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Et kort tilbakeblikk
• Desember 2001 ble det satt ned en rekke arbeidsgrupper for å se på hvilke muligheter som var 

til stede for å realisere prosjektet. Gruppene var: bolig, barnehage/skole, idrett, utdanning, 
kultur, næring, strategi/koordinering. Gruppene la fram sitt arbeid i plenum på våren 2002.

• Det store ”gjennombruddet” kom på høsten 2004 ved at Høgskolen i Hedmark besluttet at de 
skulle se på muligheten for å samle sine to studiesteder i Elverum, i en ny campus på 
Terningmoen.

• Forprosjektet munnet ut en forstudie som ble lagt fram for Elverum kommunestyre i desember 
2004. Et enstemmig kommunestyre vedtok rådmannens innstilling om et kommunalt 
investeringstilskudd på NOK 55.000.000

• Flerbruksanlegget AS, et heleid kommunalt selskap ble stiftet i januar 2005. Formål :
– ”Prosjektere og etablere et flerbruksanlegg i samsvar med kommunestyrets 

rammebetingelser og i samarbeid med lokale, regionale og nasjonale idrettsmiljøer. 
Arkitektur og estetikk skal vektlegges”.

– ”Tilrettelegge for samarbeid og sambruk med bl.a. Forsvaret og Høgskolen. For Høgskolen 
skal det være fokus på både idrettslige funksjoner spesielt og undervisningsrom/kontorer 
generelt. Være i dialog med Høgskolen for å bidra til å utvikle Campus Elverum på 
Terningmoen til et Høgskolesenter med lærer, idrett, – og helserelaterte studier”.



Noen viktige prinsipper

• Inkluderende folkehelse som bærende prinsipp

• Finansielt gode leieavtaler og utviklings- /byggeprosjekter 
som har finansiert idretts og kulturfasiliteter som har kommet 
hele befolkningen til gode

• Samarbeid og sambruk mellom private og offentlige aktører

• Basis for Elverum som studentby

• Storstue for Elverum Håndball



Leietakere i Treningen Arena fra 
åpningen i 2011

• Høgskolen i Hedmark 
• Hjelpemiddelsentralen i Hedmark 
• Den Offentlige Tannhelsetjenesten i Hedmark
• Forsvaret 
• Elverum kommunes storkjøkken
• Studentsamskipnaden i Hedmark
• Oppfølgingsenheten Frisk 
• Hernes Institutt 
• Elverum kommune - barnehage



Mulige strategiske roller for TAH

Eiendoms- og 
næringsutvikleren Langsiktig eier

• Utvikler og bygger nye faser
(Utløser og sikrer tid og kost for nye faser)

• Selger når det er opportunt ut i fra:
(Tar ut verdien av fremtidig kontantstrøm i dag)

•Eiendomsprising
•Behov for egenkapital

• Er  i hovedsak selvfinansiert med 
egenkapital

• Utvikler, bygger og eier  eiendommene
i TAH (Utløser nye faser men eier langsiktig)

•Selger ikke datterselskaper, men mottar 
kontantstrømmen år for år og eier 
restverdien ”Obligasjonseier”

• Henter egenkapital fra andre kilder hos
eierne



Høgskolen i Hedmark har etablert nye populære 
folkehelsebaserte studieretninger 

http://www.terningenarena.no/wp-content/uploads/2014/04/6.jpg
http://www.terningenarena.no/wp-content/uploads/2014/04/6.jpg


Elverum har fått en flott konsertarena



Turnhall og klatrevegg

Klatreveggen på Terningen arena driftes i at samarbeid 
mellom Elverum turn og Hedemarken Klatreklubb. 

Veggen ble åpnet i januar 2011 og den er 24 meter høy med 
17 toppetau fester, klatreveggen går fra vertikal til bratt 
overheng.

Turnhallen på Terningen Arena er en av landets fineste 
turnhaller hvor det har vært arrangert både landskamper og 
norgesmesterskap. 

Turnhallen driftes av Elverum Turn som har over 1100 aktive 
utøvere. 

Elverum Turn tilbyr basistreningstilbud til alle helt fra de kan 
gå og oppover til pensjonsalder. 

http://www.elverumturn.no/
http://klatres.no/
http://elverumturn.no/






Terningen Arena har blitt Elverums store møteplass. 
Her møtes 3000 hver dag, 

• Terningen Arena har blitt en suksess på flere områder, gjennom stor entusiasme, 
samarbeid og sambruk av lokaler, utstyr, ressurs og kompetanse i forenende 
folkehelseprofil.

• Terningen Arena har blitt til gjennom positive holdninger, raushet og vilje til å løse 
konflikter.

• Terningen Arena består av en idretts-/kulturdel i form av et flerbruksanlegg, et 
høgskolesenter med Høgskolen i Hedmark, som sentral bruker, og en næringsdel 
med ca. 10 ulike firmaer og organisasjoner. Forsvaret er en sentral aktør både i 
idrettsdelen og i næringsdelen.

• I idretts-/kulturdelen er det utviklet et helt nytt konsept. Det er to store haller, en 
håndballarena, som tilfredsstiller eliteserie-krav med 2000 sitteplasser og en 
turnhall, som er den ypperste i landet. Det mest spesielle er imidlertid 
kombinasjonen av håndballarenaen med konsertsal. På meget kort tid kan hallen 
gjøres om fra idrettsformål til et førsteklasses konsertlokale. Konsertlokalet 
tilfredsstiller de meget strenge akustiske krav til framføring av klassisk musikk. 
Konsertlokalet er også tilpasset alle andre musikkformer så vel som musikaler og 
danseoppsetninger.

• Terningen Arena er i aller høyeste grad et flerbruksanlegg; ”Til bruk for alle”.



Terningen Arena – Utviklingen fremover

• Svært aktivt nettverk – Terningen Nettverk. Forening fra 
august 2015
– Forskning

– Forretningsutvikling

– Synergi mellom leietakerne

• Utvikling og bygging av nye byggetrinn
– Terningen Arena Helsebygg - 1240 m2, 34m kostnad

– Treningen Arena Næringsbygg – 2493 m2, 69m kostnad

• Kontinuerlig forretningsutvikling i regi an leietakere og FBA

• Vekst for eksisterende leietakere



Noen viktige prinsipper

• Inkluderende folkehelse som bærende prinsipp

• Finansielt gode leieavtaler og utviklings- /byggeprosjekter 
som har finansiert idretts- og kulturfasiliteter som kommer 
hele befolkningen til gode

• Sambruk og samarbeid mellom private og offentlige aktører

• Basis for Elverum som studentby

• Storstue for Elverum Håndball


