 80 

Startområde/smøresone (-3) – (-6) 50 – 80 

Skitunnel (-3) – (-6) 50 – 80  

Tekniske rom kald sone 5 – 15 Ikke regulert 
Tabell 1 

10.3 Kuldebehov, oppstart og drift 
Ved nedfrysing av tunnelen under oppstart må det forventes en viss varighet før man har nådd ønsket 

temperatur. Ved avstenging av kuldeanlegget kan det påregnes en tilsvarende periode før fjellet er tilbake til 

normaltemperatur. Tilsvarende vil tunellen under drift ha et relativt stabilt kuldebehov, som varierer i takt 

med uteklima. Denne egenskapen gir driftsfordeler ved at service og vedlikehold på utstyr kan skje uten 

vesentlig påvirkning av inneklima. 

Referanseprosjekter har en installert kjøleeffekt opp mot 900 kW, eksklusiv kjøleeffekt for avfukting. Når det 

gjelder nødvendig kjøleeffekt i Holmestrand skitunnel kreves mer spesifikke planer for bygninger i hver ende 

av tunellen og grundigere beregninger av varmestrømmen i berget. I tillegg vil det komme effektbehov for 

snøproduksjon. 

Erfaringer gjort i skitunnelen i Oberhof, Tyskland, tilsier at det er behov for å justere temperatur og 

luftfuktighet i kald sone, avhengig av rutiner for snøproduksjon/-preparering. Dette gjøres for å oppnå 

optimal snøkvalitet. 
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10.4 Kuldesentral 
Kuldesentral vil ha CO2 både som arbeidsmedium og sekundærmedium. Det er spesielt tre fordeler med CO2 

som arbeidsmedium: 

 90 % lavere energibruk til pumper sammenlignet med glykolblandet vann  

 Gode muligheter for varmegjenvinning fordi varme kan leveres på et høyt temperaturnivå 

 Kompakte og arealeffektive maskiner med helautomatisk drift 

Typiske arbeidsparametere for kuldeanlegget: 

 Fordampertemperatur: -15 °C 

 Kondensatortrykk: 80 - 90 bar 

 Kondensatortemperatur 40-90 °C, avhengig av konfigurasjon på varm side 

 Den totale kjøleeffekten vil være fordelt på flere kuldemaskiner. Dette gjøres for å oppnå økt 

driftssikkerhet, bedre reguleringsmuligheter og redusert behov for pumpekapasitet. Mulig oppstilling 

av tekniske rom er vist i følgende figur: 

 

Figur 25: Plassering av tekniske rom 

Det er tenkt bruk av luftkjølere, jevnt fordelt i tunnelen. Luftkjølerne består av kjølebatteri med direkte 

ekspansjon av CO2 og vifter for forsert luftstrøm. Det antas 40-100 meter mellom hver kjøler. Luftkjølere vil 

bli montert i tak, og vurderes utformet med et kanalstrekk slik at dyser for snøproduksjon kan integreres. 

Luftkjølerne vil også fungere som avfuktere og slik bidra til stabilt inneklima.  

Eventuelt behov for kjøling av gulv vil bli avklart senere i prosjekteringsarbeidet. Nærmere inspeksjon av gulv 

vil være en del av denne vurderingen. 

Utfordringer som må løses i detaljfasen er knyttet til bergets varmetekniske egenskaper, vanninntrenging, 

effekt av randsoner og tverrslag samt tilstand og egenskaper til grunn under dagens veibane. Det gjenstår 

også noe på avklaring om de funksjonskrav JBV stiller og de begrensinger dette kan legge på utforming av 

tekniske anlegg. 

10.5 Sikkerhet 
CO2 er skadelig for mennesker ved høye konsentrasjoner, typisk over 5000 ppm. Med CO2 som 

sekundærmedium og kuldebærer inne i tunnelen vil man få en fylling på ca. 10 m3. Ved eventuelle lekkasjer 

vil konsentrasjonen fortynnes raskt på grunn av ventilasjon og stort volum i tunnelen. Samlet sett anses 

løsningen som tilstrekkelig sikker. Det vil uansett bli installert måleutstyr for deteksjon av gass i skitunnelen. 

10.6 Varmeleveranse 
CO2 som arbeidsmedium gir gode muligheter for utnyttelse av overskuddsvarme. Det vil være mulig å levere 

nærvarme/fjernvarme og varmt tappevann i temperaturområde 40-90°C uten fordyrende spisslast, og 

varmeavgivning kan tilpasses ulike varmemottakere med forskjellig temperaturbehov. 
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Det forventes at anlegget i størstedelen av året vil kunne produsere overskuddsvarme. For å sikre utnyttelse 

av denne og optimalisere driften tas følgende forutsetninger: 

 Anlegget skal forsyne alle aktuelle arealer i bygget med nødvendig energi til oppvarming og varmt 

tappevann 

 Anlegget skal i tillegg kunne forsyne aktuelle eksterne mottakere med overskuddsvarme 

For å utnytte systemet best mulig må det etableres et vannbårent varmeanlegg med driftstemperatur 

tilpasset behov og avgitt effekt fra kuldeanlegg. De mest aktuelle prosessavsnittene med varmebehov er: 

 Ettervarme i ventilasjonsanlegg (grunnet avfukting, mest i den varme årstiden) 

 Oppvarming av varmt tappevann  

 Gulvvarme i varm sone 

 Gatevarme utenfor bygget, tilpasset UU-krav og god vinterdrift 

 Andre varmesystemer etter nærmere vurdering 

Disse forutsetningene skal gjøre anlegget i størst mulig grad selvforsynt med varme, deretter går all 

overskuddsvarme til eksterne mottakere. Aktuelle eksterne mottakere for overskuddsvarme kan eksempelvis 

være: 

 Nytt svømmeanlegg 

 Nye boligkomplekser 

 Eksisterende bygninger med vannbåren varme 

 Gatevarmeanlegg i nye gågate- og torgarealer 

 Arealer eller objekter med termisk energibehov knyttet til JBV sine anlegg 

Behov for reserveløsning for oppvarming vil bli vurdert senere i prosjektet. Med de store 

effektinstallasjonene som kuldeanlegget representerer vil det være mest aktuelt å benytte elektrokjel som 

reserveløsning. Behovet må ses opp mot eventuelle leveringsavtaler for termisk energi til eksterne kunder, 

der leveringsplikt kan være en del av avtalen. 

10.7 Kuldeleveranse 
Kuldeanlegget kan også levere kjøling til nærområdet. Tarifftilpassing kan tilsi at kjøling levert fra dette 

anlegget kan tilbys til lavere pris enn eksisterende systemer. 

Som eksempel på en annen løsning kan skrapsnø som fjernes fra anlegget legges i depot og fungere som kilde 

for et lokalt kuldeanlegg. Konseptet er kjent bl.a. fra Avinors bygninger på Gardermoen, men er for øvrig lite 

brukt i Norge. Ved å legge skrapsnø til depot kan noe av denne gjenbrukes ved full utskifting av snølaget i 

tunellen, eller som et tilbud til løyper i nærområdet. 

11  VENTILASJON  

11.1 Innledning 

Ventilasjon handler om å oppnå tilfredsstillende luftkvalitet i rom, uten å gå på bekostning av materialer og 

bygningers levetid. Ventilasjon av garderober og tørre areal i servicebygget utformes i tråd med anerkjente 
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løsninger for slike areal i idrettsbygg. Ventilasjon i servicebygget seksjoneres etter arealtype og klimakrav. 

Alle system utformes for variabel drift og med best mulig energigjenvinning. 

11.2 Ventilasjonsbehov 

Ventilasjonsbehovet i skitunnelen baseres på personbelastning og prosessbelastning. Prosessbelastningen 

kommer som følge av tråkkemaskiner, emisjoner og avgasser samt andre forurensningskilder som genererer 

et ventilasjonsbehov. Det er gjort foreløpige estimater på nødvendig friskluftsbehov: 

 Personbelastning 

 200 utøvere. Antatt friskluftbehov 20 l/s per pers.   ca. 14 400 m3/t. 

 Ventilasjonsbehov på grunn av emisjon fra prosesser og flater 

 Settes til 0,5 l/s*m2 snødekket flate.      ca. 30 000 m3/t. 

Foreløpig estimat på dimensjonerende ventilasjonsbehov i kald sone:  ca. 44 400 m3/t. 

Det legges til grunn at all ventilasjon er behovsstyrt, og at CO2 brukes som indikator på klimatilstand.  

11.3 Ventilasjonsanlegg 

Det antas fire ventilasjonsaggregat, plassert i samme tekniske rom som kuldemaskinene , se Figur 25. 

Arealbehovet er på ca. 20 m2 for hvert anlegg.  

Ventilasjonskonseptet vil være basert på bruk av høygradig energigjenvinner, adiabatisk og mekanisk kjøling, 

ettervarme og kapasitetsregulering fra 30-100 % luftmengde. Aggregatene skal gå med variabel andel 

friskluft.  

Luftfordeling i selve skitunellen skjer ved tilførsel via posekanaler i tak, kombinert med en balansering av 

aggregater for å oppnå en viss stempelstrøm i tunellen fra begge ender til teknisk rom i servicetunell midt i 

skitunellen. Luftfordeling må samordnes med brannstrategi i senere planfaser. 

 

Figur 26: Posekanaler. 

Omrøring av luft i tunellprofilet vil bli ivaretatt i hovedsak via luftkjølere. 

12 AVFUKTING  

12.1 Innledning 

Det vil være behov for avfuktingssystemer for å oppnå de kravene til inneklima som er satt inne i skitunnelen. 

Disse kravene er satt for å opprettholde et godt inneklima for å utøve idrett, samt for å bevare snøkvaliteten. 

Personer, luftinfiltrasjon, ventilasjon og snø er kilder til avfukting. Belastningen vil variere mye og avhenger i 

stor grad av årstid og personbelastning. 
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12.2 Avfuktingsbehov 

 Personer 

Hver person som utøver idrett kan utånde 200 – 240 g H2O/t. Med dimensjonerende forhold på 200 

personer i skitunnelen gir det et totalt avfuktingsbehov på 48 kg H2O/t. 

 Infiltrasjon 

Utilsiktet ventilasjon forventes å være lavt, ettersom mye av volumet i kald sone er inne i berg. Det 

forutsetter at tilkomstpunkter fra varm sone blir løst på en hensiktsmessig måte som reduserer 

tilførsel av varm, fuktig luft. Det bør stilles høye krav til lufttetthet i arealer i endene som grenser mot 

uteluft. I dimensjonering av tekniske anlegg anses dette bidraget som neglisjerbart. 

 Ventilasjon 

Størst behov for avfukting vil være i sommerhalvåret. I Oslo er dimensjonerende sommerforhold 26 

°C og 55 % RF, det antas å være tilsvarende i Holmestrand. Ventilasjonsanlegget må utformes med 

intern kjølekapasitet slik at skitunellen ikke tilføres fuktighet utenfra. Både teknologi og energiytelser 

er kjent fra tilsvarende prosjekter. Dimensjonering vil skje i prosjektets detaljfase, og må hensynta 

anleggets brukerprofil. Det er lite trolig at det er stor personbelastning i den varmeste delen av året, 

og ventilasjonsmengder vil bli korrigert tilsvarende. 

 Snø 

Snøens påvirkning på rommets fuktbalanse er ikke avklart i detalj. Det antas at bidraget er lite. 

 

12.3 Avfuktingskonsept 

For avfukting av arena under drift vil luftkjølere i kombinasjon med ventilasjonsanlegg gi nødvendig kapasitet. 

For avfukting utenfor driftstid, dvs. uten hensyn til ventilasjon, antas det at luftkjølere vil gi tilstrekkelig 

avfukting. 

13 SANITÆR 

13.1 Tappevann 

Tappevann hentes fra offentlig nett, og inntak, fordelingssystem og tappepunkt dimensjoneres på vanlig 

måte for brannsikring og normalt forbruk. Installasjoner i kald sone må frostsikres. For vannforsyning til 

snøproduksjonsanlegg, se under kap. Snø. 

13.2 Avløpsanlegg 

Sanitærinstallasjoner tilknyttes spillvannsavløp på vanlig måte. Det legges til grunn at det ikke er lønnsomhet 

i å gjenvinne energi fra gråvann på grunn av relativt små vannmengder og god tilgang på energi fra 

kuldeanlegget. 

Avløp fra snødekte flater er foreløpig definert som overvann og føres til drensanlegg. Det påregnes lite eller 

ingen avrenning fra kald sone under normal drift, når fjelltemperatur er stabilisert. 

13.3 Sanitærutstyr 

Sanitærutstyr i servicebygget skal utformes etter vanlig standard, og indikere god kvalitet, brukervennlighet 

og god driftsøkonomi. Installasjoner i kald sone må frostsikres. 
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14 SNØHÅNDTERING 

14.1 Snøkvalitet 

For at Holmestrand skitunnel skal være et attraktivt tilbud for brukerne vil det være viktig å fokusere på god 

snøkvalitet. Det første som gjelder er å sikre at snøen i utgangspunktet har en god kvalitet, enten det er 

natursnø eller kunstsnø. Videre må snøkvaliteten opprettholdes, og de viktigste faktorene i så måte er: 

 Temperatur 

Et optimalt klima er først og fremst å sikre at det er minusgrader i tunnelen, slik at man unngår 

smelting. Ved gjentatt smelting og frysing vil snøkvaliteten degradere som følger av at snøkrystallene 

blir omdannet til store grovkornede snøpartikler. 

 Luftfuktighet 

Fuktighet fra luften kan trekke ned i snøen og omvendt, og dermed påvirke snøens vanninnhold. For 

våt snø vil gi vannavrenninger under snøen og danne harde, isete spor når den fryser, mens for tørr 

snø vil være vanskelig å bearbeide fordi den ikke lar seg sammenbinde. 

 Kjøling 

I eksisterende skitunneler er det vanlig med både luftkjøling og bakkekjøling. Luftkjøling er nødvendig 

for å motvirke at det dannes en hinne av vann på snøens overflate. Bakkekjøling kan være effektivt 

for å unngå smelting i bunn.  

Følgende tiltak bør gjennomføres for å opprettholde god snøkvalitet: 

 Preparering  

Preparering med tråkkemaskiner vil komprimere snøen og danne faste forhold for skigåing. Noen 

skitunneler rapporterer at preparering annenhver dag er gunstig, for å ikke slite for mye på snøen. 

Det er en fordel om preparering skjer om natten, slik at snøen får litt tid til å «sette seg».  

 Jevnlig etterfylling av snø 

Et lite topplag med nysnø vil vedlikeholde snøkvaliteten. Samtidig er det nødvendig slik at snødekket 

ikke blir for tynt, som følge av komprimering fra tråkkemaskiner og skiløpere.  

 Utskifting av hele snødekket 

Dette bør gjøres med tanke på snøkvalitet og hygiene. Rester av skismurning og lignende vil 

forurense snøen. Dessuten må snøen som har bygget seg opp som følge av etterfylling fjernes. Det 

tas heretter utgangspunkt i at hele snødekket skiftes ut for hver sesong.  

Eksisterende skitunneler har forskjellige metoder for snøhåndtering: 

 Vuokatti 

Tunnelen produserer kunstsnø inne i tunnelen med 10 spesialiserte lanser. Disse produserer snø til 

etterfylling hver måned. Tunnelen må da stenges i to dager og lufttemperaturen senkes til -10 °C. 

Bytte av hele snødekket gjøres hvert tredje år. 

 Jämi 

Høster natursnø til utskifting av snødekket hvert år. 

 Vesileppis 

Høster natursnø, komplementert med utendørs produksjon av kunstsnø. I tillegg lagres omtrent 30% 

av det totale snøbehovet i et hjørne av tunnelen. Denne snøen brukes til etterfylling gjennom 

sesongen. 
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 Vahterusring 

Høster natursnø, komplementert med utendørs produksjon av kunstsnø. Tunnelen har verken 

utskifting eller etterfylling, og skiforholdene er dårlige. 

 Finnfoam Paippi 

Utendørs produksjon av kunstsnø. 

 Torsby 

Utendørs produksjon av kunstsnø til årlig utskifting av snødekket. Ingen etterfylling, men de «pløyer» 

de øverste 5-10 cm av snøen noen ganger i året. 

 Oberhof 

Utskifting av snødekket gjøres årlig med utendørs produksjon av kunstsnø. Etterfylling gjøres hver 

uke med 4 snøkanoner i taket inne i tunnelen. 

 Helsinki 

Isproduksjon. 

 Gøteborg 

Isproduksjon utendørs. Ikke utskifting av snø. 

Med unntak av Gøteborg som har samlebånd, blir all snøen som ikke produseres innendørs fraktet inn ved 

hjelp av kjøretøy. Generelt sett så har tunneler uten utskifting av snødekket dårlige skiforhold. Videre er det 

kun Voukatti, Vesileppis og Oberhof som etterfyller snø. 

14.2 Snøbehov 

Behovet for snø kan deles inn i to: 

 Utskifting av snødekket 

 Jevnlig etterfylling av snø for vedlikehold 

Behovet for snø i Holmestrand skitunnel er beregnet på følgende grunnlag: 

 Løypelengde: 1867 m 

 Bredde: 8 m 

 Dybde: 40 cm 

 Snøtetthet ved første gangs preparering: 300 kg/m3 

 15 % tillegg for svinger, bakker og usikkerhet. 

Dette gir et snøbehov på ca. 6.900 m3 eller ca 2070 tonn. 

Behovet for etterfylling av snø beregnes på samme grunnlag som ovenfor, men med en snødybde på 3 cm for 

hver etterfylling. Dette gir et snøbehov på ca. 520 m3 eller 155 tonn for hver etterfylling. 

Ettersom Holmestrand skitunnel skal være et helårsanlegg, ønskes kortest mulig nedetid i forbindelse med 

utskifting av snø, men 1-2 uker må nok påregnes. Utskiftingen bør videre gjøres når etterspørselen etter snø 

er lav, enten midt på vinteren (januar) eller like etter sesongslutt (mai). Etterfylling må gjøres om natten, da 

det ikke vil være hensiktsmessig når det er skiløpere i tunnelen. Dersom en antar at åpningstiden er fra 

08.00-22.00, har man 10 timer på å etterfylle snø, og preparere løypene.  

Dersom man antar at snøtettheten øker til 500 kg/m3 i løpet av sesongen, vil hyppigheten av etterfylling gi 

følgende utslag på den totale snødybden, sett bort i fra smelting/krystallvekst: 
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 Ukentlig: 1,18 m 

 Annen hver uke: 0,71 m 

 Månedlig: 0,45 m 

Ukentlig etterfylling vil gi en meget stor snødybde i forhold til tunnelens høyde. I tillegg vil det isolere mot 

kjøling i gulvet. Hyppigheten på etterfylling bør dermed ligge et sted mellom annen hver uke og hver måned, 

ettersom frakt av snø ut av tunnelen gjennom sesongen bør unngås for å gjøre anlegget lettere å drifte. Det 

antas i det følgende at etterfylling av snø gjøres på månedlig basis. 

14.3 Snøkilder 

Snøforsyning kan være enten direkte eller indirekte, i form av snølagring. Av hensyn til snøkvalitet, logistikk 

og kostnader er snølagring utelatt som alternativ, og følgende alternativer er ansett som mest nærliggende: 

 Produksjon av kunstsnø 

o Inne i tunellen 

o Utendørs 

 Produksjon av is 

Snøhøsting av natursnø kunne også vært et alternativ, men med tanke på lokale klimaforhold, logistikk og 

kostnader er alternativet forkastet. De gjenværende alternativene blir gjennomgått nedenfor:  

14.3.1 Produksjon av kunstsnø inne i tunnelen 

Denne løsningen vil gi god fleksibilitet på snøproduksjonen, og være uavhengig av klima. Ikke minst vil det gi 

en god snøkvalitet. Spesialiserte dyser (Figur 27) kan plasseres i taket med jevne mellomrom, og gjøre det 

enkelt for tråkkemaskiner å fordele snøen i tunnelen. Dysene krever tilførsel av vann, trykkluft og elektrisitet. 

Dette innebærer en betydelig investeringskostnad, men ettersom det uansett må legges kjøle- og 

ventilasjonsrør i taket vil monteringen av systemet forenkles.  

Produksjonskapasiteten per dyse er begrenset fordi luften i tunnelen vil bli mettet av vann. For å kunne 

etterfylle hele tunnelen i løpet av en natt anslås et behov for minst 30 dyser, som vil gi en avstand mellom 

dysene på ca. 60 meter. Ulempen med denne løsningen er det krever omlag tre ganger så mye energi som 

under vanlig drift. Dermed er dette en lite energivennlig måte å lage snø på, og kuldeanlegget vil være kraftig 

overdimensjonert gjennom ca. 97 % av året.  

Det vil derfor være bedre å dele tunnelen inn i seksjoner, og dekke en seksjon per natt.  Antall og lengde på 

seksjoner vil bli vurdert senere i prosjektet. 

Ved oppstart første gang, eller ved ny innfylling av snø etter fjerning av gammelt snølag vil 

produksjonskapasitet og – metode måtte vurderes opp mot investerings- og driftskostnader. Bruk av 

installert utstyr, kombinert med utvendig snølager kan være et alternativ.  
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Figur 27: Eksempel på dyse for innendørs snøproduksjon (Ratnik) 

14.3.2 Produksjon av kunstsnø, ute 

Ved å produsere snøen utendørs utnyttes klimaet til å gjøre produksjonen energieffektiv, samtidig som man 

oppnår god snøkvalitet. Ulempen er at man da blir avhengig av klimaet, og løsningen kan ikke benyttes til 

etterfylling av snø.  

Årlig utskifting av snø kan derimot fungere med utendørs produksjon, da fortrinnsvis i januar. Holmestrand 

har de siste 20 årene hatt i gjennomsnitt 8,8 dager i januar med en gjennomsnittstemperatur på under -5 °C. 

Ved denne temperaturen kan tre viftekanoner produsere nok snø til utskifting på 3-4 døgn.  

En annen utfordring er at snøen må transporteres inn i tunnelen, og deretter distribueres. Produksjonen bør 

foregå i nærheten av tunnelen for å minimere disse kostnadene. Et område utenfor skitunnelen må da settes 

av til snøproduksjon. Det bør videre bygges et tak over området for at snøhaugen skal kunne ligge i noen 

dager uten å bli påvirket av regn. Transport av snø vil omhandles i neste delkapittel. 

Det blir imidlertid vanskelig å planlegge når en skal produsere snøen, og værlommene må utnyttes når de 

kommer. Dette innebærer at tunnelen må stenge på kort varsel, og tilreisende skiløpere kan få en stor 

skuffelse. I tillegg kan det enkelte år bli umulig å produsere tilstrekkelig med snø utendørs, noe som betyr at 

alternative løsninger bør kunne igangsettes ved milde vintre. 

14.3.3 Produksjon av is 

Is er de siste årene blitt utnyttet som substitutt for snø. Bakgrunnen er at ismaskiner kan operere i 

varmegrader ved en betydelig tilførsel av energi. Denne energimengden kan sammenlignes med 

kjøleeffekten som kreves for å produsere snø innendørs. Ispartiklene som blir produsert brytes ned til mindre 

biter av tråkkemaskiner, og danner en svært grovkornet, våt «påskesnø». Ismaskiner krever tilførsel av vann 

og elektrisitet. 

Det antas i det følgende at én ismaskin plasseres inne i tunnelen, og ikke utendørs. Selv om dette vil ta opp 

verdifull plass i tunnelen, veier det opp for at isen ikke trenger å transporteres inn i tunnelen. Ismaskinen vil 

kunne produsere nok snø til etterfylling i Holmestrand skitunnel i løpet av litt over 6 netter. Det trengs 

dermed minst 7 ismaskiner for å kunne produsere nok is til utskifting på under 3 dager. Den medfølgende 

investeringskostnaden er for høy til at dette er aktuelt. 
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14.4 Frakt av snø  
Uansett hvilken løsning som velges for snøforsyning, kommer man ikke utenom at snø må fraktes ut av 

tunnelen ved utskifting av snødekket. Først og fremst må et dumpeområde etableres i nær tilknytning til 

tunnelen. Deretter må snøen fraktes ut. Dette foreslås å gjøres på en av følgende måter:  

 Kjøretøy 

 Luftblåser/samlebånd 

Smelting av snø og påfølgende drenering utelukkes fordi det vil ta for lang tid, samt at det må en stor 

kjøleeffekt til for å kjøle tunnelen igjen etterpå. 

Det ene tverrslaget som går ut mot Holmestrand sentrum kan muligens benyttes av lastebiler for å frakte snø 

ut. Dette vil imidlertid kreve godt over 300 lastebillass. En luftblåser i taket i kombinasjon med en snøfreser 

kan være en alternativ metode. Ulempen her er at det mangler et nærliggende dumpeområde med naturlig 

fall fra tunnelen. I tillegg kan det bli en dyr investering i forhold til operasjonstid. 

Produksjon, lagring og logistikk vil være vesentlige elementer i videre utvikling av prosjektet. Erfaring fra 

pågående prosjekter med tilsvarende problemstillinger vil bli tilført prosjektet når framdriften tilsier det. 

 

14.5 Vannkilder til snøproduksjon 

Om lag 350 meter fra nordenden av tunnelen ligger Holmestrand Bassengpark, som er den åpenbare 

vannkilden til produksjon av snø/is ved eller i tunnelen. Overvann fra Bassengparken renner i rør som krysser 

tunnelen i underkant av 10 meter fra tunnelåpningen i nord. Rett etter dammen kobles imidlertid rørene 

sammen med avløpsrør. Det må derfor legges nye rør ved bruk av vann fra Bassengparken til snøproduksjon. 

En stor høydeforskjell fra kilde og ned til tunellen gjør at kravet til pumpekapasitet vil reduseres. Beregnet 

vannbehov er på 10 l/s. Det må påregnes et enkelt rensetrinn for vannet, og dimensjonerende kapasitet 

settes til 20 l/s for hele prosessavsnittet. 

Behov for rensing av vannet må vurderes ut fra en analyse av vannkvaliteten. Det er fordelaktig med noe 

urenheter i vannet ved snøproduksjon, men med tanke på inneklimaet i tunnelen er det viktig med en 

undersøkelse. Alternativ vannforsyning er nettvann, men dette medfører økte kostnader for vannforbruk, i 

tillegg til at vannet ikke er ideelt til snøproduksjon på grunn av for høy renhetsgrad og mulig innhold av klor. 

Da gjennomsnittstemperaturen i Holmestrand er over 16 °C om sommeren, anbefales det at vannet forkjøles 

for å øke produksjonskapasiteten. Forkjøling kan skje ved bruk av kuldeanleggets kapasitet. Detaljer om dette 

vil bli avklart i videre planlegging. 
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14.6 Oppsummering 

De tre alternative snøkildene presenteres med fordeler og ulemper: 

 Fordeler Ulemper 

Produksjon av kunstsnø, 
inne 

God snøkvalitet, enkel 
logistikk, uavhengig av klima. 

Energikrevende, lav 
produksjonskapasitet per dyse, 
overdimensjonering av kulde- og 
ventilasjonsanlegg 

Produksjon av kunstsnø, 
ute 

Lav energibruk, høy 
produksjonskapasitet, god 
snøkvalitet. 

Avhengig av klima, kompleks 
logistikk – særlig ved etterfylling, 
vanskelig å planlegge 

Produksjon av is Uavhengig av klima Svært energikrevende, middels 
snøkvalitet, snøen må distribueres. 

Tabell 2: Fordeler og ulemper med de ulike snøkildene 

For å synliggjøre forskjellene mellom de forskjellige alternativene er de vurdert på følgende fem punkter: 

 Klimaavhengighet   

 Snøkvalitet   

 Energibruk   

 Logstikk/drift    

 Investeringskostnad 

De tre alternativene er vurdert på hvert punkt med karakter 1-5, hvor 5 er beste karakter, se Tabell 3. 

 Produksjon av 
kunstsnø, inne 

Produksjon av 
kunstsnø, ute 

Produksjon av 
is 

Klimaavhengighet 5 1 5 

Snøkvalitet 5 4 2 

Energibruk 1 5 1 

Logistikk/drift 5 1 3 

Investeringskostnad 1 4 1 

SUM 17 15 12 
Tabell 3: Sammenligning av de ulike snøkildene 

Det første Tabell 3 viser er at isproduksjon ikke har noen åpenbare fordeler i forhold til de andre to 

løsningene. Videre er det ingen av løsningene som er best i alt, men produksjon av kunstsnø inne i tunnelen 

har jevnt over de beste resultatene, og også høyest totalsum. Metoden er imidlertid ikke optimal med tanke 

på årlig utskifting av snødekket på grunn av høyt energiforbruk og mulig overdimensjonering av 

kuldeanlegget når hele snødekket skal erstattes. 

På nåværende tidspunkt i analysen peker følgende seg ut som en god strategi for snøhåndtering: 

 Etterfylling 

Bør gjøres på månedlig basis, med produksjon av kunstsnø, inne i tunnelen. Lagring av snø inne i 

tunnelen er et alternativ, men dette krever en utbygging av tunnelen. 

 Utskifting av snø 

Bør gjøres med produksjon av kunstsnø utendørs. Utskiftingen bør fortrinnsvis gjøres hvert, men på 

grunn av klimaet kan dette vise seg å bli vanskelig enkelte år. Reserveløsninger bør derfor evalueres. 

 Frakt av snø  
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Å bruke kjøretøy, for eksempel lastebil eller traktor med henger i kombinasjon med snøfreser, er en 

utprøvd metode som fungerer. Fordelen med denne metoden er at det ikke krever noen 

investeringskostnad, og at maskinene kan leies inn for en uke i året under utskifting av snødekket. 

Alternativet er å bruke en luftblåser eller et samlebånd. 

15 ELEKTRO 
Det forutsettes at alt eksisterende elektrisk anlegg i tunnelen må saneres. Dette både med tanke på kvalitet 

og funksjoner som kreves for det nye anlegget. Hovedbakgrunnen er at tunnelen skal ha klasifisering som 

sikker sone i forbindelse med rømning fra jernbanetunnelen og skitunnelens egne brukere og ansatte. 

Derimot vil det i neste fase gjennomføres en vurdering av om eksisterende trafo(er) som står i sideområdet til 

tunnelløpet kan benytes for den nye skitunnelen. 

16 UNIVERSELL UTFORMING 

Universell utforming betyr at produkter, byggverk og uteområder som er i alminnelig bruk skal utformes slik 

at alle mennesker skal kunne bruke dem på en likestilt måte så langt det er mulig, uten spesielle tilpasninger 

eller hjelpemidler. 

Prosjektering med utgangspunkt i universell utforming vil være basert på tre forhold:  

 Mennesket som barn, ung, voksen, eldre 

 Mennesket med funksjonsnedsettelse i forbindelse med bevegelse, orientering og overfølsomhet 

ovenfor luftforurensninger og materialer 

 Mennesket som bruker tekniske hjelpemidler som har konsekvenser for utforming 

 

Holmestrand skitunell har en eksiterende «bygningskropp» (tunellen) som har de beste forutsetninger for å 

tilrettelegge hele dette området for optimal bruk for alle typer brukere. Når det i tillegg legges på en 

bygningsdel på begge sider av tunellen som har en universell utforming på høyt nivå, vil anlegget ha de beste 

forutsetninger til å kunne tilby et unikt opplegg og treningstilbud for de med spesielle behov.  

Anlegget kan med de forutsetninger som foreligger, samt med god videre tilrettelegging, bli Norges eller 

muligens Europas beste anlegg med tanke på universell utforming. Holmestrand skitunnel vil kunne ha en 

optimal løypetrase for skikjelker.   

Det forutsetter også at anlegget blir utformet slik at disse brukerne får den enkleste og beste muligheten til å 

ankomme anlegget med tanke på transport, parkering og tilkomst til fasilitetene. 
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17 ØKONOMI 

17.1 Investering 

For å anslå prosjektkostnaden er det utarbeidet et stokastisk kostnadsestimat basert på en trinnvis 

kalkulasjon. Det er estimert en forventet prosjektkostnad (P50) på 190 millioner kroner inkludert moms.  

Dette inkluderer et romprogram iht. kap. 6.3.2, og nødvendige fasiliteter for å kunne gi et attraktivt tilbud for 

langrenn og skiskyting. Foreslått kostnadsramme (P85) inkludert marginer og reserver anbefales satt til 212 

millioner kroner. I kostnadsestimatet er det medtatt en enkel og nøktern variant av hvordan Holmestrand 

skitunnel kan se ut om en legger seg på en moderat standard.  

For å tilføre et 1000 m2 treningssenter til prosjektet anslås det en økning av investeringskostnaden på 25 

millioner kroner. Denne økte investeringskostnaden må sees opp mot leieinntektene treningssenteret vil 

medføre.  

På grunn av stor usikkerhet rundt planer for området rundt bygget på nordsiden og eventuell sambruk av 

arealer med jernbaneverket er det kun medtatt 1 million kroner for utomhusarbeider. Det er estimert årlige 

inntekter på 12 millioner kroner, og årlige driftsutgifter på 9 millioner herunder drift av anlegget og tekniske 

installasjoner, ansatte. Dette er eksklusive låneutgifter. 

17.2 Inntektsgrunnlag for skianlegg i Holmestrand 

17.2.1 Generelle vurderinger 

 

Inntektspotensialet for skianlegget i Holmestrand ligger i stor grad i billettinntekter, utleie av arealer og 

aktivitetsrom og kommersiell service utført av HST. En ikke identifisert inntekt kan skrive seg fra salg av 

overskuddsenergi (varme og kulde) fra tunnelanlegget til annen virksomhet i Holmestrand sentrum. Det er 

vanskelig å fastslå størrelsen på alle disse inntektene, ikke minst fordi nordmenn ikke har noen tradisjon for å 

betale for å gå i skiløyper og fordi troen på at kalde og snørike vintere vil komme tilbake ikke slipper taket hos 

folk flest. 

Eksisterende langrenns- og alpinanlegg opererer med sterkt varierende billettpriser alt etter bruk, alder og 

tid. I det følgende er det derfor foretatt enkle beregninger av billettinntekter på grunnlag av alternativt antall 

besøkende på 30.000-35.000-40.000-45.000-50.000 i året, men med basis i en gjennomsnittspris per dag.  

Norge har ingen kombinerte innendørs helårs ski- og vintersportsanlegg. Anlegget i Holmestrand skal omfatte 

langrenn og skiskyting. Om anlegget også skal inkludere en curlingbane og en mindre isflate for skøyter vil 

vurderes nærmere i neste fase. Det finnes ikke noe annet grunnlag for å sammenligne inntektspotensialet 

enn tilsvarende anlegg i Torsby og Gøteborg i Sverige og Oberhof i Tyskland. 

Samtidig er det ingen tradisjon i Norge for å betale for å benytte et langrennspor. Omkring 60 % av brukerne i 

Torsby er nordmenn, som betaler mye for å benytte anlegget i form av reise, overnatting, bespisning og 

inngangsbilletter. Derimot er det akseptert at det betales høye avgifter for å benytte alpinanlegg i for 

eksempel i Trysil og Hemsedal og en rekke større og mindre anlegg rundt om i landet. 

Det er grunn til å tro at villigheten til å betale for å benytte innendørs langrennspor vil øke i takt med ustabile 

vintre, men det er behov for å legge prisene på et slikt nivå at tradisjonen fester seg. 
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17.2.2 Billettnivå i Torsby 

 

Skianlegget i Torsby tar årlig imot omkring 35.000 besøkende. Det ligger i Torsby kommune, som er omtrent 

like stor som hele Vestfold fylke og har 12.000 innbyggere. Markedet er preget av tilreisende, noe som krever 

stor overnattingskapasitet og matservering. Kapasiteten dekkes av et voksende antall rom i hotell, 

persjonater, B&B. Opptil 60 prosent av brukerne kommer fra Norge. Flesteparten av brukerne reiser med bil, 

noe som krever 2-2,5 timers reisetid. I tillegg kommer billettutgifter for å bruke anlegget. 

To-tre dagers besøk i Torsby vil med andre ord bli en relativt kostbar fornøyelse. 

Billettprisene varierer alt etter tidspunkt på året. Fra mai og til midten av august er prisen litt lavere enn 

resten av året: 

1 time:  180 kr (mai-august)  200 kr (resten av året) 

1 dag:  220    300 kr 

2 dager: 400 kr    550 kr 

3 dager: 580 kr    750 kr 

4 dager: 700 kr (+120 pr dag)  950 kr (+200 pr dag) 

Årskort: 1990 kr    1990 kr 

 

Det er ellers avgift på personlige nøkkelkort som kan fylles på og brukes på nytt. Barn under 8 år i følge med 

voksne går gratis. Det gis grupperabatter på 10 % for 10-19 personer og 15 % for grupper over 20. 

Skiskole med instruktør koster 220 kr timen for voksne, ungdom 160 kr, barn 80 kr og familier 600 kr. Smurte 

ski, ski, sko og staver er inkludert. Bruk av skitunnelen i kombinasjon med gymnastikk/treningsanlegg i 3 

dager koster 950 kr for voksne og 650 kr for seniorer (+65 år). Bruk av skytebane koster 60 kr. Eksklusiv bruk 

av hele skianlegget koster 3000 timen. 

Gjennomsnittlig billettpris pr dag for alle brukere ligger på omkring 250 kr.  

17.2.3 Billettnivå i Oberhof 

 

Skianlegget i Oberhof (Thüringen) er en del av en omfattende turistsatsing i hele området. Stedet omfatter en 

liten landsby hvor alle overnattingssteder med 3200 senger og mange kafeer og restauranter betjener helårs 

innendørs langrenn og skiskyting, bob- og alpinanlegg for vinteren, stort skiskytteranlegg som er en del av det 

årlige skiskyttersirkuset i Europa, tre hoppbakker med plast for skihopping om sommeren, rulleskiløyper og 

milevis med turstier. Oberhof satser på å tilrekke seg aktive og turister også når snøen og vinteren svikter. 

Stedet ligger langt foran i denne utviklingen. 

Ski- og skiskytteranlegget innendørs er svært enkelt med en filial til sportsforretningen i sentrum betjent av 

en person, tre ansatte til å ta seg av hele anlegget, holder åpent 11 måneder i året (335 dager) og satser på 

toppidrettsløpere fra hele Europa. Oberhof har 30.000-35.000 brukere i året fra Tyskland og de store 

skinasjonene i Europa. På de mest hektiske dagene har Oberhof Skihalle 1000 besøkende, noe som betyr at 

toaletter, dusjer og skap har en viss overkapasitet resten av året. 

En del bussturister - faktisk opptil 30.000 mennesker - benytter anledningen til å frekventere toalettene i 

anlegget, samtidig som de ser på skiløpingen og anlegget. Det er derfor bygget en liten balkong i kombinasjon 

med toaletter, og brukerne må betale 1 Euro i en automat for å komme inn. Dette gir er automatinntekt på 
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rundt 300.000 kr årlig. En egen kafeteria med relativt enkel mat og drikke er knyttet til anlegget og drives av 

et privat firma som betaler leie for lokalene. 

Prissystemet i Oberhof er mye enklere enn i Torsby, ikke minst fordi anlegget markedsføres overfor 

toppidrettsutøvere. Barn under 5 år går gratis, mens barn i aldersgruppen 5-12 år kommer inn for halv pris. 

Det gis grupperabatt på 10 % for 10 personer eller mer.  

Mens Torsbys billettpriser stort sett er basert på dagsbruk, har Oberhof timepriser: 

1 time:  150 kr 

2 timer:  220 kr 

3 timer:  280 kr 

5 timer:  440 kr 

10 timer: 800 kr 

Familietime: 350 kr 

Familiedag: 500 kr 

 

Det er vanskelig å regne om disse billettprisene til en sammenlignbar dagspris i forhold til Torsby. Trolig ligger 

gjennomsnittlig dag/besøkerpris i Oberhof på rundt 300 kr. 

17.2.4 Billettnivå Göteborg 

 

Nordic Wellness har bygget et stort multisportsanlegg i Göteborg, med en helt flat betonghall hvor det er lagt 

en 1,2 km langrennsløype uten bakker. Anlegget er usedvanlig enkelt og er åpent hele året. Prisene er: 

Timepris Voksen:    150 kr  8-18 år: 100 kr   65+: 100 kr 

Dagspris Voksen:    250 kr  8-18 år: 175 kr  65+: 175 kr 

2 dager  Voksen:    425 kr  8-18 år: 300 kr  65+: 300 kr 

Familie dag (2+2)     600 kr 

10-kort: Voksen:  2995 kr 

Måned  Voksen:  1495 kr  8-18 år: 995 kr  65+: 995 kr 

Årskort: Voksen:  4995 kr  Student: 3996 kr 

Skiskap måned:                   200 kr   

 

Gjennomsnittlig dagpris for brukerne ligger rundt 220 kr.  

17.2.5 Billettnivå alpint Norge 

 

En rekke idrettslag i Norge bruker store menneskelige og økonomiske ressurser til å kjøre opp langrennspor i 

skog og mark. Norske skiløpere krever i dag trikkespor eller godt oppkjørte skøyteflater, uansett alder. Mens 

langrennsløpere ikke er vant til å betale for å gå på ski, er betaling en lang tradisjon innenfor alpinkjøring.  

Et eksempel på denne forskjellen er at Botne Skiklubb vinteren 2015/2016 ba løpere om å betale for bruken 

av oppkjørte spor i områder av Botnemarka hvor det var lagt snø produsert med snøkanoner. Dette er etter 

hvert en nokså kostbar produksjon. Mange protesterte mot dette, og det foregikk en debatt i alle typer 

media. Dette skjedde i en sesong hvor en nyinnkjøpt løypemaskin knapt var i bruk fordi vinteren var kort, 

med lite snø som forsvant raskt. 
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Alpinutøvere betaler høye billettpriser for å utøve sporten sin. Vi har brukt billettprisene fra SkiStars anlegg i 

Trysil og Hemsedal som eksempel, fordi disse stemmer godt med markedet, selv om det er en del variasjoner 

rundt om i landet.  

Følgende priseksempler er for henholdsvis ”voksne” og ”ung/+65 år”: 

Ukepass: 2080 kr  1640 kr 

1 dag:    430 kr    340 kr 

2 dager:   860 kr    680 kr 

3 dager: 1195 kr    950 kr 

4 dager: 1535 kr  1215 kr 

5 dager: 1835 kr  1450 kr 

10 dager: 2320 kr  1840 kr 

12 dager: 2560 kr  2040 kr 

14 dager: 2800 kr  2240 kr 

Ettermiddag:   400 kr    315 kr 

2 timer:      380 kr    300 kr 

Kveld:    250 kr    205 kr    

17.2.6 Billettnivå Holmestrand 

 

Når nivået på brukerpriser skal fastsettes for anlegget i Holmestrand, er det grunn til å legge vekt på at 

logistikken for Holmestrand er helt annerledes enn i Torsby og Oberhof. Skiløpere kan gå rett inn i skianlegget 

fra jernbanestasjonen. Reisetid og behov for overnatting vil være mye lavere. Godt over en million 

mennesker kan nå anlegget på mindre enn en time med bil eller tog. Dermed blir kostnaden for den enkelte 

brukere mye lavere.  

Samtidig er det viktig å etablere et billettsystem som er enkelt og greit og som virker attraktivt for brukerne. 

Det antas at gjennomsnittlig dagskostnad for brukere i alle fall bør ligge på 300 kroner: 

300 kr fra 30.000 besøkere =   9,0 millioner kr 

300 kr fra 35.000 besøkere = 10,5 millioner kr 

300 kr fra 40.000 besøkere = 12,0 millioner kr 

300 kr fra 45.000 besøkere = 13,5 millioner kr 

300 kr fra 50.000 besøkere = 15.0 millioner kr 

17.2.7 Mulige andre inntekter 

 

Vintersportsanlegget i Holmestrand vil inneholde en rekke servicevirksomheter. I det videre arbeidet med 

utvikling av anlegget må HST ta stilling til om eierne skal drive denne virksomheten selv eller leie ut til 

drivere. I det følgende er en liste over områder som skal vurderes som potensielle inntektskilder for leier eller 

HST: 

 Sportsforretning - areal leies ut til eksisterende eller ny forretning i Holmestrand 

 Treningssenter - areal leies ut til eksisterende eller ny forretning i Holmestrand 

 Cafe - areal leies ut til eksisterende eller ny forretning i Holmestrand 

 Skistall - eies og drives av HST som en del av inngangsbilletten eller drives av sportsforretning 
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 Smørehall - hall betjent av sportsforretning og egensmøring 

 Utleie av ski, staver, støvler, antrekk, rulleski - drevet av sportsforretning 

 Utleie av skap for ski/rulleski/utstyr 

 Tilskuerområde og toaletter for besøkende - automat som i Oberhof 

 Konferanselokaler 

 Skiskytesimulator/jaktsimulator 

 Curlingbane 

 Bilparkering 

 Skiinstruktør - fast ansatt eller innleid 

 Mindre isflate for barn 

 Salg av overskuddsenergi 

17.2.8 Spillemidler  

Det er avholdt et møte med kulturdepartementer for å undersøke hvilke muligheter prosjektet har for å 

motta spillemidler. Siden prosjektet er unikt i Norsk sammenheng, er ikke «skitunnel» dekket av 

kulturdepartementets eksisterende veileder. Kulturdepartementet var allikevel positive til prosjektet, og vil 

gjøre en særskilt vurdering av prosjektet som en helhet. Det må dermed opprettes kontakt med 

kulturdepartementet igjen når det foreligger et budsjett samt et endelig romprogram der det er fastsatt 

hvilke fasiliteter som skal medtas i prosjektet. 

Holmestrand skitunnel AS sine vedtekter er sendt inn til kulturdepartementet for godkjenning. 

Til informasjon listes det opp nedenfor de mest relevante fasiliteter i kulturdepartementets veileder 

«bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet – 2016»: 

Innendørs skytebane, 15 m: 5 - 9 baner. Tilskudd: maksimalt kr 700 000. 

Snøkanoner, pumper, vannbasseng, tilførselsledninger og annet utstyr som er nødvendig for snøproduksjon. 

Tilskudd: maksimalt kr 1 000 000. 

Skiskytteranlegg: I et skiskytteranlegg inngår start-/målområde, skytebane, strafferunde og vekslingsfelt. 

Tilskudd: maksimalt kr 1 000 000. 

Langrennsanlegg: I et langrennsanlegg inngår stadion, smørebod, sprinttrasé og løyper (traséarbeid) i 

tilknytning til permanent stadion. De ulike anleggsenheter i forbindelse med et langrennsanlegg kan vurderes 

som separate søknader. Tilskudd: maksimalt kr 700 000. 

Løypetraséer med asfaltdekke: Til løypetraséer for helårsbruk med asfaltdekke kan det i tillegg søkes om 

tilskudd på 1/3 av kostnadene inntil kr 700 000 til legging av asfaltdekket. Store anlegg: etter særskilt 

vurdering av departementet. 

Curlinghall med to baner. Tilskudd: maksimalt kr 3 000 000. 

Curlinghall med fire baner. Tilskudd: maksimalt kr 7 500 000. 

Innendørs kunstisflate: Eventuelt etter særskilt vurdering. 

Basert på en total særskilt vurdering og ut i fra tidligere erfaringer fra andre idrettsanlegg og tildeling av 

spillemidler fra kulturdepartementet anslår vi at spillemiddelstøtten vil ligge mellom 10-15 mill kroner. 
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18  SIDEPROSJEKTER 

18.1 Overnatting og bespisning 

Vinteranlegget i Holmestrand øker behovet for at privat næringsliv kan stille med kapasitet for overnatting og 

bespisning. Virksomheten innenfor disse områdene i Torsby har vokst sterkt etter at anlegget ble bygget i 

2006, selv om det til tider fremdeles er ventelister og kø for overnatting. Torsby kan tilby omkring 650 

sengeplasser av svært vekslende kvalitet. Oberhof har 3200 sengeplasser som betjener et variert spekter av 

vinteridrett, helårs skihall og generell vinter- og sommerturisme.  

Fjordhotellet er den eneste og svært begrensede muligheten for overnatting i Holmestrand. Det er svært 

vanskelig å vurdere behovet for fremtidige hotellkapasitet fordi anlegget i stor grad treffer besøkere som ikke 

trenger overnatting. Samtidig er det helt klart at Fjordhotellet har så få rom at det på ingen måte 

tilfredsstiller behovet. Bare skianlegget trenger uansett rimelige B&B-løsninger, leiligheter for utleie til 

idrettslag og enkeltpersoner og ett eller flere hotell med god standard for lengre tids opphold (mer enn to 

dager).  

Behovet i Holmestrand kan på ingen måte sammenlignes med behovet i Oberhof, fordi dette stedet har en 

omfattende helårs turistvirksomhet. Holmestrand kan heller ikke sammenlignes med Torsby, fordi lang 

reisetid (2-3 timer) til skihallen krever overnatting. Holmestrand tilbyr primært aktiviteter for nærområdet 

med en times reisetid eller mindre. 

Derimot er det slik at skianlegget, økt maritim virksomhet knyttet til småbåthavna, ombygging av sentrum, 

utbygging av flere nye boområder og utviklingen av Langøya i tiden frem til 2020 krever en helt annen 

hotellkapasitet. Dessuten foregår det planlegging for det som utgjør indrefileten i Holmestrand sentrum - 

som går under navnet Hakan - og etablering av et bilfritt sentrum. Alt dette øker behovet for overnatting og 

dessuten et større omfang av varierte spisesteder.  

I gamle dager var Holmestrand en badeby for den ”kondisjonerede” befolkningen, med egen bru ut fra 

strandlinjen til et badehus. Det gamle hotellet Societeten var knyttet til dette anlegget. Det som er igjen av 

Societeten eies av Jan Birger Lie. Bygningsfasaden er fredet og benyttes i dag stort sett til boliger. Hotellet var 

opprinnelig mer en dobbelt så stort, men den andre delen ble revet i 1990 fordi den var i ferd med å falle 

sammen. Arealet etter det som ble revet eies av kommunen og benyttes til parkering.  

Jan Birger Lie er interessert i å etablere Societeten som er rimelig kort-hotell, med påbygg som dekker både 

hans eget parkeringsareal og kommunens areal. Et slikt hotell vil passe godt inn i arbeidet med å skaffe enkel 

og billig overnatting for brukere av skianlegget. 

De omfattende planene for utbygging av hele Holmestrand sentrum i perioden frem til 2020 vil forsterke 

behovet for ett eller flere hotell som kan ta i mot turister, mindre møter og konferanser, idrettsfolk i form av 

utøvere og ledere og næringslivet generelt. Arbeidet med ett eller flere slike overnattingssteder bør knyttes 

til eksisterende hotellkjeder/eiere som er villig til å delta i utvikling av ”Byen på Bryggekanten”. 
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Figur 28: Slik ser Societeten ut i dag, eies av Jan Birger Lie 

 

 
Figur 29: Det gamle Hotell Societeten 

Som en fremtidig utvikling av serviceanlegget for skiaktivitetene må det også legges inn en mulig bygging av 

boenheter i form av leiligheter og hybler, som kan eies/leies av idrettslag som ønsker permanent treningstid 

året rundt i Holmestrand. Det antas at området sør for tunnelåpningen kan egne seg best for dette formålet. 

Dette vil også kreve et ikke identifisert antall parkeringsplasser.  

I det lille stedet Oberhof kryr det av kafeer, restauranter og forskjellige spisesteder som alle sammen lever av 

turister og idrettsfolk. Behovet for spiseplasser i Holmestrand vil ikke bli like stort, men skianlegget og øvrig 

utbygging vil generelt danne grunnlag for en voksende næringsvirksomhet både innenfor bespisning og flere 

typer forretninger.  
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Det antas at når Langgaten blir bilfri, og eventuelt dekkes av glasstak, vil gaten bli bygget om til å være en 

attraktiv plass for nye forretninger og restauranter/kafeer/gatekafeer. Forretningene bør tilby et vareutvalg 

som ikke uten videre finnes i Horten, Drammen og Tønsberg og heller ikke de tradisjonelle kjedene som 

finnes i ethvert varemagasin landet over. Målet må være å trekke til seg kunder fra de samme byene fordi de 

får et annet tilbud i Holmestrand.  

 

 

 
Figur 30: Oberhof kryr av hotell, utleieleiligheter, kafeer og restauranter 

Spisestedene bør i større grad enn i dag spesialisere seg med menyer for eksempel med norsk tradisjonsmat, 

italiensk mat, biff og burger, fransk bistro, sjømat og småsteder med lette og rimelige retter. Dagens tilbud er 

stort sett en blanding av litt av hvert. I en mer turistpreget by holder ikke dette. 

18.2 Rulleskiløype 

Når den nye Vestfoldbanen med ny stasjon i fjellet og en 13 km lang tunnel åpner i 17. desember  2016 blir 

det gamle jernbanesporet frigjort. Det er vedtatt at skinnegangen skal fjernes og hele traseen nordover mot 

Sande skal knyttes til og bli en stor forlengelse av eksisterende kyststi. Stien går i dag langs fjorden gjennom 

Holmestrand. 

Den fremtidige kyststien nordover passerer noen av de fineste fiskeområdene for sjøørret i Sør-Norge. 

Kyststien blir asfaltert og skal ellers benyttes til friluftsliv i form av sykling, jogging, turgåing og rulleski. 
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Figur 31: Kyststi i kombinasjon med rulleski, knyttet direkte til helårs skianlegg 

Denne mulighetsstudien forutsetter at Kyststien knyttes direkte til skianlegget ved tunnelåpningen, slik at det 

er mulig å kombinere skivirksomhet på snø og trening på rulleski. Behovet for en slik kombinasjon har vist seg 

svært stort i Oberhof. Dette blir i så fall det eneste anlegget i Norge med denne muligheten. Kombinasjonen 

er etterspurt av skiløpere. I planleggingsfasen må Vestfold fylke, kommunen, Jernbaneverket og HST sammen 

legge til rette for dette. 

18.3 Utnyttelse av kulde og varme 

Skianlegget i Holmestrandtunnellen blir egentlig en gigantisk fryseboks der det produseres en del ekstra 

energi ut over det som benyttes av HST. Anlegget vil altså produsere overskuddsenergi i form av varme og 

kulde. Denne energien kan selges til annen virksomhet i Holmestrand sentrum og dermed bidra til å styrke 

skianleggets økonomi. Slik sett gir skianlegget et energitilskudd til lokalmiljøet.  

Kulden kan benyttes til kjøling av boliger, forretningslokaler eller kontorer i stedet for eller i tillegg til 

energikrevende kuldeanlegg som normalt plasseres på taket av slike bygg, drevet av elektrisitet. Holmestrand 

er i dag ingen foregangskommune for bruk av slike energiformer. Anlegget vil bidra til at dette bildet endres.  

Dessuten kan kuldebidraget muligens benyttes til å holde ved like en mindre isflate for skøyting på et egnet 

sted i byen, et anlegg som vil likne Spikersuppa i Studenterlunden. 
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Figur 32: Skisse fra Holmestrand Utvikling som eksempel på hvordan Hakan kan bygges ut 

Skianlegget vil også produsere energi i form av varme. Når Hydros smelteverk i sentrum er i drift, holder 

kjølevannet i underkant av 20 grader og slippes rett ut i sjøen. Samlet vil  overskuddsenergi fra skianlegget og 

kjølevannet fra Hydro gi et viktig bidrag til å varme opp et svømmeanlegg på Hakan.  

Svømmeanlegget kan bygges enten i form av et åpent saltvannsbasseng i den såkalte Jollehavna, et større 

bad/badeland på samme sted eller begge deler. Et badeanlegg med hotell, konferansesenter, et sterkt ønsket 

behandlingsbasseng med varmt vann for revmatikere og en rekke andre fremtidige institusjoner vil bli et 

viktig element i ombyggingen av Holmestrand sentrum (Hakan). 

Disse energiressursene bør få en sentral plass når Holmestrand kommune i løpet av dette året starter 

arbeidet med endre bruken av Hakan. Det forutsettes at Holmestrand kommune i sin planlegging legger til 

rette for å utnytte denne tilleggsenergien på en god måte. Dette vil bidra til at utviklingen av Hakan kan bli en 

svært energivennlig utbygging.  
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Figur 33: Jollehavna egner seg som utgangspunkt for et svømmeanlegg 

Det forutsettes av Holmestrand kommune under sin planlegging av bysentrum planlegger for  et ledningsnett 

som kan transportere overskuddsenergien til aktuelle steder i sentrum. 

Et eget og fremtidig forretningsområde blir produksjon, lagring og salg av snø til lokale utendørsanlegg. Dette 

forutsetter at det settes av lagerplass med god tilgang for store lastebiler for uttransport av snø. Det 

forutsettes også at lageret enten har et fundament med permafrost eller holder en temperatur som hindrer 

smelting. Det antas at overskuddskulde fra skianlegget kan bidra til dette. Lageret bør lokaliseres sør for 

tunnelen. 

18.4 Parkeringsbehov 

Holmestrand sentrum utgjør et nokså begrenset areal. I dag benyttes en rekke av de gamle branntomtene til 

parkering. Planer går ut på å bygge igjen disse tomtene, og det første er et nytt bibliotek der arbeidet er 

kommet godt i gang. Dermed forsvinner etter hvert mange av dagens parkeringsplasser. Utviklingen av byen, 

Hakan, Vestfoldbanen og skianlegget vil kreve godt planlagte parkeringsanlegg.  

Mye tyder på at parkeringsbehovet for hele byen bør dekkes gjennom et høyt parkeringshus inne i Bakken - 

fordi dette kan ”gjemmes bort” mot fjellveggen i kombinasjon med boliger eller næring helt opp mot ”fjellet” 

- og/eller ved å bygge et anlegg i flere etasjer langs Hydros anlegg mot båthavna. Hydro vil i så fall beholde 

sine parkeringsplasser, samtidig som resten av byens behov blir dekket. Skitunnelen vil vurdere parkering i 

forbindelse med serviceanlegget sør for tunnelen, men dette må sees i sammenheng med en eventuell 

adkomst til skitunnelen fra sydenden. Dette vil bli avklart i den videre planleggingen.  
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18.5 Sportsforretning 
 

 
Figur 34: Sportsforretningen i Oberhof selger og leier ut alle typer utstyr for bruk av skianlegget 

Skianlegget i Holmestrand vil ha behov for en fullassortert sportsforretning som selger og leier ut alle typer 

utstyr som trengs for bruk av anlegget. Det antas at dette bør være en filial av eksisterende sportsforretning i 

Holmestrand, en filial som slik som i Oberhof betjenes av en person. Sportsforretningen betaler en årlig areal- 

og bruksleie til HST og drives som en separat enhet. 

Forretningen lokaliseres til hovedinngangen hvor det også plasseres betalingsterminaler, med tilknytning til 

rom for preparering av ski og skistall. Utstyret kan bestilles på forhånd over anleggets hjemmeside, slik at det 

står klart til avhenting når kjøper/leietaker kommer til inngangen enten i sør eller i nord. Betaling for denne 

tjenesten skje ved forhåndsbetaling over den samme hjemmesiden. 

Sportsforretningen står for betalt preparering av ski og andre tjenester som knyttes til utstyr og bruk av 

anlegget. I denne delen av anlegget skal det også være et separat rom med plass for egenpreparering av ski. 

19 VEDLEGG 
 

Vedlegg 1: Utforming av løypeprofil 

Vedlegg 2: Fremdriftsplan  
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Vedlegg 1: Utforming av løypeprofil 

Denne rapporten er ført i pennen av Pål Haugnes fra Senter for 

Toppidrettsforskning (SenTIF) og er et resultat av samarbeid med Anette 

Kleppestø i forbindelse med hennes masteroppgave. Rapporten 

sammenfatter de viktigste momentene som ble funnet gjennom deres 

arbeid. Det blir presentert tre alternativer for utforming av løypeprofil og 

anbefalinger for hvordan man kan tilby de besøkende tilbakemelding på 

treningen. 

Alternativ 1 – Nullalternativet 

A)  Fylle tunnelen kun med snø.  

B)  Fylle tunnelen med snø og lage småkupert terreng med maks høyde 

på 2 m. 

Kommentar: Dette anbefales ikke på bakgrunn av følgende momenter:   

1) Treningsutbytte vil bli vesentlig lavere når motbakker ikke er tilstede. 

2) Grunnet klimaendringer vil anlegget få en mye større rolle for 

teknikktrening i alle typer terreng på snø for skiløpere på Østlandet.  

Alternativ 2 - Motbakker og svinger 

 Motbakke: Ta ut masse i bunn/tak i den hensikt for å skape 

motbakker. 

 Monsterbakke: Bygg på utsiden i sør muliggjør en bratt og lang 

bakke. I tillegg kan det bygges flere bakker med ulik stigningsgrad.  

 Svinger: Utnyttelse av eksisterende rom i tunnelen vil kunne gi 2 stk. 

svinger i den ene fartsretningen.  

 Skytebane: Innendørs skytebane for skiskyting.   

 Skibakke: I nord kan det bygges et på bygg på utsiden anlegget slik at 

de aller minste kan få leke seg i en skibakke.  

 Universell utforming: Småkupert terreng i nord muliggjør skipigging 

og løypen vil være tilrettelagt for svaksynte med lys og lyd. 

 Kommentar: Ved å implementere motbakke, nedoverbakke og sving 

muliggjør man at alle type brukere kan få et større treningsutbytte i 

skitunnelen enn om løypen kun er flat.  

Alternativ 3 - Broer og krysningspunkter 

Kommentar: Tar utgangspunkt i alternativ 2 og inneholder i tillegg broer 

og krysningspunkter. Dette vil skape en mer harmonisk løype som 

motvirker følelsen av å gå inne i en tunnel.  

  

Feedback på 

treningsøkt 

   

Virtual Reality:  

Ved bruk av 3D-briller kan 

de besøkende få se 

intervju av eliteløpere som 

kommenterer seg selv når 

de går på ski i Holmestrand 

skitunnel og om hvordan 

de trener skiteknikk.   

Treningsdata:  

Tilby de besøkende data 

på fart, tid og hjerterate. 

Ha kamerasoner i 

bestemte segment. 

Gjøre folk bevisst på 

skiteknikk:  

Markere teknikkskifter 

etter ferdighetsnivå i løypa 

og navngi bestemte 

segment etter eliteløpere.  

Legge til rette for 

teknikktrening: 

Ulike typer motbakker og 

småkupert terreng. 

Variasjon i form av endring 

av sløyfer, svinger og 

fartsretning.  
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Alternativ 1 – Nullalternativet 

• Lengde: 1862 m x 2 = 3,7 km.  

• Høydeforskjell: 13 meter 

• Total stigning: 16 m 

• Maksimal stigning: 13 meter 

• Motbakker: 2  

• Svinger: 0 

• Kommentar: Mulighet til å etablere småkupert terreng ved å legge inn motbakker og nedkjøringer 

innenfor rammen av 2 m i høyden.  

 

Figur 35 Alternativ 1 – Nullalternativet: Oversikt over løype fra nord til sør 

 

 

 

Tabell 4: Oversikt over stigning, høydeforskjell og type kategori for bakkene i alternativ 1. Bakkene er nummerert fra 

nord til sør 
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Alternativ 2 - Motbakker og svinger 

 

• Lengde: 1862 m x 2 = 3,7 km + monsterbakke 

• Høydeforskjell: 29,5 meter 

• Total stigning: 63 m + evt. monsterbakke 

• Maksimal stigning: 16,6 m 

• Motbakker: 4 + evt. monsterbakke i bygg på utside sør 

• Svinger: 2 + evt. svinger i bygg på utside sør 

• Kommentar: Mulighet til å etablere småkupert terreng ved å legge inn motbakker og nedkjøringer 
innenfor rammen av 2 m i høyden. For å senke fart i bunnen av bakken kan man benytte seg av 
småkupert terreng (Fig 4). 

 

Figur 36 Alternativ 2 og 3 – Motbakker og svinger: Oversikt over stigningsprosent på motbakker og helninger fra nord 

til sør 

 

 

Tabell 5: Oversikt over stigning, høydeforskjell og type kategori for bakkene i alternativ 2 og 3. Bakkene er nummerert 

fra nord til sør 
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Figur 37 Alternativ 2 – Motbakker og svinger: Illustrasjon over stigningsprosent på motbakker og helninger fra nord til 

sør 
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Figur 38 Alternativ 2 og 3 – Tverrslag: Sving, lyssetting og plass til driftsavdeling 

 

Alternativ 3- Broer og krysningspunkter 

 

• Lengde: 1862 m x 2 = 3,7 km.  

• Høydeforskjell: 29,5 meter 

• Total stigning: 63 m + evt. Monsterbakke.  

• Maksimal stigning: 16,6 m 

• Motbakker: 4 stk. + evt. monsterbakke i bygg på utside sør. 

• Svinger: 2 + 6 svinger + evt. monsterbakke i bygg på utside sør. 

• Kommentar: Mulighet til å etablere småkupert terreng ved å legge inn motbakker og nedkjøringer 

innenfor rammen av 2 m i høyden. En mer variert og spennende profil med broer og krysninger (Fig 

6-9).  
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Figur 39 Alternativ 2 og 3 – Motbakke og svinger: Oversikt over totalløype på 3,7 km 

 

Figur 40 Alternativ 3- Broer og krysningspunkter: Illustrasjon over stigningsprosent på motbakker og helninger fra 

nord til sør 
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Figur 41 Alternativ 3- Broer og krysningspunkter: Illustrasjon av krysningspunkt 
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Figur 42 Alternativ 3- Broer og krysningspunkter: Illustrasjon av krysningspunkt 
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Figur 43 Alternativ 3- Broer og krysningspunkter: Illustrasjon av krysningspunkt 

 

Bygg på utside sør - «monsterbakke» 

 

 12 % stigning med >20 m PHD. 

 Alternativ stigning med <10% stigning med >20 m PHD. 

 Svinger inne i bygget / Svinger på utsiden av bygget. 

 Glassfasade som muliggjør sollys og mulighet for å se ut av tunnelen. 

 Nedkjøring med sving. 

 Skiskytterarena på bakkenivå. 

 I tillegg til ulike stigninger bør det også gis mulighet til å gå i flatt terreng inn til standplass slik at 

utøvere kan trene på ulike innganger til skyting. 
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Felles for alle løypeprofil alternativer  

 

 Det bør legges særlig stor vekt på en lang nok oppvarming slik at kroppen er klar for trening i 

«kaldt vær». Det samme gjelder for avslutningen av treningsøkten.  

 Brukes pustemaske bør denne brukes gjennom hele treningsøkten. 

 Det kuperte terrenget bør ikke føles masete dvs. at det bør gå noe tid før det skjer en endring i 

stigning.  

 Man bør etablere muligheter for vendingspunkt gjennom hele løypen slik at man kan variere 

løypetraseen.  

Oppsummering  

 

 Hensikten med denne rapporten er å gi et bilde på hvordan man kan skape et anlegg der barn, 

mosjonister og elite kan trene og gå langrenn, skiskyting og pigging tilnærmet så likt som man 

gjør utendørs på snø.  

 Løypeprofilforslaget i alternativ 2 og 3 er designet for teknikktrening i motbakke, sving, flat og 

nedoverbakke for alle brukergrupper i begge stilarter.  

 Å kunne trene på forskjellig type innganger til skyting (motbakker vs. flatt) vil være unikt for 

skiskyttere.  

 Mer utfyllende beskrivelse av det som står beskrevet i denne rapporten finnes i masteroppgaven 

til Anette Kleppestø (2016). 



ID Aktivitetsnavn Varighet Start Slutt

1 Mulighetsstudie 283 dager ma 17.08.15 on 14.09.16

2 Politisk behandling 77 dager to 15.09.16 fr 30.12.16

3 Finansieringsundersøkelser 44 dager fr 30.12.16 on 01.03.17

4 Skisseprosjekt 44 dager on 01.02.17 ma 03.04.17

5 Forprosjekt 110 dager ma 03.04.17 fr 01.09.17

6 Bygging/Detaljprosjektering 434 dager fr 01.09.17 on 01.05.19

7 Ferdigstillelse 0 dager on 01.05.19 on 01.05.19

8 Rammesøknad 67 dager ma 01.05.17 ti 01.08.17

9 Igangsettingstillatelse 16 dager to 03.08.17 to 24.08.17
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