
ØHIL Idrettspark
kunstgress/kunstis

Informasjonsmøte 22.11.20

Elin Spjelkavik (styreleder), Lars Fredenlund (leder prosjektgruppa), Sverre Nordby (daglig leder)

Frammøte: 15 stk fysisk, 30 på Teams





Fra drøm (2009) til virkelighet (2021)

2009: Hoslebanen kunstis ble spilt inn til 
anleggsplanen 2011-2014

Lagt på langtidsplanen (uten prioritet)

Innsamlingsaksjon: 14.900,-

Prosjektet ble senere tatt ut av planen pga
økonomi/realisme

2013: Hoslebanen kunstgress ble spilt inn til 
anleggsplanen 2015-2018

Prioritert med midler i anleggsplanen

Ekstra-ordinært årsmøte (2015) sa nei til bygging i 
2016

Opprettelse av «Anleggsutvalget»

2015-2017: 

Hovedstyret utarbeider milepælsplan fram til 
våren 2020

Stor innsamlingsaksjon og mobilisering

Enighet om samarbeid mellom bandy og fotball, 
der anleggsflaten uansett ønskes utviklet

13.09.2018 (MIK-utvalget): 

ØHIL idrettspark 
kunstgress/kunstis prioritert i 
anleggsplanen 

Avsatte midler til 
kunstgressdelen, uten avsatte 
midler til kunstisdelen

15.02.2020, rullering av 
anleggsplanen

ØHIL idrettspark ønskes bygget 
sommeren 2021, med støtte fra 
BIR/Bærum kommune

04.06.2020, vedtatt støtte til ØHIL 
idrettspark (MIK-utvalget)

Kunstgress: 1,5 MNOK

Driftsbygning: 0,5 MNOK

Kunstis: 7,0 MNOK

14.06.2020: Prosjektgruppe etablert

15.10.2020: Spillemiddelsøknad sendt inn (BK)

05.11.2020, leieavtale inngått med BK 
eiendom

Fra 2021 – 2056

06.11.2020, nabovarsling

135 mottakere

22.11.2020, informasjonsmøte

10.12.2020: Byggesøknad, anbudsdokumenter

Vår 2021: Byggestart

Senhøst 2021: Ferdigstillelse



Status på finansiering

Hovedstyret i ØHIL har gitt prosjektgruppen mandatet til å arbeide videre med prosjektet, for 
en realisering i 2021. Dette innenfor de økonomiske rammene som er forelagt. Basert på 
kostnadsoverslaget er anlegget nå tilnærmet fullfinansiert. 

Enkeltpersoner

Andelssalg

FAU

Sparebankstiftelsen DNB

Lions

Bedrifter

Medlemmer (avsatt fra medlemskontingenten i 3 år)

Kommunal støtte

Spillemidler



Hvorfor bygge anlegget ?

Anleggsbehov fotball

Anleggsbehov bandy

Flatens sentrale posisjon som aktivitetsflate for nærmiljøet, spesielt på 
vinteren

Sambruk med nærliggende skoler og barnehager

Optimal arealutnyttelse i Bærum kommune, med få tilgjengelige 
arealer og en økende befolkning; en idrettsflate med aktivitet hele året

Bærum som vinteridretts-kommune med forutsigbare, stabile forhold

Kommunens behov for en ny kunstgressflate og usikkerheten rundt 
Stabekkbanen

En samlet bandy-familie i Bærum står bak å prioritere et nytt anlegg på 
Hosle

Sikre ØHIL bandy for fremtiden = sikre is for nærmiljø for fremtiden



Medlemmer



Plantegning

Ytre baneområde: 72 x 110 m

Spillflate fotball: 64 x 100 m

Isflate: 68 x 106



Driftsbygg



Carport



Innbytter-

Bokser

Media-

tårn



Driftsbudsjett

2021: Driftskostnad og driftstilskudd på 0,5 MNOK

2022: Driftsavtale med Bærum Kommune / BIR på 1,0 MNOK



Vi får et nytt anlegg - utfordringer

Fordeling mellom bandy og fotball

Publikumstid

Drift av et anlegg

Økonomi

Støy (lyd/lys)

Trafikk/parkering

Hva koster dette medlemmene

Miljøkonsekvenser



Oppsummering - Framdriftsplan

Vinter 2020: BIR innstiller på gjennomføring med avsatte midler

Sommer/høst 2020: Utredninger og avtaler

Finansiering av anlegget (Bærum kommune)

Arealdisponeringer i samarbeid med Hosle skole/Bærum kommune

Utredninger tekniske løsninger

Spillemiddelsøknad

Byggesøknad

Anbudsgrunnlag

Vinter 2021: Anbudsrunder

Vår/sommer/høst 2021: Prosjektperiode

November 2021:
Eliteserien bandy

Januar 2022:
Barnecup bandy

April 2022:
Toppserien fotball

Juni 2022:
Barnecup fotball



Takk for frammøte!

- Fordi det er gøy!


