
Er det interesse for å bli orientert om hvordan man får 

• Ny tidsriktig ishockeyhall (matcharena 3500 tilskuere)
• Rehabilitert Askerhallen med is og RG
• Ny flerisidrettshall
• Nytt curlinganlegg
• Ny utendørs isløkke

Innenfor kommunens økonomiske ramme på 250 mill?

Risenga: Mulighetenes område i mulighetens kommune



• Gir større forutsigbarhet for kostnad, kortere planlegging og kortere byggetid

• Gir vesentlig mer anlegg og aktivitet for pengene

• Lavere investeringskostnad gir også lavere leiepris for kommersielle leietakere / idrettsforetak

• Miljøvennlig drift

• Gjenbruk og mer effektiv bruk av kommunens anlegg som det er investert mye penger i

Standardhaller = haller bygget med standardløsninger
Med standard løsninger kan man bygge hva som helst ☺
______________________________________________________________________



HUGAAS: ELITEHALL 

3500 tilskuere

Kr. 110-130 mill.

Standardhaller = haller bygget med standardløsninger
Med standard løsninger kan man bygge hva som helst ☺
______________________________________________________________________



Flerisidrettsanlegg – samlokalisering organisert og uorganisert aktivitet
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< Berlin     Calgary >

Inzell        Stavanger >

https://www.youtube.com/watch?v=-IB5BEHSG8s&feature=youtu.be



En flerisidrettsbane gir meget stor fleksibilitet og legger til rette for mange ulike aktiviteter samtidig

Tak over Risenga kunstisbane – 1 stor flerisidrettsflate til organisert idrett
FOLKEHALLEN: flerisidrettsanlegg
__________________________________________________________________________________________________________

• Effektiv bruk av dagens infrastruktur: kunstisbane med dagens 
oppgraderte kjøleanlegg, tilkoblet energisentralen, godt nok for både 
denne og andre ishaller

• 1 fast vant bane (kan heises opp ved behov), og flere fleksible baner –
skillevegger fra tak (nett / lyd). 

• Isolert hall (sandwichelementer – tre som i Flå, evt dobbel duk -billigere)
• Dekker behovet for flere ishockey-treningsbaner, og bandy 7-er/11-er
• Ingen riving eller flytting: miljøeffektiv, og rask gjennomførbar
• Sommerstid: asfalt for inline

• ishockey
• kunstløp
• lengdeløp
• bandy
• kjelkehockey
• shorttrack,
• ispigging

Anbefalt av NBF, NSF og NCF



HUGAAS: FOLKEHALL 

12 mål is under tak!

fleksibel flate

65 mill

Standardhaller = haller bygget med standardløsninger
Med standard løsninger kan man bygge hva som helst ☺
______________________________________________________________________

Bilde viser løsning hvor hurtigløpsbane er 
tilrigget

På indre bane kan ulike felt avskilles med 
nett eller vant

Banen kan også brukes som hel flate



Tak over Risenga kunstisbane – 1 stor flerisidrettsflate

}Effektiv bruk av dagens infrastruktur: kunstisbane med oppgradert kjøleanlegg, tilkoblet 
energisentralen

}1 fast vant bane (kan heises opp i spesielle tilfeller), og flere fleksible baner

}Dekker behovet for flere ishockey-treningsbaner i stedet for kun 1 ishockey-treningsbane
− i tillegg: kjelkehockey / 7-er bandy

} Ingen riving eller flytting: miljøeffektiv, og rask gjennomførbar byggeprosess 

}Reduserer dagens driftsutgifter (islegging, kjøling, brøyting, høvling)

}Stabile forhold gir betydelig flere driftstimer hver dag og er væruavhengig

}Lengere sesong, Kun 3,5 måned med is i 2014/15

} Inntektskilde: publikumstid, og fylkes/privatskole (idrettsgymnas)
− Kr80 – adgangsbillett Stavanger / Hamar (Risenga svømmehall: kr.90/120)
− Stavanger: årlig billettinntekt: kr.2 mill. (skoler og organisert idrett: gratis) – 200.000 besøkende
− Vi tror det er viktig at skøyter i alle varianter fortsatt skal være et lavterskel tilbud, men beskjedne 

inngangspenger vil kunne gi et godt bidrag til driften.

} Isløkke kan etableres i aktivitetsgate – størrelse kan vurderes i ft behov

__________________________________________________________________________________________________________



HUGAAS: CURLINGHALL 

4 baner

20 mill

Standardhaller = haller bygget med standardløsninger
Med standard løsninger kan man bygge hva som helst ☺
______________________________________________________________________



Askerhallen:

- Full rehabilitering og oppgradering av de slitte bruksarealer
- Ingen funksjonsendring
- Gjenbruk av de øvrige arealer som er i fin stand, bl.a. oppussede garderober

Alt dette er mulig innenfor et relativt begrenset budsjett
jfr Siddishallen i Stavanger - full rehabilitering 2013/14:

} Hallen var for dyr til å rive

} Hallen var for dyr til å bruksendre til tørrhall (isolasjon)

} Hallen strippet ned til råbygget

} Nytt betongdekke, og nytt isdekke

} Beholde tribuner, og takkonstruksjon

} Alt annet blir nytt: alle overflater, isolasjon,alle fasader, 
vinduer, installasjoner, alt elektr

Kostnad: 30 mill. (2013)
} Status: ferdigstilt

} Kilde: Stavanger Kommune



Referanse:
Siddishallen i Stavanger: full rehabilitert i 2013/14

}Oppgradert hall brukes som treningsanlegg for 
ishockey og kunstløp, samt kamper for juniorer

}Nytt moderne vant, med fleksible glassplater

}ENØK
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• Stordriftsfordeler ved å knytte ny ishall, skøytehall og curlingshall sammen, eller sambygge ishall 

(matcharena) med flerisidrettshall (tekniske anlegg, garderober, vakthold, daglig vedlikehold etc.)  

• Lettere daglig vedlikehold av isflaten og bedre/mer stabil iskvalitet med innendørshall kontra 

utendørs isflate. Betydelig lengre sesong sikrer utvikling og rekruttering for alle isidretter.

• Levere overskuddsvarme fra kjøleanleggene til omkringliggende anlegg (svømmehall)/boliger

Fordeler for daglig drift

_______________________________________________________________________________



Spillemidler:

}Ny matcharena med 1 isflate. Etablering utløser spillemidler

}Askerhallen. Rehabilitering utløser spillemidler
− hallen er eldre enn 20 år

}Folkehall på Risenga kunstisbane. Oppgradering (tak) utløser spillemidler
− Ingen desinvestering i eksisterende anlegg (fra 2000).

}Curlinghall. Etablering utløser spillemidler

} Isløkke. Nytt anlegg utløser spillemidler

}Anleggs investeringer må medtas i kommunens handlingsplan idrett+friluft (rulleres 2015)

}Spillemidler: satser avklares med Kulturdepartement 
− endelig sats bestemmes ved søknad om forhåndsgodkjenning

} Spillemidler: ikke medtatt i budsjettoverslag – disse gir således mulighet å gjennomføre opsjonene



Kostnadsestimat FOLKEHALLEN – tak over Risenga – et eksempel
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Estimert investering skøytehal l 65,000,000             

Uforusett 15,000,000             

Sum investering 80,000,000             

Tippemidler -20,000,000           

Rest ti l  fi nans i ering 60,000,000             

Kostnadsestimatet er basert på innspill fra ulike leverandører og erfaringstall fra andre utbygginger. 
Kostandene vil selvfølgelig påvirkes av hva slags ambisjonsnivå man legger seg på og hvilke 
aktiviteter/funksjoner hallen skal romme ut over selve isflaten og tilhørende nødvendige funksjoner. 

Ved å bygge skøytehallen i sammenheng med ishallen er det mulig med sambruk av mange funksjoner og 
derved redusere investeringer og kostnadene til daglig drift. I tillegg vil selve den initielle investeringen 
reduseres som følge av storskala fordeler. Følgende foreløpige forutsetninger er benyttet videre:

En investering på NOKm 60 vil anslagsvis betinge en årlig husleie på ca. NOKm 3,7-3,9 pr år forutsatt 
en 20 - 25 års leiekontrakt med kommunen. I tillegg kommer m.v.a. avhengig av hvor mye av 
virksomheten som er avgiftspliktig.

_______________________________________________________________________________
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Kommune, AIR og klubber har jo felles mål: 

Mest mulig aktivitet for pengene (særlig når det er kommunens penger). 

Anleggsutvikling er folkehelse.

Standardhaller = haller bygget med standardløsninger
Med standard løsninger kan man bygge hva som helst ☺
______________________________________________________________________

https://www.youtube.com/watch?v=-IB5BEHSG8s&feature=youtu.be


