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ØHIL-land 



Prosess anleggsutvikling 

Kostnader for godkjente, prioriterte anlegg finansieres gjennom 

Spillemidler (1/3 + 15% (Bærum=presskommune) 

Kommunalt tilskudd (vurderes ut fra ulike kriterier) 

Egenkapital/lån 

 

Bærum kommune opererer med 4-års perioder, 2015-2018, søknadsfrist høsten 2013 

11,5 MNOK årlig til ordinære anlegg. 0,5 MNOK årlig til mindre kostnadskrevende anlegg 

Fra Temaplanen 2015-2018: Spesielt underdekning på svømmehaller, fleridrettshaller og kunstgressbaner 

Neste planperiode (2019-2022) har søknadsfrist høsten 2017 

ØHIL har lagt opp til en god prosess fram mot våren 2017 

 

Annen anleggsutvikling 

Klubbens ansvar økonomisk 

Mulig å søke om støtte fra ulike steder 

Bærum idrettsråd har en årlig pott for rehabilitering av klubbhus 

Sparebank-stiftelsen har søknadsfrister: 01.02 og 01.09 

Gjensidige-stiftelsen har søknadsfrist: 15.09 

 

 



Langsiktige prosjekter/utredninger 

Utredningsarbeid for nye prosjekter til neste 4-års periode (2019-2022) starter i mai 2016. AU følger denne planen:  

 

Torsdag 26. mai 2016 kl. 20.00 – 22.00 – Idrettene presenterer sine behov og drømmer om anlegg 

Torsdag 15. september 2016 kl. 20.00 – 22.00  

Torsdag 3. november 2016 kl. 20.00 – 22.00 

Torsdag 2. februar 2017 kl. 20.00 – 22.00 

Torsdag 6. april 2017 Kl 20.00 – 22.00 – Endelig innstilling fra AU til HS til anleggsplanen 2019-2022* 

* Justert frist til 1. juni 2017 for realitetsbehandling av et kunstis/kunstgressprosjekt på Hoslebanen.  

 

Resultatet etter møtet 6. april* blir en rapport fra anleggsutvalget som framlegges hovedstyret. Hvert potensielle prosjekt vil inneholde: 

  

Kontaktperson(er) for idretten  

Behovsoppgave (hvorfor ønsker vi egentlig å bygge anlegget)  

Fordeler / ulemper for ØHILs øvrige idretter 

Skissetegninger  

Kostnadsoverslag  

Finansieringsplan 

Driftsplan (hvordan skal anlegget driftes etter evt ferdigstilling) 

Dersom det er grunneierforhold som må belyses må dette også med… 

 

Høsten 2017 ferdigstilles prioriterte søknader fra ØHIL, for behandling av offentlige instanser. Når hovedstyret skal behandle aktuelle 

prosjekter våren 2017* vil en godt dokumentert finansieringsplan av prosjektene være avgjørende.  



Avsatte midler til ØHIL 2015-2018 
I Anleggsplanen 2015-2018, avsatte midler til ØHIL 

Garderobeanlegg ved DNB Arena (flyttet til klubbhuset, inkl rehabilitering) 2015 

Utvidelse av garasjen på Hosle 2015 

Omlegging av Hoslebanen fra grus til kunstgress 2016 

Rehabilitering av Jarmyra kunstgress og Hosle kunstgress 2018 

 

I planen for Nærmiljøanlegg, mindre kostnadskrevende anlegg 

Grav skole kunstgress (Bærum kommune) 2015 

ØHIL-bakken 2015 

Skileikområde Nordhaug 

 

I Langtidsplanen (12 års perspektiv), uprioriterte anlegg pga behov, finansiering, regulering 

Nytt lysanlegg Eikelibanen 

Jarmyra flerbrukshall 

 

 



Ferdigstilte/kansellerte prosjekter 

Tribune DNB arena Hosle 

Ferdigstilt 2014 

Arrangementslager Hosle 

Ferdigstilt 2015 

Grav skole kunstgress (Bærum kommune) 

Ferdigstilt 2015 

Barnehage/garderober/lager/liten gymsal Jarmyra 

Ferdigstilt 2015 

ØHIL-bakken 

Ferdigstilt 2016 

Oppgradering av bandygarasjen på Hosle 

Ferdigstilt vinter 2015/2016 

Nye garasjeporter 

Isolering 

Varmtvannstanker 

Rehabilitering av klubbhuset på Hosle, del 1 

Ferdigstilt 2015 

Ombygging av fløy A til kafé, klubbutikk, inkl maler-, elektriker og rørleggerarbeider 

 



Ferdigstilte/kansellerte prosjekter 

Rehabilitering av klubbhuset på Hosle, del 2 

Ferdigstilt 2016 

Innbygging av vindfanget (kontorplasser )  

Flytting av sliperommet til gammelt søppelrom, (nye kontorplasser) 

Flytte vaskerommet fra fløy B til fløy A, (nytt lager) 

Innsetting av nye utgangsdører fra garderobene 

Tiltak Hosle kunstgressbaner 

Ferdigstilt 2016 

Utskifting av dekke på DNB arena Hosle 2016 (garantisak) 

Utbedringer støy 

Forhøyet ballfangernett 

ØHIL-skogen arena 

Ferdigstilt 2016 

Liten kunstgressbane, ca. 20x40 m 

Gjenbruk av kunstgresset fra DNB arena Hosle 

Innbytterbokser/speakerbod/lagringsboder Hoslebanen 

Ferdigstilt 2016 

Skileikområde Nordhaug 

Kansellert pga grunneierforhold 

Omlegging av Hoslebanen fra grus til kunstgress 2016 

Årsmøtevedtak 27.08.2015 om å ikke gå videre med prosjektet 

Pågående prosess om å «flytte» prosjektet til Eikelibanen (avhengig av utbygging av Eikeli vgs) 



Pågående prosjekter 

Garderobeanlegg ved DNB Arena 2017/2018 

Utvidelse av klubbhuset ikke igangsatt pga økonomi/prosjektering 

Prosjektet flyttet tilbake til kunstgressbanene 

Fotball ønsker å flytte dette tilbake til kunstgressanlegget 

Under utredning vinter/vår 2017, søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning 15. februar 

Støttes flyttet tilbake fra AU og HS 

Positive signaler fra planseksjonen i kommunen 

Positive signaler fra BIR 

Anslått totalramme på 3,0 MNOK 

 

Utvidelse av garasjen på Hosle 2017 

Såle støpt januar 2017 

Videre arbeid med dette prosjektet fortsetter og forventes ferdigstilt vår/sommer 2017 

 

Rehabilitering av klubbhuset på Hosle, del 3 

Bygge dommergarderobe i vaskerommet (for dommergarderobe til begge kjønn) 

Vurderes sommeren 2017 

Tak for lagring ved den  lille garasjen (for sesong-lagring) 

Igangsatt (område ryddet) 

Nytt område for renovasjon 

Igangsatt (område ryddet) 

Oppgradering av 2. etasje på klubbhuset 

Planlegging igangsatt 

 



Pågående prosjekter 

Eikeli kunstgress 

Pågående prosess om å «lytte prosjektet fra Hoslebanen til Eikelibanen 

Ligger i kommunens planer som «Hosle kunstgress 3» 

Liten 11’er bane, ca 90x50 m 

Avhengig av øvrig utbygging på Eikeli vgs (neste punkt) 

Trolig ikke aktuelt før i 2019, da området vil bli brukt som rigg-område 

Avsatte midler blir i så fall forsøkt videreført fra denne til neste anleggsperiode 

 

Eikeli flerbrukshall 

Pågående dialog mellom Bærum kommune og Akershus fylkeskommune 

Fylket blir brukere på dagtid, kommunen (idretten) på kveldstid 

BK har vedtatt et investeringstilskudd på 20 MNOK og 0,6 MNOK årlig til drift 

Pågående dialog mellom fylke/kommune 

Bærum kommune fronter ØHILs ønsker i programmeringen av bygget 

En ren treningshall er mest aktuelt, trolig med klisterforbud 

Tribune er usikkert, men BK ønsker å få til dette 

Kiosk er tvilsomt (kantine planlegges i en annen del av skolen) 

Et styrke/treningsrom i tilknytning til hallen er sannsynlig 

 

Utendørs treningspark på Hosle 

Tilskudd fra Sparebankstiftelsen på kr. 100.000,- i 2017 

Tenkt på barnehagens område, andre lokasjoner må vurderes 

 



Langsiktige prosjekter/utredninger 

Det er igangsatt utredningsarbeid for noen potensielle prosjekter: 

 

Utvidelse av Hoslehallen 

Lagt på is pga framdriften på Eikeli 

Baseball-tilpasning på Hosle 

Under utredning, søknad om støtte fra Sparebankstiftelsen avslått 2016, søkt på nytt 2017 

Kan vurderes inn mot anleggsplanens rullering 15. februar 2017 

Utstyrslager Jarmyra 

Under utredning 

Tribune Jarmyra kunstgress 

Under utredning 

Skileik/langrennsområde Øverland 

Under utreding 

Positiv møte med utbygger (Trysilhus) 24.01.2017, som presenterer prosjektet for grunneier (Norges vel) 

Hosle kunstis 

Under utredning, prosjektperiode fram til 01.06.2017 

Jarmyra flerbrukshall 

Under utredning, lite trolig ved bygging av hall på Eikeli 

 



 Ferdigstilte anlegg 
 



Tribune DNB arena Hosle 



Arrangementslager Hosle 



Kunstgress/naturis Grav skole 



Barnehage/garderober/lager Jarmyra 



ØHIL-bakken 



Oppgradering av bandygarasjen 



Rehabilitering av klubbhuset, del 1 



Rehabilitering av klubbhuset, del 2 

Klubbhuset, fasade 



Tiltak Hosle kunstgressbaner 



ØHIL-skogen arena 



Innbytterbokser/speakerbod Hosle 



 Pågående prosjekter 
 



Garderobebygg ved Hosle kunstgress 



Utvidelse av garasje Hosle 



Rehabilitering av klubbhuset, del 3 

Renovasjonsområde Sesonglager 



Eikeli kunstgress og flerbrukshall 



Utendørs treningspark Hosle 



Nytt kunstgress Hosle og Jarmyra 



 Langsiktige prosjekter/utredninger 
 



Utvidelse av Hoslehallen 



Baseballtilpasning på Hosle 



Utstyrslager og tribune Jarmyra 



Skileik/langrennsområde Øverland 



Hosle kunstis 



Flerbrukshall, Jarmyra 


