
 
Oppsummering av status, og videre planer – Skeikampen Skiarena 

 
STATUS UTFØRT ARBEID: 
 

«Byggetrinn 1» i Skeikampen Skiarena ble fullført forrige år. Det vil si at alle løyper i skianlegget er 
ferdig planert (2 fem kilometere, samt 3 sprintløyper). Det samme gjelder stadion flata, samt 
tilførselsløype fra lysløypa med skibru over Skeiselva. Justert Kostnadsoverslaget fra 2015/2016 for 
Byggetrinn 1 var ca. 7,5 mill.  
Prosjektregnskapet viste en totalkostnad byggetrinn 1 for kr. 6.093.000,-. 
Dugnad på Administrasjon/prosjektledelse, samt rabatter fra entreprenør og leverandører er 
inkludert i prosjektregnskapet, så faktisk betalte kostnader havnet på ca. 4,8 mill. Vi er godt fornøyde 
med å fullføre første byggetrinn en del under opprinnelig kostnadsoverslag. 
 

Samtidig med utbyggingen av løyper og stadion «for vinterbruk» i byggetrinn 1, har vi startet 
utgraving av skiskytteranlegget. Bra masser fra det området er brukt til å forsterke stadion flata (som 
er ei myr) og andre områder i løypene med dårlig grunn/myr. Dårlig masse er kjørt tilbake til bruk i 
voller og området mellom standplass og skiver. Vi har totalt kostet på mye geoarmering, legging av 
bedre masser sammen med armeringa, og til slutt forsterkning med kult. Dette med tanke på senere 
utbygging av Rulleskiløype/ Lysløype. Vi vurderte det mer effektivt å utføre dette arbeidet samtidig 
med at området/løyper planeres, istedenfor å måtte komme tilbake med maskiner og utføre dette 
senere. Vi har derfor «forskuttert» noe av arbeidet i kommende byggetrinn, og har da anslagsvis 
brukt nær opp mot 5 mill. på slik arbeid ut over prosjektregnskapet i byggetrinn 1 (Geoarmering og 
grunnforsterkning for rulleskiløype koster).   
Alt er betalt og oppgjort, og i tillegg har vi nå samlet noe midler slik at vi kan jobbe videre med 
utbyggingen dette året. Det er vi godt fornøyde med.  
 

Når det gjelder vinterens tilbud, har alle løyper blitt kjørt siden snøen kom. Tilbakemeldingen fra 
løypekjørerne er at løypene i anlegget har blitt brukt ganske mye denne vinteren, både av 
enkeltløpere og treningsgrupper, men også av vanlige skiløpere «på tur». 
Etter at skytebanen på Austlid ikke var godkjent lenger, fikk vi i fjor på plass politigodkjenning for   
midlertidig skiskytterbane – den gjelder også denne vinteren, og vi har etablert en «feltbane» med 
10 skiver som et tilbud til skiskytterne. 
 

I den «stille perioden i utbyggingen», siden i fjor vinter har vi jobbet med FIS-godkjenning av løyper – 
for alle mulige langrennsøvelser. Dette er et omfattende arbeid, for å dokumentere at alle løyper, 
avkortninger og kombinasjoner av løyper, tilfredsstiller FIS sine normer for totalstigning, bratthet på 
bakker, antall bakker, stigning i hver enkelt bakke, hvor mye flatt, løypebredde etc.  
Sertifikatene er nå ferdig utarbeidet, er nå til underskrift hos FIS i Sveits, og ventes i retur nå på 
våren. 
Følgende sertifikater er ferdigstilt så langt:  
1. Sprint 1.3 km FIS 
2. Sprint 1.5 km FIS 
3. Sprint 1.6 km FIS 
4. Red 3.3 km FIS 
5. Red 3.75 km FIS 
6. Red 5 km FIS 
7. Blue 2.5 km FIS 
8. Blue 3.3 km FIS 
9. Blue 3.75 km FIS 
10. Blue 5 km FIS 
11. Blue-Red-Blue 7.5 km FIS 
I tillegg sertifiserer vi to løyper til – de vil bli fremsendt til FIS i løpet av sommeren. 
Å ha FIS-sertifiserte løyper, betyr at vi kan arrangere renn som gir «FIS-poeng» - som er grunnlaget 
for løpernes rangering på verdensbasis. NM, Norgescup Junior, Norgescup Senior, Skandinavisk Cup, 



 
samt vanlige renn med «FIS-renn status» er eksempel på renn der man må ha FIS-sertifiserte løyper.  
Sertifikatene gir oss da muligheten til å søke som arrangør på slike renn senere. 
 
VIDERE PLANER/ARBEID: 
 

Reguleringsplan for ny vei, bru over elva, og videre mot Austlid, ble godkjent i kommunestyret i 
Oktober, prosjektering ble igangsatt, og byggetillatelse ble gitt utpå nyåret. Den skal gå ca. der 
anleggsveien går i dag fra søppelstasjonen ved avkjøringa til Sør-Skei, og krysse elva ca. der lysløypa 
ender i dag. Vi har nå i slutten av februar, sammen med grunneiere og hytteutbyggere, startet 
anleggsarbeid for permanent vei og Bru. Brua skal være ferdig støpt før påske, slik at den midlertidige 
anleggsveien vi nå har over elva kan fjernes før flommen setter inn. Med vei og Bru over elva, vil det 
da også bli ferdig vei inn til parkering ved skistadion. Vi har startet arbeidet med grovplanering av 
veibane og parkering fra skistadion siden, parallelt med at graving av vann og kloakk er påbegynt. 
 

Videre plan for oss for denne sommeren/høsten vil være å «pusse over» de løypene som er bygd (det 
er alle løypene), når det nå har fått satt seg litt – og etter hvert også så til med gress i 
traseene.  Dette er delvis utført, men noe gjenstår. På stadion har vi forrige sommer komprimert 
laget med kult, så det har blitt «flatt og fint», og vi vil etter hvert «rette av» med bærelag og finere 
veigrus. Sammen med veiutbyggingen mot de nye hyttefeltene i Kjoslia, vil vi også prioritere arbeidet 
med vei inn til anlegget, og parkering – samt at vi i forbindelse med det også starter arbeidet med å 
fullføre all graving for det endelige skiskytteranlegget. Der skal det planeres, bygges standplass, og 
ikke minst store voller.  
 

Alt dette har vi ventet litt med, for å komme «i fase» med øvrig utbygging på «vår side» av Skeiselva. 
Vi har nå koordinert vårt arbeid med arbeid øvrige utbyggere skal utføre, slik at f.eks. 
overskuddsmasse fra utbyggerens graveaktivitet, kan brukes til å bygge voller i skiskytteranlegget. Vi 
har også inngått avtale med utbygger av det nye feltet «stavtaket» om at vi kan ta imot 
overskuddsmasse, samt at vi også har etablert avtale med Gausdal kommune om at det kjøres 
overskuddsmasse til skiskytteranlegget ifm. byggingen av ny gangvei fra «Sør-Skei krysset» til 
«Vaskerikrysset» denne vinteren.  
 

Stort «trykk» i anleggsmarkedet, med tilhørende ventetid på entreprenør, samt at godkjenning av 
endret reguleringsplan for vei/bru utpå høsten, og venting på oppstart for byggearbeidet for 
utbyggerne i «Kjoslia, samt for kommunal gangvei, har ført til at vi så langt ikke har kommet i gang 
med mye av våre planer forrige sommer  Uansett har jeg nå valg «å vente litt» på at de andre 
aktørene kommer i gang med sin utbygging. Praktisk sett er vi avhengige av vei og bru, da er arbeid 
og transport lettere under bygging. Økonomisk sett er det også fordel å vente på de andre. Ved at vi 
tilbyr å være «massedeponi» ifm andres utbygging (som for øvrig er et problem på Skei nå), kan vi 
forhåpentligvis få på plass mye av vollene i skiskytteranlegget – uten stor kostnad for oss. 
 

Skiarenaen planlegger også bygging av en skibru over den nye veien der lysløypa ender nå. Vi vil etter 
hvert forlenge lysløypa inn i skianlegget, og dette blir da tilførselsløypa til anlegget. Omlegging av 
«Gul Løype» fra Austlid vil antagelig også komme via den skibrua vi allerede har bygd over Skeiselva, 
og vil da også krysse veien over den nye skibrua vi planlegger. Denne skibrua er ikke inne på 
skiarenaens område, og det kan kanskje diskuteres om den egentlig er Skeikampen Pluss sitt ansvar. 
Vi tenker vi nok klarer å samarbeide om det – vi har allerede anskaffet limtrebjelker etc. til den, og 
har planlagt et betydelig bidrag til den i vår finansieringsplan. 
 

Oppsummert kan vi vel si at planer for 2018 var arbeidet som medfører graving og masse i 
skiskytteranlegget, vei, deler av parkeringen, samt legge rør for vann/kloakk. Lite ble gjort av det i 
2018, men nå er i i hvert fall i gang i starten av 2019.  
Deretter er planen å fullføre skiskytteranlegget med standplass og elektroniske skiver (30 stk), 
arrangementshus, lysløype, og til sist rulleskiløyper med asfalt (i samme traseer som lysløype). 
 



 
Finansiering for Skiskytteranlegg, Arrangementshus, og lysløype er nesten på plass. Likviditet er 
stadig en utfordring; vi står fortsatt «i kø» og venter på spillemidler (selv om søknadene er godkjent), 
Momskompensasjon kan ikke gis før sluttregnskap på spillemidler er levert – etter at spillemidlene er 
brukt - men de er jo ikke tildelt enda, samt at deler av spillemidler og tilskudd fra enkelte stiftelser 
ikke utbetales før sluttregnskap leveres – det gjelder også DA-midler vi er tildelt fra Gausdal 
Kommune.  
Det betyr at vi har «relativt mye» finansiering på plass, som ikke er utbetalt/ikke kan utbetales enda 
– dermed er selvsagt likviditet den store og arbeidskrevende oppgaven. Bygger man, må man betale 
regninger – heldigvis har vi tålmodig entreprenør – så noe får vi til, selv om vi ofte må vente lenge på 
sluttutbetalinger til vår konto.. 
Når det er sagt, har det vært lite bidrag fra de store aktørene på Skei, etter at det stoppet opp med 
usikkerheten om hva Thon ville gjøre for 3 år siden. Det betyr at vi har mye arbeid igjen før vi har 
fullfinansiert alle våre planer – da særlig rulleskiløypa. Vi håper bidrag fra aktørene øker igjen 
framover, og vil jobbe med det nå som «det begynner å falle på plass» hvordan det blir på Skei i 
fremtiden. Vi registrerer at «alle» bruker skianlegget i sin markedsføring, det må vi søke å «spille på». 
  

I og med at vi nå skal drive anleggsarbeid i anlegget , vil det bli en anleggsvei som krysser skiløypene 
der tilførselsløypa kommer inn mot skistadion (for å kunne frakte masse inn til vollene i 
skiskytteranlegget). De øvrige løypene, samt stadionområdet, vil ikke berøres av det – og alle løyper 
+ midlertidig skiskytterbane vil derfor være åpne så lenge det er snø, og det prepareres på Skei. 
Anleggsarbeid med vei, parkering og Vann/kloakk vil ikke berøre skiløypene. 
 
Kan da bare si at dere får følge med på facebook siden, som vi skal prøve å oppdatere oftere 
framover. 
 
Etter som mer arbeid med Skiskytteranlegg, Arrangementshus og Lysløype skal starte, vil vi også 
etablere en byggekomite med fler deltakere enn vi har hatt til nå. Om klubbene har noen som egner 
seg, og vil bidra i den videre utbyggingen, meld det gjerne til meg. 
 
Sammen med dette notatet sendes også en Powerpoint fil med en del bilder – det viser noe av det vi 
har gjort så langt. En Dronevideo er også laget (Link til denne er også sendt) – den gir også et bra 
inntrykk av anlegget så langt. 
 
 
Håper dette sier dere litt om status – ta gjerne kontakt om dere lurer på noe 
 
 

 
 
Med Hilsen 
Skeikampen Skiarena 
 
Kristian Nordlunde 
Styreleder 
 
Mob: 95741781 
E-Mail: kristian@nordlunde.no 
 


