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Orientering om utbygging av Edda 1
Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

Saksutredning
Bakgrunn for saken
Prosess utskiftning av stoler i Edda 1
Edda kino har ca. 3 mill. på fond som er tiltenkt en oppgradering av Edda 1. Edda 1 har i dag 527
klappseter, hvorav en høy andel er svært slitt. En oppgradering er tenkt gjennomført i forbindelse
med øvrig oppgradering av kinobygget i 2022.
Styreleder i Haugesund kultureiendom orienterte styret i HKK KF om planene for utbygging av Edda
kino på styremøtet i august 2020. Styret ba kinosjef presentere en mulighetsvurdering av salkapasitet
på Edda kino etter oppgraderingen, med ulike alternativer for oppgradering av Edda 1, på neste
styremøte. Kinoens administrasjon la fram denne mulighetsvurderingen for administrativ ledelse i
Den norske filmfestivalen (DNF) på et møte i september og for styret i HKK KF på styremøtet i
oktober.
HKK KF ved styreleder, daglig leder og kinosjef gav i februar 2021 styret i DNF en oppdatert
orientering om planer for oppgradering av kinobygg med nye saler og alternativ for oppgradering av
Edda 1. Styreleder og festivaldirektør er invitert til HKK KFs styremøte i juni for å orientere om
festivalens behov og ønsker for et framtidig kinobygg. De har gitt uttrykk for at setekapasitet er viktig
for filmfestivalen, og da særlig totalkapasitet i Edda 1.

Kinoens administrasjon er også i dialog med kinotekniske rådgivere fra Film&Kino og Kulturmeglerne
om kvalitetsvurderinger, kostnadsoverslag samt inntjeningspotensiale ved ulike stolalternativ. Det er
i tillegg innhentet erfaringer og råd fra andre kinoer i inn- og utland som har oppgradert kinoer i
senere tid. Alle anbefalinger peker mot at kinoer som har oppgradert til premium seter med høy grad
av komfort har opplevd økt etterspørsel og kundetilfredshet hos sine kinogjester og tjent inn
innvesteringen på kortest tid. Nyetablerte kjeder med premiumkonsept har utkonkurrert lokale
kinoer og tatt 75-100% av besøket.
Basert på disse innspillene har kinoteknisk rådgiver i Film & Kino laget fire alternative skisser for
oppgradering av Edda 1. Alle fire har en andel premium reclinere med bord og motorisert rygg og
fotskammel i salens midtparti. Noen har en andel komfortseter med bord, justerbar rygg og god
beinplass, men uten fotskammel. Noen har en andel klappseter – da tenkes enten en foreløpig
oppgradering av deler av salen, der de minst slitte av dagens klappseter beholdes noen år til – eller
innkjøp av nye klappseter. Styret har tidligere fått presentert skisser av følgende
stolsammensetninger:
A) Lavpris/premiumkonsept: 330 klappseter. 86 premium seter. To HC. Totalkapasitet 427.
B) Blandingssal: 125 komfortseter: 118 klappseter. 86 premium seter. To HC: Totalkapasitet: 330.
C) Premium/komfortkonsept: 218 komfortseter. 86 premium seter. To HC. Totalkapasitet: 306.
D) 100% premiumkonsept: 231 premium seter. To HC. Totalkapasitet 233.
I vurderingen av alternativene må gjestenes kinoopplevelse, investeringskostnader,
inntjeningsmuligheter og etterspørsel, ønsker og behov fra bedriftskunder, leietakere og kinoen som
arrangør og driver vektes. Det er videre planlagt befaring på flere nylig oppgraderte kinoanlegg og
flere møter med kinotekniske rådgivere. Alle innspill i saken vil sammenfattes i en vedtakssak som
legges fram for styret i HKK KF. Foreløpige estimater tyder på at de NOK 3 millionene som foreløpig
er satt av til oppgraderingen ikke vil kunne dekke en totalrenovering av salen. Konkrete
kostnadsestimat og forslag til eventuelt ytterligere avsetning av midler legges også fram for styret.
Edda 1 er flaggskipet på kinoen i filmbyen Haugesund, med regionens største kinolerret og Dolby
Atmos Surround lydanlegg. En oppgradering av kinoen med to nye saler, større foaje og ferdig
renovert Edda 1 skal rigge Edda kino som en kino for framtiden – for alle på Haugalandet året rundt,
for gjester og publikum på Den norske filmfestivalen og for regionsenteret Haugesund.

Saks- og faktaopplysninger
Innkomne merknader/uttale fra parter
Daglig leder Tonje Hardersen og styreleder Guttorm Petterson inviteres med på styremøte for å legge
frem Filmfestivalen sine behov.

