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1 Presentasjon
Kort presentasjon av møtedeltagerne.
2

Ansvarlig/Frist
alle

Idrettens plass i framtidige Sandvika
Bærum Idrettsråd (BI) presenterte sin rapport om idrettens plass i framtidige
Sandvika. BI har avholdt to «idrettsarbeidsmøter» i forkant av rapporten,
hvorav Bærum kommune (BK) deltok på det første. 2.møte var det særidretten
som møttes. De har også presentert rapporten for MIK- og planutvalget.
BI ser at planleggingstoget for Sandvika går nå. Om det legges opp til foreslått
utbygging – og befolkningsvekst med opptil 20 000 beboere, vil det være
vesentlig behov for ulike typer idrettsanlegg, i og rundt byen. Det er allerede
stor underdekning av idrettsanlegg i Sandvika i dag. For utvikling av
idrettsanlegg mener BI det er behov for å se Sandvika i et helhetlig og langsiktig
perspektiv, - ikke bit for bit.

BK

I presentasjonen viste BI til at det generelt er et høyt idrettslig aktivitetsnivå (60
idretter) i Bærum kommune (også korrigert utfra sosioøkonomiske forhold),
men at kommunen ligger helt på bunnen ved sammenligning av de 10 største
kommunene i landet når det gjelder tilgang på idrettsanlegg. BI mener at
idretten er en del av det «gode liv».
BI ramset opp konkrete behov for følgende idrettsanlegg;
 Fotballbaner tilsvarende tre nye 11’er baner
 Tre nye flerbrukshaller (hvorav en turnhall):
 Kapasiteten i eksisterende ro- og padleanlegg må økes
 Det behøves også et ekstra padleanlegg.
 3-4000 m2 lokaler til idretter som samler deltakere fra hele eller store
deler av Bærum
 For såkalt uorganisert aktivitet kan det være aktuelt med
utendørsanlegg som «Tuftepark», skatepark, sandvolleyballbane,
pumptrack, basketballbane
 Mye bedre veier og stier for gående og syklende fra sentrum og ut til
idretts- og aktivitetsarenaer

BK

BI/BK

BI viste så til ulike ideer og skisser til løsninger for ulike områder/idretter.
Ved kommende byutvikling må det i større grad tenkes flerbruk av bygg/anlegg,
og at idretten også medfører liv til gater og byrom. BI nevnte at det det bør
skues til flerbruks-/ integrerte idrettsanlegg i ny bebyggelse, som bl.a. i
Gøteborg og Kristiansand. BK nevnte at noe av utfordringen med
idrettsanleggene i dag er finansiering og hvordan tilskuddsformen fungerer.
BK nevnte at med tiden vil Sandvika framstå med flere byområder, med hvert
sitt unike torg/byrom. Kanskje det burde tenkes at det enkelte byområde i
framtida bør kunne tilby en form for idrettsanlegg? Det ble nevnt at det med
tiden vil kunne komme ubrukte tunnel/p-hus som kanskje bør sees på.
I planprogrammet for Sandvika sjøfront – og ny lokalvei som nå ligger ute til
høring, viste BK til at Kadettangen er angitt som område til kultur, idrett og
friluftsliv – uten at endelig bruk er avklart. Høringsfristen er 20.juni.
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