
ØHILs årsmøte 25.03.2021

ØHIL Idrettspark kunstgress/kunstis





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, med full støtte fra en 
samlet bandy-familie i Bærum

Sikre aktivitet i ØHIL bandy for fremtiden

Sikre is for nærmiljø for fremtiden



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 1

135 mottakere

22.11.2020, informasjonsmøte

09.12.2020, nabovarsling 2

Revidert etter informasjonsmøtet (158 mottakere)

02.02.2021, Byggesøknaden sendt inn

05.02.2021, Anbudsgrunnlaget publisert på Doffin

17.02.2021, Tilbudsbefaring

26.03.2021, Tilbudsfrist

April/mai 2021, Forventet byggestart

November/desember 2021, Forventet ferdigstillelse



Intern organisering



Status på finansiering og 
driftskostnader

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 i prosessen. 

Finansiering av anlegget er dekket av

Enkeltpersoner

Andelssalg

FAU Hosle skole

Sparebankstiftelsen DNB

Lions

Bedrifter

Medlemmer (avsatt fra medlemskontingenten i 3 år)

Kommunal støtte

Spillemidler

Driftstilskudd

Vedtatt fra BK i 2021: 0,5 MNOK

Vedtatt fra BK fra og med 2022: 1,0 MNOK PA



Utbyggingsarealene

• Areal A er selve spillbanen

• Areal B er utkjøringsområdet for snø 

• Areal C overgangen mellom eksisterende treningspark og det nye baneområdet.

• Areal D innbytterbokser og mediatårn. 

• Areal E kjørerampe mellom garasjeanlegget og selve banen.

• Areal F Fundamenter til flaggstenger 

• Areal G Eksisterende garasjebygning 

• Areal H Eksisterende tribune og innbytterbokser 

• Gang- og sykkelveien i Nord-Vest

• Eksisterende Vann og avløp

o Kummene rundt baneområdet

▪ Vannkummer

▪ Overvannskummer



Plantegning

Ytre baneområde: 72 x 110 m

Spillflate fotball og bandy: 64 x 100 m



Driftsbygning



Carport/garasjebygg



Mediatårn/innbytterbokser



- Fordi det er gøy!


