ØHIL Idrettspark
Vårt mål er å skape en felles idrettspark midt i
østre Bærum - en idrettspark for nærmiljø,
skoler, barnehager og idrettslag!

Hosle, oktober 2017

Forord
Øvrevoll Hosle IL (ØHIL) gjorde følgende vedtak på hovedstyrets møte 16.10.17. «ØHIL søker om et
kombinert anlegg kunstgress/kunstis på Hoslebanen til anleggsplanen 2019-2022, i tråd med
kostnadsoverslag og finansieringsplan i møtet 16.10.2017.»
Dette dokumentet er søknaden.
Bakgrunnen for søknaden er vedvarende kapasitetsmangler i to av klubbens undergrupper.
Fotballgruppen ønsker seg en kunstgressbane og bandygruppen ønsker en kunstisbane. Behovene
til begge grupper blir redegjort for i denne søknaden.
Hoslebanen ble først tatt i bruk i 1966 og var da en «gressbane» på et jordet. Det var daværende
Bæring IL, senere Hosle IL som historisk hadde tilgang til Hoslebanen som ble brukt til
fotballaktivitet. Bandygruppen i Øvrevoll BK og Hosle IL brukte opprinnelig Nadderud Stadion som
sine hjemmebaner, men fikk problemer da denne ikke lenger ble islagt etter 1979. Deretter flyttet
bandyen til Kadettangen og andre baner i nærområdet primært Eikelibanen. Eikelibanen var for
liten til å spille 11’er kamper og det var ikke plass til å utvide banen. Banesituasjonen for
bandygruppene i Øvrevoll BK og Hosle IL var så dårlig at kommunen tilbød å utvikle Hoslebanen
som full bandybane for klubbene i felleskap. I 1988 ble Hoslebanen bygd om til et riksbandyanlegg,
bandytreningene flyttet fra Eikeli og samarbeidet mellom Øvrevoll BK og Hosle IL ble en realitet.
Hoslebanen ble i 1988 til en moderne grusbane med lys, vanningsanlegg og bedre grunnforhold.
To år senere var sammenslåingen av bandygruppene et faktum. Hoslebanen var da den eneste
flaten som var stor nok for å kunne spille både fotball og bandy i alle aldersgrupper og serienivåer.
Hoslebanen er i dag den av ØHILs baner som ligger nærmest klubbhuset, med sine gode fasiliteter
som fire garderober, sliperom, butikk og kiosk. Banen har i tillegg et garasjeanlegg som huser
traktor og ismaskin, med opplegg for vann. Det nylig bygget nye innbytterbokser og vi er i gang
med å bygge et tribuneanlegg. Videre er det gode parkeringsmuligheter i tilknytning til banen.
Banen er ideell for utvikling av begge idrettene, med svært gode tilhørende fasiliteter.
ØHIL ønsker å legge til rette for bedre forhold for flere idretter når en så sentral arealflate skal
utbedres. Derfor søker vi om et kombinasjonsanlegg med kunstgress og kunstis, som vil forbedre
forholdene til både fotball og bandy. I tillegg vil snøen og isen som høvles opp fra banen, i
forbindelse med ispreparering, kunne benyttes til å lage en solid såle i hoppbakken rett bak
klubbhuset og til bruk for et skileikområde ved siden av banen på det vi kaller Per Berg Arena.
Anlegget vil derfor også gi bedre forhold til hopp og skileik.
For å opprettholde lokal idrett i Bærum kommune er man nødt til å tenke langsiktig. Klubbene og
nærmiljøene trenger forutsigbar is i 4-5 måneder i året, noe som med dagens klimautfordringer
krever kunstisanlegg. Rekruttering foregår i nærmiljøet, særlig ved skoler som også bruker isbanen
på dagtid. Det er nå snart 10 år siden forrige kunstisbane stod ferdig i Bærum.
Vi trenger et kunstisanlegg i Østre Bærum, et anlegg for skoler, barnehager, allidrett, frilek,
organisert og uorganiserte idretter og aktiviteter.
Sverre Nordby
Daglig Leder Øvrevoll Hosle IL
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1

Presentasjon av Øvrevoll Hosle IL

1.1 Hoveddata
Hoveddata:

109 x 70 m (yttermål på grusflaten i dag)

Prosjektets navn:

ØHIL Idrettspark

Prosjekteier:

Øvrevoll Hosle Idrettslag

Adresse:

Bispeveien 69, 1362 Hosle

Organisasjonsnummer:

982.111.439

Antall medlemmer:

2973

Kontaktperson:

Skule Ingeberg (styreleder)

E-post kontaktperson:

sku-inge@online.no

Søker:

Øvrevoll Hosle IL ved daglig leder Sverre Nordby

E-post søker:

sverre@ohil.no

Øvrevoll Hosle IL (ØHIL) er et fleridrettslag organisert med grupper for bandy, fotball, håndball,
hopp/kombinert, langrenn, idrettsskole og soft-/baseball på programmet. ØHIL har 2973
medlemmer, hvorav bandy har 156 registrerte aktive, og i tillegg 40 påmeldte spillere på
bandyskolen som ikke er registrert (2017) og fotball har 1660 registrerte aktive fordelt på 132 lag
som deltar i seriespill. ØHIL er en sammenslåing av Hosle IL og Øvrevoll BK (2007).
1.2 Organisering
Øvrevoll Hosle Idrettslag (ØHIL) er et fleridrettslag organisert under Norges idrettsforbund.
Besøksadresse:

Bispeveien 69

Styreleder:

Skule Ingeberg

Daglig leder:

Sverre Nordby

Telefon:

960 11 840

E-post:

ohil@ohil.no

Hjemmeside:

http://www.ohil.no
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1.3 Forankring i klubben
Prosjektet ble presentert første gang på årsmøte i 2008, snart 10 år siden, og bandygruppa ble gitt
mandat til å jobbe videre med prosjektet, som den gangen ble for tungt å løfte.
I oktober 2015 startet en prosess med å utrede Hoslebanen som et kombinert
kunstgress/kunstisbane anlegg. Siden da har en dedikert prosjektgruppe arbeidet med å definere
prosjektet og starte en innsamlingsaksjon for å opparbeide tilstrekkelig egenkapital. Prosjektet har
hele tiden hatt bred støtte i klubben og nærmiljøet. Utfordringene til et slikt kombinert
kunstis/kunstgress anlegg er de store kostnadene forbundet med dette men etter en vellykket
innsamlingsaksjon i perioden 01.05.17 til 16.10.17 har ØHIL klart å samle inn nesten 3 millioner
kroner. Det er et sterkt signal om at klubbens medlemmer og nærmiljøet ønsker et slikt
idrettsanlegg. Følgelig vedtok hovedstyret den 16.10.17 at ØHIL skulle sende inn denne søknaden
til Bærum Idrettsråd/Bærum Kommune.
Anlegget vil gi et bredt tilbud til barnehager, skoler, allidrett, idrettslag og nærmiljø generelt:
- Kunstis 4-5 måneder i året
- Overskuddsnø til å etablere et skileikområde
- Overskuddssnø til hoppbakken for å få utvidet sesongen.
- Fotball får hevet kunstgress kapasiteten, noe som vil lette avviklingen av klubbens mere enn
1164 hjemmekamper (2017). I tillegg vil dette sikre en bedre avvikling av treninger tidlig og sent på
sesongen hvor grusbanen ofte er ubrukelig grunnet overvann på flaten.
I sum vil en realisering av ØHIL Idrettsanlegg gi et bedre tilbud for 5 av 7 idretter innen ØHIL;
Fotball, bandy, skileik, hopp, og idrettsskolen/allidretten. Vi mener at ved å gi barna et tilbud i
nærmiljøet tilknyttet skole så vil vi se en økt aktivitet for alle idrettene i klubben. I tillegg vil
barnehager, skoler og den uorganiserte aktiviteten få et forbedret tilbud.
Skisse bygd i LEGO:
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2 Behovsoppgave
Behovet for gode idrettsbaner er prekært og ønsket om mer stabile treningsforhold over en lengre
sesong er viktig for å holde barn og ungdom aktive i idretten lengst mulig. Med kunstgressdekke
på sommeren og kunstis om vinteren vil Hoslebanen gi et mye bedre tilbud i nærområdet. Stadige
klimaforandringer gjør at forutsetningene for naturis stadig blir verre, og grusbanene er ubrukelig i
perioder med mye nedbør. I vintermånedene kjører alle ØHIL Bandy sine foreldre barna til trening
og kamp på BIP. Ved å ha en bane i nærmiljøet vil behovet for kjøring reduserer kraftig. Dette vil
være med å redusere kjøring i rushtiden fordi mange foreldre drar tidlig fra jobb for å rekke å
hente barna og kjøre til Bærum Idrettspark. De må da ha med bil på jobben for å få logistikken til å
gå opp. Hoslebanen vil være en lokal bane, der mange kan gå eller ta bussen til banen. Behovet for
kjøring mellom våre tilgjengelige anleggsflater vil reduseres i tillegg til at skoler og barnehager i
nærområdet vil få et forbedret tilbud til sine aktiviteter i skole/barnehagetidene. Videre vil det
også åpne for mer uorganisert aktivitet for skole, barnehager, allidrett, frilek, organiserte og
uorganiserte idretter og aktiviteter i Østre Bærum
Behovet kort oppsummert:


Nærmiljøet trenger stabile isforhold på Hoslebanen om vinteren.



Bandy trenger kunstis til sine utøvere. Kapasiteten er sprengt på dagens baner.



Fotball trenger kunstgress til sine utøvere. Kapasiteten er sprengt på dagens baner.

2.1 Nærmiljøet
Lokalmiljøet står sentralt i dette prosjektet, både når det gjelder finansiering av kunstisbanen men
også det å se behovet og verdien av en kunstisbane utover organisert aktivitet, til allidrett, frilek
og all annet uorganiserte idretter og aktiviteter for skoler og barnehager. I det markert område på
kartet under, bor det +20.000 innbyggere som kun har en naturis bane i dag.
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Det er et stort antall innbyggere som er direkte knyttet til vårt området. I Bærum er det generelt
en sterk skøytekultur, så også på Hosle og straks det er etablert naturis på Hoslebanen 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 som blir flittig brukt i skole/barnehage tiden. Når
man vurderer behovet, så må dette vektlegges at ØHIL bandy ser behovet for kunstis ut ifra sin
situasjon på bakgrunn av de erfaringer og klimatiske utfordringer vi møter, men at kommunens
innbyggere som driver uorganisert aktivitet også vil få stor glede av stabile isforhold. Med det
høye antall innbyggere som sokner til «ØHIL-land» vil en kunstisbane plassert på Hoslebanen være
ideell i forhold til nærheten til der folk bor og plasseringen vil også favne de områdene av Bærum
som i dag er lengst unna eksisterende kunstisbaner i kommunen.
«ØHIL-land» favner 1/5 av Bærum kommunes innbyggere og vi ser det derfor som helt naturlig at
den femte kunstisbanen i Bærum blir lokalisert på Hoslebanen – et område hvor det er flere
innbyggere enn de andre områdene som allerede har kunstisbaner.
Kunstgress og kunstis er en kombinasjon som gir en høyutnyttelsesgrad på flaten. Kartutsnittet
nedenfor viser oversikt over skoler, barnehager og institusjoner som benytter Hoslebanen i dag.
Særlig benytter disse isen om vinteren på dagtid. Flere av skolene og FAU’ene knyttet til disse har
støttet prosjektet, støtte erklæringer ligger i vedlegg 1.
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2.2

Behovet til bandy

Bandygruppen trenger en kunstisbane for at sporten skal overleve. Ustabil vinterkulde medfører
svært upålitelig isforhold, og det er mye som tyder på at dette problemet vil vokse fremover.
Bandy i Bærum er en stor breddeidrett og vi tror ØHIL har potensialet til å bli en av de største
klubben i landet. Kunstis er nå blitt en forutsetning for å drive organisert aktivitet. For alle idretter
kreves det at det er en utvikling av anlegg. Dette gjelder også for bandy. Før spilte man håndball
utendørs, svømmeanlegg var utendørs og fotball ble i stor grad spilt på grusbaner og jorder. I
tillegg til at utøvere forventer at det er stabile og gode baneforhold har bandy en klimatisk
utfordring. ØHIL har et ansvar for å tilby sine utøvere gode anlegg som holder den kvaliteten som
er vanlig i dag.

Tilgangen på kunstis i dag
Bandygruppen leier i dag kunstistid av kommunen på Bærum Idrettspark (BIP) på Rud. Kapasiteten
her er allerede sprengt. Som timefordelingen for sesongen 2017/2018 viser er det for få timer
tilgjengelig til at vi skal kunne tilby våre aktive tilstrekkelig treningstid på is. Vi kan i denne
sesongen (2017/2018) tilby de yngste årgangene én treningsøkt i uken à 1 time, på 2/3 bane
(torsdager kl. 1900-2000). På denne økten skal vi ha nesten 40 barn i aktivitet Det er heller ikke
mulig å få egnet tid til bandyskole og vi kan kun tilby innebandy i hall, frem til vi eventuelt får is på
Hoslebanen. Bandyskolen har også fått leid noe tid på Stabækbanen lørdager mellom 10-11 frem
til jul men i praksis betyr dette at Bærum kommune ikke har kunstiskapasitet å tilby alle årgangene
i ØHIL Bandy for én trening i uken.
Vi har også sett på utnyttelsen av Bærum Idrettspark, detaljene ligger i vedlegg 2. I forrige sesong
var utnyttelsesgraden på 90%. Det er svært vanskelig å få ledig tid, som passer i hverdagen til en
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vanlig familie, med reise fra jobb, middag, lekser, trening og alt innenfor rimelig leggetid for de
yngste. Det er et faktum at treningstidene tilgjengelig på BIP gjør det vanskelig for foreldre å sende
ungene sine på bandyaktiviteter. Når Hoslebanen får kunstis kan barna komme seg på trening på
egenhånd, og eventuelt kombinere med andre idretter som også skjer i nærområdet. Reisen til BIP
begrenser etter vår mening rekrutteringen og muligheten barna har for å delta på flere idretter. I
tillegg har vi svært ustabile værforhold i vintermånedene som gir store utslag på hvor mange
dager med naturis vi kan tilby fra år til år. I sesongen 2013/2014 hadde vi 14 dager med naturis, i
sesongen 2016/2017 hadde 75 dager med naturis. Dette illustrerer de store variasjonene de
klimatiske forholdene medfører.

Fakta om anleggskapasiteten for bandy i Bærum:


Har i gjennomsnitt 450 utøvere per bane (1850:4 baner)



Vil med 2 nye anlegg ha 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



Basert på norm så skal man 11 til 12 kunstis baner i Bærum for å ha tilsvarende
dekningsgrad som fotball.

Engasjementet i bandymiljøet
Bandymiljøet i Norge er i all hovedsak geografisk plassert på Østlandet. I tillegg finnes det lag i
Bergen og Trondheim (Trondheim/NTNU får sin første utendørskunstis bane i fullstørrelse fra
kommende sesong). Bærum er en stor kommune i bandy Norge og klubbene her jobber godt
sammen for å skape aktivitet og tilbud. Samtidig jobber klubbene med å sørge for god rekruttering
slik at det finnes lag å spille mot. Alle bandyklubbene i Bærum har gitt sin støtte til prosjektet vårt.
Det er et sterkt signal om at de vet hvor viktig det er med kunstis for å bevare motstanderlag og
klubber og at de ønsker at vi lykkes med dette prosjektet for å økte kapasiteten i Bærum. Se
støtteerklæringer i vedlegg 3.
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Potensialet for aktivitet med kunstis
På landsbasis er bandy den nest største vinteridretten og i Bærum en av idrettene med flest aktive
utøvere. I Bærum er det i dag kun to klubber som mangler kunstis for at alle klubber har egen
kunstisbane. Ved anleggelser av flere kunstisbaner vil Bærum Idrettspark kunne benyttes som
felles anlegg for alle klubbene og heller ta av for vekst og ekstraordinært behov. Vi mener som
Bærum Kommune selv skriver i tidligere temaplaner at vi må utnytte eksisterende anlegg best
mulig, nært tilknyttet idrettslag og skole for rekruttering.
Vi ønsker en kunstisbane i vårt nærområde som vil gi klubben og lokalbefolkningen et stabilt
utendørs vintertilbud. I årets øvrige måneder vil kunstgressbanen benyttes til fotball og andre
sommeraktiviteter. I tillegg planlegger vi å utnytte snø fra kunstisbanen til å lage et skileikområde
og såle i vår nye hoppbakke også kjent som Hennumkollen!
Issesongen varer fra slutten av oktober til midten av mars. Dette er også ønsket driftssesong for
den påtenkte banen.
Med stabile isforhold har vi stor tro på at antall aktive bandyspillere vil kunne øke fra dagens 150200 til opp mot 500 etter kun 2-3 år med kunstis. Vi tror at bare det faktum å kunne arrangere
kamper på Hoslebanen vil gi et positivt løft i nærområdet til fremme interessen for skøyteidrett!
2.3 Behovet til fotball
Et av satsingsområdene til fotballgruppen er å utvikle anleggene slik at disse tilfredsstiller de
normer som gjelder innenfor idretten. Den primære målgruppen er barn og unge, sekundært
seniorfotballen og elitelagene. Fotballgruppen har derfor, som en del av sin strategiplan utbygging
av flere kunstgressbaner. Et av tiltakene er å utvikle Hosle grusbane til en kunstgressbane.
Planlegging av et slikt tiltak skjer i idrettslagets regi og i takt med de pågående vurderinger av et
kunstisanlegg på Hosle.
ØHIL fotball er en av de mest omfangsrike fotballklubbene i Norge målt i antall lag og spillere. Til
sesongen 2017 stiller klubben 132 ulike lag i seriespill og Oslomesterskapet. Lagene utgjør til
sammen 1660 spillere som skal utkjempe 1164 hjemmekamper.
ØHIL disponerer kunstgressbane på Jarmyra og to kunstgressbaner på Hosle (Hosle kg 7ér og DNB
arena Hosle). Dekningsgraden ligger langt under behovet, noe som gjør at det kun er 33 % av
kampene som er berammet på kunstgress sesongen 2017. De øvrige er berammet på grusbanene
på Jarmyra, Eikeli, Hosletoppen og på Hosle. Og i tillegg benyttes gressfeltet på Jarmyra fra midten
av mai og så fremt forholdene tillater det (Jarmyra gressfelt stenges i tilfelle mye nedbør).
Diagrammet under viser fordelingen av de berammede kretsseriekampene og kamper i
Oslomesterskapet sesongen 2017.
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Manglende kapasiteter og mangelfulle fasiliteter er en sterk begrensning med tanke på å utvikle
klubben og i forhold til kunne nå de målsettinger som er nedfelt i de sportslige planene. I tillegg
har vi situasjonen på treningssiden der forholdet på mange måter er vanskeligere enn
dekningsgraden for kampene fordi tettheten av lag som trener samtidig på kunstgress blir alt for
stor, i tillegg til at særlig de yngre lagene tildeles treningstider på grusbanene.
Antall spillere og lag er direkte dimensjonerende for utviklingen av klubbens anlegg. I et
«rekruttere og beholde perspektiv» er det svært uheldig at klubbens dekningsgrad hva angår
kunstgress er så lav som 33 % i kampsesongen. Dette går særlig ut over den tidlige fasen der
spillere, foresatte og trenere skal finne seg til rette i fotballmiljøet enten det er for å spille kamper
eller å gjennomføre treninger som skal bidra til å heve klubben rent sportslig. I tillegg mangler
idrettslaget et anlegg med bane som tilfredsstiller fysiske minstemål for senior elite spill.
2.4 Publikumstid Hoslebanen
Med en ny Hoslebane tilrettelagt for kunstgress og kunstis vil vi få bedre forhold for aktivitet. I vårt
nærområde er Hoslebanen en bane for alle, og særlig om vinteren kryr det av naboer, barn og
voksne på isen. Gjennom dette prosjektet har det hele tiden vært viktig å fremheve at en bedre
bane ikke minst skal komme nærmiljøet til gode. En sentral forutsetning for anlegget er at det vil
være publikumstider på banen for å sikre uorganisert aktivitet. På dagtid skal banen være åpen og
tilgjengelig for alle skoler og barnehager i nærområdet





Hovedpoenget er at sesongen med is blir 4 måneder lenger
o Med naturis varier forholdene fra mellom 14 dager (2013/14) til maks 2.5 måneder
(2016/17)
o Med kunstis vil isflaten være stabil fra november til mars
o Dette gir alene ca 450 timer mer med is til publikum per sesong
I tidsperioden 2000-2200 vil det være 11’er lag og kamper som kan bruke hele banen
Per uke legger vi opptil å ha 28 timer ren publikumstid dette tilsvarer en økning på ca 450
timer (4 måneder mer med is) med mer publikumstid hvis det blir kunstis.

Forslag til hvordan banefordeling om vinteren kan se ut:
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3 Grunneierforhold
Banen er i dag benyttet som et idrettsanlegg, og ligger på kommunal tomt. Leiekontrakt for Hosle
IL er tinglyst på gnr. 21 bnr. 39 i 1989. Festerett for ØHIL er tinglyst på gnr 21 bnr 1421 den 4. juni
2009. Den siste eiendommen gnr. 21 bnr. 428 har ikke noen tinglyste avtaler til fordel for Hosle
IL/ØHIL. Alle de tre eiendommene har Bærum kommune som eier og hjemmelshaver. Vi går ut fra
at kommunen stiller nødvendig garanti eller bruksrett til grunnen banen ligger på i henhold til
kulturdepartementets krav. Informasjonen er hentet fra www.seeiendom.no og statens kartverk.
Det er god adkomst til området og derfor ikke nødvendig med nye veier, avkjørsler eller
parkeringsplasser som følge av dette prosjektet.

4 Skissetegninger
Området er i dag benyttet som et idrettsanlegg, så det vil ikke være nødvendig med endringer i
reguleringsplanen for området. Det eksisterende lysanlegget som står på anlegget vil bli stående,
uten endringer.
Tiltak:
Aktivitetsflate:
Driftsbygg:

Kunstgress og kunstisbane med driftsbygg for kjølekompressor
64 x 108 m, inkl. sikkerhetssoner på sider og bak mål
Driftsbyggets plassering må gjøres praktisk i forhold til støyhensyn,
størrelse og avstand til strøm/trafo stasjon.

Skileikområdet/
Per Berg Arena
Innbytterbokser og tribune

vannuttak

Hosle Skole
DNB Arena

Hoppbakke
Klubbhus
Garasje med vannuttak
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5

Kostnadsoverslag

5.1 Fordeler med lokaliseringen
Lokalisering på Hoslebanen er gunstig fordi man allerede har en del vitale elementer på plass:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Det er en idrettsflate allerede
Gode parkerings fasiliteter og lett tilgjengelig med offentlig transport (buss)
Klubbhus med garderober
Trippel garasje for traktor, ismaskin og utstyr
Lysanlegg
Vanntilgang både i garasje og utendørs
Innbytterbokser og tribune

5.2 Idrettsfunksjonelt forhåndsgodkjente planer
ØHIL vil få utarbeidet idrettsfunksjonelt forhåndsgodkjente planer og tegninger for anlegget av
kvalifisert personell/firma når anlegget er blitt prioritert i «Ny anleggsplan 2019-2022». Disse
planene vil følge søknaden om spillemidler.
5.3 Kostnadsoverslag
Vi har hentet inn informasjon om kostnader i forbindelse med bygging av en kombinert
kunstgress/kunstisbane. Informasjonen er innhentet via en avtale Norges Bandyforbund har med
Norconsult ved seniorkonsulent Vidar Havellen, som har gode kunnskaper og referanser for å
bygge tilsvarende anlegg. Norconsult har utarbeidet kostnadskalkyler. Detaljene ligger som
vedlegg 4. Vi understreker at det her ikke er hentet inn et endelig tilbud, men Norconsult sin
rapport bygger på erfaringstall fra sammenlignbare anlegg bygget de siste årene.
Investering
Total prosjektkostnad

31 667 200

Dugnadskostnader

969 000

Sponsor på byggekostnader

635 000

Entreprise inkl mva minus spons og dugnad

30 063 200

Mva

6 012 640

Entreprise eks mva

24 050 560
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6 Finansieringsplan
Anlegget er forutsatt finansiert som det fremgår av oppstillingen under.
Investering
Spillemidler kunstis
Spillemidler kunstgress

8 000 000
2 200 000

Spillemidler driftsbygg

1 000 000

Tillegg presskommune 15%

1 680 000

Totalt spillemidler

12 880 000

Mva komp (ved 100%)

6 012 640

Totalt SM+MVA-komp

18 892 640

Totalt finansierings behov

12 774 560

Totalt finansierings behov etter dugnadsdel anleggsarbeid

11 805 560

Totalt finansierings behov etter ØHIL EK på 3mill

8 805 560

Søknad om støtte fra kommunen

6 000 000

Behov for ytterligere innsamling/lån eller ekstra ordinære tilskudd

2 805 560

Vi søker herved om tildeling av kommunale midler på kr 6.000.000 fordelt over to år i kommende
anleggsperiode, forslagsvis 2019-2020. Henholdsvis kr 3.000.000 i 2019 og kr 3.000.000 i 2020. Vi
håper selvfølgelig at kommunen kan innstille hele behovet på 8.805.560, men siden
anleggsbudsjettet per år er på ca 17 millioner kroner forstår vi at det kan bli vanskelig. Uansett
hvilket beløpet kommunen kan tildele prosjektet, vil vi forsøke å skaffe resterende beløp selv.
De resterende 2.805.560 NOK skal klubben selv skaffe gjennom ytterligere innsamling eller forsøk
på å skaffe ekstra ordinære tilskudd sammen med Norges Bandyforbund. Norges Bandyforbundet
har lykkes med dette tidligere, vi har positive samtaler med dem og fått et støttebrev til prosjektet
som ligger i vedlegg 5. Vi har vært i møte med stiftelser som er positive til prosjektet og indikerer
bidrag, men dette kan først realitetsbehandles når kommunal godkjennelse foreligger.
Innsamlingen av nærmere 3 millioner kroner er, fra klubbens og nærmiljøets side, kun å anse som
en fase I. Nå som søknaden til kommunen er sendt vil klubben gå videre med fase II. Dette
innbefatter bl.a. etablering av et markedsføringsteam som skal arbeide med profilering av
prosjektet mot bedrifter for sponsing av (1) ytterligere midler til anlegget og (2) sponsing av drift
av anlegget. Med en samlet populasjon på ca. 20.000 innbyggere i denne delen av Bærum
vurderer vi mulighetene for ytterligere innsamling av midler som god. Bl.a. vil klubben arbeide
med å selge ytterligere andeler til andelskartet (kr. 1.000 per andel), se vedlegg 6, noe som har
vært en stor suksess så langt og tydelig viser hvor bred tilslutning prosjektet har i nærmiljøet.
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Dessuten har flere store bidragsytere sagt seg villig til å støtte klubbens arbeid med å få andre til å
støtte opp om prosjektet.
7 Driftsplan
Vi legger til grunn at klubben skal stå for driften av anlegget, ettersom dette synes å være
modellen som blir brukt i Bærum. Det er derfor svært viktig for hele klubben at vi har et realistisk
forhold til hvordan dette skal finansieres. Vi er veldig åpne for å se på løsninger med samdrift med
andre klubber eller kommunens driftsmannskaper. Vi vet at kommunens mannskaper sitter på
mye fagkunnskap som vi gjerne ønsker å benytte oss av. En felles driftsløsning med både klubb og
kommune kan derfor være optimalt.
7.1 Driftsplan bandy/kunstis
Drift av kunstisbaner kan i praksis deles i to – drift/vedlikehold av det kuldetekniske anlegget og
drift/vedlikehold av banen/isflaten. Det er ulik kompetanse som kreves for disse to anleggene.
Kompetansen for drift/vedlikehold av det kuldetekniske anlegget må enten gjøres med en ekstern
partner eller via et opplegg med kommunen, som også har slik kompetanse. Drift og vedlikeholde
av banen og isflaten, kan delvis gjøres på dugnad og delvis av driftspersonell vi ansetter, leier inn
eller gjør et samarbeid med andre klubber eller kommunen.
Vi følger modellen som har vært vanlig i Bærum til nå. ØHIL Bandy legger til grunn et driftstilskudd
på lik linje med de andre bandyklubbene i kommunen med kunstis mottar i størrelsesorden kr
600.000. Dette vil være nødvendig hvis vi skal klare å holde banen åpen for kommunens skoler og
barnehage på dagtid, publikum i helger og organisert og uorganisert aktivitet på kveldstid.
Som «motpost» vil bandygruppen får reduserte utgifter for baneleie vi i dag betaler andre steder,
samt inntektsøkning ved cup arrangementer, bandyakademi og SFO-Bandy.
Som underlag for beregning av driftskostnader har forsøkt å se på tall fra andre sammenlignbare
baner. Det er stor variasjon blant banen i Bærum, både på type bane, underlag, kjølekompressorer
og alder. Vi sett på søknaden som Solberg SK lagde for få år siden, den er også vedlagt i vedlegg 7.
Vi har hentet informasjon fra nettsiden www.kunstisbane.no og har vi brukt tall hentet fra Svenske
Bandy forbundet. Antallet kunstisbaner er betydelig større i sverige og det svenske forbundet har
mye informasjon om kompetanse rundt dette. Flere linker til grunnlagene vi har ligger i
referanselisten. Vi viser også hva vi har av kostnader i dag og hvilke som er nye som følge av et
kunstisanlegg.
7.2 Driftsutgifter bandy/kunstis
Driftsutgiftene består av strømutgifter til drift av kuldeanlegg og lysanlegg, av
service/vedlikeholdsutgifter på kuldeanlegget, av driftsutgifter og lønnskostnader.
7.2.1 Energiutgifter
Kompressorforbruk: 430 000 kWh/år
Sirkulasjonspumper: 70 000 kWh/år
Lysanlegg:
50 000 kWh/år
Sum el.forbruk:
550 000 kWh/år
Med en gjennomsnittlig elpris på 80 øre/kWh blir elutgiftene 440 000 kr/år * disse tallene er
hentet fra COWI sin rapport i vedlegg 8.
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7.2.2 Driftsutgifter maskiner og utstyr
Utgiftene til maskiner og diverse vedlikehold antas grovt være ca. 50 000 kr/år.
7.2.3 Service/vedlikeholdskostnader for kuldeanlegget
Kuldeanlegget koster i anskaffelse ca. kr 5 000 000,-. Forutsatt en utgift til
drift/service/vedlikehold på gjennomsnittlig 2% av investering per år, blir årlige
service/vedlikeholdskostnader 100 000 kr/år.
7.2.4 Samlede driftsutgifter
Driftskostnader kunstis
Sum
Strømutgifter drift av kunstisanlegg 1
400 000
Strømutgifter til flomlys
1
40 000
Driftsutgifter maskiner/utstyr
50 000
Vedlikeholdutgifter kunstis
200 000
Lønn bane/driftspersonell
250 000
Annet
60 000
Sum
1 000 000

Kommentar
Basert på sammenlignbare anlegg - pris Kr 0.80 pr KW/h
Basert på 2017 utgifter - pris kr 0.80 pr KW/h
Basert på 2016/17 sesongs utgifter
2% av verdien på kompressoranlegg
Vedlikehold av is og bane på dagtid i sesongen
Buffer/uforutsette utgifter

7.2.5 Inntekter som skal dekke økte driftsutgifter
Inntekter til dekke av driftsutgifter
Reduksjon Isleie BIP
Økte inntekter CUP
Økte inntekter kiosk salg
Driftstøtte kommune
Sum
Årlig Finansierings Behov

Sum
150 000
35 000
35 000
600 000
820 000
180 000

Kommentar
ØHIL leier istid på Bærum Idrettspark Rud
Kunstis anlegg åpner for arrangement av cup'er
Med "permanent" is forventer ved økt kiosksalg
Vi antar driftstøtte på linje med andre bandyklubber i Bærum

Forventes finansiert via sponsormidler

Ved å ha egen bane vil beløpet vi leier kunstis på BIP og andre steder bli redusert med ca. 150.000
kr. Vi vil også kunne få inntekter fra egne arrangementer som cuper og kiosk salg. Vi har med
utgangspunkt i dagens utøver masse i bandygruppen og mulig økning i medlemsmassen sett på
hvilke utslag dette kan gjøre.
Antall Bandy spillere
157
200
250
300
330
380
430
480

Økt Aktivitetstavgift pr spiller uten sponsormidler
1146 2017 registrerte spillere (før bandy skole)
900
720 Konservativt anslått spillere med ny KI bane
600
545 Stabæk Bandy registrerte spillere*
474
419 Høvik Bandy registrerte spillere*
375

* Klubbenes hjemmesider

Det er klubbens ønske å hele tiden arbeide for å holde treningsavgifter/aktivitetsavgifter på et så
lavt nivå som mulig for å senke terskelen for å delta på organisert aktivitet så lavt som mulig. Et
større kommunalt driftstilskudd vil gjøre idretten billigere og mer tilgjengelig for et større
nedslagsfelt.
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7.3 Driftsplan fotball/kunstgress
Vi vil forsøke å finne stordriftsfordeler mellom drift av oppvarmet kunstgress på DNB arena og
kunstis på Hoslebanen, dette særlig i forhold til personell og utstyr. Innleid vedlikehold (pr sesong)
kr 80.000,- inkluderer, ukentlig slådding/harving, årlig dyprens, påfyll av granulat.
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7.4 Driftskostnader samlet og med lånekostnader
Lånekostnadene for et kortsiktig lån for å finansiere banen mens vi venter på utbetaling av
spillemidler, kommunale midler og mva kompensasjon vil være helt nødvendig. Dette vil påvirke
kostnadene direkte for våre utøvere og måten vi håndterer dette på vil være avgjørende for om vi
klarer de første årene uten driftsunderskudd. Klubben arbeider målrettet mot å skaffe en mellom
finansieringsløsning som innebærer lav eller ingen rentebelastning for klubbens medlemmer til
spillemidler utbetales. I vedlegg 9 ligger excel ark som viser kostnadene fordelt per år og ned på
utøver. I denne sammenhengen vil driftstilskuddet de første årene være helt avgjørende.

8 Fremdriftsplan
Med engasjerte tillitsvalgte og medlemmer i ØHIL, velvillig behandling i Bærum kommune og
prioritering fra Akershus fylkeskommune, bør det være mulig å gjennomføre prosjektet på 1 år.
Vi håper på en framdrift som kan se slik ut:
Prioritering i Bærum idrettsråd

Våren 2018

Vedtatt i kommunens budsjetter

Desember 2018

Anbud

1 & 2 kvartal 2019

Bygging

2 & 3 kvartal 2019

Åpning bane

4 kvartal 2019

9 Måloppnåelse i forhold til anleggspolitikk
Fra Kulturdepartementets veiledning om spillemiddelsøknader siteres følende målformuleringer:






Staten har som mål å bidra til bygging og rehabilitering av infrastruktur, slik at flest mulig
kan drive idrett og fysisk aktivitet. De viktigste målgruppene for bruk av spillemidler til
idrettsformål er barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år).
For Staten er det viktig at spillemidler skal bidra til en infrastruktur som gir befolkningen
mulighet til å drive både egenorganisert aktivitet og aktivitet i regi av den frivillige
medlemsbaserte idretten.
Anlegg i lokalmiljøet som stimulerer og tilfredsstiller barns behov for fysisk aktivitet i
organiserte eller egenorganiserte former, prioriteres særskilt. Når det gjelder ungdom, er
det et mål å utvikle anlegg som tilfredsstiller ungdommens behov for utfordringer og
variasjon. Ungdom må gis mulighet til å medvirke i utformingen av anlegg. Anleggene bør
fungere som gode sosiale møteplasser i lokalsamfunnene.
Anlegg skal ha universell utforming

En kunstis/kunstgress bane på Hosle scorer meget høyt på alle disse målene.
ØHIL har sin hovedtyngde på medlemmer i aldersgruppen 6-19 år med 1 500 medlemmer. Vi vil
også fremheve Hoslebanens viktige funksjon i nærmiljøet. Anlegget er også ideelt lokalisert inntil
en barneskole og to barnehager. Idrettsflaten er i dag en møteplass for barn og voksne til
uorganisert aktivitet når isforholdene tillater. Med kunstis og kunstgress, vil dette fremstå som en
mye bedre flate til stor glede og utnyttelse av hele nærområdet.
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I Bærum kommunes Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2015 – 2018 fremheves det
flere ting som samsvarer godt med å lage Hoslebanen om til en kunstgress/kunstisbane blant
annet:
Punkt 4.1.2 Tilgang til blågrønne arealer og muligheter for hverdagsaktivitet:
-

Det er nødvendig med strukturelle tiltak for å bedre og lette tilgang til daglig fysisk
aktivitet. Skoler, barnehager og nærservice må lokaliseres sentralt der befolkningen bor.

-

Dersom bruksområder ute ligger mer enn 10 minutters gange fra boligene, faller 50 % av
brukerne fra.

Punkt 4.1.3 Selvorganisert aktivitet – nye trender
-

Antallet ungdommer/tenåringer som driver organisert idrett synker med alderen. Andelen
ikke-aktive stiger markert etter fylte 16 år, bare halvparten av de som drev organisert
idrett i 12-års alder er aktive i 15-16 års alder. Samtidig stiger antallet som involverer seg i
selvorganisert aktivitet.

Punkt 5.2 Arealplanlegging
-

Vi har stort arealpress i kommunen. Utbyggerinteressene er sterke, prisene høye og
arealene begrenset. Prognosen viser at Bærums befolkning frem til 2031 vil øke med om
lag 24 000 mennesker. Dette vil øke presset på arealene ytterligere. Dette gjør det
utfordrende å sikre nok arealer til utøvelse av fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv.
Betydningen av å sikre arealer for ivaretakelse av befolkningens helse og
rekreasjonsmuligheter, både i form av organiserte og selvorganiserte aktiviteter, må
fremheves. Variert aktivitetstilbud som favner mangfoldet i kommunen.

Alle disse punktene sammenfaller godt med hvorfor et kombinasjonsanlegg på Hoslebanen bør
støttes.
10 Støtte fra nærmiljøet
I forbindelse med innsamlingsaksjonen som ble gjennomført våren 2017 fikk vi bekreftet at
prosjektet har god forankring og støtte i nærmiljøet. Det har kommet inn støtteerklæringer og
økonomiske bidrag fra privatpersoner og småbedrifter i tillegg til skoler og barnehager. Det er
gledelig at både FAU Hosle Skole og Hosle Vel bidrar økonomisk til prosjektet Hoslebanen er et
samlingspunkt for både organisert og uorganiserte aktiviteter som har et bredt spekter med
brukere i nærmiljøet, se oversikt på støtteerklæringer i vedlegg 1.

11 Muligheter
Det er mulig å gjenvinne overskuddsvarmen fra anlegget. For å utnytte overskuddsvarmen er det
viktig med lokalisering til bygg og anlegg som kan utnytte overskuddsvarmen og er villig til å kjøpe
den. Dette forutsetter vannbårne anlegg i bygningene i nærområdet. Mottaker av energi bør ligge
innenfor en radius av 500-1000 m fra kunstisbanen, og fremkommeligheten for fjernvarmerør bør
være god. Ideelle mottagere er offentlige bygg som skoler, idretts- og svømmeanlegg, helse/omsorgsbygg.
Det er mulig å oppnå investeringsstøtte fra Enova til utbygging av et varmegjenvinningsanlegg.
Støttebeløpet vil normalt ligge i området 10-20% av investeringene i varmegjenvinningsanlegg
(varmepumpe, rørføringer, ombygginger i lokale anlegg, kundesentraler m.m.)
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Overskuddsvarmen fra kunstisbanen kan utnyttes til å varme opp eksisterende kunstgressbane DNB Arena. Ved å knytte opp kuldeanlegget til kunstisbanen med varmeanlegget til DNB Arena vil
man kunne benytte overskuddsvarmen man får ved produksjon av kunstis til å forsyne DNB Arena
og følgelig redusere det totale energiforbruket til DNB Arena og ØHIL Idrettspark.
I dag er det gass som er energikilden til DNB Arenas varmeanlegg, det vil si at ved å redusere
energiforbruket på DNB Arena gjennomfører man ikke bare et ENØK tiltak, men også et miljøtiltak.
Det vil også være fremtidige muligheter for oppvarming til klubbhus, skole og barnehage.
Etablering av et slikt anlegg er ikke med i prosjekt - ØHIL Idrettspark nå, men ansees å være et
prosjekt som vil kunne være mer aktuelt ved en realisering av ØHIL Idrettspark.

12 Referanser
Driftskalkyler
http://kunstisbane.no/
http://www.svenskbandy.se/globalassets/svenska-bandyforbundet/pdffiler/anlaggningar/kampanj---isyta.pdf
http://www.sogndal.folkebibl.no/cpclass/run/cpesa62/file.php/raw/9005592d9005594o93ee86/t
eknisk-plan-kunstisbane01-doc.doc
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13 Vedlegg
Vedlegg 1 – Støtte erklæringer skoler og FAU
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Vedlegg 2 - Utnyttelse BIP
Se eget excel ark

Side 29 av 34

Vedlegg 3 – Støtte erklæringer bandyklubber i Bærum
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Vedlegg 4 - Norconsult rapport
Se eget pdf vedlegg
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Vedlegg 5 – Notat fra Norges Bandyforbund
Se eget pdf vedlegg
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Vedlegg 6 - Andelskart

Andelskartet ligger på internett her; https://www.superinvite.no/shares/#/account_1490172097
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Vedlegg 7 – Søknad Solberg SSK
Se eget pdf vedlegg
Vedlegg 8 – COWI rapport
Se eget pdf vedlegg
Vedlegg 9 – Excel ark utregninger
Se eget excel vedlegg
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