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De to hallene er delvis lagt inn i terrenget og skaper et skalamessig tilpasset anlegg. Foto: Lund+Slaatto Arkitekter

En arena på lag med byen
Den nye Ulstein Arena ble innviet i helgen, til stor glede for lokalbefolkningen som nå får en ny møteplass for kultur og
idrett. Arenaen som inneholder flerbrukshall, badeanlegg, klatrehall og bibliotek gir boltreplass for idrett og kultur i Vestlandsbyen. På tross av store volumer er Ulstein Arena godt tilpasset Ulsteinviks særpregede småhusbebyggelse.
Over tusen nysgjerrige tilskuere møtte opp for å oppleve det nye storanlegget for første gang. En åpningsseremoni med lokale
innslag markerte startskuddet for anlegget, som utover plass til både våt og tørr idrett også inneholder et nytt bibliotek. Arenaen ligger midt i Ulsteinvik sentrum, omringet av småhusbebyggelse. «Målet har vært å skape et anlegg tilpasset omgivelsene
som skaper verdier for byen, også i en urban sammenheng», sier arkitekt og partner i Lund+Slaatto Arkitekter, Espen Pedersen.
Han henviser til at mange anlegg av denne størrelsen oppleves som voldsomme og lite tilpassete volumer i bybildet uten interaksjon med omgivelsene. “Ulstein Arena søker å skape en arkitektur som forener utformingen og anleggets liv med byen”.
Arkitektonisk er prosjektet løst ved at de to hallene danner hvert sitt volum, delvis lagt inn i terrenget. Det omkringliggende
landskapet løper langs og mellom bebyggelsen på flere nivåer og danner en serie av nye urbane byrom i forlengelse av byens
eksisterende gågater. På denne måten skapes det et samspill mellom anleggets og byens aktiviteter som binder omgivelsene
sammen rundt det nye anlegget. “Utformingen av huset har tatt utgangspunkt i å forsterke den lokale identiteten” sier Pedersen. Byggets skrå former står i dialog med fjellene i bakgrunnen, men også som en tydelig referanse til byens verftsindustri.
Byggets utside har eksponerte konstruksjoner i plasstøpt betong, delvis kledt med mørke sinkplater, mens de innvendige
rommene har fått en varmere materialitet med utstrakt bruk av tre.
Oppdragsgiver til Ulstein Arena er Ulstein Kommune, prosjektet er utformet av Lund+Slaatto Arkitekter med Peab som hovedentreprenør. Bjørbekk & Lindheim Landskapsarkitekter har stått for uteområdene, arkitektkontoret Nils Tveit bidro i prosjekteringen av badeanlegget og den nederlandske arkitekten Aat Vos var med i idéfasen til biblioteket. Totalkostnaden knyttet til
bygget er på ca. 300 millioner kroner (eks. mva.).
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