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DRENGSRUD
IDRETTSPARK

OMRÅDETNORDFORVARDEFARET

Mulighetsstudietmed Drengsrudidrettsparker utarbeidet i tilknytning til planarbeidmed utvikling av
Mulighetsstudiedesember2018
Drengsrudtil erstatningsareal for Askerskiklubbsanleggpå Føykaog en utvidelseav eksisterende
bruk av området til idretts og friluftsaktiviteter.

Områdetutviklestil idrettsformål med følgendehovedprogram:

1

Klubbhus,ca. 1500kvm. med møterom,kontorer, garderober/dusj/toaletter,
treningsrom,kjøkken,kafe, sosialerom, o. a. Kanvære inntil to etasjer.

bruk av området til idretts og friluftsaktiviteter.

2

Utendørssosialmøteplass,torg.

Drengsrud
som
av Borgenlokalmiljøsenter.
De områdene
somfor
Drengsrudidrettspark
idrettspark vil
vil inngå
som del
avsentral
Borgendel
lokalmiljøsenter,
i tillegg til å danne
hovedarena
behandles
i mulighetsstudiet
kan deles
i følgende
hovedtema. og friluftsliv for hele Asker.
Askerskiklubb,
ogsåvære et viktig
område
for idrettsaktiviteter

3

Servicebyggmed toalett, lageretc. fordelt utover i anlegget

4

Innendørs100 m løpebane

Mulighetsstudietmå betraktessom illustrasjonertil et overordnetplangrepfor en samordnet
utvikling
avidrettspark
Drengsrud.
områdene
som behandles
i mulighetsstudiet
deles
i følgendefor
Drengsrud
vilDe
som
del av Borgen
lokalmiljøsenter,
i tillegg til åkan
danne
hovedarena
hovedtema.
Askerskiklubb,ogsåvære et viktig områdefor idrettsaktiviteter og friluftsliv for hele Asker.

5

Mulighet for lagerunder tribune.

6

Friidrettsbanemed 8 løpebanerog tribuner, helårsbruk.

OMRÅDET
NORD
FORVARDEFARET
Mulighetsstudiet
må
betraktes
som illustrasjonertil et overordnetplangrepfor en samordnet
Utvikling
av
området
til
idrettsformål
utvikling av Drengsrud.De områdene
som behandlesi mulighetsstudietkan delesi følgende
OMRÅDET
SØR
FOR
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hovedtema.
Områdei tilknytning til Borgenskoleregulert til flerbrukshall
OMRÅDET
NORD
FORVARDEFARET
PARKERING
FORIDRETTSPARKEN
Utvikling
til idrettsformål
Utvidelseav
avområdet
eksisterende
parkeringsplass
langsVardefaret
OMRÅDET
SØRFORVARDEFARET
BOLIGFELT
Område
tilknytning
til Borgenskole
regulert til flerbrukshall
Områdeiregulert
til boligformål
i grenseområde
mot idrettsparken
PARKERING
FORIDRETTSPARKEN
Utvidelseav eksisterendeparkeringsplass
langsVardefaret
I tillegg er
det utført studier i et sårbartgrenseområdemot planlagtframtidig urnelund i tilknytning
BOLIGFELT
til Vardåsen
kirkeregulert til boligformåli grenseområdemot idrettsparken
Område

7

Bandybane68x105som kan delesi to sjuerbaner.(Skissenviser 55x35m+sikkerhetssone
3 m). Bandybanenkan isleggesom vinteren.

8

Fotballbane68x105,helårsbruk.

9

To stk Fotballbaner64x100,ikke vinterbruk. Enav baneneer i illustrasjonsskissene
vist
med noe redusertlengde(90 m). dette antaså kunnejusteresved videre utvikling av
området.

10

Sandhåndballbane
2 stk, helårsbruk.

11

Områdefor skilek,som vil værerulleskilekom sommeren.

12

Hoppbakkei terrenget 2 stk, med lys.

To alternativer

13

Rulleskiløype,ca 1,3 km. Kanvinterstid koblesopp mot løypenettverket/ lysløypa

ISom
tillegg
er detav
utført
i et sårbart
grenseområde
mot planlagt
framtidig
urnelund
i tilknytning
resultat
ulikestudier
oppfatninger
av plassering
av klubbhuset,
er det
utarbeidet
to alternative
til
Vardåsenkirke
løsningsforslag
med følgendeulike vektlegging:

14

Skiarenamed løypetracefor tur innover i marka,med startområdefra
fotballbane.Sammearenakan ogsådannestartområdefor orienteringsløp.

Drengsrud
idrettspark
vil inngåsom
sentral del
Borgenlokalmiljøsenter.
De områdene
Mulighetsstudiet
med Drengsrud
idrettspark
erav
utarbeidet
i tilknytning til planarbeid
medsom
utvikling av
behandles
i
mulighetsstudiet
kan
deles
i
følgende
hovedtema.
Drengsrudtil erstatningsareal for Askerskiklubbsanleggpå Føykaog en utvidelseav eksisterende

To alternativer
Som
resultat
ulike oppfatninger
avsamlokalisering
plasseringav klubbhuset,
erog
det
utarbeidet for
to alternative
Alternativ
1 avAlternativet
viser en
av klubbhus
flerbrukshall
å skapeet sterkt
løsningsforslagmed
følgende
ulike
vektlegging:
sosialtsamlendesenterpunkti tilknytning til adkomstsonen.
Alternativ 2
Alternativ 1

Alternativet viser et separatklubbhushvor hovedfokuser lagt på en lokaliseringmest
mulig
sentralt
i idrettsanlegget.
Alternativet
viser
en samlokaliseringav klubbhusog flerbrukshallfor å skapeet sterkt

Det vil ellers være områder for mer uformell aktivitet/lek. For baner med helårsdrift er det avsatt
spesielleområderi direkte tilknytning til banenefor snødeponi,
Hoppbakkeneog deler av rulleskiløypeutgjør del av annen reguleringsplanknyttet til reguleringav
Drengsrudkollentil offentlig friområde.

sosialtsamlendesenterpunkti tilknytning til adkomstsonen.
Alternativ 2

Alternativet viser et separatklubbhushvor hovedfokuser lagt på en lokaliseringmest
mulig sentralt i idrettsanlegget.

2

TRAFIKK
Det er etablert et klart strukturert systemfor ferdseli området. Enalleredeeksisterendegangog
sykkeltracegjennomområdet opprettholdesog forsterkes.Sykkelparkeringfor området etableres
desentralisertog knyttes opp til alle aktivitetsområder.
Prinsippskissene
under illustrerer prinsipperfor interntransport:
Blålinje er kjørevei
Rødlinje er gangog sykkelvei,sirkler angir sykkelparkering( SP)
Gul linje er gangveier

Alterna v 1

Alterna v 2

3

BELYSNING
Ved utforming av belysningav de enkelte idrettsanleggvil det være avgjørendeå leggevekt bådepå
hensiktsmessigstyring av belysningog armaturutformingsom sikrer skjermingav lyskilderslik at ikke
uønsketlys forstyrrer naboskap.I tillegg bør masteplasseringer
så langt mulig samordnesslik at det
visuellebildet av området som helhet framstår på en god måte.

STØY
Håndteringav støy fra anleggenemå studereslokalt og utformes i samrådmed akustiskkonsulentsom
del av videreutviklingav området. I overgangssonen
mellom idrettsområdeog boliger i nord er det i
planenantydet støyskjermi kombinasjonmed trær og øvrigbeplantningsom visuelt myker opp
overgangssonen.
Høydenpå skjermermå studeresi relasjontil den lokalelandskapssituasjon.

I samarbeidmed lyskonsulenter det antydet følgendebelysningsprinsippfor hovedanleggene:
Friidrettsbane

OMRÅDETSØRFORVARDEFARET

8 stk masterhøyde18 m, til sammen40 armaturer
Områdei tilknytning til Borgenskolegis følgendeinnhold:
1

Flerbrukshall.Det er vist lokaliseringav hall med dobbel håndballbane.

2

Det viser mulighet for samlokaliseringav flerbrukshallmed klubbhus.

3

Det er vist plasseringav 5 stk sandvollyballbaner

4

Organiseringav flerbrukshallog klubbhusi tilknytning til Borgenskolebidrar
kvalitetsmessigtil struktureringav aktivitetsområdeneute.

5

Forterrengetforan hallen utgjør del av et plassrom/torgsom dannertydelig senterpunkt
på Borgen

6

I tilknytning til hallen etableressnuplassfor bussermed løsningfor kissand ride.

Fotballbane
6 stk master,høyde15 meter, til sammen20 armaturer

4

PARKERING
FORIDRETTSPARKEN

EksisterendeparkeringsområdelangsVardefaretdannerfellesparkeringfor hele Borgenområdet.
Dagenskapasiteter på 159 plasserhvorav6 for HCparkering.I trafikkrapport utarbeidet 05.05.17av
AsplanViaker det gjort følgenderegistreringerav dagensbrukssituasjon:
Ved befaringom formiddagentirsdag28 marsvar 57 av plassenei bruk, med tyngdenav biler
nærmestBorgenskole.Det tyder på at plassenpå dagtid brukesav de ansatteved skolen.Beboerei
nærområdetopplyserat parkeringenogsåbrukesav beboerei Borgenbråtenog av ansatteved
Borgenbråtenomsorgsboliger.
I forbindelsemed den nye planener det vist en utvidelseav parkeringskapasiteten
til 240 plasser.
For økningav parkeringskapasiteti forbindelsemed toppbelastningerer det forutsatt nyttiggjort
alleredeeksisterendeparkeringsplasser
i nærområdet.I sammetrafikkrapport er vist til aktuelle
områder:

Områdersom kommunenselvdisponerer:

Borgenskole( ved bruk av arealeri skolegård)
Hagaløkkaskole(40 plassernedenforskolen)
SøndreBorgensykehjem(ca.12 plasserved inngang
og ca. 40 plasseri øst )

Andre plassersom kan vurderes:

Borgennærsenter(59 plassersøndager)
Borgentrafo (ca.15 plasser)

Enkan ogsåvurdere om en skalinngåavtale med bedrifter i nærområdet,for bruk av plasserpå
kveldstideller i helgene.Det dreier segom plassersom ellerser reservertfor ansatteeller kunder.
Disseer mest aktuelle:

Kart som viserparkeringsområderi nærhetenav idre sparken.
Blå er områdersom kommunenselvdisponerer,rød privat .

Plantasjen(170 plasser)
Schlumberger(27 gjesteplasseroppe + 90 ansatte
plasseri to nivå.)
Diversebedrifter i Drengsrudbekken
Nr. 4 ca. 31 plasser,Nr. 6 ca. 16 plasser, Nr. 8 ca.
32 plasser,Nr. 10 ca. 27 plasser,Fellesparkeringfor
flere selskaper(ca.84 plasser)

BOLIGFELT
Nordvestfor idrettsområdeter regulert utnyttet til boligformål.

ILLUSTRASJONER
Mulighetsstudietinneholderfølgendeillustrasjonerdatert 05.12.18
Alternativ 1
Alternativ
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D illustrasjon
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2 illustrasjon
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5

Nordvestfor idrettsområdeter regulert utnyttet til boligformål.

ILLUSTRASJONER
Mulighetsstudietinneholderfølgendeillustrasjonerdatert 05.12.18
Alternativ 1
Helhetsplanalt 1
Flerbrukshallog klubbhusplaner
Flerbrukshallog klubbhusfasader1
Flerbrukshallog klubbhusfasader2
3 D Illustrasjonoversiktsperspektiv
3 D illustrasjonklubbhusalt 1

m 1:2000
m 1: 500
m 1:400
m 1:400
sommer

Alternativ 2
Helhetsplanalt 2
Separatklubbhusplan
Separatklubbhusoppriss
3 D illustrasjonoversiktsperspektiv
3 D illustrasjonklubbhusalt 2

m 1:2000
m 1:500
m 1:500
sommer

Terrengsnitt

m 1:1000

3 D illustrasjon oversiktsperspektiv

vinter
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