
Presentasjon for formannskapet i Ringerike Kommune 14.09.2022



Kort om Hønefoss Arena

• Byggetid 14 måneder (Samarbeid Ringerike, Hole og Jevnaker, samt AKA)
• Byggekost idrettsdelen ca 125 mill. kroner (Spillemidler ca 41 mill. kroner)
• Åpnet 1. februar 2015.
• Anlegget er anbefalt av Norges håndballforbund og Norges klatreforbund.
• Det er omtalt som et «forbildeanlegg», og vi får stadig henvendelser fra 

andre som jobber med å utvikle idrettshaller.
• Eies av:

• Hønefoss Stadion AS 36,2%
• Ringerike kommune 31,2%
• Jevnaker kommune 15,5%
• Hole kommune 15,5%
• Ringerike Idrettsråd 1,6%



Leietakere:

• Viken Fylkeskommune (50,1%) 07-30 til 16.00 mandag tom. fredag.

• Ringerike kommune (49,9%) kvelder og helger.

Hallen består av:

• 3 håndballbaner (også merket til 5`er håndball, minihåndball, basket, badminton, volleyball og innebandy.

• Stor hall kan deles i 4, liten i 2

• 15 meter høy klatrevegg

• Turnhall

• 60 meter løpebane

• Kafeteria og garderobe

• 1726 Sitteplasser, dimensjonert for 3000 samtidige brukere

• Øvrige seksjoner for treningssenter, voksenopplæring og idrettslinja ved Ring-vdg.



Aktivitet

• Hallen har ca 500.000 besøkende årlig

• Det gjennomføres ca 1400 kamper pr år.

• Hallen benyttes alle ukedager, formiddager, kveld og helg.

• Klatrevegg og turnhall, dette gjorde at disse idrettene fikk et sterkt 
oppsving etter etablering.

• Også lavterskeltilbud kveldstid, inklubasket, basketskoler, 
håndballskoler og skolecuper.



Drift:

• 2 heltid og 3 deltidsansatte (arenaverter).

• Bemannet under hele åpningstiden.

• Stor fokus på kostnadseffektivisering fra dag 1.

• Suksessfaktorer for god drift og vedlikehold er tilstedeværelse og god samhandling med 
idretten som bruker anlegget.

• «Hands on policy» som bevisstgjør brukeren og gir de eierskap til anlegget, det er en 
viktig faktor for at anlegget etter 8 år også ser forholdsvis nytt ut.

• Planlagt vedlikehold budsjetteres, eksempelvis forestående skifte til LED belysning i 2023. 
Kostnadsrammen for dette er ca 2,5 mill. kroner.

• Kostnadsstyring på alle felt har høy fokus.

• Styret består av 2 fra Hønefoss Stadion AS, 2 fra Ringerike Kommune og 1 fra Ringerike 
Idrettsråd.

Helge Heger-Dahlen Hans Martin T. Sætrang



Økonomi:

• Hønefoss Arena har god økonomi.

• Generalforsamlingen vedtok etablering av vedlikeholdsfond i 2016.

• Husleien har vært «flat» i perioden 2016 til 2021.

• Husleien er vedtatt redusert med 0,8 mill. kroner pr år i perioden 
2022-2024.



Tusen takk for at vi fikk komme


