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Kommunedirektøren

Nye Fornebu Arena- status januar 2022

Kommunedirektøren vil kort orientere om status for prosessen om utviklingen av dagens Telenor
Arena og mulighetsstudien for Nye Fornebu Arena.
Norges Håndballforbund, Bærum kommune og Euforum AS som eier av Telenor Arena har siden
våren 2020 samarbeidet om en mulighetsstudie med ombygning og ny bruk av dagens arena, med
både en stor og en liten arena til store idretts – og kultur- evenements, flerbrukshaller til skole og
idrett og et forsknings- og utviklingssenter for håndballen og andre innendørsidretter. Nye
Fornebu Arena skulle utvikles som nasjonalanlegg for håndball med delvis statlig støtte. Eier har
vært i dialog med aktuelle eksterne finansiører/markedsaktører om prosjektet.
Euforum as har opplyst at de på bakgrunn av tilbakemeldinger de har fått konkluderer med at
prosjektet er svært komplekst og at prosjektkostnad ikke forsvarer inntektspotensialet. Euforum
AS har derfor besluttet å legge utviklingsprosjektet på is og konsentrere innsatsen om å videreføre
dagens drift. Euforum AS er parallelt med drift fortsatt åpen for videre utvikling av eiendommen.
Det vises til vedlagte brev fra Euforum AS.
NHF fastholder sin plan om at håndball VM for menn i januar 2025 kan gjennomføres i Telenor
Arena, med midlertidige publikumsløsninger som tidligere er beskrevet for tilsvarende
mesterskap i arenaen.
Som en følge av at Euforum AS har lagt prosjektet på is vil Kommunedirektøren fortsette
planlegging av flerbrukshaller til skole og lokal idrett innenfor Flytårnområdet (på egen tomt).
Kommunedirektøren vurderer at et mulig ishockey-VM også kan arrangeres i Telenor Arena med
midlertidige tilpasninger, slik det ble forutsatt fra Norges Ishockeyforbund i forbindelse med de

første sonderingene om et mulig mesterskap i 2027, jfr. egen politisk sak «Ishockey-VM 2027 –
invitasjon til å søke om å bli arrangørkommune» behandlet i Formannskapet 27.1.21 (J Post ID
21/3446).
Norges Håndballforbund og kommunen er enige om å fortsette samarbeidet om et nasjonalt
senter for både håndball og andre innendørsidretter. Fornebuområdet og dagens Telenor Arena
representerer fortsatt en unik mulighet.
Bakgrunn
Formannskapet behandlet 24.3.21 «Nye Fornebu Arena- mulighetsstudie» og vedtok følgende;
«1. Presentasjonen av «Nye Fornebu Arena – mulighetsstudie» tas til orientering. 2. Bærum
kommune støtter Norges Håndballforbunds søknad om at nye Fornebu Arena gis status som
nasjonalanlegg for håndball. 3. Kommunedirektøren bes utrede hvordan kommunen best kan
bidra til realisering av nye Fornebu Arena og legge frem en ny politisk sak. Utredningen bør
omfatte løsninger for idrettsarealer knyttet til ungdomsskole og mulige former for kommunalt
engasjement knyttet til flerbrukshall, liten arena for idrett/kultur og multibruksarealer. (J Post ID
21/49853)».
Videre har Kommunedirektøren gitt en underveis status i eget notat 16.8.21 (21/140395). Norges
håndballforbund oversendte 2.7.21 søknad om status som nasjonalanlegg for håndball og søknad
om økonomisk støtte, til Kulturdepartementet. Det har vært dialog om søknaden, men NHF har
ikke mottatt et endelig svar på søknaden fra departementet.
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