
SHP-SPØRSMÅL FRA VENSTRE  
 
1) Hvor mange fotballbaner skal vinterdriftes i Nordre Follo vintersesongen 2020 (jan-mars). Hva vil 

det koste å holde oppe banene på Siggerud, Langhus, Ski, samt i Oppegård.  
 
Svar: 
I Ski og Oppegård driftes totalt ni baner vinterstid:  
 
Langhus kunstgress (to baner) 
Siggerud kunstgress 
Kråkstad kunstgress 
Ski kunstgress (to baner) 
Flåtestad kunstgress 
Sofiemyr kunstgress (vinterdriftes ikke i år) 
Østre Greverud kunstgress 
 
Kostnader ved å vinterdrifte en kunstgressbane  avhenger av hvor stor banen er, om den har 
undervarme og av været.  

 For alle kunstgressbanene har antall snøfall og mengde snø mye å si, fordi det er avgjørende for 
hvor mange ganger det må brøytes.  

 For baner med undervarme har i tillegg temperaturen mye å si; er det mildt så er det ikke på 
undervarme, men i kalde perioder brukes mye energi på oppvarming. 

 Sist, men ikke minst, så er det utgifter til skader som har oppstått som følge av vinterdriften.  
 
I Oppegård kommune har idrettslagene selv vinterdriftet kunstgressbanene, og utgiftene er beregnet 
ut i fra hva som faktisk er betalt til ekstern leverandør samt for oppvarming av kunstgress.  Det er 
store variasjoner i hva de ulike banene har kostet per år som følge av forholdene nevnt over. Totale 
gjennomsnittskostnader de siste årene har vært på i underkant av 2 mill kr (0,9 mill kr for Oppegård, 
oppgitt tall for Ski fra 2017 er 0,7 mill kr).  
 
Det kan legges til at det anbefales at det gjøres en vurdering av om kommunen bør ta over ansvar for 
vinterdriften av banene i stedet for at det gis tilskudd til idrettslagene som så skal ha ansvar for 
vinterdrift av kommunens anlegg. 
 
Tilleggsspørsmål:   

        Hvilke av disse banene har undervarme (hvis noen)? 
        En bane på Ski idrettspark har undervarme og Østre Greverud har undervarme (med tekniske 

problemer i øyeblikket). Sofiemyr har infrastruktur for undervarme, men mangler varmekilde. I 
forbindelse med bygging av banen, ble det inngått avtale med fotballklubben/KIL om at de skulle 
være ansvarlig for varmekilde og energi. Det har ikke skjedd. 

 

        Hvilke av banene er det kommunen som vinterdrifter? (om noen) 
 Ski kommune vinterdrifter banen med undervarme på Ski idrettspark 
 

        Er det noen av banene som kommunen ikke eier? (eventuelt hvilke) 
        Kråkstad IL eier sitt eget anlegg. 
  
 
SHP-spørsmål fra KRF 
10070 Tiltak, rehabilitering vann- og avløpsnett  



Arbeidet med rehabilitering av eksisterende vann og avløpsprosjekter fortsetter. Det er utarbeidet 
omfattende tiltaksplaner som ivaretar nødvendig rehabilitering av vann- og avløpsledninger for å 
redusere forurensning av vassdrag. Det er ønskelig med en rehabiliteringstakt på 1,5 prosent. 
Landsgjennomsnittet ligger på 0,7 prosent. Med ønsket utskiftingstakt vil hele ledningsnettet til 
Nordre Follo kommune være skiftet på 67 år. 

 
Svar:  
Eksisterende tiltaksplaner for Ski og Oppegård kommune følger av respektive hovedplaner for de to 
kommunene. Kommunene baserer sine rehabiliteringsprosjekter på de vedtatte tiltaksplanene, og 
dette budsjetteres årlig gjennom kommunens strategi- og handlingsplan. I 2020 vil det gjennomføres 
betydelige VA-prosjekter innenfor områdereguleringsplanen til Kolbotn sentrum, dette i tillegg til et 
stort antall VA-prosjekter som har blitt gjennomført i Kolbotnvannets nedbørsfelt de siste 15 årene. 
Driftstiltak mv. har også høy prioritet for å bidra til bedre vannkvalitet i Kolbotnvannet. Ytterlige 
prosjekter følger av vedtatt handlingsplan for vannforsyning, avløp og vannmiljø 2016 – 
– 2021. Arbeidet med hovedplan for vannforsyning, avløp og vannmiljø for Nordre Follo kommune 
starter opp i 2020 og forventes lagt fram for politisk behandling i 2021. Tiltaksplaner 
(handlingsplaner) vil følge føringene i hovedplanen. 
 
Spørsmål fra MDG: 
Er det kjøpt inn granulatfangere (eller lagt i budsjettet) for å hindre spredning av gummigranulat på 
kunstgressbanene i Nordre Follo (Oppegård)? Det er installert i Ski. 
 
Svar: 
Som det også nevnes i spørsmålet, er det installert granulatfangere i Ski.  
I Oppegård benyttes en annen løsning. Her er det lagt en vanngjennomtrengende fiberduk under 
risten som renses for granulat etter behov. Dette gjør sammen nytten og er etter tips fra Norges 
fotballforbund. 
 
 


