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Beslutningsunderlag for igangsetting av utredningsarbeid for 

anleggsutviklingsprosjektet 

- Etablering av kunstis på Hoslebanen for idretten Bandy. – 

 

 

 

  



                                                                                                                                                                                             

 

Classification: Internal Status: Draft Expiry date: 2015-08-04 Page 2 of 13 

 

 

Innhold 

1 Idrett(er) som fremmer forslaget ........................................................................................... 3 

2 Behovsanalyse ...................................................................................................................... 3 

3 Prosjektbeskrivelse ............................................................................................................... 10 

4 Foreløpig lokaliseringsvurdering ............................................................................................ 11 

5 Påvirkning for andre idretter i klubben .................................................................................. 11 

6 Overordnet beskrivelse av kostnader og finansiering ............................................................. 11 

7 Organisering av utredningsarbeid .......................................................................................... 12 

8 Tidsplan for utredningsarbeid ............................................................................................... 13 

 

 

 

 

  



                                                                                                                                                                                             

 

Classification: Internal Status: Draft Expiry date: 2015-08-04 Page 3 of 13 

  

1 Idrett(er) som fremmer forslaget 

Forslaget er fremmet av ØHIL Bandy som består av årgangene 

 2008 (Bandyskolen) 

 2007 

 2006 

 2005 

 2003-2004 

 2001-2002 

 1999-2000 

 Menn Senior 
 
I tillegg til dette arrangerer vi pappabandy og SFO Bandy i samarbeid med Hosle Skole. Det er også et 
betydelig antall mennesker både store og små som benytter isflaten til uorganiserte aktiviteter. 
Etablering av kunstis på Hoslebanen vil muliggjøre etablering av kunstgress. 

2 Behovsanalyse  

Vi ser at vinteren stadig kommer «litt senere» år for år. 
Slik situasjonen er nå har vi i et normalår kun stabile isforhold tidligst fra midten av desember og frem til 
slutten av februar. Dvs. ca. 2 – 2,5 mnd. med is på Hoslebanen, i praksis vil det si at ØHIL Bandy i et 
normalår har is på Hoslebanen kun halve sesongen. Noen år har det vært helt ekstremt og da har vi 
knapt hatt is. Kunstis vil gi is normalt sett ca 1/11 – 15/3 tot ca 4,5 måneder. 
I konkurranse med blant annet innendørs idretter og sommeridretter som tilbyr organisert trening 
praktisk talt året rundt, er ca. 2 – 2,5 mnd en for kort periode i forhold til å få til den aktiviteten vi har 
tatt mål av oss til å ha. Vi ser at dersom vi i fremtiden skal kunne opprettholde og videreutvikle våre 
aktiviteter så må vi kunne tilby stabile isforhold over en lengere periode enn det som er dagens 
situasjon. For at Bandy skal overleve som idrett så trenger klubbene egne kunstisanlegg. Et felles anlegg 
vil ikke ha nok kapasitet på lang sikt. Hvis man sammenligner med Høvik og Ready så økte 
bandygruppene deres med ca.300 medlemmer etter de anla kunstisanlegg.  
Et felles baneanlegg midt imellom ØHIL og Haslum vil ikke være ønskelig for hverken Øhil eller Haslum, 
både av hensyn til rekrutering fra nærmiljøet og kapasitet.  
 
*Fakta om anleggskapasiteten for bandy i Bærum: 

 Har 450 utøvere per bane (1850:4 baner)  
 Har med 2 nye anlegg 300 utøvere per bane (fortsatt underkapasitet) 
 Har samme anleggsbehov som fotball: Norm 180 utøvere per bane. 
 Fotball har iht idrettsanlegg.no (KUD) 100 medlemmer per bane  
 Fotball i Bærum har 150 medlemmer per bane 
 Bandy skulle hatt 11 til 12 baner i Bærum med samme dekningsgrad som fotball. 

*Tall hentet fra idrettstellingen 2013 og idrettsanlegg.no (KUD) 
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Diagrammet nedenfor illustrer hvordan bruken kan være organisert i løpet av en uke. 

Dag\Kl.l 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0 

Mandag   P         P     P       P         

Tirsdag   P         P     P       P         

Onsdag   P         P     P       P         

Torsdag   P         P     P       P         

Fredag   P         P     P       P         

Lørdag   P         P     P                 

Søndag   P         P     P                 

 

  Publikumstid 

  Tilgjengelig for skoler og andre 

  Publikum på 1/3, ØHIL 7’er spill på en-to baner 

  ØHIL hele banen, 11’er-spill 

P  Preparering 

 
Kunstiskapasitet på kommunens anlegg: 
ØHIL Bandy leier i dag kunstistid av kommunen (Bærum Idrettspark) på Rud. Som timefordelingen for 
sesongen 2015/2016 viser så er det alt for få timer tilgjengelig for at vi skal kunne tilby vår aktive nok 
treningstid på is.  Vi kan i sesongen 2015/2016 tilby de yngste årgangene èn treningsøkt i uken på 
Bærum kommunes kunstisflate, som det kommer frem av oversikten er det kun fem av ni årganger i 
ØHIL Bandy som har fast treningstid på Rud BIP. I praksis har ikke Bærum kommune kunstiskapasitet til å 
tilby alle årgangene til ØHIL Bandy èn trening i uken.  
Alle som driver med idrett vet at fra man er rundt 10 år så holder det ikke med èn treningsøkt i uken for 
å utvikle seg i idretten. Bandy er i særstilling en idrett hvor det er helt nødvendig med mye trening på is 
for å utvikle seg som bandyspiller - det er ingen alternativer, man kan selvfølgelig ha endel 
barmarkstrening for å bygge styrke og teknikk, men når det gjelder å utvikle skøyteteknikk og øve på bla 
samspill så er det avgjørende at det trenes på is. 
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Timeoversikt Bærum idrettspark (BIP) sesongen 2015/2016: 
Merk at søndager er det mange lag som har seriekamper, videre er det cupdeltagelse i helgene for de som ikke har seriekamper da, 
følgelig er ikke søndag en egnet dag og ha fast treningstid. 
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Kunstiskapasitet hos klubber i Bærum. Høvik, Stabæk, Snarøya: 
ØHIL Bandy jobber også med å leie istid av klubber som har kunstis, men all erfaring viser at det ikke er 
mye ledige tider og stort sett er dette kun tilfeldige strøtider. Det er ingen faste tider som er ledig, som 
dokumentasjon på dette finner dere timeoversikten til Høvik, Stabæk og Snarøya. 

 
Timeoversikt Høvik kunstis Uke 1 - 2016 

 
 
Eneste angitt ledig tid er onsdag 21.00-22.00, men det settes opp kamper på denne tiden så i realiteten 
er ikke denne tiden ledig heller. All erfaring viser at kamper og treninger flyttes til ledige punkter av 
forskjellige årsaker. 
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Timeoversikt Stabæk (Plassen) Uke 1, 2, 4 & 5 - 2016
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Som 
ukesplanene for Stabækbanen viser så er det ikke faste tider som er ledig, kun tilfeldige tider som 
varierer uke til uke. Det er ikke mulig å drive med bandy i en nomadetilværelse som ØHIL er i nå.  
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Timeoversikt Snarøya Uke 1 - 2016 
 

 
 
ØHIL Bandy mener at vi på bakgrunn av timesoversiktene til BIP, Høvik og Stabæk og Snarøya har 
redegjort for at det ikke er tilstrekkelig kunstiskapasitet i Bærum Kommune. 

3 Prosjektbeskrivelse 

Utarbeide en komplett søknad for etablering av kunstis 11er bane på Hoslebanen, samt utarbeide 
forslag til finansiering både til etablering og drift av kunstisanlegget. Sesonglengden med kunstis vil være 
fra ca medio oktober – medio mars. 
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4 Foreløpig lokaliseringsvurdering 

I Bærum er det en sterk skøytekultur Straks det er etablert is på Hoslebanen formelig myldrer det av 
mennesker i alle aldre som benytter isflaten til uorganisert aktivitet. Skoler og barnehager i området har 
også stor glede av isen på Hosle. Når man vurderer behovet så må dette vektlegges, ØHIL bandy ser 
behovet for kunstis ut ifra sin situasjon på bakgrunn av de erfaringer vi møter i hverdagen, men 
kommunens innbyggere som driver uorganisert aktivitet vil også få stor glede av stabile isforhold. Visst 
er det publikumstider på andre kunstisbaner i Bærum, men ofte er det lagt opp til at barn rett etter 
skolen kan benytte seg av isen en times tid, hvis man ikke bor i nærområdet til eksisterende 
kunstisbaner i Bærum vil man bruke mesteparten av publikumstiden som er tilgjengelig på hverdager til 
å komme seg dit. Ingen av de eksisterende kunstisbaner i Bærum er i nærheten av Hosle, Eikeli og 
Eiksmarka, nærmeste er Stabæk.  Med det høye antall innbyggere som sokner til ØHIL vil en kunstisbane 
plassert på Hosle være ideell i forhold til nærhet til der folk bor. Videre vil en kunstisbane plassert på 
Hosle også favne de områdene av Bærum som er lengst unna eksisterende kunstisbaner i kommunen i 
dag.  
Vi opplever at klubber i nærområdet som har kunstis meisler seg inn i områder som naturlig hører til 
ØHIL. (for eksempel GRAV/Eiksmarka skole.) Områder som naturlig favner ØHIL har mange barn som 
spiller bandy i Stabæk, men driver andre idretter i ØHIL. 
 

 

5 Påvirkning for andre idretter i klubben 

Med en planlagt kunstissesong fra primo november til medio mars, i utredningen  vil ØHIL Bandy avklare 
dette med andre «brukere» av Hoslebanen: Softball, Langrenn, Hosle skole mv.  
Overordnet beskrivelse av kostnader og finansiering 

Tidligere beregninger viser at å etablere et kunstisanlegg kommer på et sted mellom 15 og 20 MNOK. 

Det er ikke realistisk å tro at ØHIL Bandy alene vil klare å samle 1/3 av dette.  Finansiering må komme fra 
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Kommune og nærmiljøet da også lokalbefolkningen vil ha stort utbytte av et slikt anlegg. ØHIL Bandy 

legger opp til at de kan stille med 3 MNOK ved hjelp av en ekstraordinær pengeinnsamling. Videre vil 

ØHIL Bandy være en garantist for at det blir etablert is og at den blir vedlikeholdt gjennom vinteren. 

Konkret løsning på finansiering vil bli utarbeidet ifbm utredningsarbeidet.  

Driftsutgifter for en kunstisbane: (referanse Høvik  Bandy sitt driftbudsjett)  

Strømutgifter (kun isbane ikke lys)                                    650 000 NKr.          Periode 15 Oktober -15 Mars 

Vedlikehold 2 kjøleagregat   gjenomsnitt 10 år                 36 000 NKr.      

                                                                                                                                                                                                    

Banemann-Isbil-merking-reprasjon vandt                       500 000 Nkr.          

Isbil ny 1,2 brukt 300 000                                                    300 000 Nkr.           

ØHIL bandy ser ikke for seg å ha en banemann, dette må tas på dugnad, videre har ØHIL Bandy allerede gått til 

anskaffelse av isbil, kostnadene for Banemann og isbil vil derfor ikke gjelde i ØHIL  Bandy sitt driftsbudsjett.  Men 

det settes av 20.000,- til drift/vedlikehold av isbil, totalbudsjettet blir da ca 706.000,-.  

Stabæk bandy og Høvik bandy får driftstilskudd fra Bærum kommune på hhv 631.000,- og 626.000,- pr år, ØHIL 

Bandy forventer ikke å få noe mer i driftstilskudd enn det. Differansen på Driftsutgifter minus driftstilskudd blir da 

686.000,- - 626.000 = 60.000,-. 

60.000,- vil ØHIL Bandy dekke inn ved reduserte utgifter på baneleie vi betaler i dag andre steder, samt 

inntektsøkning ved å arrangere Cup, Bandyakademi og SFO-Bandy.  En mer presis redegjørelse på driftskostnader 

vil bli utarbeidet i neste fase da ulike tekniske løsninger på isanlegget kan gi store utslag. Men det er på det rene 

at ØHIL Bandy må ha driftstilskudd å lik linje med de andre bandyklubbene i kommunen med kunstis. 

 

6 Organisering av utredningsarbeid 

 Eivind Thorne – Koordinere teknisk løsning, budsjett og avklaringer med Kommune, BIR osv 

 Michael Østgaard – Kartlegge betingelser, stønader gitt andre bandyklubber med kunstis. 

 Vincent Thue – Kartlegge inntektsmuligheter, støtteordninger, sponsorer 

 Lasse Hermansen – Koordinere og avklare behov/ønsker fra skoler, og institusjoner i nærmiljøet 

 Jon Erlend Dahlen – Legge strategi for inntekt vha kronerulling 

 Erik Legernes – Koordinere/utarbeide teknisk løsning og budsjett 

 Petter Hauge Breistøl – Avklaringer med kommune, BIR og andre(politikere ol), samt koordinere 
gjennomføringen av utredningsarbeidet. 

 ØHIL Adm. V/ Sverre Nordby – Bistand til møtevirksomhet med BIR ol.  
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7 Tidsplan for utredningsarbeid 

Vår 2016:  

 Avklaringer med kommune, BIR og andre(politikere ol), 

 Koordinere og avklare behov/ønsker fra skoler, og institusjoner i nærmiljøet 

 Kartlegge betingelser, stønader gitt andre bandyklubber med kunstis. 

 Koordinere/utarbeide teknisk løsning og budsjett 

 Kartlegge inntektsmuligheter, støtteordninger, sponsorer 

Høst 2016: 

 Fullføre utredningsarbeider, utarbeide rapport klar for Hovedstyret 10.10.2016 

 

 


