


BAKGRUNN

• TA bygd kun til ett formål – fotball full størrelse/ elitenivå

• Egner seg ikke til andre formål – ikke bærekraftig drift

• Fungerer bare til de aller største arrangementene – ikke skallerbar

• Derfor veldig lavt antall arrangement i løpet av året – ca 30. Sammenlignbare arenaer 90 – 120 
arrangement

• Toppåret 2018 – ca 400 000 besøkende, sammenlignbare arenaer ca 1 mill



STATUS

• Telenor Arena har, i samarbeid med Norges Håndballforbund, jobbet i to år med planer om både inn-
og utvendig redesign. Prosjektet går videre i full fart, selv om arenaen i praksis har vært nedstengt 
siden mars på grunn av koronapandemien. 

• Hovedarena med plass til 20 000 tilskuere på konsert, og 15 000 på eliteidrett. Dette vil bli en ny og etterlengtet 
nasjonalarena for håndball og andre innendørsidretter, og også kunne huse konserter, eventer, idrettsbegivenheter og 
messer av internasjonalt format

• Én sportsarena med tilskuerkapasitet på 2000 for både idrett og kultur (topp og bredde)

• To flerbrukshaller tilpasset behovene til nærområdets skoler og breddeidrettslag

• Andre aktivitetsarealer tilgjengelig for idrett og kultur

• Øvrig utadrettet virksomhet og servicetilbud

• Oppsummert
• Et helt nytt konsept som skal ende i nasjonalarena for håndball, samt bli et senter for både store kulturarrangementer og 

for bredde- og lokalidretten. 

• I den nye arenaen skal vi gjøre mer av det samme som vi har gjort til nå, i tillegg til alt det nye vi har mulighet for å 
arrangere.























































OPPSUMMERING

• Fornebu trenger aktiviteter og møteplass for alle aldersgrupper

• Bærum trenger flater for bredde og skole

• Hallidrettene trenger flater for ulike formål

• NHF trenger Nasjonalarena

• Norge trenger en arena med internasjonalt format

• MEN – vi har dårlig tid om vi skal klare å gjennomføre finaler VM Håndball herrer i januar 2025


















