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7. ANLEGGSPLAN 2019 - 2022

Anleggsplan 2019-2022 er basert på innspill fra Bærum Idrettsråd  (BIR) og Bærum
Natur og friluftsråd (BNF), etter tilbakemeldinger fra deres medlemsorganisasjoner. I
tillegg er det mottatt innspill fra Vel og borettslag.

Det bli lagt inn to anlegg i forbindelse med politisk behandling av planen.
Prioriteringene er i henhold til opplevd behov fra nevnte råd og tilgjengelige analyser,
blant annet Norsk idrettsindeks 2017, som sammenligner de 10 største kommunene i
landet.

I LDIP (langsiktig drifts- og investeringsprogram) og i  Handlingsprogrammet 2019-22, er
det i årene fremover avsatt brutto kr. 19, 5 mill til anleggsplanen. Og en forventet
inntekt på kr 2 mill, som gir en netto på kr 17,5 mill. til disposisjon i anleggsplanen.
Dette er en økning av bevilgningene fra 2018, som betyr en økt satsning på anlegg til
idrett og frilufsliv.



Anleggsdekning i Bærum – og andre
storkommuner



ANLEGGSPLAN 2023-26

• Av DL -BIR • 16. sep 2021
• Innspillfrist er 1. november

• Arbeidet med revisjon av temaplanen begynner i høst, og med den en tung rullering
av anleggsplanen. I en tung rullering blir anleggsplanen sett på helt på nytt, og man
kan spille inn tiltak man ønsker å gjennomføre de neste fire årene.

• Innspill til Anleggsplanen skal inneholde behovsoppgave, skisser, beskrivelse,
kostnadsoverslag, finansieringsplan og informasjon om hvem som er grunneier.

• Innspill til temaer som ønskes belyst i planen kan også sendes inn.
• Alle innspill skal sendes inn via eget skjema som du finner ved å trykke på denne

lenken:
• https://www.baerum.kommune.no/tjenester/natur-kultur-og-fritid/idrett-

idrettsanlegg-og-treningstider/temaplan-2019---2022/

https://www.baerum.kommune.no/tjenester/natur-kultur-og-fritid/idrett-idrettsanlegg-og-treningstider/temaplan-2019---2022/


Innhold søknad
• Behovsvurdering

• Beskrivelse av behov, brukergrupper og utviklingstrender.
• Beskrivelse av prosjektet

• Kort beskrivelse av prosjektet med dets hovedelementer
• Kostnadsoverslag

• Samlet kostnadsoverslag basert på kompetente estimater,
• Finansieringsplan

• Hovedprinsipp; 1/3  kommunale midler, 1/3 spillemidler og 1/3 egenkapital
• For spillemidler se «Bestemmelser om tilskudd ….»
• Egenkapital kan inkludere dugnad

• Skisse/tegninger
• Plan, snitt og fasader samt  kartutsnitt med plassering

• Tidsplan
• Overordnet tidsplan



Regulær kommunal støtte til
idrettslagene og deres idrettsanlegg
Investeringsmidler

• Ca 17,5 mill årlig til i stor grad idrettslagsdrevne utbygginger
– fra kommune

• Spillemidler – fra staten, Momsrefusjon – fra staten

Annen driftsstøtte fra kommunen; ca 8,5 mill årlig

Driftsstøtte fra staten; LAM midler; ca 10 mill årlig

110 idrettslag, 60 idretter, om lag 55.000 aktive iht idrettsregistreringen
BIRs mantra ved prioriteringene:  «Mest mulig idrett for penga», «rettferdig

fordeling over tid mellom idrettslag, idretter, ulike deler av Bærum»



Bærum idrettsråd
Styret i Bærum idrettsråd

• Frivillige - Valgt av idrettslagene på årsmøtet

• En ansatt daglig leder

BIR skal:

• Styrke idrettens rolle og rammevilkår i
lokalsamfunnet.

• Foreta prioriteringer på vegne av idrettslagene

BIR har samarbeidsavtale med kommunen

• Samordningsorgan for idretten i Bærum kommune

• Høringsrett i saker som angår idretten

• BIR skal ivareta helheten



Videre arbeide med Anleggsplanen

• Etter fristens utløp 1. nov 2021, gjennomfører BIR gjennomgang og
prioriteringer som innspill til politisk behandling.

• I tillegg til nye prosjekter videreføres også mange prosjekter som
allerede ligger inne på eksisterende plan, og/eller har kommet i
forbindelse med rulleringen av planen .

• Forventet tilsvarende investeringsmidler i hvert fall frem til 2025,
mens vedtak om 15 % reduksjon i  Bærum Kommunes
investeringsbudsjettet vil kunne spille inn  fra 2025/26 og utover.



Overordnede planer/større anlegg samt
utvikling og trender
• LDIP (Langsidig drift og investeringsprogram) er  kommunens

lansiktige program for de kommende 20 år.

• BIR kan gjennom sin posisjon spille inn forslag til prosjekter
som man vurderer ligger lenger frem i tid enn den ordinære
anleggsplanen.

• BIR har i innspill til LDIP 2021 - 40 angitt følgende 3 punkter:
• Økning av årlige investeringsmidler med  NOK 2 – 3 mill

• Ny bandyhall på Rud

• Turnhall i Vestre Bærum (plassering kan evt endres)



Større anlegg
• Under bygging:

• ØHIL  idrettspark
• Rehab Plassen
• Eikeli Flerbrukshall
• Bærum Idrettspark, friidrett

• Under planlegging
• Nadderud Stadion, BP2 nov 2021, ferdig 2025
• Tennishall Nadderud, Eiksmarka Tennisklubb,  inngår i regulering

sammen med Nadderud Stadion. BIR forutsetter 2 utebaner!
• Telenor Arena, Nasjonalarena Håndball, flerbrukshaller mv



Nadderud Stadion, status
• Politisk beslutning BP2 november 2021

• 2 hovedalternativer:
• Alt 2C, langs Gamle Ringeriksvei , innkl næringslokaler

• Kostnad  NOK 640 – 730 Mill

• Kostnad uten næring (Alt 2A)  NOK 580 – 660 Mill

• Alt 3A, tilnærmet eksisterende plassering, ny hovedtribune langs
Øygardveien

• Kostnad NOK  510 – 580 Mill



Hovedkriterier for BIR’s vurderinger:

• Risiko og økonomi

• Risiko Alt 2C:
• Betydelig omlegging av teknisk infrastruktur

• Dårlige grunnforhold

• Krevende plassforhold vis a vis OIS

• Høyest kostnad, estimert  640 – 730 mill

• Risiko knyttet til at etablering av næringsarealer  forutsetter bl.a. detaljhandel, som vil
kreve endringer i reguleringsforutsetningene, og går imot vedtak i Plan og Miljøutvalget.

• Dersom alternativet ikke gir forventet gevinst med næringsdelen, gir
konkurransemodellen mulighet til å redusere anskaffelsen til 2A.

• Risiko Alt 2A:
• Samme risikoelementer som 2C, men uten næring



Risiko Alt 3A
• Betydelig mindre berørt område, gir i seg selv

mindre risiko enn 2A og 2C.
• Betydelig tryggere grunnforhold der

hovedtribunen skal bygges
• Ingen/minimalt behov for omlegging av teknisk

infrastruktur
• Større mulighet til å kunne holde seg innenfor

planlagt byggetid/redusere byggetiden



BIR’s vurdering av fordeler , ulemper og midlertidige
løsninger ved valg av Alt 3A :
• Fordeler:

• Eksisterende  kunstgressbaner kan benyttes i hele byggetiden

• Skateparken kan forbli  på eksisterende plassering

• Nærhet og  trafikkavvikling til OIS blir uberørt

• Betydelig lavere investeringskostnad

• Muligheter for å integrere noe sambruk med tennishallen  (garderobeanlegg i tribunedelen

• Ulemper:
• Høyere bygg mot naboer i Øygardveien må ivaretaes reguleringsmessig

• Stabæk må spille på annen bane i byggeperioden
• Kan muligens  etablere midlertidig arena på «Tobbebanen»

BIR anbefaler alternativ 3A



Telenor Arena;
- Nasjonalanlegg for håndball
- Konsertarena
- Flerbrukshall(er)

Kostnadsramme 1,5 milliard,
herav 246 mill fra Staten

Ønskes ferdigstilt til 2025
Reguleringsprosess pågår.



Trender anleggsutvikling

• Klima – og miljøendringer medfører krevende drift av vinteranlegg
• Isanlegg

• Alpinbakker

• Skiløyper

Skiklubbene ser behov for å tenke nytt;

• Samordning av ressurser og kompetanse snøproduksjon og øvrig drift

• Effektivisering og automatisering snøproduksjon

• Økt etablering av rulleskiløyper, - også innenfor markagrensen

Bandyklubbene samler seg om felles hallprosjekt


