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FJORD MOTORPARK AS & FJORD EIENDOM AS
MOTORSPORT – SYKKELSPORT – LUFTSPORT - MULTIBRUK
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1. SAMMENDRAG
Selskapene har tidligere hatt forretningsplaner i 2009 og 2011. Nærværende
forretningsplan oppdaterer viktige hendelser og tiltak. Prosjektet har fått stadig flere eiere og
interessenter.
Visjonen er å realisere verdens første idrettsarena av denne type hvor driften er basert på
fornybar energi. Anlegget skal tilrettelegges for øvelser, trening, testing og konkurranser med
kjøretøy som ikke bruker fossil energi.
Idrettsarenaen har en usedvanlig bred idrettslig funksjon. 50 klubber med over 5.000 lokale
og regionale medlemmer og 4 landsdekkende forbund forteller om en allsidighet og
forventet bruksfrekvens som understreker den samfunnsoppgaven idrettsarenaen vil få.
Siktemålet er å etablere FJORD MOTORPARK som et landsdelsanlegg for Vestlandet.
Dette målet støttes av Norges Motorsportforbund (NMF) og Norges Bilsportforbund
(NBF). I tillegg støttes prosjektet av Norges Cykleforbund (NCF) og Norges
Luftsportforbund (NLF).
FJORD MOTORPARK har et realistisk potensiale til å bli regionens største attraksjon
med mer enn 90.000 besøkende hvert år. Idrettsarenaen vil gi et bredt tilbud for utøvere med
20 motorsportgrener for asfalt, grus og terreng, 5 sykkelsportgrener og 5 luftsportgrener. De
aller fleste vil være for utøvere fra 5 års alderen.
Karmøy Kommune har regulert og fått godkjent av fylkesmannen et areal på 511 mål i
gangavstand fra Karmøy flyplass, Haugesund Lufthavn. Nærhet til flyplass og hoteller gir
idrettsarenaen et stort potensiale for næringsutvikling. Sentral beliggenhet er i seg selv en
vesentlig faktor for idrettsarenaens driftsøkonomi.
I tillegg til kjerneaktivitetene som er knyttet til idrett av ulikt slag vil idrettsarenaen også bli
en arena for trafikkopplæring, trafikktilvenning og opplæring av trafikanter i alle aldrer. Slike
aktiviteter vil skje i regi av FJORD MOTORPARK som vert og tilrettelegger for
trafikkskoler, skoler, og andre kunnskapsleverandører. For opplæring av yrkessjåfører er det
inngått en særskilt samarbeidsavtale med Transport Kompetanse Haugesund AS, og det
pågår et utviklingsprosjekt sammen med flere kunnskapsleverandører om å utvikle et
kompetansesenter for trafikksikkerhet og –brann. Lykkes arbeidet vil det bety nye
kunnskapsarbeidsplasser i regionen. Slike aktiviteter er fortrinnsvis på dagtid, uten å være i
konflikt med idrettslig aktivitet for øvrig.
Idrettsarenaen har også et stort potensiale for reiselivet med tilrettelegging for ulike
spenningsgivende og livsstilbaserte aktiviteter og opplevelser. Et reiselivs segment i
internasjonal vekst. Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS har initiert et
utviklingsprosjekt for å utvikle dette potensialet. Prosjektet har samlet reiselivsbedrifter fra
hele regionen helt inn til Røldal, samt en internasjonal reislivsaktør fra Storbritannia.
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Masterplan foreligger. Den er innarbeidet i forretningsplanen som eget vedlegg. Denne
planen gir mulighet for en trinnvis utbygging. Første trinn er kalkulert til ca 117 MNOK og
er beskrevet i eget vedlegg. Kalkylen er kvalitetssikret. Finansieringsplanen dekker
anleggskostnaden. Kalkyle og finansieringsplan er vedlegg til forretningsplanen.
Forretningsplanen vil bli oppdatert i forbindelse med anbudsprosessen.
Driftsbudsjettet er tuftet på aktivitetsplaner fra alle klubbene. Disse planene forteller at
anlegget vil ha god driftsøkonomi og mulighet for egenfinansiering i kombinasjon med
spillemidler av de neste byggetrinn. Anlegget kan forventes å være fullt utbygget i 2030.
Samfunnsøkonomiske- og næringsmessige ringvirkninger er estimert til 77 MNOK, og er
basert på antall besøkende og verdiskapingstall fra turistundersøkelsen 2015 fra Innovasjons
Norge. FJORD MOTORPARK vil direkte sysselsette 8-10 personer pluss deltidsansatte i
forbindelse med arrangementer. Utvikles kompetansesenter for trafikksikkerhet og –brann,
vil dette direkte sysselsette 2-4 personer (kompetansearbeidsplasser). Anleggsperioden
representerer 45 årsverk, og næringssynergiene representerer rundt 57 årsverk. Nåverdien for
Karmøy kommune forutsatt et investeringstilskudd på 5 MNOK er estimert til 23 MNOK.
Verdien for nabokommunene er ikke estimert, men særlig Haugesund og Tysvær vil være
gode.
Bjørn Bugge
Styreleder Fjord Motorpark Eiendom AS

Arvid Grimstvedt
Styreleder Fjord Motorpark AS

2. FORMÅL/FORRETNINGSIDÉ
Selskapets formål er å drifte og utvikle en idrettsarena til beste for utøvelse av motorsport,
sykkelsport, luftsport og fremme lokale og regionale idrettsinteresser for hele Vestlandet.
Herunder lokale, regionale, nasjonale og internasjonale konkurranser innen de idrettsgrener som
medlemsklubbene representerer. Idrettsarenaen vil som primæroppgave tilby barn og ungdom
krevende og allsidige aktiviteter der fart og teknologi utfordrer kompetanse, selvdisiplin og
åndsnærværelse.
Sekundært skal idrettsarenaen tilrettelegges for:
•
•
•

Trafikksikkerhetsopplæring for trafikanter i alle aldre i nært samarbeid med fagmiljøene
Aktivitets- og opplevelsesturisme i nært samarbeid med regionens reiseliv
Arena for utvikling og testing av framtids- og miljørettet teknologi for aktører i hele
Europa

FJORD MOTORPARK skal også være et inkluderende sosialt samlingssted for utøvere,
interesserte og entusiaster for motorsport, sykkelsport og luftsport, samt fagkompetanse for
trafikksikkerhet og framtidsrettet miljøteknologi.
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Barn, ungdom, motorsport, sykkelsport, luftsport, trafikksikkerhet og teknologiutvikling er
grunnelementene i formålet med FJORD MOTORPARK.
Verdigrunnlaget som skal forene disse elementene er:
Idrettsglede, mestring, fellesskap og sikkerhet.

3. GRØNN VISJON
Vår visjon er å realisere verdens første idrettsarena for motorsport, sykkelsport og
luftsport der driften er tuftet på fornybar energi. Det skal legges til rette for miljøvennlig
ECO-racing med el-, hydrogen- og hybridkjøretøy.
Motorsport er arena for forskning og utvikling av ny teknologi. Internasjonale og
nasjonale motorsportforbund har ambisiøse mål for miljø, tett samarbeid med
miljøorganisasjoner og forpliktende samarbeid med FNs miljøprogram. Vår visjon skal sikre
at slik forskning og utvikling kan skje her.
Grønn visjon gjelder også støy. Fornybar energi vil få støy til å forsvinne. Framtidens
motorer vil bli lydløse.

4. BEHOV
Lokalt og regionalt behov
Medlemsmassen til de lokale og regionale idrettsklubber og interesseklubber bak FJORD
MOTORPARK teller i 2016 50 klubber med over 5.000 medlemmer i regionen, med Jæren i
søk og Bergen i nord. I tillegg kommer nasjonale klubber med medlemmer bosatt utenfor
regionen. Se vedlegg med klubboversikt.
Alle klubber i de fire idrettsforbundene har medlemmer med behov som generelt er
dårlig dekket i Norge og Vestlandet, og kun delvis dekket lokalt. Lokalt er det et
idrettsanlegg basert på grusbane og terreng ved Helganes Motorsportsenter, en liten
gokartbane på Årabrot i Haugesund, og et grusbaneanlegg i Vikedal. Motorsportsenteret ved
Helganes og gokartbanen på Årabrot er for lengst utdatert og dekker ikke det idrettslige
behovet.
På Vestlandet er det under planlegging et større motorsportanlegg i Sokndal, KNA
Raceway. Anlegget blir et viktig tilbud for sørlige deler av Rogaland og vestlige deler av
Sørlandet. For sykkelsport er landets eneste BMX-bane med Olympisk standard lokalisert i
Sandnes kommune. Det pågår også en utredning for mulighetene for en nasjonal toppidretts
sykkelvelodrom i samarbeid med Stavanger, Randaberg, Sandnes og Sola kommune. Ingen
av disse idrettsanleggene vil dekke behovet breddeidretten har oppover Vestlandet. For
luftsport er mulighetene ved Sola Lufthavn kraftig redusert til kun motorflyging.
Fallskjermhopping er ikke lenger tillatt av hensyn til sivil luftfart.
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Oppslutningen om FJORD MOTORPARK har overgått alle forventninger og viser hvor
stort behovet er. I 2011 var forventningen 2.500 medlemmer i 3. driftsår etter åpning. Nå er
medlemsmassen passert 5.000 medlemmer 2-3 år før åpning av idrettsarenaen. Prognosen
viser nå 6.611 regionale medlemmer i 3. driftsår etter åpning. Primært medlemmer i
aksjonærklubber.
Medlemsutvikling.og.prognose.
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Graf: Medlemstall for 50 involverte klubber fra hele regionen. Se også kapittel om lønnsomhet.

Nasjonalt behov
Motorsporten i Norge er organisert i to forbund: Norges Bilsportforbund (NBF) for all
bilsport og Norges Motorsportforbud (NMF). NMF er et fleridrettsforbund og er et av de
største idrettsforbundene med ca. 40.000 medlemmer organisert i Norges Idrettsforbund
(NIF). Forbundet har 9 grener for motorsykkel, 3 grener for båt, 3 grener for snøscooter og
1 gren for radiostyrt bil. Barneidrett er underlagt reglementet til NIF. Begge forbund
organiserer idrett for utøvere fra 5 års alderen og oppover.
Vestlandet med fylkene Rogaland og Hordaland er blant de fylker i landet med lavest
andel medlemmer i NBF. På topp ligger Finnmark med gode muligheter for
snøscootersport, tett fulgt av Buskerud, og Hedmark som har lange tradisjoner med
motorsport og tilgang på gode idrettsanlegg. Østfold er også høyt på statistikken med
klubber som benytter baneanlegget ved Rudskogen. Rudskogen Motorsenter har mange
utøvere fra Akershus og Oslo. FJORD MOTORPARK har allerede 50 klubber fra hele
Rogaland og Hordaland, som understreker behovet på Vestlandet.
I Sør-Norge finnes det kun to asfaltbaneanlegg for bil- og motorsykkelidrett, som det er
relevant å sammenligne med; Riksanlegget ved Rudskogen og Vålerbanen i Hedmark. Disse
to anleggene har sesong fra april til slutten av september. Hvert baneanlegg har over 60
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arrangementer og over 50 treningsdøgn i året. Begge anleggene er FULLBOOKET hver
sesong. Fullbooking har vært en utfordring i mange år.
Langtidsplanen til NMF forutsetter 6 regionale asfaltbaneanlegg på landsbasis. I tillegg til
Rudskogen og Vålerbanen er det et nasjonalt anlegg i Mo i Rana; Arctic Circle Raceway.
NMF mangler anlegg på Vestlandet, Sørlandet, og Midt-Norge. KNA Raceway i Sokndal vil
dekke primært deler av Sørlandet sørlige deler av Rogaland. FJORD MOTORPARK
Motorpark vil dekke store deler av Vestlandet. I dag må nasjonale serie- og cup-mesterskap
arrangeres på baner i Sverige for å få variasjon i baneutfordringer. Regionale anlegg vil derfor
ikke skape konkurransesituasjon mellom anleggene. De vil løfte motorsporten og øke det
totale potensialet. Anleggsstatus tildeles av forbundene!
Sykkelsporten har primært det offentlige vegnettet, samt skog og mark som sin
idrettsarena. De trafikale sikkerhetsutfordringene på vei er utfordrerne for landeveigrenene.
Sykkelklubber har gode erfaringer med arrangementer lagt til Rudskogen Motorsenter.
Sykkelarrangement og treninger lagt til store motorsportanlegg er også vanlig i Europa.
Lukkede baneområder gir sykkelsporten et nytt vekstpotensial, særlig innen barneidrett hvor
trafikksikkerheten er viktig tema. Norges Cykleforbund har anleggsmål om BMX,
Supercross, Terreng Rundbane, samt flerbruksanlegg for barn og unge, og bygging av
utendørs sykkelbaner i alle regioner.
En av Luftsporten utfordringer er tilgjengelig luftrom. Luftrommet blir mer og mer
regulert, med mindre muligheter for utøve idretten. Det samme er for idrettsanlegg som for
flere av grenene må kombineres med eksisterende mindre flyplasser. Norges Luftsport
Forbund har som mål å arbeide for flere idrettsanlegg for luftsport over hele landet.

Motorsport-arrangementer og uorganisert ungdom
Trend: Motorsport har appell til store grupper av ungdom som ikke er interessert i
tradisjonelle idretter. Disse ungdommene tiltrekkes ikke av organiserte og regulerte
idrettsaktiviteter, som for dem stimulerer lite til kreativitet og foretaksomhet. Denne gruppen
ungdommer savner tilgang til passende idrettsanlegg for motorsport.
Mange organisasjoner har de siste årene forsøkt å tilrettelegge aktivitetstilbud og
holdningsskapende arbeid for trafikksikkerhet. NBF har utviklet en egen gren innenfor
banekjøring, kalt ”drifting”. Dette er et attraktivt tilbud til deler av denne ungdomsgruppen
som har et baneanlegg, tilsvarende Rudskogen og Våler innenfor sitt nærområde.
De store gatebil-arrangementene ved Rudskogen og Våler trekker 20.000 besøkende.
Nasjonale arrangement har opptil over 50.000 besøkende. Her konkurreres det i bilstyling,
motoreffekt, bilstereo, m.m., kombinert med konkurranser og oppvisning i ”drifting” med
ekstreme gatebiler på asfaltbanen. I tillegg gis det tilbud om prøving av egne biler på
asfaltbanen, uten konkurranseelementet. Da gir asfaltbaneanlegget trygge rammer for
utprøving og mestring.
I 2015 hadde Oslo Motor Show hele 40.013 besøkende i løpet av helgen. Showet
inneholder stor utstilling og en rekke oppvisninger i ulike motorsportgrener.
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Lokalt: Den lokale klubben, Haugaland Gatebilklubb, har arrangert lokale gatebiltreff
hvor det samles 1.000 – 1.500 ungdommer. Disse arrangementene var viktige samlingspunkt
også for de som ikke var medlem av klubbene. Når FJORD MOTORPARK realiseres
forventer klubben å vokse betydelig. I tillegg er det forventning om at det dannes ulike
varianter av lignende klubber med flere medlemmer.
De lokale Amcar klubbene har også egne arrangement med utstillinger hvor de største
trekker over 8.000 betalende besøkende i løpet av en helg.

Trafikksikkerhet og førerutvikling
I ”Nasjonal Tiltaksplan for Trafikksikkerhet på veg 2014-2017” (NTT), understrekes det
at trafikkopplæring er en del av en livslang læringsprosess. Det vises til at om lag 60% av
trafikkulykkene skyldes manglende førerdyktighet. Trenden er økende. Ungdom utgjør kun
7% prosent av trafikantene og er innblandet i 25% av trafikkulykkene. Det er særlig tungt for
nærmeste familie å miste livskraftig ungdom. For samfunnet har det også en kostnad.
Transportøkonomisk Institutt har beregnet verdien av trafikkulykkenes samfunnskostnader
til kr. 35,7 mill. for hver drepte, og kr. 12,5 mill. for hver hardt skadde person. De materielle
skadene er til sammenligning beskjedne.
NTT viser til at omfattende mengdetrening er en viktig del av føreropplæringen, og vil
kunne bidra til å redusere ulykkesrisikoen blant ungdom. Videre har Sintef sannsynliggjort at
lisensierte motorsportutøvere er mindre involvert i trafikkulykker enn andre trafikanter.
Sintef har også forsket på nevrobiologi og kognitive kontrollfunksjoner relatert til
trafikksituasjoner, som har gitt grunnlaget for etableringen av Mind-senteret ved Brattn
Aktivitetspark utenfor for Bodø.
De lukkede banestrukturene ved idrettsarenaen FJORD MOTORPARK gir unike
muligheter for trafikksikkerhetsopplæring for trafikanter i alle aldre. Det pågår derfor et
utviklingsprosjekt i samarbeid med Transportkompetanse Haugesund AS, Teknologisk
Institutt AS, KNA (Kongelig Norsk Automobilklubb), om å utvikle et kompetansesenter for
Trafikksikkerhet og trafikkrelatert brann. Deler av dette tilbudet utvikles i egen plan og
inkluderer mulighet for glattkjøring for tunge kjøretøy og personbil.
Øvelseskjøring på lukket bane inngår i læreplanen for motorsykkelførere. Statens
Vegvesen avdeling Haugesund, vil derfor legge sin førerkort evaluering til FJORD
MOTORPARK. I dag benyttes gokart-banen på Årabrot av de fleste lokale MCtrafikkskolene, men fasilitetene er ikke tilfredsstillende. Også ved Eikås Motorsenter i Bergen
har Statens Vegvesen tilsvarende ordning. Trafikkskolene har også avtalt fast bruk av
motorsportsenteret.
Også for førere av personbil, tunge kjøretøy, tilhengere, tilvenning til handicap-kjøretøy,
sikkerhetsopplæring for høyere hastigheter for bilferie i Europa, sykkeløvelser og
refleksdemonstrasjoner for barn- og unge, er alle eksempler på øvelser og opplæring som er
hensiktsmessig på lukket bane. I læreplanen for yrkessjåfører er det også obligatorisk med
brannøvelser. FJORD MOTORPARK vil derfor være vert og tilrettelegger for profesjonelle
aktører av trafikksikkerhetsopplæring og trafikkrelatert brann
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Erfaring med at mengdetrening og holdningsskapende opplæring reduserer
trafikkulykker, støttes også av erfaringer fra KNA’s prosjekt ”Fart er fag” blant ungdom.
Tilsvarende erfaringer har også NMCU og søsterorganisasjonen SMC i Sverige, i forbindelse
med førerutvikling av motorsyklister. I Sverige er det langt flere baner enn i Norge, og
antallet motorsyklister som årlig gjennomfører førerutviklingskurs på bane, økt fra 2.000
deltaker i 2009, til 15.000 deltakere i 2015. Ingen trafikant grupper vektlegger egen sikkerhet
mer enn motorsyklister.
Senior MC er en landsomfattende klubb for godt voksne ordinære motorsyklister med
3.200 medlemmer. Lokalt har klubben 80 medlemmer. Senior MC er blant de største
brukerne av baneanleggene på Våler og Rudskogen. De arrangerer ukentlige treninger for
ordinære motorsyklister under trygge former. Dette er organiserte treninger eller særskilte
kurs for bedre mestring av motorsykkel på landeveien og i trafikken. Haugaland Senior MC
er en av eierne i FJORD MOTORPARK og har planer om tilsvarende førerutviklingskurs
som arrangeres ved Rudskogen og Våler.
Sjåfører av utrykningskjøretøy, brannvesen og ambulanser har jevnlige treninger som i
dag foregår på offentlig vei. Det lokale politiet har også noe sporadisk trening, eller kurs for
sertifisering av sjåfører. På Østlandet legges deler av denne treningen til bane.
På initiativ av Oslo Politiets Roadracing Klubb, ble Stiftelsen Østlandske MC-sikkerhet
med tidligere næringsminister Finn Kristensen og Trygg Trafikk med tidligere direktør Leif
Agnar Ellevset i spissen, pådrivere for å utvikle en øvelsesbane for motorsykkel i Trøgstad i
Østfold. Dette er en enkel bane i tilknytning til en gokartbane som er tilrettelagt for
førerutvikling av motorsyklister. Benyttes hyppig av Trafikkorpset i Oslo Politidistrikt
(Motorsykkelpolitiet).

Multifunksjonalitet og andre brukergrupper
Andre idretter og interessenter har vært i kontakt med FJORD MOTORPARK om
muligheter for å benytte idrettsarenaen. Norges Downhill Skateboard Forbund, lokale
utøvere av handikapidrett og rulleski ønsker å benytte asfaltbanene til trening og
konkurranser for henholdsvis longboard, rullestol og rulleski. Alle idretter og aktiviteter ”på
hjul” har potensiale. Men også arrangører av ulike ”militærhinderløp” eller ”mud-run” søker
også etter store lukkede utendørs idrettsarena.
Lokale kommunale- og barnevernsinstitusjoner, samt andre private organisasjoner som
arbeider med unge mennesker som trenger aktivering, trening eller annen form for omsorg
er ivrige brukere av slike idrettsanlegg. Karmøy kommune gjennom Vågen Læringssenter
benytter flittig både motocross og trial i terapien. Det samme gjør Haugesund kommune.
Konfliktrådet for unge lovbrytere i samarbeide med politiet har gode erfaringer fra Helganes
Motorsportsenter.
Kjør-for-livet er en annen organisasjon som også bruker motorsport i terapien av
ungdom med tilpasningsvansker. Organisasjonen har uttrykt et sterkt ønske om å etablere
seg ved FJORD MOTORPARK. Nasjonalt finnes flere lignende organisasjoner. ”2&4Motorsporttiltaket og Mental Helse Ungdom.
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Bratten Aktivitetspark, www.bratten.no, er et aktivitetssenter for barn og ungdom i Bodø
kommune. Senteret viser hvilke synergier et idrettsanlegg for motorsport kan gi utover
tradisjonell bruk. Senteret samarbeider med klubber og sikter særlig mot å integrere ungdom
som har falt litt utenfor, samt psykisk og fysisk funksjonshemmede. Bratten Aktivitetspark
er ikke en institusjon, men arbeider tett med skoler og ulike institusjoner i kommunen for å
forbedre deres tilbud. De tilbyr et spekter av friluftsaktiviteter til motorsport og
trafikkopplæring. NMF sponser senteret med en 50% stilling for utvikling av motorsport og
integrering av funksjonshemmede i motorsport. Bratten Aktivitetspark er godt eksempel på
hvordan det er mulig å aktivere andre brukergrupper med fysisk aktivitet, motorsport og
trafikkopplæring i ung alder.
FJORD MOTORPARK vil ha meget gode fasiliteter for å utvikle alternativt tilbud til
barn og unge. Utvikling av slike tilbud vil kreve involvering av kommunen og aktuelle
institusjoner. Foreløpig er dette ikke lagt inn i forretningsplanen.

Samfunnsøkonomiske og næringsmessige ringvirkninger
FJORD MOTORPARK representerer et store idrettslige og fritidsinteresser som har en
stor samfunnsmessig betydning i seg selv. 8-10 personer vil bli direkte sysselsatt, pluss
deltidsansatte knyttet til arrangement (se avsnitt om organisasjon). Tekniske og risikoidretter
gir realkompetanse og stimulerer barn og ungdom til å utvikle positive holdninger,
idrettslære, risiko- og sikkerhetsforståelse, fysikk, tekniske fag, m.m. Idrettsmiljøet kan i dag
vise til mange ungdommer som staker ut sitt utdanningsløp knyttet til bilrelaterte fag,
mekaniske fag, flyverpiloter, e.t.c. Spesielt motorsport er også vellykket verktøy i terapien for
barn og ungdom med atferdsvansker.
FJORD MOTORPARK vil får ulike typer tilreisende. Disse forbruker varer, tjenester,
overnatting, restaurant og transport. Innovasjon Norges Turistundersøkelse 2015, viser
verdier av dette forbruket. Forbruket til fritidsreisene var i gjennomsnitt 1.405 kr/døgn.
Dette er redusert med 14% til 1.208 kr/døgn fordi undersøkelsen oppgir reisende til
sportsaktiviteter har lavere forbruk enn gjennomsnittet. Forretningsreisende var i
gjennomsnitt 3.450 kr/døgn. Kun innenlandsreisene er tatt med. Utenlandske turister har
høyere forbruk.
Ut over alle medlemmene i de 50 klubbene som jevnlig vil bruke FJORD
MOTORPARK til utøvelse av egne idretter og aktiviteter, er det estimert at
idrettsarrangementene vil trekke over 90.000 besøkende til regionen hvert år. Estimert
forbruk av varer og tjenester er satt til 1.208 kr/døgn for besøkende med overnatting.
Dagsreisene er satt til 403 kr/døgn (1/3). Det forutsettes at 30% har overnatting og 70% er
dagsreisene.
Idrettsarenaen brukt til trafikksikkerhetsopplæring forventes å bli besøkt av 2.790
personer hvert år. Dette er primært føreropplæring gjennom trafikkskoler og andre
arrangører. Estimert forbruk av varer og tjenester er satt til det samme som fritidsreisende
1.208 kr/døgn for besøkende med overnatting. Dagsreisene er satt til 403 kr/døgn (1/3).
Det forutsettes at 10% har overnatting og 90% er dagsreisene. Yrkessjåføropplæring og
glattkjøring er ikke tatt med.
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Potensialet innenfor trafikksikkerhetsopplæring kan bli vesentlig større. I samarbeid med
Transportkompetanse Haugesund AS, Teknologiske Institutt AS, og KNA, er det etablert et
utviklingsprosjekt for å etablere et kompetansesenter for trafikksikkerhet og –brann.
Samarbeidspartene er en landets største kunnskapsleverandører innen for sine segment. I
dette utviklingsarbeidet er det også spilt på SINTEF sin forskning innen nevrobiologi
relatert til trafikksituasjoner. Det er under utarbeidelse en forretningsplan for dette senteret.
Det pågår også en dialog med Samferdselsdepartementet om godkjenning av operatør for
glattkjøring. Dette gjelder spesielt tynge kjøretøy. Det forventes da en dobling av årlig
besøkende. Mange kursdeltakere med behov for overnatting. Etablering av 5-8 nye
kompetansearbeidsplasser, ut over de som ansettes ved idrettsarenaen. Det forventes også
synergi med kompetansemiljøene innen teknisksikkerhet og brannsikkerhet både ved
Høgskolen Stord/Haugesund (HSH), og Universitetet i Stavanger (UiS).
Aktivitets- og opplevelsestilbudene vil genere ytterligere besøk. En stor del vil være blant
de 90.000 som likevel vil besøke idrettsarrangementer, men ca. 5.000 vil være team utvikling
knyttet til kurs- og konferanse segmentet til regionens hoteller. Gjester som næringen selv
mener de ikke vil fått uten et aktivitets- og opplevelsestilbud ved FJORD MOTORPARK.
Det forutsettes at 100% har overnatting. Estimert forbruk av varer og tjenester er satt til
3.450 kr/døgn.
Potensialet innenfor Aktivitets- og opplevelsesturisme er stort. Dette ble første gang
påvist i forprosjekt i 2013 utført av forskningsinstituttet Polytec og SNF (Senter for
næringslivsforskning) ved Norges Handelshøyskole. Prosjektet ble støttet av Regionalt
forskingsfond Vestlandet og ble sett i sammenheng med forskningsprogrammet til NCE
Tourism for opplevelsesreiser i Fjord Norge. I påvente av ekspropriasjonsprosessen har
regionens reiseliv samlet seg for å delta i et prosjekt for utvikle nye konsepter for
aktivtetsopplevelser tilpasset: ”adrenalin-søkende”, det norske og internasjonale bilferiesegmentet, bedriftssegmentet/kurs- og konferanse, cruiseturister og norske og utenlandske
småflytur-ister. Konseptene skal utvikles med utgangspunkt i motorsport, sykkelsport og
luftsport, og tilpasset norske forhold og regelverk. Hele 11 virksomheter ønsker å delta i
prosjektet, inklusiv Destinasjon Haugesund og Haugalandet AS med sine medlemmer. Her
finner man også reiselivsbedrifter fra Åkrafjorden og Røldal. Samt i Sokndal i sør-Rogaland.
Det internasjonale potensialet vises også ved at en internasjonal arrangementsvirksomhet
innen ulik ekstrem idrett fra Storbritannia ønsker å delta. Typisk antall besøkende til deres
arrangement er 25.000 – 50.000. De publiserer også TV-bilder i 60 land, og vil kunne løfte
regionens internasjonal eksponering i segmentet ”unge voksne” til et helt nytt nivå. Hvilket
potensiale dette kan ha for utlandsreisende til Haugesund Lufthavn er enda ikke estimert, vil
kunne bli flere tusen tilreisende.
Basert på forbrukstall fra analysene til Innovasjon Norge gir dette et forbruk i regionen
på 77 millioner kroner i år 3 etter åpningen. Fra ulike reiselivsundersøkelser tilsvarer dette en
sysselsettingseffekt på 57 årsverk. Analysen bygger på enkle forutsetninger og er kun en
indikasjon. Til sammenligning er viser en grundigere analyse av Ironman 2014, hvor ca.
25.000 besøkende gav økonomiske ringvirkninger på 14 millioner kroner.
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I tillegg kommer sysselsettingseffekt i anleggsperioden som er estimert av
maskinentreprenørene til 45 årsverk.
For Karmøy kommune har også dette gode økonomiske effekter i form av
skatteinngang. Det er kun tatt med personbeskatning av lønnsinntekt ansatte i Fjord
Motorpark, ansatte i anleggsperioden, og ansatte knyttet til 50% av andre næringssynergier.
En foreløpig og forsiktig analyse viser en netto nåverdi på ca. 23 mill. kroner forutsatt et
investeringstilskudd på 5 mill. kroner knyttet til spillemidler. Også nabokommunen vil få
økonomisk effekt, særlig Haugesund kommune som har regionssentrum. Effekt av bedre
inkludering av barn og unge med tilpasningsvansker, og bedre trafikksikkerhetsopplæring er
ikke hensyntatt i beregningen. Effekt av økning i antall innlands- og utenlandsreisende over
Haugesund Lufthamn er indirekte hensyntatt i forbruksberedningen og inngår i
næringssynergiene.
Næringsområdet som grenser opp mot idrettsarenaen er attraktivt for virksomheter som
retter seg mot teknologi og kjøretøy. FJORD MOTORPARK har fått flere konkrete
henvendelser. Den grønne visjonen har allerede tiltrukket seg flere interessenter. Tilsvarende
ringvirkninger er dokumentert ved idrettsarena for motorsport i Storbritannia. Dette er det
ikke gjort beredninger på.

5. BANE- OG BYGNINGSFASILITETER
Idrettslig funksjon
Masterplanen har vært til godkjenning hos alle involverte idrettsforbund, NMF, NBF,
NCF og NLF med hensyn på idrettslig funksjon. Alle forbundene vil være involvert i den
videre detaljplanleggingen. Godkjenninger fra forbundene er avgjørende for tildeling av
spillemidler.

Baner og fasiliteter
I tillegg til nye banefasiliteter vil anlegget innlemme eksisterende grusbaner og terreng
ved eksisterende Helganes Motorsportsenter, og består av:
•

•

Dato: 08.04.2016

3.120 meter asfaltbane, med integrert med 750 meter rallycross
o Tilrettelagt for en rekke grener innenfor bil- og motorsykkelidrett, herunder:
Road Racing (MC), Racing (9 bilklasser), Autoslalom (bil), Drifting (bil),
Shortcar m.m.
o Banen gir ypperlige rammer for landeveissykling og andre idretter ”på hjul”
o Banen passer for realistisk trafikkopplæring av alle typer kjøretøy og øvelser
med utrykningskjøretøy (jmf. Trafikksikkerhetssenter)
o Banen har flere ulike konfigurasjoner og kan bygges ut i flere byggetrinn
830 meter bane for dragracing
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•

•
•
•

•
•
•

•

•

•
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o Tilrettelagt for en dragracing for bil- og motorsykkel. Kan også benyttes til
Autoslalom (bil).
o Banen passer for realistisk trafikkopplæring knyttet til unna manøvrer og
bremseøvelser for bil og motorsykkel.
1.140 meter asfaltbane for gokart med 300 meter grusbane for supermotard
o Tilrettelegges også for mini-moto og drifting
o Banen gir også gode rammer for trening av kjøreferdigheter for MC-førere
1.600 meter grusbane for motocross (oppbygging av eksisterende)
o Tilrettelagt for motocross og ATV
Oppgradering av eksisterende 650 meter grusbane for bilcross og trening for andre
bilgrener for grus
204 meter lang takse bane til rullebanen ved Haugesund Lufthavn Karmøy.
o Tilrettelagt for luftsport: Seilfly, Fallskjermhopping, Motorfly, Mikrofly og
Modellfly forutsatt dispensasjon.
o Tilrettelegges også for GA (General Aviation)/Privat pilot flyvning
Areal til 300 meter framtidig bane for BMX (sykkel)
Oppgradering av eksisterende asfaltbane for Radiostyrt Bil, fra 177 til 250 meter
Utnyttelse av terreng - totalt regulert område 511 + 138 mål
o Tilrettelegges for Trial, Enduro (MC), Offroad (bil), Landrover (bil), m.m.
o Deler av tidligere motocrossbane vil bli brukt til enduro, offroad, Landrover,
m.m.
Store depotområder
o Det stilles ulike nasjonale og internasjonale krav til depotområder avhengig
av idrettsgren. Dette er primært oppstillingsplass for utøvere i forbindelse
med løp og arrangementer. Ved å samle ulike baner på et område, vil
depotområdet gi synergi i form av lavere investeringer og driftskostnader av
idrettsanlegget
o Paddock for asfaltbane på 10.650 m2 med mulig utvidelse til 14.200 m2
o Paddock for drag på 8.750 m2 med mulig utvidelse til 17.500 m2
o Hangarområde for luftsport på 1.735 m2 med mulig utvidelse til 17.350 m2.
Kan også kombineres med paddock for drag
o Paddock for karting på 2.950 m2 med mulig utvidelse til 5.900 m2
o Paddock for motocross på 2.700 m2
Bygninger
o Pitbygg for Racingbane med multifunksjonelle rom og garderober m/dusj
(M/D), totalt 360 m2. Mulig utvidelse til 3.300 m2
o Pitbygg for Gokart med multifunksjonelle rom og garderober m/dusj
(M/D), totalt 182 m2. Mulig utvidelse til 455 m2
o Pitbygg for motocross, trial & offroad med multifunksjonelle rom og
garderober m/dusj (M/D), totalt 241 m2. Mulig utvidelse til 455 m2
o Areal til 4 hangarer hangarer med multifunksjonelle rom og garderober
m/dusj (M/D), totalt 3.400 m2.
o Areal til hovedbygning på totalt 4.500 m2
Annen infrastruktur
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o Areal til parkering (Kart 2) med totalt 9.600 m2
o Areal til parkering (motocross, trial m.m.) med totalt 850 m2. Mulig utvidelse
til 1.700 m2
o Annen intern infrastruktur og vei med 17.342 m2 og mulig utvidelse til
21.560 m2
o Trafikksikkerhetssenter med tilhørende glattkjøringsfelt, sykkelgård, med
mer, se egen forretningsplan
o Branndrill område 150-200 m2. Betongdekket øvelsesområde tilrettelagt for
brannøvelser og ulykkesimulering. Området må ha oljeutskiller

Illustrasjon: Flerbruks-idrettsanlegg integrert i terrenget og takse-bane til Haugesund Lufthavn.
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Infrastruktur og synergier med tilgrenset næringsområde
I reguleringsplanen for idrettsanlegget er det lagt inn vegkryss for å binde det nye
området på 511 mål sammen med det eksisterende på 138 mål. Hvis dette krysset skal
etableres forutsetter det godkjenning fra vegmyndigheter og Karmøy kommune. Kalkylen
for et enkelt kryss viser ca 5,6 MNOK.
Kommuneplanen definerer et nytt næringsområde på 210 mål nord for idrettsarenaen.
Dersom dette reguleres inn og skal ha egen atkomst, vil det være rasjonelt å gjøre dette med
en enkelt rundkjøring. Denne kan samtidig gi atkomst til FJORD MOTORPARK og krysset
lenger sør kan sløyfes. Avinor vil også ha behov for tilkomst til E139 via en slik rundkjøring
til deres mulige planer om flyfraktterminal. Det vil neppe være grunnlag for å bygge ut
næringsområdet hvis ikke FJORD MOTORPARK blir realisert.

Grunn og eiendomserverv
Etter mange års forespørsel fra motorsportklubber i Rogaland, vedtok Fylkesutvalget i
2004 å gjennomføre en grundig arealbruksanalyse for lokalisering av egnede arealer til større
idrettsanlegg for motorsport. Det ble etablert et prosjekt med et bredt samarbeid med ulike
faggrupper og interesser. 25 lokasjoner ble vurdert, og konklusjonen var at
Helganes/Karmøy og Sokndal var best egnet, (”Lokalisering av anlegg for kjøreopplæring og
motorsport i Rogaland”, Rogaland fylkeskommune, mai 2005).
April 2008 vedtok Karmøy kommunestyre reguleringsplan for motorsport, ”Plan 4013
Reguleringsplan for Fjord Motorpark” med 511 mål og 24 teiger. Denne reguleringsplanen
kom i tillegg til eksisterende område på 138 mål, Helganes Motorsportsenter.
Basert på kommunestyrets vedtak stiftet 16 motorsport og interesseklubber
aksjeselskapet Fjord Motorpark AS, og kjøpte første teig på 106 mål, hvor en betydelig del
var ferdig ”byggemodnet”. Senere i 2013 ble ytterligere 2 teiger anskaffet. Totalt 178 mål.
Fra januar 2011 til mai 2012 ble det dokumentert 7 forsøk på dialog med øvrige
grunneiere om kjøp av det regulerte arealet. Alle forsøk ble avvist, og det ble søkt
kommunen om å fremme ekspropriasjon. Vedtaket ble tatt av kommunestyret i februar
2013. I forberedelsene til saken ble det inngått en avtale hvor Karmøy kommune skulle om
ekspropriere regulert areal, og FJORD MOTORPARK skulle dekke kommunens
saksomkostninger. Resterende tilskudd skulle dekke investering i utvikling av idrettsarenaen,
slik som forutsetningen er for tildeling av spillemidler. På tross av denne avtalen, utredet ikke
daværende rådmann saken for kommunestyret i tråd med formannskapets vedtak i sak
66/12, 27.08.2012. Rådmannen gav heller ikke kommunestyret fyllestgjørende informasjon
om hva som var nødvendig for at vedtaket kunne gjøres lovlig. Denne mangelfulle
saksbehandlingen ble først juridisk avdekket i Haugaland tingrett og senere felt i Gulating
lagmannsrett, og har ført til at klubbene hele investeringstilskuddet på 1,5 MNOK har gått til
saksomkostninger, langt utover det som var forutsetning for avtalen. Og videre påført
klubbene betydelig ekstraarbeid, sterk forsinkelse og et årlig tap på ca. 100.000 NOK i
kapitalkostnader.

Dato: 08.04.2016
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Status per mars 2016 er at for 22 grunneiere er skjønnet i Haugaland tingrett gyldig. For
de tre grunneiere som anket avgjørelsen til Gulating lagmannsrett, er det ikke et gyldig
ekspropriasjonsvedtak. Ingen av de eksproprierte eiendommene er innløst. Fristen for
innløsing er 22. januar 2017. De 3 gjenstående grunneierne ønsker fortsatt ikke å selge.
Tidligere rettsbehandling har fastslått at reguleringsplanen gir kommunen lovlig
innløsningsrett ved ekspropriasjon og skjønnsverdsettelse, og Karmøy kommunestyre skal
behandle ekspropriasjonssaken på nytt 2. mai 2016 for de siste 3 grunneierne. Deretter kan
kommunen søke fylkesmannen om tiltredelse for ikke å forsinke prosjektet ytterligere.
Budsjettert investering for gjenstående areal på 332 mål er ca. 4 MNOK, som tilsvarer
erstatningssum satt av Haugaland tingrett i 2013. Saksomkostninger på rundt 1,5 MNOK
kommer i tillegg. Erstatningssummen fra Haugaland tingrett er ca. 8 ganger høyere enn
taksten på kr. 483.575 satt av Vestskog SA (skogeiernes egen samvirke organisasjon i
Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane). Verdsettelsen dokumenterer lav
landbruksmessig verdi, og er i tråd med Rogaland fylkes arealbruksanalyse i 2004.

6. NATUR, MILJØ OG SAMFUNN
Natur, miljø og samfunnskonsekvenser av ny idrettsarena ble nøye utredet i forbindelse
med reguleringsplanarbeidet. Fylkesmannen bestilte også en særlig utredning i 2005 av
rødlistearter fra Natura Media i samarbeid med Norsk Ornitologisk forening avd. Haugaland.
Både hønsehauk og hubro ble vurdert særskilt. Konklusjonen i rapporten er at et
idrettsanlegget vil få liten konsekvens for rødlisteartene. Etter at rapporten ble utarbeidet har
flyplassen blitt bygd ut og store områder med vegetasjon er blitt fjernet der hvor
hønsehauken tidligere har hekket. Erfaringene viser at rovfugler forstyrres lite av støy.
Konsekvenser av støy ble foreløpig utredet i forbindelse med reguleringsarbeidet i 2008.
Endelig konsekvensutredning kan ikke foretas med tilfredsstillende kvalitet før
idrettsarenaen er prosjektert og det er utarbeidet prognoser for aktiviteten. I
reguleringsplanen ble derfor følgende bestemmelse tatt med:
§ 4 I forbindelse med søknad om byggetillatelse skal det foreligge støyberegninger utført av kompetent
personell som viser at anlegget ikke gir støy for tilliggende boliger som overstiger gjeldende grenseverdier.
Per 01.09.07 framgår gjeldende grenseverdier av Miljøverndepartementets ”Retningslinje for behandling
av støy i arealplanleggingen”, T-1442.
FJORD MOTORPARK verken kan eller vil levere en byggesøknad som ikke
tilfredsstiller de nasjonale støyretningslinjene. T-1442 angir to ulike grenseverdier for støy fra
motorsport. En gjennomsnittsverdi for støybelastning over ett døgn, Lden til 45db, og en
maksimal støybelastning, L5AF på 60 dB. Motorsportaktivitet i nattperioden mellom kl. 23 –
07 tillates ikke. Til sammenligning er dette 10 db under grenseverdien Lden for offentlig vei
og 7 db under for flyplass. En forskjell på 3 db oppleves som en dobling av lydtrykket. Den
nye idrettsarenaen blir liggende innenfor hensynssonen til lufthavnen.
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T-1142 er en relativt strenge støyreguleringen og gjelder også for eksisterende Helganes
Motorsportsenter. Så lenge motorsportsenteret har eksistert er det ikke registrert noen klager
fra naboer på støy. I lokalavisene har det likevel vært ytringer fra naboer om støy. En mindre
gruppe husstander har organisert en ”Nabogruppe” og har sammen med grunneiere i det
regulerte området, uttrykt sterke bekymringer for framtidige støyplager. ”Nabogruppen” fikk
invitasjon til å delta prosjekteringsarbeidet, men ønsket ikke å delta.
I 2013 ble et framtidig aktivitetsnivå estimert og konsulentselskapet Rambøll ble
engasjert til å foreta støyberegninger for å sannsynliggjøre om ny idrettsarena kunne
realiseres innenfor grenseverdiene. Konklusjonen ble at god integrasjon i terrenget ville gi
god forebyggende effekt. Videre utredning hadde ingen hensikt før idrettsarenaen var
prosjektert
Masterplanen for FJORD MOTORPARK ble først godkjent 28 desember 2015. 26.
januar 2016 forkynte Gulating lagmannsrett kjennelsen om ugyldig ekspropriasjonsvedtak.
Politiske signaler har ført til usikkerhet om kommunen tar ansvar for å rette opp
saksbehandlingsfeilen og stå ved avtalen fra 2012. Alt arbeid med prosjektet er derfor
stoppet.
Det er likevel utarbeidet nye estimater for aktivitetsnivået. Resultatet viser at kun 30% av
aktivitetstimene vil gi støy fra motorsport. Noen grener innen motorsport har meget lav
støyemisjon, som f.eks. trial, enduro, offroad bil, radiostyrt bil. Øvrig aktivitet er fra ikkestøyende aktiviteter som sykkelsport, trafikksikkerhetsopplæring og førerutvikling med
gateregistrerte kjøretøy. Dette illustrerer flerbruken ved Fjord Motorpark og gir en helt
annen bruksprofil enn ved en tilsvarende idrettsarena i Europa. Dette sannsynliggjør også at
støykonsekvensene vil ligge innenfor grenseverdiene. Se også kapitel om Grønn visjon og
framtiden blir lydløs. Endelig konsekvensanalyse for støy kan ikke gjennomføres før
prosjektarbeidet kan gjenopptas etter at kommunestyret har behandlet saken 2. mai. . Det er
en rekke tiltak som kan redusere støykonsekvenser. Viktigste er integrering i terreng. Bl.a. så
vil ny motocrossbane komprimeres og legges ned i terrenget med naturlige støybarrierer
rundt banen. Andre tiltak er støyregulering av kjøretøy, begrense aktivitetsnivå for enkelte
grener, eller å bygge støyvoller. Det siste er en naturlig del av videre prosjektering og
massebalanse. Dette er allerede hensyntatt i kalkylene.
I tillegg til de positive idrettslige samfunnskonsekvensene som er nevnt i kapitel 4 om
Behov, er det viktig å peke på at motorsport, sykkelsport og luftsport fremmer utvikling av
ny teknologi. Det er allerede meldt interesse fra utviklere av ladeteknologi for elbiler. Idretter
basert på teknologi vil også bidra til utvikling av realkompetanse og interesse for teknologi/ingeniørfag hos barn og unge. Universitet i Stavanger UiS, har uttrykt ønske om å være
brukere av idrettsarenaen for testing av ny teknologi (jmf. ”Formula Student”). Q-free ASA
med hovedkontor i Trondheim, er et annet eksempel på et selskap som anvender lukket
banestruktur og har integrert testfasiliteter for teknologi ved en rallycrossbane i Stjørdal.
Selskapet er en ledende global leverandør av produkter og løsninger innenfor den globale
Intelligent Transport Systems (ITS) markedet og leverer løsninger for bompenger, parkering,
trafikkstyring og Connected Vehicles (C-ITS).
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Idrettsarenaen blir også en særdeles viktig bidragsyter til trafikksikkerhetsopplæring
gjennom det arbeidet som retter seg mot barn, unge og andre trafikanter. Se tidligere avsnitt.

7. STRATEGI
Vi viser til avsnitt 2. Formål og Forretningside og avsnitt 3 Visjon. Følgende strategier
skal følges for å sikre at mål blir nådd og visjon blir realisert.
Pioneranlegg: FJORD MOTORPARK skal profileres som et pioneranlegg for GreenRacing. Dette åpner for nye typer aktiviteter og interesse hos flere sponsorer. Det er også
viktig at profileringen er i harmoni med markedsføring av regionen, reiseliv og
naturopplevelser.
Lang sesong: Mot idretten skal FJORD MOTORPARK posisjoneres som landsdelsanlegg
med landets lengste sesong på grunn av gunstige klimatiske forhold. Sesongen på Vestlandet
kan være et par måneder lenger i forhold til idrettsanlegg på Østlandet.
Gode idrettsarrangement: Motorsportklubbene ved Helganes Motorsportsenter,
Haugaland Seilflyklubb, Stavanger Fallskjermklubb og Haugaland Flyklubb har allerede lang
erfaring med nasjonale og store regionale arrangement, og har mottatt utmerkelser for årets
beste arrangør. CK-Haugaland er også anerkjent arrangør av store sykkelritt i regionen. Slik
kompetanse er viktig for å utvikle FJORD MOTORPARK til en nasjonal konkurransearena
for motorsport, sykkelsport og luftsport, og inngå i forbundenes terminlister. FJORD
MOTORPARK har også potensiale til å arrangere internasjonale stevner med nye klasser
innenfor ECO-racing og ulike racingklasser med mindre status og mer familieprofil, som
f.eks. Classic Racing, m.m.
Kapasitetsutnyttelse: For optimal kapasitetsutnyttelse vil idrettsarenaen deles opp i tre
tidsbolker: dagtid hverdager, kveldstid hverdager og helger.
•

Idretten har førsteprioritet. Kveldstid og helger er mest aktuelle. Kveldstid
disponeres til trening, og helger disponeres til løp og arrangementer.

•

Dagtid på hverdager er mest aktuelt for trafikkopplæring, bedriftssamlinger og
andre aktiviteter rettet mot bedriftsmarkedet. Dagtid kan også være aktuelt for
skoler og andre institusjoner.

Tilrettelegger i bedriftssegmentet: Tjenestetilbud på dagtid må utvikles og driftes i tett
samarbeid med tjenestetilbydere av yrkessjåføropplæring, trafikkskoler, events m.fl. Mot
bedriftssegmentet blir FJORD MOTORPARK tilrettelegger og utleier av fasiliteter og
kompetanse på bruk av baner og kjøretøy. I disse segmentene legges det opp til
nisjemarkedsføring i samarbeid med tjenestetilbyderne. Se også kapitel om
”forretningsmodell”.
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8. FORRETNINGSMODELL
FJORD MOTORPARK har valgt samme selskapsstruktur som ved riksanlegget ved
Rudskogen.
Dette sikrer 100% mva-kompensasjon på investeringer, men delvis
kompensasjon på driften.
Investeringer i idrettsarena og fasiliteter legges til et heleiet aksjeselskap, FJORD
MOTORPARK EIENDOM AS, som er registrert frivillig i MVA-registeret som
eiendomsselskap. Vedtektene sikrer at verdier tilføres idretten ved oppløsning av selskapet.
Her benyttes også samme modell som ved riksanlegget ved Rudskogen. Denne modellen er
godkjent av Kulturdepartementet og Skattetaten.
FJORD MOTORPARK EIENDOM AS vil bære kostnadene ved større vedlikehold og
videre utbygging ved baneanlegget. Deler av disse kostnadene er berettiget spillemidler eller
finansiering fra andre offentlige kilder. Resterende må dekkes inn via leieinntekter fra
FJORD MOTORPARK AS.
All drift og tilrettelegging av bruk av idrettsanlegget legges til FJORD MOTORPARK
AS. Dette selskapet eies av 38 av de 50 lokale og regionale klubbene som står bak planene.
FJORD MOTORPARK AS vil leie hele eiendommen med bane- og bygningsfasiliteter av
FJORD MOTORPARK EIENDOM AS. Dette er MVA-pliktig driftskostnad. Utleie av
baner og undervisning er ikke MVA-pliktig. Utleie av reklameplass, lokaler, servering, og
konsulenttjenester er MVA-pliktig. Dette betyr at at FJORD MOTORPARK AS er delvis
MVA-pliktig. Rudskogen Motorsenter AS har ca. 4% inngående MVA . Potensialet kan være
høyere med riktig utvikling av tjenestetilbudet.
FJORD MOTORPARK AS har ansvar for å sikre samlet innsats fra klubbene og deres
bruk. Når
•
•
•

de ulike idrettsgrenenes reglementer for motorsport, sykkelsport, og luftsport blir
tatt hensyn til,
kapasiteten blir utnyttet både på baner og i depoter,
og dette koordineres med
(a) aktiviteter for trafikkopplæring og sikkerhet,
(b) samt andre kommersielle aktiviteter

vil effektene av dette gi en helhet som er større enn de enkelte delene.
Erfaring fra Rudskogen og Våler viser at profesjonell ledelse er nødvendig for lønnsom
forvaltning og drift av så store verdier. Selskapets inntekter kommer fra baneavgift fra
klubber, medarrangører ved store idrettsarrangement, utleie til trafikkopplæring, tilbud om
aktivitets- og opplevelses-turisme, sponsorer m.m. Det endelige inntektsgrunnlag skapes i de
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medlemstilbud og arrangementer klubber og frivillige organisasjoner har for sine
medlemmer.

Forretningsmodell
AKTIVITETER FOR VERDISKAPING:

ROLLER:

Serveringstilbud

Tverrorganisatoriske aktiviteter

Anleggsutvikling
Store løp- og arrangementer

Klubbdrift
Brukere
MVA- og ikke
MVA-pliktig

Motorsport

Fjord Motorpark AS
Delvis MVA-pliktig

Fjord Motorpark
Eiendom AS
MVA-pliktig eiendomsselskap med særlige
vedtekter som regulerer
eierskap, utbytte og
oppløsning

Sykkelsport

Luftsport

Annen idrett og motorinteresseklubber

FLER

BRU
K!

Trafikk- og
brannsikkerhet

Aktivitets- og
opplevelsestilbud

Vert for trafikkskoler,
kursholder, skoler og
Barnehager, m.m.

Gokartutleie, førerutvikling,
racingopplevelser, evnts
messer, m.m

Drift, tilrettelegging og kapasitetsutnyttelse
idrettslig og kommersielt
Racingbane 3.120 m
integrert Rallycross, Drifting,
Sykkesport og Trafikksikkerhetssenter

Fasiliteter
for tunge
kjøretøy

Dragbane
830 m

Luftsport og
GA-område

Gokartbane
1.140 m

Grusbaner og
Terreng

med flerbruk

integrert med
lufthavn

Integrert supermotard
og sykkelsport

MX, Trial, Offroad,
Enduro, m.m.

Depot - P-plass - Bygningsmasse

Figur: Forretningsmodellen med hovedaktiviteter og støtteaktiviteter med baner, tjenester og brukere.
Bruken av anlegget og inntektsgrunnlaget er avhengig av hvordan de grunnleggende
primæraktivitetene utføres. Dårlig vedlikeholdt anlegg, dårlig ledelse og kapasitetsutnyttelse
vil gi et dårlig tjenestetilbud til sluttbrukerne. Tydelig rolle- og ansvarsdeling er derfor
avgjørende for suksess. Se figur med illustrasjon av forretningsmodell.
Av støtteaktiviteter som bør nevnes er: store løp og arrangement, anleggsutvikling og
serveringstilbud. Slike aktiviteter krever involvering av alle brukerne ved idrettsarenaen.
FJORD MOTORPARK AS har derfor opprettet Motorsportrådet der 50 klubber i regionen
deltar i koordinering av frivillig innsats.

9. ORGANISERING OG LEDELSE
FJORD MOTORPARK EIENDOM AS
FJORD MOTORPARK EIENDOM AS er eiendomsselskap som skal forvalte
klubbenes investeringer og offentlige investeringstilskudd i henhold til formål og vedtekter.
Dette krever at styret har kompetanse på eiendomsforvaltning og innsikt i idrettene ved
motorsportsenteret. Selskapet vil ha begrenset administrasjon.

Dato: 08.04.2016

19

(av 31)

F JO R D M O T O R P A R K

FJORD MOTORPARK AS
Organisering	
  i	
  prosjektfasen	
  
Dagens organisering av FJORD MOTORPARK AS består av et aksjonærvalgt
(klubbene) styre, hvor styrets leder står for den daglige drift.
Styrets leder

Arvid Grimstvedt (arbeidene styreleder)
Administrerende direktør i Haugaland Industri AS

Styremedlem

Frode Sørheim
Representerer Karmøy Rod & Custom
Daglig leder Frodster Performance AS

Styremedlem

Jan Einar Sørhus
Representerer Haugesund AmCar Club
Daglig leder i Anker Bil AS

Styremedlem

Maren Sellevoll
Representerer Haugesund MC-klubb
Kontorleder hos Falck Shipping AS

Styremedlem

Audun Gaard
Representerer KNA-Haugaland
I&C Manager hos National Oilwell Varco

De 38 aksjonærene er sammen med ytterligere 12 klubber er representert i
Motorsportrådet. Motorsportrådet fungerer i dagens situasjon som et forum for drøftelse og
kommunikasjon mellom klubbene, medlemmene og prosjektet.
Prosjektet er videre organisert i et eiendomsselskap, FJORD MOTORPARK
EIENDOM AS. I denne fasen av prosjektet er kritisk kompetanse forretningsutvikling,
prosjektledelse og nettverk til forbund, politikere, media, næringsliv og bransje.
Styrets leder

Bjørn Bugge
Omfattende styreerfaring. Tidligere rektor ved BI i Stavanger

Styremedlem

Arvid Grimstvedt (arbeidene styreleder)
Representerer klubbene gjennom Fjord Motorpark AS
Administrerende direktør i Haugaland Industri AS

Styremedlem

Nina Iversen
Professor i reiseliv ved BI. Lang erfaring innen forskning innen
reiseliv.

Styremedlem

Bjarne Hareide
Daglig leder i konsulentfirma i mediebransjen. Bredt kontaktnett i
media og politikk
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Styremedlem

Stig Bakke
Forretningsutvikler og investor i oljeservicesektoren (tidl. Bakke
Tools). Er også motorsportutøver

Organisering	
  i	
  driftsfasen	
  
Ved realisering av idrettsarenaen vil FJORD MOTORPARK AS gå over fra en
prosjektorganisasjon til et driftsselskap, og ansette daglig leder og nødvendig personell for å
drifte idrettsarenaen med 8-10 ansatte, pluss deltidsansatte knyttet til større arrangement.
Realiseres kompetansesenter for trafikksikkerhet og –brann, blir det ytterligere 2-4 ansatte.
Kompetansebehov er definert til: ledelse, salg og relasjonsbygging, økonomistyring,
idrettskompetanse, funksjonær/instruktørkompetanse, kaffe/servering, vei- og
bygningsvedlikehold.
Daglig&leder&

Salg&

Administrasjon&

Lokaler&og&
servering&

Arrangementer&

DriC&&&
Vedlikehold&

Salg&og&
markedsføring&

Medlems6&
administrasjon&

Arrangements6&
planlegging&

Vertskap&
lokalutleie&

ÅpningsGder&
og&daglig&
organisering&

Booking&

Fakturering&

Prosjektledelse&

Servering&

Funksjonærer&

Kapasitets6&
planlegging&

Økonomistyring&

Under6&
leverandører&&

Gokartutleie&

Bane6&og&
bygnings6
vedlikehold&
Sikkerhet,&miljø&
og&renhold&

Figur: Organisasjon tilpasset forretningsmodell
Til sammenligning har Rudskogen Motorsenter AS 18 ansatte i tillegg til en rekke
deltidsansatte. NAF Trafikksenter AS har 17 ansatte og nærmere 100 deltidsansatte på
lønningslisten. Deltidsansatte er funksjonærer og andre som deltar under arrangementer.

10.

LØNNSOMHET OG DRIFTSØKONOMI

Se vedlegg for detaljer om resultatbudsjett, balanse, finansieringsplan, m.m.
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Prognosegrunnlag
Det er viktig å dokumentere at kjernevirksomheten kan bære investeringer og drift. Det
er derfor lagt ned mye arbeid i prognoser og estimater. Prognosene er utarbeidet etter ulike
prinsipper (top-down, bottom-up, og benchmark) for å sannsynliggjøre nivået av inntekter
og kostnader. Prognose for medlemsutvikling er bygd opp fra faktiske medlemstall og
sammenstilt med klubbenes egne anslag om vekst, bruk og betalingsvillighet. Medlemstallene
er videre sammenlignet med demografiske data og mot nasjonale og regionale medlemstall
fra NMF og delvis NBF. Baneinntekter er sammenlignet med medlemsutviklingen og priser i
Borg MC klubb som er største bruker av Rudskogen Motorsenter, samt det prisnivå som de
lokale motorsportklubbene i dag betaler for baneleie.
Inntektsgrunnlaget for trafikksikkerhetsopplæring er hentet fra utviklingsprosjektet,
kompetansesenter for trafikksikkerhet og –brann, og erfaringstall fra Transportkompetanse
Haugesund AS og Teknologisk Institutt AS. Viktig å bemerke at det er kun deler av
potensialet innenfor trafikksikkerhetsopplæring som er medtatt i denne forretningsplanen.
Utvikling av et kompetansesenter for trafikksikkerhet og –brann vil gi en betydelig større
inntektsgrunnlag for idrettsarenaen.

Sammenlignbar virksomhet og forutsetninger
Tallene er sammenlignet med regnskapstall fra Rudskogen Motorsenter AS, NAF
Trafikksenter AS (Vålerbanen) og Skandinavisk Trafikksenter AS (Kr.sand).
Kostnadsprognosen er også basert på nøkkeltall fra regnskapene i de tre nevnte selskaper.
Rudskogen Motorsenter AS er et rent motorsportsenter og vil være mest
sammenlignbart med FJORD MOTORPARK. NAF Trafikksenter/Våler er både et
trafikkopplæringssenter for yrkessjåfører og glattkjøring og et motorsportsenter.
Trafikkopplæring for yrkessjåfører og glattkjøring er en stor del av virksomheten. FJORD
MOTORPARK
arbeider
sammen
med
andre
kunnskapsleverandører
av
trafikksikkerhetsopplæring om å utvikle et kompetansesenter, som vil kunne utvide
virksomheten betydelig. Også når det gjelder nye kompetansearbeidsplasser. Skandinavisk
Trafikksenter er et rent trafikkopplæringssenter primært for tunge kjøretøy og glattkjøring,
og er minst sammenlignbart. Tallene i tabellen viser takk for regnskapsåret 2014. Det er også
sett på gjennomsnittstall fra 2009. Rudskogen hadde en betydelig ombygging til riksanlegg i
2012-2013, og fikk først full drift i 2014.
Regnskaps- og nøkkeltall
Resultatregnskap
Sum salgsinntekter
Annen driftsinntekt
Sum driftsinntekter
Varekostnad
Lønnskostnader
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend.
Andre driftskostnader
Sum driftskostnader
Driftsresultat
Netto finans
Ordinært resultat før skattekostnad
Skattekostnad på ordinært resultat
Ordinært resultat

Dato: 08.04.2016

Rudskogen Motorsenter AS
2014
46 819
448
47 267
21 277
11 999
2 969
9 413
45 658
1 609
-1 702
-93

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
0
-93 000

%-andel
100,0 %
1,0 %
101,0 %
45,4 %
25,6 %
6,3 %
20,1 %
97,5 %
3,4 %
-3,6 %
-0,2 %
0,0 %
-0,2 %
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NAF Trafikksenter AS
2014
31 253 000
0
31 253 000
1 313 000
12 558 000
2 824 000
12 671 000
29 366 000
1 887 000
-390 000
1 497 000
418 000
1 079 000

%-andel
100,0 %
0,0 %
100,0 %
4,2 %
40,2 %
9,0 %
40,5 %
94,0 %
6,0 %
-1,2 %
4,8 %
1,3 %
3,5 %

Skandinavisk
Trafikksenter AS
2014
21 596
4 489
26 085
1 481
9 027
1 792
9 546
21 846
4 239
-105
4 134
1 124
3 010

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

%-andel
100,0 %
20,8 %
120,8 %
6,9 %
41,8 %
8,3 %
44,2 %
101,2 %
19,6 %
-0,5 %
19,1 %
5,2 %
13,9 %
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Tabell: Sammenlignbare nøkkeltall

Fjord Motorpark Eiendom AS
Det forutsettes av FJORD MOTORPARK EIENDOM AS ikke har organisasjon eller
driftskostnader ut over forretningsførsel. Inntekter fra eiendomsutleie til driftsselskapet er
budsjettert primært skal dekke rentekostnader og avskrivninger. Se vedlegg: resultatbudsjett,
balanse, kontantstrøm, m.m.

Fjord$Motorpark$Eiendom$AS$
!8!000!!

Tall$x$1.000$NOK$

!6!000!!

!4!000!!
Sum!Dri5sinntekter!
Årsresultat!

!2!000!!

Ne?o!kontantstrøm!
!'!!!!
2016!

2017!

2018!

2019!

2020!

2021!

2022!

2023!

2024!

2025!

2026!

2027!

2028!

!(2!000)!

!(4!000)!

Graf: Viser sum driftsinntekter fra første driftsår 2018, årsresultat og netto kontantstrøm fram til 2028

Fjord$Motopark$Eiendom$AS$
Gjeld!og!egenkapitalutvikling!

!120!000!!

Tall$x$1.000$NOK$

!100!000!!

!80!000!!

!60!000!!

Sum!Gjeld!
Sum!Egenkapital!

!40!000!!

!20!000!!

!"!!!!
2016!
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Graf: Viser sum gjeld og sum egenkapital fra 2016 til 2028

Fjord Motorpark AS
Følgene forutsetninger er tatt for lønnsomhetsanalysen i driftsselskapet:
•

Gjennomsnittspris for baneleie pr idrettsutøver/medlem er satt 2.080 kr/år. (Pris i
klubber knyttet til Rudskogen er ca. 3.500 kr/år). Prognosen viser en vekst av
medlemsmassen i de 50 involverte klubbene fra dagens 5 274 medlemmer til 6 747 i
2020 (år 3 etter åpning), deretter en utflating. Kun 37% av disse forventes å være
utøvere eller brukere av baner. Dette er tilsvarende andel som i dag. Betalingsviljen
og prognoser er kartlagt i flere workshops med klubbene.

•

Klubbene og idrettsforbundene har anslått årlige 74 arrangementer ved FJORD
MOTORPARK i tredje driftsår. Antall besøkende og inntektsestimater er basert på
klubbene og idrettsforbundenes egen erfaringstall eller estimater. Primært er det lagt
til grunn at 20% av arrangementsinntektene går til leie av idrettsarenaen. I alt 96 963
besøkende med en gjennomsnittlig inntekt på 181 kroner hvor 40 kroner tilfaller
FJORD MOTORPARK.

•

Estimatene for inntekter fra trafikksikkerhetsopplæring er basert på erfaringstall hos
deltakerne i utviklingsprosjektet for kompetansesenter for Trafikksikkerhet og –
brann, Transportkompetanse Haugesund AS, Teknologisk Institutt AS, og KNA, og
sammenligning med offentlig statistikk. Det forventes 2.790 trafikanter på ulike kurs
og opplæring, hvor i gjennomsnitt kr. 430 tilfaller FJORD MOTORPARK. Dette er
eksklusiv utvidet opplæringstilbud med glattkjøring, sykkelgård, brannteater, m.m.
Hvis kompetansesenter for Trafikksikkerhet og –brann utvikles kan inntektspotensialet utvides betydelig.

•

Inntekter fra gokart utleie er vurdert i studier og besøk ved ulike gokartutleier i
Norge både innendørs og utendørs. Deres erfaringstall er justert basert på populasjon
og offentlig statistikk. Største utleier i Norge er Harald Huysman Karting AS med
innendørs anlegg i Oslo med årsomsetning mellom 15-20 MNOK. Estimatet for
FJORD MOTORPARK er 4 MNOK tredje driftsår.

•

Inntekter fra andre aktivitets- og opplevelsestilbud er estimert til 3,2 MNOK. Dette
er Track days, Event/Racing experience, Teambuilding Corporate, Forhandlerkurs
(Impotører), Lansering og testing, drop-in prøvekjøring, o.l. Aktivitetsnivået er lagt
30-50% lavere enn ved Rudskogen Motorsenter.

•

Inntekter fra bygningsutleie er estimert konservativt til kr. 275.000 pr år, og er delvis
basert på direkte forespørsel fra klubbmiljøene.

•

Inntekter fra arenareklame er estimert til kr. 300.000 pr år basert på erfaringer fra
andre idrettsarena. Sponsorinntekter er ikke tatt med

•

Salgsinntekter fra bevertning er ikke tatt med
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•

Det er forutsatt delvis mva-refusjon på 4% (tilsvarende Rudskogen). Det medfører
en ekstra kostnad på 21% mva for betaling av baneleie til FJORD EIENDOM AS.
Potensialet i bedre MVA-tilpasning er ikke vurdert nærmere

•

For driftsselskapet FJORD MOTORPARK AS er det brukt forholdstall i forhold til
omsetning for lønnskostnader, andre driftskostnader, kundefordringer m.m. Dette er
angitt i kommentarfeltet i tabellene i vedlegget.

Fjord$Motorpark$AS$
!25!000!!

Tall$x$1.000$NOK$

!20!000!!

!15!000!!
Sum!Dri5sinntekter!
Årsresultat!

!10!000!!

Ne?o!kontantstrøm!
!5!000!!

!&!!!!
2016!

2017!

2018!

2019!

2020!

2021!

2022!

2023!

2024!

2025!

2026!

2027!

2028!

!(5!000)!

Graf: Viser sum driftsinntekter fra første driftsår 2018, årsresultat og netto kontantstrøm fram til 2028

Fjord$Motorpark$AS$
Gjeld!og!egenkapital!

!18!000!!
!16!000!!

Tall$x$1.000$NOK$

!14!000!!
!12!000!!
!10!000!!

Sum!Gjeld!

!8!000!!

Sum!Egenkapital!

!6!000!!
!4!000!!
!2!000!!
!"!!!!
2016!

2017!

2018!

2019!

2020!

2021!

2022!

2023!

2024!

2025!

2026!

2027!

2028!

Graf: Viser sum gjeld og sum egenkapital fra 2016 til 2028
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11. FINANSIERINGSPLAN
Fjord Motorpark Eiendom AS
Utgangspunktet for investeringene er Masterplanen. Masterplanen er utviklet av Dromo,
et anerkjent italiensk selskap spesialisert i banedesign med erfaring fra designoppdrag i
Europa, Sør-Amerika, Østen og Asia. Investering i første byggetrinn er avgrenset til det vi
mener er godt innenfor den økonomiske bærekraften til idrettsarenaen og som er tilpasset de
rammer som er drøftet med Kulturdepartementet. Dette byggetrinnet vil gi et særdeles godt
og funksjonelt anlegg og vil være et solid fundament for den inntjening som skal sikre
utvidelser i nær framtid.
Masterplanen er et meget omfattende dokument og er vedlegg til Forretningsplanen.
Samlet oversikt viser et anlegg som består av:
Flerbruk

Enhet

Spec.

Masterplan

1. byggetrinn

Sykkelsport
Trafikkopplæring

m

2 700

3 120

3 120

(integrert i asfaltbane)

m

1 000

750

750

2 649 512

Dragbane

Sykkelsport
Trafikkopplæring

m

920

830

830

15 531 278

Gokart og supermotard

Sykkelsport
Trafikkopplæring

m

1 250

1 140

1 140

6 234 633

Motocrossbane

m

1 600

1 600

1 600

2 735 308

Bilcross

m

0

650

650

1 693 669

I senere byggetrinn

m

300

300

0

Luftsport

m

0

204

204

3 076 939

Oppgradering av
eksisterende

m2

250

250

250

111 147

Baner
Asfaltbane
Rallycross & Drifting

BMX-bane
Taksebane til lufthavnen
Bane Radiostyrt bil
Lysanlegg

Alle idretter

m2

29 713

57 650

26 785

Parking totalt

Alle idretter

m2

0

11 300

850

21 560

17 342

Annen intern infrastruktur

m2

0

178 035 m2 anskaffet

11 505 294
276 850
10 542 276

0

Egen forretningsplan

Bygninger
Eiendomserverv

41 957 952

1 588 125

Paddock totalt

Trafikksikkerhetssenter

Kalkyle pr.
18.03.2016

m2

1 855

8 800

783

m2

510 605

510 605

510 605

Totalt

0
12 146 532
7 322 672
117 372 189

Kalkylen for dette byggetrinnet er kvalitetssikret på basis av de mengdeenheter som
inngår i mengdeberegningen. Mengdeberegning er estimert av Dromo, og standard
kalkylepriser er innhentet fra entreprenørfirmaene Risa AS, Stangeland Maskin AS og
Vassbakk & Stol AS. Totalsummen blir ca. 110 MNOK eksklusiv investering i eiendom. I
beløpet inngår ca. 6,4 MNOK i infrastruktur inklusiv bro over til dagens Helganes
Motorsportsenter, samt av- og påkjøring til E134, samt deler av vei over planlagt
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næringsareal. I dette beløpet inngår ikke rundkjøring E134 i næringsområde eller framlegging
av offentlig vann og kloakk.
Eventuelle støyreduserende tiltak er inkludert i kalkylene. Det mest virkningsfulle er
integrering av idrettsarenaen i terrenget. I tillegg er det prosjektert overskuddsmasse for å
bygge støyvoller.
Hvis FJORD MOTORPARK blir pålagt å investere i rundkjøring E139 vil det medføre
en omprioritering. Alternativ kan det velges den enkel kryssløsningen som vist i
reguleringsplanen. Hvis Karmøy kommune vil regulere og byggemodne næringsarealet nord
for idrettsarenaen, ansees en rundkjøring på E139 å være optimal løsning for en helhetlig
utvikling av området med FJORD MOTORPARK, næringsområde og Avinor. Inntil det
foreligger annen informasjon fra interessenter i området, avventes situasjonen.
I tabellen nedenfor viser hvordan 117 MNOK er planlagt finansiert.
Fjord Motorpark Eiendom AS
Finansiering, avdrag og renter 2016 - 2028
Tall x 1000

Koblinger fra fane "SPILL" og "INV0"

Rev. 19.03.2016

Investering i Anleggsmidler
Eiendomserverv 526 mål
Banefasiliteter

SUM

IB

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

7 320

2 360

4 960

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

85 500

1 640

1 620

31 030

51 210

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

780

170

290

-

-

-

-

-

-

-

Lysanlegg

1 590

-

-

Bygninger

12 140

-

190

3 650

6 030

-

-

1 390

-

-

-

-

-

Infrastruktur

10 820

-

210

4 000

6 610

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Trafikksikkerhetssenter

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vedlikeholdsinvesteringer

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Aksjer i datterselskap

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4 000

6 980

780

170

330

840

1 390

-

-

-

-

-

2019

2020

2021

2022

2024

2025

2026

2027

2028

Sum Investering

117 370

Tilskudd
Off. investeringstilskudd

38 680

350

64 200

40

840

Offentlige tilskudd legges inn i "hvite ruter".

SUM

IB

2016

2017

2018

2023

Karmøy Kommune interkommunalt

5 000

2 500

1 000

1 500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Haugesund Kommune interkommunalt

2 500

-

-

1 000

1 500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tysvær Kommune interkommunalt

2 500

-

-

1 000

1 500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

31 100

-

-

3 290

3 420

3 420

3 420

3 420

2 800

2 800

2 800

2 800

2 800

-

Andre kommuner interkommunalt

2 500

-

-

1 000

1 500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Rogaland Fylke - idrettsanlegg

2 500

-

-

-

2 500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Hordaland Fylke - idrettsanlegg

2 000

-

-

-

2 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Samferdselsdepartement

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sykkelgård

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 500

1 000

7 790

3 420

3 420

3 420

2 800

2 800

2 800

2 800

2 800

-

Spillemidler (ordinære og interkom.)

Sum Offentlige investeringstilskudd

48 100

Andre investeringstilskudd

SUM

12 420

130

130

Andre investeringstilskudd legges inn i "hvite ruter".

Sponsor og rabatter

IB

2016

10 000

-

1 000

6 000

-

-

-

16 000

Sum tilskudd

64 100

Egenskapitalinnskudd

SUM

Dugnad
Annet
Sum Andre investeringstilskudd

Egenkapital og innskudd

2 516

Lån
Nye låneopptak

2017

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

500

3 000

2 500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 000

4 500

8 000

2 500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 500

2 000

12 290

20 420

5 920

3 420

3 420

2 800

2 800

2 800

2 800

2 800

IB
1 116

2016

2017

2018

400

300

300

2019
-

2020
-

2021
-

130

2022
-

2023
400

2024
-

2025
-

2026
-

2027
-

-

-

2028
-

Nye lån legges inn i "hvite ruter".

SUM

2016

2017

52 000

5 000

-

Legges til Mellomfinansiering

31 100

-

27 500

-

-

83 100

5 000

Nye langsiktige lån

2019

5 000

Legges til Gjeld til kredittinstitusjoner

Legges til Annen langsiktig gjeld

2018

4 000

2018
41 500

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

5 500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 600

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

27 500

45 100

5 500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1. Karmøy kommune har allerede utbetalt vedtatt investerings tilskudd til prosjektet med
2,5 MNOK. Kulturdepartementet krever at vertskommunen bidrar med minimum 5%
av investeringen, tilsvarende 2,5 MNOK, totalt 5,0 MNOK
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2. Haugesund og Tysvær kommune har allerede bekreftet i sine økonomiplaner tidligere
vedtak om interkommunalt investeringstilskudd på kr. 2,5 MNOK hver, totalt 5,0
MNOK Dette er i tråd med Kulturdepartementets fortutsetninger for tildeling av
spillemidler.
3. Tildeling av spillemidler er estimert til 31,1 MNOK. Dette er i tråd med vurderinger
departementet har gitt i møter senest i august 2014. Karmøy kommune avventer en
bekreftelse på beløpet.
4. Flere andre kommuner i regionen har uttalt de ønsker å delta med investeringstilskudd,
inklusiv Stord og Bømlo. Dette er kommuner som har en eller flere klubber som vil
benytte idrettsarenaen. Kommunene avventer Karmøy kommunens videre prosess med
ekspropriasjon. Estimert til totalt 2,5 MNOK
5. Rogaland fylke ved idrettsavdelingen har i flere anledninger signalisert ønske om å gi
støtte til idrettsarenaen. Det sees også på muligheter for å søke investeringsstøtte til en
flerbruks-idrettsarena for motorsport, sykkelsport og luftsport. (Såkalt ”regional status”).
Dette krever i så fall et fylkesting vedtak. Estimert til 2,5 MNOK. Fylkes
administrasjonen har merket seg den brede oppslutningen fra klubber i hele fylket.
6. Hordaland fylke ved idrettsavdelingen har tidligere signalisert vilje til å gi støtte til
idrettsarenaen. Hordaland fylket har ikke lykkes å finne egnet lokasjon til en tilsvarende
idrettsarena. Idrettsavdelingen har merket seg den brede oppslutningen fra klubber i hele
Sunnhordaland og helt nord til Bergen. Estimer til 2,0 MNOK. Tilsvarende fylkes
samarbeid finner man mellom Vest- og Aust Agder.
7. Samferdselsministeren har ved to møter og befaringer uttalt å gi støtte til idrettsarenaen
med begrunnelse i arena for trafikksikkerhetsopplæring. Dialogen pågår. Foreløpig er
estimatet satt til kr 0,8. Karmøy kommune har planer om å etablere en sykkelgård, tilsvarende som i sør-fylket, i
sin plan for trafikksikkerhet. Synergier med idrettsarenaen både på drift, investering og
kompetanse er åpenbar. Foreløpig er estimatet satt til kr. 0,9. Sponsoring og rabatter bygger på erfaring fra driften av Helganes Motorsportanlegg. De
tre maskinentreprenørene som er invitert til å gi anbud, har alle signalisert flere
besparende tiltak som kommer inn i dette estimatet. Foreløpig er kalkylene basert på
”standard priser”. Estimatet er 10 MNOK.
10. Dugnad bygger på erfaring fra driften av Helganes Motorsportanlegg, hvor det legges
ned millionbeløp hvert år. Ny idrettsarena vil øke medlemstallet med 5-7 ganger å gir et
betydelig potensiale for dugnadsinnsats. Estimert til totalt 6 MNOK.
11. Investert egenkapital fra klubbene er hittil 1,1 MNOK. Behovet er ytterligere over 8 år.
12. Langsiktig gjeld er 2,7 MNOK, hvor 1,4 MNOK er bankgjeld og 1,3 MNOK er fra
private. Dette er estimert til å øke til 52 MNOK. Mesaninlån knyttet til
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spillemiddeltilskudd er estimert til 31,1 MNOK. Det ført løpende dialog med prosjektets
bankforbindelse om estimater.

12.

GJENNOMFØRINGSPLAN

Forutsetninger
Det er flere forutsetninger for å kunne realisere idrettsarenaen:
•

Ny sak om ekspropriasjon må forelegges Karmøy kommunestyre

•

Karmøy kommune må videre søke fylkesmannen om tiltredelse av
eiendommene til de 3 gjenværende grunneierne, slik at innløsningstidspunkt
for alle eiendommene kan være sammenfallende.

•

Karmøy kommune må ta endelig stilling til prosjektet i forhold til betingelser
og forutsetninger som gjelder for tildeling av spillemidler fra
Kulturdepartementet.

•

Eiendomserverv må sluttføres etter sak om ekspropriasjon.

•

Anbudsprosess

•

Finansiering gjennom søknader om spillemidler, fylkesmidler, sponsoring og
langsiktig lån etter at totalrammen er fastlagt. Tilskudd fra
kulturdepartementet til kostnadskrevende idrettsanlegg er ikke budsjettert,
men FJORD MOTORPARK er i god posisjon for dette.

Milepæler
02.05.2016

Vedtak i Karmøy kommunestyre om å rette opp tidligere
ekspropriasjonsvedtak, samt godkjenne rammene fra kulturdepartementet
om tildeling av spillemidler.

03.05.2016

Igangsette tidligere stoppet anbudsprosess

01.06.2016

Søknad til kulturdepartementet om forhåndsgodkjenning av idrettslig
funksjon og bekreftelse av nivå for spillemidler

31.07.2016

Søknad om tilskudd fra øvrige kommuner og fylker

31.09.2016

Endelig avklaring om bankfinansiering og utarbeidelse av endelig
forretningsplan

01.10.2016

Ferdig detaljprosjektering og konsekvensanalyse for støy

01.10.2016

Endelig søknad om spillemidler
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31.12.2016

Innløsning av eiendommer

31.12.2016

Vedtak i Tysvær og Haugesund om utbetaling av interkommunalt tilskudd
i 2017 og 2018

01.02.2017

Byggesøknad

31.03.2017

Endelig beslutning om byggestart

24.08.2018

Mulig åpning av Fjord Motorpark

13.
•

RISIKO

Kommunal vilje og forankring
o Vertskommunen
o Nabokommuner og omliggende kommuner, inkl. Sunnhordaland

•

Framtidig kontantstrøm
o Videre analyser av øvrige inntektspotensialer
o Arbeid med å etablere kompetansesenter for trafikksikkerhet og -brann

•

Finansiering:
o Departementets godkjenning av spillemidler
o Investeringstilskudd fra kommuner og fylker
o Inngåelse av sporing og rabatter
o Forhandling om ekstraordinære spillemidler med departementet

14.

VEDLEGG

Følgende er vedlegg:
1. Fjord Motorpark Eiendom AS: Resultatbudsjett 2016-2028
2. Fjord Motorpark Eiendom AS: Balansebudsjett 2016-2028
3. Fjord Motorpark Eiendom AS: Finansieringsstruktur 2016-2028
4. Fjord Motorpark Eiendom AS: Budsjett renter og avdrag på gjeld 2016-2028
5. Fjord Motorpark Eiendom AS: Budsjett for Av- og Nedskrivinger 2016-2028
6. Fjord Motorpark Eiendom AS: Investeringskalkyle
7. Fjord Motorpark Eiendom AS: Kalkyle full masterplan
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8. Fjord Motorpark Eiendom AS: Mengdeberegning
9. Fjord Motorpark AS: Resultatbudsjett 2016-2028
10. Fjord Motorpark AS: Balansebudsjett 2016-2028
11. Fjord Motorpark AS: Finansieringsplan
12. Fjord Motorpark AS: Investeringsbudsjett, Av- og Nedskrivinger 2016-2028
13. Fjord Motorpark AS: Kalkyle
14. Fjord Motorpark AS: Inntektsbudsjett 2016-2028
15. Aksjonær- og klubboversikt pr 31.08.2015
16. Masterplan: ”Masterplan final report v4 public”, 07.01.2016
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