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1 Innledning 
Dette innspillet skisserer hva som er Kongsberg Orienteringslag sin plan og behov ifm. etablering 

av et klubbeid lagerlokale for arrangementsutstyr.  KOL ber om at dette tas med inn i den 

kommunale anleggsplanen for videre behandling og prioritering. 

2 Bakgrunn   
Kongsberg Orienteringslag (KOL) og orienteringsidretten baserer sin aktivitet på arrangement og 

treninger på områder i både bynære og mer rurale terrengområder i kommunen.  Frem taking og 

vedlikehold av orienteringskart er sentralt i idretten og er å betrakte som vår «arena» for utøvelse av 

idretten.  Ifm. arrangement må det i tillegg etableres infrastruktur på de ulike arenaene som benyttes 

for å kunne ta imot alt fra 200-300 deltakere på de minste arrangementene (kretsløp) til opp mot 

1500 deltakere på de største nasjonale og internasjonale løpene. 

 

Kongsberg O-lag arrangerer årlig Pinseløpet som er et av Kongsberg kommunes største 

idrettsarrangement.  KOL har også arrangert NM-Uke (2013), Verdenscup (2014) og O-festival 

(2021) som alle var arrangementer som høstet stor anerkjennelse pga. svært høy kvalitet på alle 

deler av arrangementene.  

 

Siden orienteringsidretten sjelden kan benytte faste idrettsarenaer og skoler til å gjennomføre våre 

arrangementer er det nødvendig med mye utstyr til å etablere arenaer.  Mye eget utstyr gjør at vi får 

god standard og kvalitet på arrangementene i tillegg til at det blir bedre økonomisk resultatet av en 

stor dugnad som slike arrangement er. Leie av utstyr er til en viss grad mulig, men vil selvsagt gå ut 

over økonomien i arrangementet.   

 

Av utstyr vi disponerer som er innkjøpt og tilpasset kan nevnes: 

 

- Mobilt dusjanlegg, med henger med dusj, tankbil, vannvarmere og tilhørende garderobetelt. 

- Toalettvogner 

- Speakervogn 

- Kjølelastebil (til kiosk) 

- Kioskvogn 

- Utstyrslastebiler (Bord, benker, gjerder, telt, stolper, kjøleskap, fryseskap) 

- Aggregat 

- Teknisk utstyr (El-kabler, IT-utstyr, Tidtakingsutstyr) 

- Orienteringspostutstyr 

 

Det er viktig at utstyret er mobilt og lett å flytte på ifm. arrangement. 

 

KOL har i flere år disponert kommunalt lager på «Arsenalet» ved Skrim Idrettspark for vårt utstyr, 

men pr. høsten 2021 må orienteringslaget fase ut bruken av dette lageret pga. eget behov hos 

kommunen.  KOL er derfor uten fast innendørs lagerplass for dette nødvendige arrangement utstyret 

som er å betrakte som vår mobile arena. 

 

Alternative løsninger har vært vurdert: 

 

1. Leie lagerlokale 

2. Kjøpe lagerlokale 

3. Bygge lagerlokale 
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Det har vært undersøkt å leie og kjøpe ferdige lagerlokaler, men de fleste av de kommersielle 

aktørenes prisnivå og arealet KOL trenger gjør at dette ikke er økonomisk forsvarlig sett i ett lengre 

perspektiv.  Kongsberg Orienteringslag ønsker derfor å bygge ett klubbeid lagerlokale på egnet 

tomt i kommunen.   

 

3 Prosjekt 

3.1 Bygg 

Det ønskes å etablere ett isolert stålbygg på 15m x 30m på støpt betongplate med innlagt strøm. 

Det vil være port på 4x4 meter, 2 dører, og 5 meter innvendig høyde. 

3.2 Tomt 

Det ønskes å låne (evt. leie) en kommunal tomt på egnet sted.  Det er ønskelig at tomt er i rimelig 

nærhet til byen og ferdig regulert evt. enkelt kan reguleres til et lagerbygg som beskrevet.  

Kommunal tomt er avgjørende for at konseptet kan realiseres. 

 

3.3 Kostnadsoverslag 

Foreløpig kostnadsoverslag for prosjektet: 

 Pris eks. mva 

Stålbygg 2150000 

Betongfundament 850000 

Strøm/belysning 300000 

Totalt 3300000 

 

3.4 Finansieringsplan 

Finansieringsplanen er i utgangspunktet satt opp med like deler spillemidler, kommunale midler og 

egenfinans. 

 Spillemidler Kommunale midler Egenfinans  SUM 

Kongsberg O-lag lagerlokale 1100000 1100000 1100000  3300000 

 

 


