FAKTA
INNHOLD OG AKTIVITETER
Skateboard, inline og BMX
Nysirkus
Mediarom
Scene
TV, AV og PC
Storskjerm, liten kino
Ung kunstgalleri
Pro-shop
Café/restaurant
EIERSKAP OG DRIFT
Bærum kommune – Ungdomstjenesten
STED
Nadderud idrettspark, Bekkestua, Bærum kommune
FERDIGSTILT
1. april 2006. Offisiell åpning 1.–3. september 2006
TILGJENGELIGHET
Åpent hverdager, lørdager og søndager
ARKITEKT:
b+r / brøgger&reine arkitektur as
v/ Lasse Hvatum Brøgger, Anne-Stine Reine
og Hans Kristian Moen

Arena Bekkestua
ARENA BEKKESTUA er et
utradisjonelt multianlegg med god
utforming når det gjelder design,
identitet, produksjon, form og
funksjon. Det er et multianlegg
som forener det beste fra nye
kulturelle uttrykk og nye idrettsaktiviteter. I en kultur-, idrett og
fritidspolitisk sammenheng
representerer Arena noe nytt.
Utviklingen av konseptet er gjort av
en virksomhet med fokus på kvalitet
og faglighet. Resultatet er ny
forståelse, ny kunnskap og en ny
spennende entreprenørskapning.
Tverrfaglige prinsipper og åpenhet
innenfor idrett og aktivitet, kultur,
design, næringsvirksomhet og
produksjon er vektlagt.
Arena er et aktuelt og fremtidsrettet
konsept. Konstruksjonen og utformingen er fleksibel og foranderlig.
Innenfor rammen av stadig skiftende

sosiale og kulturelle strømninger gir
anlegget mulighet for oppgradering
og nyutvikling.
Arena er et grenseoverskridende
og moderne anleggskonsept som
er vid i sin orientering, spesialisert
i sine enkelte deler og konsistent
i sin profil. Anlegget forener
aktivitetene skateboard, inline,
BMX og andre idretts-, kunst- og
livsstils-former i en ramme hvor
aktivitetenes egenverdi understrekes. Anlegget er et resultat
av at unge mennesker har hatt reelle
privilegier, makt og innflytelse i
prosjekteringen og programmeringen
av anlegget i alle faser. Arena er
derfor en demokratisk og dynamisk
virksomhet som er tilpasset de
krav og ønsker som kulturen
representerer.

INNHOLD Arena Bekkestua består
av 2 hoveddeler. En temperert aktivitetshall med grunnflate på 790kvm,
med et integrert klimatisert innstikk
(2. etasje) på 300kvm. Uteanlegget
på ca 2000kvm er tilrettelagt for
allsidig aktivitet, men i hovedsak
rettet mot skate, bmx-sykkel og
inline-rulleskøyter. Aktivitetshallen
med aktivitetsflate på ca 650 kvm på
bakkenivå er tilrettelagt for allsidig
aktivitet, men primært tilrettelagt for
skate, bmx-sykkel og inlineskøyter.
Hallen er utformet med fleksible
løsninger der alt løst inventar kan
flyttes og legges om slik at en
kontinuerlig kan lage nye aktivitetslandskap.
Konstruksjonen i aktivitetshallen
er tilrettelagt for installasjon av
aktivitetsmateriell fra tak og ut i fra
vegger. Ved å bestemme kjøre- eller
styreretning for de forskjellige
aktivitetene kan aktiviteten i hallen

ved behov deles inn i 3 forskjellige
soner på henholdsvis ca 60 kvm,
ca 250kvm og ca 300kvm.
2. etasje har 58kvm tilrettelagt for
dans/styrketrening og for møter,
seminar og samlinger. 28kvm er
benyttet til media-, gruppe-/møterom hvor det er tilrettelagt for
opplæring i diverse bruk av media
til internett, websider, produksjon
av mediastoff, lyd/bilde etc. Mellom
disse fasilitetene er det laget en
uformell møteplass hvor brukere
og besøkende kan følge med på
det meste av aktiviteten i anlegget.
Arena Bekkestua har 2 kommersielle
samarbeidspartnere som leier
lokaler til kommersiell drift av
spisested og utstyrsbutikk.
BRUKERE av anlegget er hovedsaklig unge i alderen 10–25 år. I de
første 4 månedene etter åpningen
i september 2006 hadde Arena

Bekkestua et besøk på 38.000.
Fordelt på 120 åpningsdager gir
det et brukersnitt på 317 personer
per dag. Brukere har i hovedsak
vært skatere, inline/rulleskøyter og
bmx-sykkel. Skaterne er den største
og mest aktive brukergruppen.
Barnehager bruker anlegget til
aktivitet på dagtid, både ute og inne.
Skolene er også brukere av anlegget
til alternative pedagogiske opplegg
der fysisk aktivitet er en viktig del.
Siden anlegget ligger i Nadderud
idrettspark, kan det brukes i kombinasjon med anlegg for andre
aktiviteter som fotball, svømming,
friidrett, håndball, kampsport etc.
Anlegget brukes også til nysirkus,
danseoppvisninger og konserter.

BYGGEKOSTNADER
Byggekostnad for hallen
Byggekostnad for uteanlegget
Inventarinvesteringer, aktivitet og møbler
Totalt

kr. 22 300 000,kr. 1 700 000,kr. 900 000,kr. 24 900 000,-

DRIFTSBUDSJETT (FØRSTE DRIFTSÅR)
Lønn og sosiale kostnader
Driftskostnader generell drift
Driftskostnader investeringer
Drift og vedlikehold bygg
Totalt

kr. 2 044 000,kr. 150 000,kr. 100 000,kr. 660 000,kr. 2 954 000,-

Tilskudd fra Bærum kommune
Inntekter
Totalt

kr. 2 204 000,kr. 750 000,kr. 2 954 000,-

DEMOGRAFI
Besøk Nadderud idrettspark
Bosetning i nærmiljøet
Antall skoler i nærmiljøet

600 000
39 000
13

Arena Bekkestua
Idrettsanlegg på en ny måte
MER INFORMASJON OM
ARENA BEKKESTUA

INFORMASJON OM SPILLEMIDLER
TIL IDRETTSANLEGG

Berit Inger Øen
Tjenesteleder
Ungdomstjenesten
i Bærum kommune

Ta kontakt med kommunen eller
idrettskonsulenten i fylket.

Tel: 67503233 / 91703743
berit.oen@baerum.kommune.no
www.ungdomstjenesten.no
www.baerum.kommune.no/ungdom
www.arenabekkestua.no

Se også ”Om tilskudd til anlegg for
idrett og fysisk aktivitet” (V-0732),
bestemmelser utgitt av Kultur- og
kirkedepartementet.
Bestemmelsene og kontaktinformasjon
til Idrettsavdelingen finnes på Kulturog kirkedepartementets sider på
www.regjeringen.no.

Bygget for ungdommen på deres premisser.
Arena Bekkestua er det første anlegget i en
ny serie moderne anlegg med støtte fra
Kultur- og kirkedepartementet.

Denne brosjyren er utgitt av ıdrettsavdelingen
i Kultur- og kirkedepartementet med støtte fra
ungdomstjenesten i Bærum kommune.
Design: Grafisk Form as
Foto: Nina Cathrine Haugen, Lars Gartå,
Simon Skreddernes og Tommy Solstad.
Trykk: Grytting as

