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Tirsdag 24.08.2021 kl. 20.15 hos Sverre  

 

 

Saksnummer Sak Ansvarlig 

1 Presentasjon av de frammøtte Anders 

2 Status på pågående prosjekter Sverre 

3 Innspill til anleggsplanen Idrettene 

  Eilert 

 
 

 
Innkalt: Erik Legernes (bandy), Tom Brinck Mortensen (fotball), Eilert Lund (langrenn), Henrik Andersen 
(baseball), Tobias Borthen (Håndball), Rolf Hennum (Hopp/Kombinert), Sverre Nordby (admin), Anders 
Bergland (HS, leder AU) 
 
Invitert: Øvrige idretter uten utpekt kontakt-person, Kay (drift) 
 
Tilstede:  
Erik Legernes (Bandy) 
Tom Brinck Mortensen (Fotball) 
Eilert Lund (Langrenn) 
Sverre Nordby (Adm) 
Anders Bergland (HS) 
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Møtedato 24.08.2021 

 

Saksnummer 1 

Saksbehandler Anders 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Presentasjon av de frammøtte 

Orientering:  
 
Tilstede:  
Erik Legernes (Bandy) 
Eilert Lund (Langrenn) 
Sverre Nordby (Adm) 
Anders Bergland (HS) 
 

Utvalgets bemerkninger: 
 
Ingen 

  



  

 3 

 

Møtedato 24.08.2021 

 

Saksnummer 2 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Status på pågående prosjekter 

Orientering:  
 
Sverre orienterte om følgende pågående prosjekter 
 

- ØHIL idrettspark kunstgress/kunstis, forventet ferdigstilt november/desember 2021 
o KG/KI anleggsprosjektet er i full i gang (anbefaler alle å ta en tur opp til grusbanen og se 

på fremdriften) 
o Prosjektet blir noe dyrere og litt forsinket grunnet sen kommunal behandling av 

igangsettelses tillatelse. Sverre søker kommunen om kompensasjon for økte kostnader i 
den forbindelse 

o Entreprenøren jobber på spreng for å ta igjen tapt tid og for å bli ferdig for å legge 
kunstgresset i midten av oktober. 

o Viktig at kunstgresset ikke blir lagt på for sent i høst 
o Vi har mottatt tilskudd til LED lys på banen på kr. 400k fra kommunens miljøpott. Total 

estimert kost for nytt LED lysanlegg er ca. Kr 2.0 og vi forventer/håper at kommunen vil 
dekke det resterende beløpet.   

- Eikeli kunstgress blir utsatt til våren 2022 
o Det blir ikke lagt kunstgress i høst, men det blir utsatt til neste år. 
o Viktig at man blir enig om «riktig» kunstgress så islegging av banen blir lettere 
o Forhåpentligvis blir brakker etc. flyttet før vinteren slik at man kan islegge banen for 

kommende sesong 
- Vann og el til Hennum kollen 

o Planlegges å få strukket et vannrør og el kabel fra klubbhuset til Hennumkollen 
 
 

Utvalgets bemerkninger: 
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Møtedato 24.08.2021 

 

Saksnummer 3 

Saksbehandler Sverre 

Type sak Orientering / Beslutning 

Saksnavn Anleggsplanen 2023-2026 

Orientering:  
 
På forrige AU møtet ble vedtatt at idrettene/adm. skulle begynne å identifisere mulige prosjekter for 
kommunens 2023-2026 anleggsplan 
 
Følgende prosjekter ble meldt inn 
 

- Klubbhuset – Administrasjon/treningsrom 
o Pga. behov for større garderober og behov før mer plass til administrasjonen vil 

Administrasjonen se på muligheten for å bygge på en ekstra etasje over eksisterende 
garderobe og administrasjon 

o Sverre har fått laget tegninger for et utkast til en ny etasje på ca 130 kvm med en 
mønehøyde lik den vi har idag 

o Prosjektkost er foreløpig usikkert 
o Sverre utarbeider underlag til anleggsplanen 

 
- ØHIL idrettspark - Stadion bygning 

o Stadion bygning ble meldt inn som et forslag, men blir nå trukket 
o Vi tror det kan bli vanskelig å få regulert inn et nytt bygg nå gitt våre erfaringer med KG/KI 

prosessen 
o Prosjektet utsettes, og omsøkes ikke i anleggsplanen 2023-2026 

 
- ØHIL idrettspark – LED-lys 

o Sverre utarbeider underlag til anleggsplanen 
 

- ØHIL idrettspark – Merkostnader covid-19 
o Prosjektet blir noe dyrere enn estimert 
o Sverre utarbeider underlag for søknad om ekstra-støtte til anleggsplanen 

 
- Hosletoppen grusbane 

o Bandy, langrenn og fotball har vært på befaring på Hosletoppen grus for å lage en samlet 
og omforent løsning for denne flaten. Følgende forslag foreligger: 

 
Håndball 

▪ Lage 2 sandhåndballbaner mot parkeringsplassen 
Fotball 

▪ Lage 2 7’er baner som kan kombineres til en «liten» 11’er bane 
▪ Banen blir kunstgresslagt 

Bandy 
▪ Hosletoppen grusbane vil bli en avlastningsbane for KG/KI banen 
▪ Banen vil først bli islagt fra 1 januar slik at Langrenn kan ha dette som et 

barmarkstreningsområde frem til skisesongen begynner 
▪ Viktig med riktig dimensjonert vannuttak 

Langrenn 
▪ Arealet vil fra oktober til 31/12 bli båndlagt som barmarkstreningsområde for 

langrenn 
▪ Eksisterende utstyrs bod vil bli oppgradert for lagring av utstyr 

 
o Idrettene vurderer om dette er et aktuelt prosjekt å gjennomføre, og jobber i så fall videre 

med optimal størrelse på de ulike anleggsdelene (kunstgress og beach-håndball). Skisse 
oversendes Sverre når denne er klar.  

o Eventuell oppbygning av skråningen mot vest vurderes og kostnadsberegnes. 
Reguleringen av området må sjekkes og det må tas en dialog med Hosletoppen skole og 
evt Bærum kommune eiendom, herunder evt kollisjon med beach-volleybanen. 

o Oppgradering av lyset blir en naturlig del av et eventuelt prosjekt.  
 

- Langrenn 
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o Vil gjerne få lagt en større vannledning over mot Per Berg arena for evt. å kunne kjøre 
snøkanon for en skileiksområde 

o Ikke et prosjekt for anleggsplanen, men vi bør se på hva som står byggekontrakten og om 
det kan bli innført i denne uten økt kostnad alternativt at langrenn bekoster denne utgiften 

 

Utvalgets bemerkninger: 
 
Viktig med oppmøte på neste AU møte da vi skal vedta hvilke prosjekter som skal meldes inn til 
2023-2026 anleggsplan 
  

 

 
 


