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Møte i Anleggsutvalget 
Torsdag 27.05.20 kl. 20.00 – 21.10 på Klubbhuset 

 

 

Saksnummer Sak Ansvarlig 

270520-1 Gjennomgang av anleggspresentasjonen Sverre 

270520-2 KG/KI prosjekt Sverre 

270520-3 Hosletoppen fotball/beachhåndball  Sverre/Tom/Tobias 

270520-4 Annet Anders 
 

 
 
Tilstede: 
 
Erik Legernes (Bandy) 
Petter Breistøl (Bandy) 
Morten Daviknes (baseball) 
Tobias Borthen (håndball) 
Rolf Hennum (hopp) 
Tom Brink Mortensen (fotball) 
Anders Bergland (HS) 
Kaj Prytz 
Sverre Nordby (adm) 
 
Ikke representert: Langrenn, Alpint 
 
 
 
 
 

 
 
  



  

 2 

 

Møtedato 27/05/2020 

 

Saksnummer 270520-1 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering  

Saksnavn Gjennomgang av anleggspresentasjonen 

Orientering:  
 
Den oppdaterte anleggspresentasjonen var vedlagt sakspapirene, og ble gjennomgått av Sverre. Kopi av 
presentasjon er vedlagt i referatet. 
 
Fotball 
 
Eikeli Idrettspark er på full fart til å bli realisert men ferdigstillelse av Eikeli Kunstgress 2 er utsatt til 2021 
pga forsinket oppstart av byggingen flerbrukshallen. I tillegge trenger entreprenørene banen til riggområde i 
byggeperioden. 
 
Hosle Idrettspark har i løpet av høsten 2019 og vinter/våren 2020 har fått et stor løft med bl.a. nytt 
granulatfri kunstgressdekke på 9ern, nytt snø deponi/oppvarmingsområde som sikrer at gummigranulat 
ikke forsvinner ut naturen, nye utstyrsboder og media tårn. Foreløpig erfaring med granulatfri kunstgress er 
at den ikke er like god som den gamle. Overflaten kan være «glatt» så fotballskoene har problemer med å 
få feste. 
 
Eikeli Idrettspark 

1. - Eikeli kunstgress 1 (ferdigstilt høsten 2019) 
2. - Eikeli kunstgress 2 (utsatt til 2021) 
3. - Eikeli nærmiljø-anlegg (utsatt til 2021). 

 
Hosle idrettspark: 

1. - Hosle kunstgress 9er (ferdigstilt høsten 2019) 
2. - Snødeponi (ferdigstilt høsten 2019) 
3. - ØHIL-brakka (ferdigstilt vinter 2020) 
4. - 4 nye utstyrboder (ferdigstilt vinter 2020) 
5. - Media-tårn og lager (ferdigstilt vår 2020) 

 
Håndball 
Byggingen av ny flerbrukshall på Eikeli er nå i full gang. Forventet ferdigstillelse sommeren 2021 
 
Baseball 
Baseball sliter med å få spilletid på banen på Rud. På grunn av bygging av friidrettsbane og svømmehall 
er/vil store deler av spillearealet til Baseball/Cricket bli opptatt under byggeprosessen. Fortsatt stor 
usikkerhet mht. spilleareal etter dette. 
 
Langrenn 
Langrenn har i 2019/2020 sesongen måttet flytte sine treninger fra Fossum til Vestmarka grunnet 
manglende plass på Fossum. Generell stor pågang på anlegget kombinert med en snøfattig vinter gjorde at 
man fikk kapasitetsproblemer på Fossum. Langrenns gruppen føler de ble veldig godt mottatt på 
Vestmarka men at dette ikke en varig løsning for ØHIL Langrenn når man i utgangspunktet har adgang til 
Fossum – dette i sett i relasjon til både et praktisk og miljømessig perspektiv. 
 
 

Bemerkninger:  
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Møtedato 27/05/2020 

 

Saksnummer 270520-2 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering  

Saksnavn ØHIL Idrettspark KG/KI 

Orientering:  
 
Vi er nå meget nærme realiseringen av ØHIL Idrettspark KG/KI 
 
Etter mye frem og tilbake har man i forbindelse med rulleringen av Bærum Kommunes Anleggsplan ønsker BIR 
at man bygger ØHIL Idrettspark KG/KI i løpet av sommeren 2021. BIR har innstilt dette til kommunen og et 
politisk vedtak i MIK utvalget forventes 4 juni 2020.  
 
I praksis betyr det at vi nå har et fullfinansiert KG/KI prosjekt og vi kan begynne å planlegge for de neste fasene 
i prosjektet som i første omgang omfatter valg av tekniske løsninger (hvilket kunstgress går best med kunstis), 
spillemiddel søknad, areal disponeringer i samarbeid med Hosle Skole/Bærum Kommune, anbudsrunder etc.  
 
 

Bemerkninger:  
 
Et fantastisk stykke arbeid er blitt lagt ned til nå, spesielt av Sverre og Eivind, og målet er på mange måter innen 
rekkevidde men det er fortsatt mange skjær i sjøen. Vi går nå inn i en vel så viktig fase som er selve 
gjennomføringen av prosjektet innenfor de økonomiske og tekniske rammene man har blitt enig om i HS. I 
tillegg må vi også begynne å tenke på driftsbudsjett og finansieringen av denne. 
 
For å sikre en god og sikker fremdrift frem til byggestart ble vi enig om å etablere en prosjektgruppe som frem 
mot byggestart skal jobbe med: 
 

• Spillemiddelsøknad til Oktober/November 2020 

• Utarbeide arealdisponeringer i samarbeid med Hosle skole/Bærum kommune 

• Utrede tekniske løsninger (kunstgressdekke, sperringer, evt granulat-tiltak) 

• Utrede infrastruktur (bygninger, VA, strøm, byggesøknader?) 
 
Prosjektgruppen skal bestå av representanter fra fotball, bandy evt. HS og administrasjonen (Sverre). Fotball og 
bandy skal før 4 juni utpeke deres representanter til prosjektet så gruppen kan samles umiddelbart etter 
kommunens vedtak den 4 juni og begynne forberedelsene. 
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Møtedato 27/05/2020 

 

Saksnummer 270520-3 

Saksbehandler Sverre/Tom/Tobias 

Type sak Orientering  

Saksnavn Kunstgress/Beachhåndball bane Hosletoppen 

Orientering: 
 
Fotball og håndball utreder mulighetene for utnytte arealene på Hosletoppen bedre. Foreløpig forslag 
inneholder: 

• 1 stk 9’er kunstgressbane på den eksisterende grusbanen  

• 2 stk beachhåndball baner 
 
Prosjektet er foreløpig på planleggingsstadiet og man vurderer om dette eventuelt skal meldes inn til Bærum 
kommunes neste anleggsplan (fra 2023) 
 

Bemerkninger:  
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Møtedato 27/05/2020 

 

Saksnummer 270520-4 

Saksbehandler Anders 

Type sak Annet 

Saksnavn  

 
Ingen ting under «Annet» 
 
 

Bemerkninger:  
 

 


