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Dette er foreløpig et prosjekt på skissenivå som deles med utvalgte aktører for innspill og 

veiledning. 

Prosjektet er godkjent av RFIK årsmøtet 2018 og leder har fullmakt til å jobbe videre med 

dette utover 2019. 

 

På vegne av Ringerike Friidrettsklubb, Nickolass Jensen, Leder. 
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Et anlegg for flere regioner 
  
 

Ringerike Athletix Arena skal være et anlegg 

for utvikling av toppidrettsutøvere og 

breddeidrett, som kan benyttes av skoler, 

bedrifter og til basistrening og 

prestasjonstesting for flere idretter. 

 

Samarbeid mellom idrettens aktører, Ringerike 

kommune, Buskerud idrettskrets og lokale 

eiendomsutviklere skal skape 

prosjektframdrift. 

 

Et viktig element i utviklingen av Campus 

Ringerike og Ringeriksregionen som attraktivt 

bosted. 

 

RFIK oppfordrer til etablerering av egen 

organisasjon som eier og driver av prosjektet. 
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Behov og etterspørsel 
 

Lag og organisasjoner som har behov og vil kunne ta i bruk hallen jevnlig: 

 

Ringerike Friidrettsklubb 

Krødsherad Friidrettsklubb 

Søndre Land IL Friidrett 

Brandbu Friidrettsklubb 

Fagernes IL Friidrett (De har Valdres Storhall i dag med 350 m bane, men Hønefoss vil være 

nærmeste 200 m bane) 

 

Som treningsarena for styrke, utholdenhet, spenst og som testlaboratorium. 

Modum FIK 

Ringerike Sykkelklubb 

Ringerike O-lag 

Idrettslaget Holeværingen 

Haugsbygd Idrettsforening 

Jevnaker IF 

Hønefoss SK 

Ringerike Panthers 

Hønefoss BK 

 

Det er logisk at man med gode fasiliteter vil kunne avholde felles treningsopplegg på tvers av 

sportsgrener og klubber. Man kan sette sammen desiderte prestasjonsgrupper der utøvere fra 

ulike disipliner kan dele med og la seg inspirere av hverandre. Noen med fokus på 

utholdenhet, noen med fokus på styrke, snoen med fokus på spenst, noen på tekniske 

elementer for løping og noen for kast osv.  Konseptet er brukt hos Olympiatoppen på 

Sognsvann så hvor ikke på Ringerike? 

 

En hall med IAAF standarder i Hønefoss vil bli nærmeste anlegg for 6 friidrettsklubber i 

Buskerud og Oppland med under 45 min kjørsel. Nærmeste anlegg i dag er Bærum 

Idrettspark, Nes Arena og Stangehallen.  

 

Anlegget i Drammen har 100 m bane, men har ikke godkjent IAAF standard. Drammen 

kommune har utsatt planer om nytt friidrettsanlegg i flere år pga. interne uenigheter og en 

rask innsats fra Ringerike vil derfor kunne flytte fokus og utløse fylkeskommunale midler. 

 

Dette vil være nærmeste anlegg for følgende kommuner i Oppland: 

Søndre land 

Lunner 

Gran  

Jevnaker 

http://www.valdresstorhall.no/
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Nord Aurdal 

Vestre Slidre 

 

Dette vil være nærmeste anlegg for følgende kommuner i Buskerud: 

Modum 

Hole 

Sigdal 

Krødsherad 

Sigdal 

Nes 

Gol 

Ål 

Hemsedal 

Hol 

Nore og Ulvdal 

 

 

Andre relevante aktører som vil kunne hente mye nytte av en slik arena i størsteparten 

av året. 

Arrangører som er aktive sommerstid og som vil kunne arrangere innendørs aktiviteter: 

• Ringeriksmaraton 

• Hytteplanmila 

• Foreningen Schjongsløpene 

• Bootcamp Hønefoss 

 

Naturlige støttespillere i få med fra start: 

 

USN  

Campus Ringerike 

VGS Idrettslinja  

Sparebankstiftelsen Ringerike 

Sparebank1 Ringerike Hadeland 

Hønefoss Sparebank 

Ringerike Utvikling 

 

Private investorer/støttespillere i næringslivet (forslag) 

Hytteplan 

Ringeriks-Kraft AS 

Moelven soknabruket AS 

AKA AS 

Smurfi Kappa NorPapp AS 

Tronrud Bygg / Tronrud Eiendom 

Andritz Hydro (Jevnaker) 

Contexo AS 

Knut Tveter AS 

Leiv Vidar AS 

Spennconn Rail AS 

Elkjøp Hønefoss AS 

Sandvoll Boliger AS 
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Sundvollen Hotell AS 

Mesterbygg Ringerike 

Multipump Innovation AS 

Eyendomsmeglere Ringerike Hadeland AS 

Bilforhandlere: Hamax Auto, Toyota Hønefoss, Bertel O. Steen, PCI bilformidling AS 

Fjell Blomster Engros AS 

Proffsenteret AS 

Brødrene Myhre AS 

Bokvalitet AS 

Pall Norge AS 

Didrik Koren AS 

Jostein Petter Rogne AS 

Sandberg Sport AS 

HQ treningssenter 

 

Aktører som fortrinnsvis er valgt ut på bakgrunn av profil og resultat fra tidligere år. Dette er 

aktører som vil kunne få indirekte nytte, både ift profilering og økt tilbud til 

medarbeidere/kunder. 

 

 

Rådgivning og samarbeidspartnere innen Norsk Friidrett 

 

Vedr anlegg i Buskerud kan Petter Torgersen fra Buskerud Friidrettskrets trekkes inn, og vil i 

tilfelle innhente ekspertise sentralt i NFIF vedr friidrettsanlegg. 

De beste sparringpartnerne i NFIF er Ole Petter Sandvik, fylt 70 og i ferd med å trappe ned – 

kan utrolig mye.  

Narve Heggheim tar over flere oppgaver etter Ole Petter.  

Begge disse jobber på Ullevål. Den som kanskje kan mest er lederen av anleggsutvalget i 

NFIF, styremedlem Kalle Glomsaker.  

 

Bakgrunn for ønsket om Friidrettshall på Ringerike sett fra et sportslig perspektiv 

 

I 2005 valgte Norges Friidrettsforbund å definere hva forbundet mente med en friidrettshall. I 

strategisk plan satte de et mål om ti friidrettshaller i Norge i løpet av ti år. 

 

Det var fire viktige rammevilkår for å kunne kalles en friidrettshall: 

1. Det måtte være minst fire baner og 200meter med doserte, permanente svinger. 

2. Alt tungt, fast utstyr som stav- og høyde-utstyr måtte stå permanent ute. 

3. Det måtte være ni meter over stav og permanente kasttreningsmuligheter. 

4. Hallene måtte kunne romme 1000 tilskuere for å huse norske mesterskap med alle 

disipliner. 

Denne type hall var ennå ikke bygd i Norge. 

Prioritet i Idrettsrådene lokalt 

NFIF var klare på at alle anlegg først måtte få sin prioritet i Idrettsrådet. 
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Dette vises igjen i hallene som er bygd. Forskjellige sambruksløsninger mellom idretter er 

valgt ut fra lokalt behov og det som måtte til for å samle flertall og prioritet i Idrettsrådet. 

Lokalisering og finansiering er vanskelige saker. 

Vinnerne som nå står med ferdig friidrettshaller har klart noe andre kan ta med seg. 

Idrettskrets og Fylkeskommune må se etter synergieffekter når anlegg for skole og idrett skal 

bygges. Skole, idrett, dagtid, fritid, toppidrett og breddeidrett må ses i sammenheng. 

Man må definere anleggsbehovet i området, og hjelpe hverandre med å skaffe 

anleggsdekningen man trenger. Her er fylkets plan for idrett og friluftsliv et viktig 

styringsverktøy, sammen med investeringsplanen for fylkets skolebygg. 

Ti haller på tolv år for rundt en milliard 

Det tok tolv år å gå fra en til ti. 

2005: Fleridrettshallen på Stange med alle friidrettsfasiliteter. 

2010: Ranheimhallen 

2011: Sandneshallen og Steinkjerhallen. (Den første i Skandinavia med seks baner) 

2012: Leikvanghallen (Bergen) og Deep Ocean Arena (Haugesund med treunderlag i banen) 

2013: Bærumshallen (seks baner) – Nærmeste til Ringerike 

2014: Ulsteinhallen (Ulsteinvik) (seks baner) 

2015: Neshallen (treunderlag i banen) 

2017: Sparebanken Sør Amfi Grimstad (treunderlag) 

Norge har siden 2005 fått friidrettshaller for en milliard kroner. Den største sponsor har vært 

de kommuner og fylkeskommuner som har prioritert denne type anlegg i sin satsing på å få 

være med å utvikle friidrettshallkonseptet. 

Flere av utbyggerne har også hadde større lokale investorer som har sett verdien av å bygge 

noe unikt i sitt nærmiljø.  

På Ringerike har man fortsatt ikke noe anlegg som kan benyttes til annet enn 30 m maks 

sprint og som krever 30-45 min før og etter trening på å ta frem og sette utstyr på plass hvis 

man ønsker å gjennomføre tekniske øvelser. Det er ikke forhold eller halltid til mer enn 2 

timers høyde per uke fordelt på 100 aktive utøvere. 

 

Friidrett er en helårsidrett 

Hallene som har blitt bygget siden 2005 skaper stor aktivitet i innendørssesongen. Flere steder 

har måttet sette inntaksstopp i rekrutteringen. 

Friidrettshallene blir mye brukt til basistrening av mange idretter. 

Tekniske øvelser kan trenes hele året. Spesielt hekk, sprint, høyde, stav og lengde kan utøves 

under fullverdige forhold hele året.  

Ringerikes utøvere møter nå konkurrenter på hvert stevne som har mulighet for å trene alle 

øvelser, året rundt. Derfor blir det vanskeligere og mindre motiverende å konkurrere dess 

eldre de blir, når de ser hvordan konkurrentene forbedrer seg. Dette resulterer enten i frafall, 

eller flytting og klubb bytte. I aldersklassene 13 – 20 år er det typisk utøvere som trener i 

friidrettshaller på vinterstid som bekler pallen på de fleste øvelser. 



 

Friidretts Arena Ringerike – RFIK forslag. Versjon 1.03 - 27.03.2018  
 

Flere friidrettshaller løfter Norsk friidrett – også internasjonalt 

Kilde: https://www.friidrett.no/nyheter/haller-for-en-milliard-pa-tolv-ar/  

Norsk Friidrett har fått et løft de siste årene. 

Vi våger å håpe at det ikke er en tilfeldighet at Karsten Warholm fra Ulsteinvik, brødrene 

Ingebrigtsen fra Sandnes og Tonje Angelsen fra Ranheim har sine lokale haller. 

I Grimstad ligger nå alt til rette for utvikling av lokal og regional friidrett. Før var valget å 

reise til Sandnes eller Bærum for å trene eller konkurrere innendørs. 

 

Nå kan hele Norge også komme til Grimstad. Men det tar altså fem timer fra Hønefoss. Det 

tar mye mer tid fra Brandbu, Krødsherad, Modum, Søndre Land og Fagernes IL. 

 

 

Lokalisering, nytte og kommunikasjon ved Friidrettshall på Ringerike 

 

Forslag A: Sentrumsnært og sentralt 

 
Lokaliseres i et sentral bydelsområde i Hønefoss (med gratis parkering) i gangavstand til skoler 

https://www.friidrett.no/nyheter/haller-for-en-milliard-pa-tolv-ar/
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Hvis Ringerike etter hvert skal få 40.000 flere mennesker må det planlegges for mer 

idrettsaktivitet. Gode idrettsanlegg vil også være med på å få folk til området. Å være 

proaktive her vil være en fordel for Ringerike, Her skisse fra mulighetsstudiet utført av Cowi 

for Ringerike Idrettsråd i februar 2019 som foreslår at Hovsmarka tas i bruk for nye 

friidrettsanlegg. http://ringir.net/2019/02/13/ringerike-idrettsrad-har-sett-pa-mulighetene-

for-et-nytt-idrettsanlegg-i-hovsmarka/  

Siden i høst har Idrettsrådet jobbet med mulighetsstudiet rundt anlegg i Hovsmarka.  

Sparebankstiftelsen Ringerike har også bidratt med økonomisk tilskudd til utarbeidelsen. 

RFIK har bidratt med argumentasjon og perspektiv. RFIK mener dog at Friidretten bør 

prioriteres langt før fotballen da friidretten i dag ikke en gang har basisbehovene dekket, noe 

som ikke er tilfellet med fotballen som i dag har flere baner til bruk både vinter og sommer.  

–Egen tomt avsettes til formålet av kommunen, Hovsmarka utredes. 

–Studenter ved vgs samt høyskolen i Buskerud etterlyser idretts –og treningsfasiliteter  

http://ringir.net/2019/02/13/ringerike-idrettsrad-har-sett-pa-mulighetene-for-et-nytt-idrettsanlegg-i-hovsmarka/
http://ringir.net/2019/02/13/ringerike-idrettsrad-har-sett-pa-mulighetene-for-et-nytt-idrettsanlegg-i-hovsmarka/
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–Viktig del av en helhetlig Campus-utvikling samt en særidrett i vekst som dekker behov hos 

både toppidrettsutøvere samt breddeutøvere. 

 

Her vil man kunne bygge en arena som vil bli brukt mye daglig som treningsarena som kan 

benyttes til nasjonale stevner. Noe som bare Drammen har anledning til i dag i Buskerud. Ingen 

av de nærmeste 6 friidretts klubber i Buskerud eller Oppland har mulighet for å avholde nasjonale 

stevner på vinterstid pga. manglende anlegg. Dette vil de også kunne få nytte av. 

 

 

Forslag B: Plassering på Eggemoen i nærhet til utendørs treningsarealer og -stier 

 
Lokaliseres midt imellom Jevnaker og Hønefoss (med gratis parkering) med gode 

parkeringsforhold og mulighet for kombinasjon av ute og inne aktiviteter året rundt.  

 

  
 

Eggemoen er i forveien etablert som utgangspunkt for mye sportslig aktivitet og trening året 
rundt. Her fra Eggemomila og Tour of Norway. 
 

Ved plassering på Eggemoen åpnes samtidig for et større samarbeide og fasilitering av både 

løpsarrangører, terrengløpsmiljøet, ski og sykkelmiljøet året rundt. Her er muligheten for å bygge 

opp et spesifikt regionalt/nasjonalt kompetansesenter med fokus på prestasjonsutvikling og 

testing. Her vil man kunne bygge overnattingsfasiliteter og tilby kurs og opphold til flere 

sportsgrener under samme tak og samtidig by på fantastisk beliggenhet i forhold til skog og mark. 

 

Plasseringen vil være en opplagt invitasjon til en interkommunalt samarbeide og samtidig gjøre 

det enda mer attraktivt for Brandbu Friidrett som vinter arena for trening også. 

 

Her vil man kunne bygge en arena som i tillegg til nasjonale arrangement også vil kunne ta 

internasjonale arrangement og treningsleirer. 

Dette vil kunne fungere som en magnet på flere tiltak og aktiviteter på Eggemoen. 
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Foto: Fra anlegget i Grimstad under kretskamp 2018 der Buskerud hadde flere RFIK utøvere 

som hadde brukt 5 timer på transport fra Jevnaker og Hønefoss til Grimstad. 
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Utforming/Konsept for friidrettsarena 

 
 

• International Association of Athletics Foundation (IAAF-manual) 

• Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet – 2013 

• 200 m – 4-6 rundbaner med 1 jogge- og oppvarmingsbane på utsiden 

• 60 m – 6-8 sprintbaner 

• Høydehopp, støt og kast 

• Stavhopp, 2 stk. lengde/tresteg for trening 

• Flerbruksflate for ballspill 

• Størrelse i skisseprosjekt: ca. 5300 m2 BRA + garderober, toaletter etc. 

• Grimstad Arena og Nes Arena som referanseprosjekt  

• Det kan prosjekteres for rom og kjøkkenfasiliteter til 30-40 personer for kurs og 

Sportell. Ala Olympiatoppens sportell. 

•  
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Planskisse 1. etasje (forslag): 

Arealer/rom 

Hallflate/løpebane/kast/tribune m.m. 

Garderober, sosialt rom, tekniske rom/trapp/heis/gangareal 

 

Organisering 

Nyetablert selskap opprettet av RFIK støttespillere og Ringeriksaktører skal eie og drifte 

hallen 

• Høyt fokus på å redusere økonomiske forpliktelser for eier når prosjektet går over i 

driftsfase - forventede driftsinntekter gir ikke mulighet til å betjene lån. 

• Et lokalt eiendomsselskap (?) bidrar med kompetanse og ressurser inn i prosjektet 

 

Fremdrift og milepæler  

Avklaringer med offentlige organer/myndigheter i 2019-2020 
Herunder møter med kommune, fylkeskommune, forhåndsdrøfting med Kulturdepartementet  

Forankring i kommunale og fylkeskommunale planer. 

  

Formelle søknader og godkjenninger- finansieringsbehov mv. 
• Støtte forprosjekt og behovsutredning 

• Prosjekt i kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 

• Støtte til finansiering og drift – kommuner, fylker 

• Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning  

• Ringerikes kommune investeringstilskudd - 12 millioner 

• Programsatsningsmidler fra KUD 5 mill. 

• Vedtak i Buskerud fylkeskommune (Viken?), 12 mill.  

• Vedtak om støtte i Oppland fylkeskommune, 2 mill.  

• Positivt vedtak i kulturstyret og bystyre i omliggende kommuner 

• Avtale om driftstøtte fra Ringerike, Jevnaker og Hole kommune  
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• Spillemidler til anleggsstøtte 

• Prosjektering og detaljregulering av tomt  

• Mulig byggestart høst 2022? 

• Ferdig anlegg høst 2023?  

 

 

Kostnader (basert på tall fra Grimstad med ekstra klatrehall (+ 125 m2) 

 

 

Byggekostnader idrettshall* (inkl 5% 

reserve) 

 

80 325 000 

Detaljregulering av tomt* 

 

370 000 

 

Infrastruktur på tomt/utenfor tomt, inkl 

utomhus arealer * 

 

5 450 000 

 

Tomtekostnad* 

 

2 600 000 

 

Finanskostnad/Byggelånsrenter 

 

1 260 000 

 

Rentekostnad mellomfinansiering før 

spillemidler (2 år) 

 

1 720 000 

 

Rentekostnad mellomfinansiering før mva (6 

mnd) 

 

505 000 

 

Total anleggskostnad 

 

92 230 000 

 

Totalkostnad pr m2  15 251  

Totalkostnad pr m2 

(eks mva)  

11 915  

 

Finanseringsplan (basert på tall fra Grimstad) 

 

Finansering Finanseringsplan 

Spillemidler 13 900 000 

Programsatstningsmidler 4 000 000 

Investeringstilskudd vertskommune 15 000 000 

Investeringstilskudd, Søndre Land, Hole, Modum og 

Jevnaker kommuner,  

4 000 000 

Støtte fra andre kommuner 1 000 000 

Interkommunale investeringstilskudd fra departementet 4 170 000 

Regionale mediler/investeringstilskudd fylkeskommunene 17 000 000 

Egenkapital eierklubb 500 000 

MVA refusjon 20 000 000 

Lån i bank/gaver/næringslivet 12660000 
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Sum Egenfinansering 92 230 000 

 

 

 

 

Driftsøkonomi (basert på tall fra Grimstad) 
 

            2021     2022               2023   2024                               2025  
Innbetalinger  
Utleie kveld barneidrett (40 

uker x 30 t x 100 kr x 2 

enheter)  

240 000  240 000  240 000  240 000  240 000  

Utleie dagtid bedriftsidrett 

m.m. (40 u x 10 t x 300 kr)  

120 000  120 000  120 000  120 000  120 000  

Utleie dagtid videregående skole  300 000  300 000  300 000  

Utleie studentidrett ( 140 000  140 000  140 000  140 000  140 000  

Utleie helg, stevner etc. (20 

helger x 2.000 kr)  

40 000  40 000  40 000  40 000  40 000  

Utleie arrangementer ( 

Julebord/konferanser/messer 

o.l.)  

500 000  500 000  500 000  500 000  500 000  

Reklameinntekter  800 000  800 000  800 000  800 000  800 000  

Driftsstøtte interkomm. 

avtale (5 % av driftskostn. X 2 

komm.)  

119 500  119 500  119 500  119 500  119 500  

Sum inntekter:  1 959 500  1 959 500  2 259 500  2 259 500  2 259 500  

Utbetalinger  

Driftskostnader  
Strøm  400 000  400 000  400 000  400 000  400 000  

Eiendomsskatt  70 000  70 000  70 000  70 000  70 000  

Vann, avløp, renovasjon  25 000  25 000  25 000  25 000  25 000  

Renhold  200 000  200 000  200 000  200 000  200 000  

Bygningsmessig drift og 

vedlikehold  

100 000  100 000  100 000  100 000  100 000  

Utstyr i hall - 

renhold/vedlikehold  

50 000  50 000  50 000  50 000  50 000  

Vaktmester/Administrasjon  300 000  300 000  300 000  300 000  300 000  

Forsikring  50 000  50 000  50 000  50 000  50 000  

Sum driftskostnader  1 195 000  1 195 000  1 195 000  1 195 000  1 195 000  

Finanskostnader  
Renter av 

fremmedkapital/lån (rest må 

lån m. 5 % rente)  

558 000  558 000  502 200  477 090  453 236  

Sum finanskostnader  558 000  558 000  502 200  477 090  453 236  

Avdrag på fremmedkapital/lån 

(20 års nedbetalingstid)  

                558 000 558 000                 558 

000 

Sum kostnader  1 753 000  1 753 000  2 255 200  2 230 090  2 206 236  
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Et bidrag til hele Buskerud og store deler av 

Oppland 
 

• Et toppmoderne friidrettsanlegg som kan tiltrekke arrangører og muliggjør nasjonale 

og internasjonale stevner 

• Et anlegg for utvikling av toppidrettsutøvere og breddeidrett  

• Et teknisk anlegg som forebygger skader og øker helsemessige gevinster ved friidrett 

og idrettsaktiviteter på vinterstid. 

• Økt hallkapasitet for andre lag og bedrifter i en moderne hall.  

• Idrettsutøvere og arrangement som profilerer Ringeriksregionen.  

• Et viktig moment for utvikling av Campus Ringerike  

• Kommunikasjonsmessig vil en friidrettshall i Ringerike være i mindre enn 45 minutters 

kjøreavstand for flere klubber i regionen enn en hall i Drammen, som i forveien har en 

100 m bane og 20 minutter til Bærum Idrettspark. 1 time fra Gardermoen og dermed 

mulighet for Internasjonale stevner. 

• Med en hall nær offentlig transport vil man med bedre treningsmuligheter kunne oppnå 

økt rekruttering, det blir lettere å utvikle talenter og toppidrettsutøvere som kan bli boende 

i regionen. Samtidig kan man avholde arrangement og stevner. 

• Hallen vil være en viktig møteplass for fridrettsklubbene i Ringerike, Holde, Søndre Land, 

Lunner, Modum og Krødsherad kommune.   

• Buskerud friidrettskrets vil kunne avholde samlinger på Ringerike jevnlig. I dag er det 

nesten kun samlinger i Drammen, Prestfoss og Kongsberg. Å bli en del av et større 

idrettsmiljø virker motiverende for utøvere og trenere.  

• Hallen vil i tillegg være viktig for mange andre løps og utholdenhetsidretter, bedrifter 

samt «ballidretter» i Hønefoss og for student idretten i Hønefoss. 
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Vedlegg 1: 

 

Artikkel fra Bygg.no (kilde: http://www.bygg.no/article/1325500)  

 

Sparebanken SørAmfi 

Den første friidrettshallen mellom Sandnes i vest og Drammen i øst er realisert på Campus 

Grimstad. Smarte løsninger har gitt plass til en rekke idretter. 
Publisert: 12.09.2017 08:29. 

Fakta 

Sted: Grimstad 

Prosjekttype: Totalentreprise 

Entreprisekostnad: 74 mill. kr. eks. mva 

Bruttoareal: 6500 kvm 

Byggherre: Campus Grimstad Arena AS 

Totalentreprenør: Veidekke Entreprenør 

Byggeledelse: J.B. Ugland Entreprenør 

Arkitekt og interiørarkitekt: Trollvegg Arkitektstudio 

Rådgivere: RIB, RIGeo, RIVA, RI Vei: Sweco l RIBrann, RIAku, RIEnergi, RIByFy: 

Rambøll l RIV: Rivco 

Underentreprenører og leverandører: Landmåling: Landmåler Sør l Grunnboring: 

Grunnundersøkelser l Grunnarbeider: Kjell Gilje l Anleggsgartner: Oveland Utemiljø l Peling: 

Sør-Norsk Boringl Spennarmering: CCL Norway l Betongelementer: Spenncon l 

Stålkonstruksjoner: Give Stålspær l Taktekking; Sørlandstak l Systemhimling: GHV l 

Idrettsutstyr: IDK Idrettskompetanse og Egas Sport l 2022 evegg: Top 30 Norge l 

Rundløpbane og idrettsdekke: Laiderz l Fasader, veggelementer, takplater: Straye Bygg og 

Anlegg l Maler og gulvbelegg: MJA l Flislegger: FS Mur l Rørlegger: Oras l Ventilasjon: GK 

Inneklima l Elektro: OneCo l Røykluker: Everlite l Lås og beslag: Norlock l Ståltrapper og 

rekkverk: Midthaug 

Hallen er lokalisert like ved Universitetet i Agders Campus Grimstad, med enkel adkomst fra 

E18 og en rekke brukergrupper i nærheten. Tomta som tidligere var et jorde tilhørte J. B. 

Ugland Eiendom AS som også eier resten av området. Disse ønsker å utvikle området, og har 

ifølge byggherren vært en veldig god støttespiller i de fem årene som har gått fra de første 

møtene fant sted. 

– De har virkelig dratt prosjektet fremover og bidratt til realiseringen av hallen slik den står i 

dag, sier leder for hallselskapet Campus Grimstad Amfi AS, Roar Flatland fra Sørild 

Friidrettsklubb. 

http://www.bygg.no/article/1325500
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Ønsket om en regional flerbrukshall ble satt på dagsorden av Aust-Agder idrettskrets tilbake i 

2012. 

– Hallen er i tråd med internasjonale mål og standarder for trening og konkurranser innen 

innendørs friidrett, men vil også bli et viktig tilskudd for studentene ved UiA Campus 

Grimstad og idretten ellers i regionen, sier Flatland. 

Spleiselag 

Hallen ble overlevert fra Veidekke Entreprenør AS i juli og siden har brukerne strømmet til 

for å teste de nye fasilitetene. 

– Totalt sett er vi fornøyd med å få ha fått et nytt bygg som fungerer etter hensikten. Vi i 

Sørild har bidratt til å fylle et behov for innendørs treningsforhold for fri-idretten i Agder i 

vintersesongen. Vi har sammen med arkitekten og entreprenør klart å lage en hall som også 

har en fin utforming, er funksjonell og har en estetisk fasade. Det er det ikke alle idrettshaller 

i Norge som kan skryte av, sier Flatland. 

Hallen er finansiert i et spleiselag mellom idretten og kommunale, fylkeskommunale og 

private aktører, og er bygget slik at det er utløst betydelige spillemidler fra 

Kulturdepartementet. 

Plassutnyttelse 

Totalarealet er på litt over 6.500 kvadratmeter, hvor selve hallen med sine 5.300 kvadratmeter 

er den klart største delen. Hallen inneholder en rundløpsbane på 200 meter, 

hundremetersbane, sekstimetersbane, sandgrop for lengde og tresteg, høydematte, 

stavsprangsmatte, samt muligheter for å trene på kulestøt, spydkast, slegge og diskos. 

I tillegg har man i midten fått plass til en flerbruksbane for blant annet håndball, volleyball, 

badminton og basketball. Underlaget på flerbruksbanen er spesielt fordi det tåler piggskoene 

fra sprinterne, samtidig som det gir et godt underlag for ballsport. 

– Hallen har en tribunekapasitet for 600 mennesker, og er branngodkjent for å ha rundt 1.000 

personer inne samtidig. Her ligger det til rette for store stevner, sier prosjektleder Vidar 

Haugen fra Veidekke. 

Krevende grunn og etterspent dekke 

Da grunnarbeidene startet i mai 2016 ble geologer hyret inn for å undersøke grunnen. 

– Under en tredel av hallen har vi sprengt oss ned til fjell for fundamentering. Under resten 

var det kvikkleire, på det meste 14 meter, forteller Haugen. 

Veidekke besluttet å pele under hele bygget for å kunne ha et homogent dekke. 

Dekket er etterspent. Dette innebærer at det etter en fasthet på 25 MPa i betongen etter 

støpingen, ble dekket etterspent med spennkabler. 

– Dette innebærer at man får et dokumentert rissfritt underlag. Dermed kunne vi øke 

peleavstanden fra seks til åtte meter, og vi slapp i tillegg radonsperre. Det etterspente dekket 

gav oss likevel en utfordring ettersom vi skulle ha en nedsenkning under hele rundløpsbanen. 
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Internasjonale krav 

Underlaget til rundløpsbanen med doserte svinger er nemlig ikke støpt, men bygget i tre i 

nedsekningen. 

– Dette gjør blant annet at man får en bedre svikt i underlaget, noe som kan være viktig med 

tanke på skadeforebygging, forteller prosjektlederen som har måtte sette seg inn i en mengde 

krav fra Det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF). At alt bygges slik det skal er blant 

annet avgjørende for å utløse spillemidler. 

– Banens underlag skal bygges med en slik presisjon at det har vi hentet inn sertifiserte 

spesialister fra Tyskland til å lage, sier Haugen. 

Forøvrig har Veidekke selv hatt betong- og tømrerarbeidet i prosjektet. 

Dette er omlag den tiende gangen det bygges en friidrettshall i Norge. Entreprenør og 

byggherre har sammen vært på befaring i flere av dem for å høste erfaringer. 

Etter at byggherren hadde hatt arkitekter fra Asplan Viak med i skissefasen av prosjektet, 

valgte entreprenøren å gå videre med Trollvegg Arkitektstudio. I fasaden har de valgt å bryte 

opp med trepanel og røde fasadeplater rundt hovedinngangen. 

Ekstra klatrehall 

I det ene hjørnet av hallen har man funnet plass til et område for spinningaktivitet i regi av en 

treningskjede. Servicebygget ved den ene kortsiden av hallen er på 1.200 kvadratmeter fordelt 

på to etasjer. Her er det bygget fire større laggarderober, noen mindre garderober for trenere, 

et sanitetsrom, styrkeløftsrom, klubblokaler med møterom og kjøkken, kampsportlokaler og 

kontor. 

I tillegg ble det underveis i prosjektet gjort en ekstrabestilling av en 125 kvadratmeter stor 

klatrehall som det aktive klatrermiljøet i Grimstad og Arendal nå har tatt i bruk. 

– En flott, robust og funksjonell hall er nå i bruk fra tidlig til seint med mulighet for inntil 

seks idretter samtidig. Dette er vi veldig fornøyde med, sier Flatland fra Sørild friidrett. 

Fokus på arbeid i høyden 

For entreprenører som er vant til å jobbe med høye bygg er ikke HMS-fokus på arbeid i 

høyden uvanlig. I forbindelse med dette hallprosjektet er det likevel mer fri høyde enn man 

ellers må ta hensyn til. 

– Det er jo fritt fall fra gitterdragerne i taket til banedekket på rundt 15 meter på det meste, så 

her har vi vært nødt til å sette inn et ekstra fokus på den typen sikkerhet, forteller Haugen. 

I tillegg er en del kontorbygg, undervisningslokaler på universitetet og studentsamskipnadens 

barnehage like ved. Disse måtte entreprenøren ta hensyn til i forbindelse med sprenging. 

Høster ros 
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Byggherren har valgt vannbåren fjernvarme til oppvarming av både bygg og varmtvann, og 

det sistnevnte vil det i perioder gå betydelige mengder av i garderobene. 

– Det er to ulike ventilasjonsaggregater, ett for servicebygget og ett for hallen. Dette fordi det 

skal være flere grader kaldere i hallen for å sikre optimale treningsforhold, sier prosjektleder 

Haugen. 

Når bygget nå står ferdig er entreprenøren fornøyd med det de har fått til på 14 måneder. 

– Det er overlevert helt fiks ferdig i henhold til tidsplanen til tross for at det har blitt en del 

ekstrabestillinger underveis. Bygget har høstet mye ros, og brukerne virker fornøyde, sier 

Haugen. 
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Vedlegg 2: 

Artikkel fra Eidvoll Ullensaker Blad: 

http://www.eub.no/sport/med-denne-nye-hallen-kan-ullkisa-trene-i-naeromradet-aret-

rundt#.WpACNedG2Ul 

 

Med denne nye hallen kan Ull/Kisa trene i nærområdet året rundt 

Med denne nye hallen kan Ull/Kisa trene i nærområdet året rundt  

JESSHEIM. Nye Nes Arena vil bety mye for friidretten i nabokommunene.  

Friidretten på Øvre Romerike har i tidligere vinterhalvår hatt store begrensninger i 

treningshverdagen som følge av manglende fasiliteter. Distanseløpere har klart seg greit ved 

hjelp av tredemøller og muligheten til å reise inn til Bislett i Oslo. For alle andre lokale 

friidrettsutøvere har det ifølge Ull/Kisa-trener Hans Jørgen Borgen vært svært utfordrende å 

få trent målrettet. 

- Det er ikke lett å være for eksempel høydehopper når du i praksis nesten ikke får hoppet 

høyde før i mai måned, om man er heldig med vårværet, og det største stevnet følger noen få 

uker etter, sier Borgen til EUB. 

NY TRENINGSHVERDAG 

Denne vinteren blir situasjonen mye bedre. I vår åpnet Nes Arena, en friidrettshall som ligger 

på Neskollen, ti minutter med bil fra Jessheim. Ullensaker kommune har vært med på 

finansieringen og Ull/Kisa friidrett har faste treningstider flere ganger i uken. Borgen sier Nes 

Arena kommer til å bety mye for friidretten i Jessheim-klubben. 

- Nå kan vi gjennomføre så å si fullverdige treninger for nesten alle øvelser, sier han. 

Utøvere i øvelsene høyde og lengde har nå optimale forhold, og øvelsen stav, som hadde 

dårligst treningsmuligheter av alle - har nå kanskje de aller beste, mener treneren.  

Sprinterne kan nå løpe lenger enn kun 60 meter, samtidig som flere kan få hjelp av de samme 

ressursene. Også kule kan nå trenes under veldig gode forhold. 

- For de andre kastøvelsene er det fortsatt begrensninger innendørs, men likevel mye bedre 

enn tidligere, sier Borgen, som fortsatt foretrekker mølle eller Oslo-turer for løperne som 

trener mot de aller lengste distansene. 

LETTERE Å BYGGE MILJØ 

Tidligere har klubbens utøvere vært spredt utover de mulighetene som fantes. 

- Nå slipper vi å få treningene ødelagt av andre idretter som trener samtidig. Det er et 

skadeproblem, men også svært utfordrende i konsentrasjonsidretter. Det er også lettere å 

bygge miljø når så å si alle kan trene på samme sted til samme tid, sier Borgen. 

http://www.eub.no/sport/med-denne-nye-hallen-kan-ullkisa-trene-i-naeromradet-aret-rundt#.WpACNedG2Ul
http://www.eub.no/sport/med-denne-nye-hallen-kan-ullkisa-trene-i-naeromradet-aret-rundt#.WpACNedG2Ul
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MER EFFEKTIVE 

For eksempel i Råholthallen kunne Ull/Kisa oppleve å måtte bruke en halvtime av en 

totimerstrening til å hente og rydde vekk utstyr. I Nes Arena kan de heller bruke treningstiden 

på det rent sportslige. 

- Vi kan nå planlegge treninger når trenere og utøver har tid og mulighet til å trene, ikke bare 

når vi har fått tildelt en knapp tid i hall. Den største utfordringen i friidrett er at øvelsene er så 

vidt forskjellige og man trenger veldig spisskompetanse på trenersiden og disse 

trenerressursene er en tydelig knapp faktor, sier Borgen. 
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Andre vedlegg: 

 

http://www.søramfigrimstad.no 

 

Campus Grimstad Arena regulerinsplan vedtak: 

https://www.grimstad.kommune.no/tjenester/plan-bygg-og-eiendom/reguleringsplaner-

planarbeid-og-kommuneplan/reguleringsplaner-horinger-og-vedtak/campus-grimstad-

arena.13824.aspx  

 

Arendalstøtte til friidrettshall i Grimstad  (ablikk.no) 

Campus Grimstad Arena (jbu.no) 
 

Her er de 100 største bedriftene i Ringeriksregionen (ringblad.no) 

 

 

For forslag og skisse 

Nickolass Jensen 12.03. 2018 

 

Note: Dette dokumentet må ikke offentliggjøres eller mangfoldiggjøres uten tillatelse. Det er 

på skissestadiet og er under utvikling. 

 

Første versjon er delt med Kari Gustavson, Håkon Skougstad, Ringerike kommune og Bjørn 

Marseth, Ringerike Idrettsråd samt medlemmer av RFIK styre og trener stab. 

 

http://www.søramfigrimstad.no/
https://www.grimstad.kommune.no/tjenester/plan-bygg-og-eiendom/reguleringsplaner-planarbeid-og-kommuneplan/reguleringsplaner-horinger-og-vedtak/campus-grimstad-arena.13824.aspx
https://www.grimstad.kommune.no/tjenester/plan-bygg-og-eiendom/reguleringsplaner-planarbeid-og-kommuneplan/reguleringsplaner-horinger-og-vedtak/campus-grimstad-arena.13824.aspx
https://www.grimstad.kommune.no/tjenester/plan-bygg-og-eiendom/reguleringsplaner-planarbeid-og-kommuneplan/reguleringsplaner-horinger-og-vedtak/campus-grimstad-arena.13824.aspx
http://www.ablikk.no/index.cfm?hasFlash=true&event=doLink&famID=397677&frontFamID=394080
http://www.jbu.no/no/Campus-Grimstad-Arena-1
https://www.ringblad.no/nyheter/naringsliv/ringerike/her-er-de-100-storste-bedriftene-i-ringeriksregionen/s/5-45-471976?access=granted

