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Arealoversikt
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Føyka med boliger og næring – illustrasjon

■ Anlegg som erstattes og nye anlegg
■ Hovedargumenter for Drengsrud Idrettspark som base – positive og

negative

Vedlegg 1: Detaljer når kostnadsestimatet vurderes
Vedlegg 2: Detaljer fra gruppene
Vedlegg 3:
■ Vedtak i Kommunestyret 12.12.17
■ Kollen - status

Plankartet i Områdereguleringen vedtatt 12.12.17
- med forklaringer

Støyvoll

60 boliger
Myldreareal

Høyspentledning
i bakken

Støyvoll
Gang- og sykkelvei

Hensynsone
Kollen

Klubbhus?

Drengsrud 92,5 mål
■ 80 mål når støyvoll, veier og hensynsoner trekkes fra
■ 24 m høydeforskjeller resulterer i skråninger som er krevende å drifte

■ Idrettsflater er 90 % av dagens idrettsflater på Føyka/Drengsrud/Borgen skole

Planlagt
Urnelund
Kollen

NB: den røde streken er ikke helt korrekt tegnet, spesielt ved Borgenveien

Mulighetsstudien desember 2018 – separat klubbhus

Mulighetsstudien desember 2018 – separat klubbhus
AK – Kollen

AK- 240 Parkering
Borgen skole
AK - 5 stk sanvolleyball

Vardåsen kirke

Urnelund bygges
samtidig

AK - Friidrettsbane
AK - Ny Hall

Borgenveien

Boligvei

x nye boliger

Området mellom kirken/urnelund og Borgenveien
Klubbhus

Friidrett med gressmatte
og 8 løpebaner

2 x 7’ bane
kunstis om vinteren

2 stk
sandhåndball

Boligvei

Driftskostnader for friidrett …….
Driftskostnader for kunstisbane …………..

3 fotballbaner (1 vinterdrift) og skiarena – mange utfordringer
Gammel sti som skal bevares

Hopp etc.
realistisk?

Brattere

Rulleski bane
Realistisk?

WC

9’ bane

5m

5m

WC

11’ bane

11’ bane internasjonal standard
Undervarme for helårsdrift

5 m høydeforskjell pr bane og 5 m fra innerste bane til grensen. Støyvollen?

Klubbhus – langt, smalt, bygget inn i skråningen
100 m løpebane i bakkant

Drengsrud

Boliger og butikker på Føyka og Elvely

18 min rask gange

Fotball

Idretten flytter til Drengsrud og fylkesveien flytter inn på Føyka

Drengsrud idrettspark – erstatning, tillegg, ønsker
- ASK mister eierskap til mye og mye er usikkert
Erstatning:
■ Klubbhus
■ Sosialt uteområde
■ Fotball baner – se neste ark
■ Sandhåndball
■ Friidrettsbane og tribune
■ Sandvolleyball
■ Skiarena (Kollen)

(AK)
(AK)
(AK)

Tillegg:
■ Flerbrukshall – 1 h.b. bane (AK) *
■ Innendørs løpebane
(AK)
■ 2 vinterdrift baner (varme og kunstis)

Usikkert:
■ Rulleski?
(AK)
■ Hopp?
(AK)
■ Skiløype for konkurranser? (AK)
■ Økonomi til å drifte kunstis?
■ Økonomi til å drifte 2 oppvarmede
kunstgressbaner (inkl. matcharena)?

Ønsker ikke realisert:
■ Mister aktivitetsparken
■ Innendørs skytetrening
■ Parkering
■ Turvei og tursti fra sentrum

Skolen mister:
■ Ballbinge/baskebane/frilek/7’ grus
•
•
•

Borgen skole trenger flerbrukshall med 1 bane og den er politisk vedtatt, men ikke i budsjettet
Midlertidig hall ved international skole har 1 hall.
Derfor regnes tilskuddet som null eller 1 bane fordi hallen kommer tidligere.

Fotballbaner
Føyka + Drengsrud

Drengsrud idrettspark

■ Kunstgress kork, 2 x 7’ ++

■ Kunstgress, 2 x 7’

■ Kunstgress Drengsrud, 11’

■ Kunstgress, helårs, 11’

■ Grus Drengsrud, 11’

■ Kunstgress, 11’

■ Grusbane (aktivtetspark 2020)

■ Kunstgress, 9’ (antagelig mindre)

■ Grus Drengsrud, liten
■ Ballbinge Drengsrud

Fordel:
• Drengsrud får nye baner

Fordel:
• Bedre fordelt etter behov
• Relativt enkelt å oppgradere
Ulemper:
• Drengsrud bane må oppgraderes

Ulemper:
• 5 m høydeforskjeller
• Bratte skråninger
• Lange avstander
• Mange baner på ett sted

Behov for avklaringer, oppdatere kostestimat, forbedringer
■ Større, bedre og plassering av klubbhus
■ Området i vest med fotballbaner – 5 m bratte skråninger
■ Kollen – hvilke installasjoner og bruk
■ Støyvoll og lys mot boligfelt

■ Garasje og energibygg
■ Grensesnitt mot urnelund
■ Justering av friidrettsbanen

■ Type kunstgress
■ Utnyttelsen av området mot Borgenveien
■ Overvann

■ Nye gangveier fra sentrum + justert busstopp
■ Lys i sti til Drengsrudvannet
■ Skiløype fram til lysløypa, 1,5 km
■ Allmenhetens og skolens bruk av områder og tilskudd til drift

Bestemmelsene om lys og lyd vil begrense aktivitet
5.3.5 Belysning av baneanlegg

Det tillates etablert master for flombelysning av baneanlegg. Flomlysanlegget kan
maksimum ha en lysstyrke tilsvarende 1200 lux ved kampavvikling og maksimum 200
lux ved trening. Lysanlegg i tilknytning til idrettsområdet skal byggemeldes. Ved
søknaden skal det redegjøres for type lyskilder og lysavskjermende tiltak mot
nabobebyggelse. Lysanlegg skal plasseres på en slik måte at nabolag i nord i minst
mulig grad blir forstyrret av lysforurensning og blending.
5.3.6 Høyttaleranlegg
Det skal etableres et desentralisert høyttaleranlegg, med flere mindre høyttalere knyttet
til hvert enkelt idrettsanlegg/bane. Høyttaleranlegg kan kun brukes for nødvendig
speakertjeneste under kamper og større arrangement. Høyttaleranlegg skal ikke
benyttes mellom kl 20-09, og maksimalt lydnivå fra høyttaleranlegget utenfor
fasade på tilliggende boliger skal ikke overskride 65 dBA i tidsperioden kl 18-20 og
9-11 og 75 dBA på dagtid.
5.3.7 Støy
Teknisk støynivå fra ballspill skal på uteplass og utenfor rom i nærliggende bebyggelse
med støyfølsom bruk ikke overstige maksimalt A-veid lydnivå L pAmaks 60 dBA.
Støyskjermer skal utformes slik at de ikke medfører økt støybelastning på eventuelt
støyfølsomme områder utenfor planavgrensningen.

Klubbhus – 1400 m2 – skisser ikke diskutert i ASK

Fordel:
• Sentralt i parken
• Friidretts VIP

Ulemper:
• For lite
• Garderober med ytterdører
• Lite oversiktlig
• Mangler sosial uteplass
• Mangler kjøkken og stor sal
• Nordvendt fasade
• Krevende energiløsning

Drengsrud Idrettspark tidligst ferdig i 2024 – om 5 år
2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Forhandlinger og
avtale mellom AK og
ASK om
Føyka/Drengsrud
Prosjektering
Kirkeveien
(delområde I)
Grunnerverv kollen
Prosjektering
idrettspark
Drengsrud
Etablering av
Kirkeveien
(delområde I)
Salg av Føyka

Salg av Føyka om 3 år

Etablering
Idrettspark
Drengsrud
Flytting fra Føyka
Byggetrinn 1. Føyka

Flytting om 5 år

Hovedargumentene for flytting til Drengsrud
Positivt:
■ Askeridretten får nye baner og hall
■ Politikerne får fortetning i sentrum
■ Bra for Borgen området og skolen

Negativt:
■ Kollen er usikker i 2-3 år
■ Økonomien er uklar
■ Kommunen har krevd skjevfordeling av
■
■

■ Skiklubben får nytt klubbhus
■ Kommunen tar en god del av

kostrisikoen

■
■
■

■ Salg kan gi overskudd

■

■ Medeier i tomten til Matcharena

■
■

verdiene ved salg Føyka
Avkastning på fondet balanserer kanskje
inntektstapet
Kommunen vil eie friidrettsbanen &
volleyballbaner
Alle baner på ett sted - uten økning
Lys og støy begrensninger
Høyere driftskostnader
Dårligere parkeringsmuligheter
Den eneste friidrettsbanen i nye Asker
ligger usentralt i forhold til tog/buss
Antall medlemmer kan synke
■

Lengre reisevei for ¾ av medl.

■ Medansvar for drift av Askerparken
■ Klubbens sjel

VEDLEGG 2
DETALJER FOR HOVEDELEMENTENE
INNSPILL FRA GRUPPENE, MM
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Skiidretter og andre idretter/nærmiljøet – er avhengig av kollen
■ Barmarkstrening i anlegget og i marka
■ Gangveier, stier i nærområdet og stier ut i marka
■ Bakker for skigang trening og trapper for spents trening
■ Treningsapparater – ”Tuftepark” - også for seniorene og foreldre som venter
■ Gress sletter for lek og stafetter
■ Lys i sti til Drengsrudvannet og eksisterende lys langs veien langs Drengsrudvannet
■ Skitrening
■ Lysløype fram til eksisterende løype
■ Skitrening for de yngste på det vestlige området – Kollen, skråning og baner
■ Skileik i terreng, referanse Eidsletta
■ Kuleløype, tomlebakke, hoppbakker for de yngste
■ Snekanoner for å forlenge sesongen for de yngste
■ Synergi
■ Beboerne på Borgen, skoler, SFO
■ Orientering , friidrett og andre idretter

Langrenn/skiskytning/hopp
■ Hovedaktiviteter:
■ Barmarkstrening i kollen og Vardåsen området
■ Spensttrening i trapper
■ Styrketrening i «Tuftepark» og innendørs
■ Løpetrening på bane
■ Rulleski
■ Rulleskibane uten konflikter med syklister/gående: minimum 3,5 m bred
■ Skiløyper når sne
■ Skileik for de yngste – inkludert snekanoner
■ Rekrutteringshoppbakker
■ Skytebane innendørs
■ Andre klubber vil også ønske å benytte banen
■ Sosialt samvær
■ Nærhet til klubbhus, garderobe
■ Parkering og av/på lessing av ca 200 utøvere «samtidig»
■ spesielt i vinterhalvåret er det utfordrende fordi sykling/gåing er lite aktuelt

Alpint – skiskole og rekrutterings/lekebakke
- ikke avklart pga av manglende Kollen avklaring
■ Liten øvingsbakke med snøkanon og teppeheis
■ Vurdere asfaltdekke
■ Is-såle + 20 cm snø og bakken er klar til snekjøring og skiskole
■ Asfalt helningen blir verdifull for alpints rollerskate trening og i barmarksesongen (og

uorganisert lek med fks innmalte «portmarkeringer» osv.)

■ Argumenter:
■ Barne/teppeheis i Vardåsen er mindre tilgjengelig, med høy terskel få å gå ned og
mye «trøste og bære» for foreldre opp kneika på vei hjem. Vardåsens
vanskelighetsgrad er dessverre ikke egnet for nybegynnere/barn/skiskole og «gratis
lek»..
■ Etter at Blakstadjordet gikk fra å være en slik egnet bakke til å bli rekkehus har ASK
Alpin jobbet hardt i mange år med å opprettholde skiskolen i Vardåsen, da dette er
en vesentlig del av rekruteringen, men det har ikke vært lett og er uholdbart
■ Vardåsen er utrykt for de minste med et bratt måljeng og trangt målområde foran
Skistua, spesielt med høy aktivitet innen alpint, telemark, og twintip/snowboard/
freestyle
■ Åpent for allmenheten
■ Alpinistene trener med rollerblades som en del av barmarkstreningen og

ønsker en bred Rulleskiløypa i de bratteste partiene for å trene svingteknikk.

Idrettsbane
■ Internasjonale mål
■
■
■
■

180 (178?) x 95 m inkludert 8 løpebaner (noe fleksibilitet på lengde/bredde er mulig)
Tribune med tak for 1000 personer – 500 med tak og 500 uten.
Gressbane i midtpartiet
Varmekabler i noen løpebaner

■ Plassering
■ Langside i nordvest – sørøst retning (parallelt med Borgenveien) med tanke på

vindforhold
■ Tribune ved oppløpet med «sol i fjeset» og tribune i skråningen på motsatt side
■ Klubbhus eller Idrettshall bør være nært – garderober, toaletter, sekretariat, etc

■ Synergi
■ Trapper i tribunen i skråningen for spenstrening
■ Brukere i tillegg til friidrett:
■ Fotball, orientering ,skiidretter
■ Skoler, SFO
■ Konserter og andre arrangementer, inkludert skolearrangementer

Sandvolleyball
■ 4 utendørs Sandvolleyball baner @ 23 x 60 m
■ For å kunne arrangere regionale og nasjonal turneringer

■ Sandhåndball som kan gjøres om til sandvolleyball ved behov
■ Tribuneanlegg
■ Klubbhus eller idrettshall bør være nært – garderober, toaletter, sekretariat, etc

■ Innendørs sandvolleyballbane ønskes
■ Det er få slike baner i østlandsområdet og det vil være utleiepotensial

Fotball/Bandy
■ Stort behov for fotball baner – minimum 5
■ Fotball 11 baner:
64 x 100 m + sikkerhets/miljø sone
■ Fotball 7 baner:
40 x 60 m + sikkerhets/miljø sone E
■ Eventuelt noen baner tett i tett og eller areal for trening/oppvarming
■ Kunstgress
■ 2 baner bør ha varmekabler (selv om kanskje bare 1 bane varmes)
■ 1 bane islegges om vinteren for bandy og skøytelek
■ Toaletter nær bane
■ Synergi/stikkord
■ Banene kan brukes til andre aktiviteter
■ De vestligste brøytes ikke om vinteren og blir en del av vinteraktiviteter på kollen
■ Bandy/skøytelek banen bør ligge nær Borgenveien og skolen slik at den er godt synlig og
gir god reklame for vinteridrett i området
■ Bandy trenger nærlager for utstyr
■ Bandy ønsker relativ kort avstand til garderobe
■ Innendørs treningshall for fotball

Type kunstgress og sikkerhetssoner/miljøsoner?
■ Forbud mot gummigranulat i reguleringsbestemmelsene (5.3.10)
■ Hvilke type kunstgress tenker kommunen?
■ Sommerbaner?
■ Vinterbrøytede baner?

■ Kork har en svært kort levetid og er bare aktuelt i spesielle tilfeller
■ Norges Fotballforbund har bekreftet: ingen nye løsninger i sikte
■ Ref. rapport datert 01.02.18 fra NFF
■ Men stort politisk trykk for å finne alternativer

■ Langsidene må ha sikkerhetssoner på 4 m (kortside: 5 m)
■ Langsidene må ha miljøsone for gummigranulat i tillegg, minst 6 m
■ Det betyr 10 m for å kunne brøyte banen om vinteren, gjerde er også aktuelt
■ 2 baner planlegges for vinterdrift NB: mer snø på Borgen enn Føyka

Kajakk – ønsker treningsrom/trene med andre grupper/
øke samhold
■ Treningsrommet ved kajakkens anlegg er lite
■ Det er høy aktivitet

■ Innendørs styrketrening inkludert padlemaskiner i et større lokale er

ønsket
■ Innendørstrening sammen med andre grupper i klubben er positivt
■ Blir det plass i flerbrukshall eller i klubbhus?

Klubbhus
■ Ca. 1500 m2 BRA (bruksareal)
Beskrivelse

■ Stikkord
■ Sentralt plassert i forhold til
baner/aktiviteter
■ Nær parkering
■ Innby til kontakt med nærområdet
■ Sosialt uterom
■ Meget viktig:
■ Gi klubbidentitet for å styrke

tilhørigheten og sikre fortsettelsen av
den store frivillige innsatsen for barn
og ungdom
■ Referanse: Heming’s klubbhus (men

mer garderober, større sal, etc)

Antall

m2/rom

Sum Bra

Sum BTA

Kontorer

11

18

198

248

Møterom

5

25

125

156

Møtesal
Garderober

1
12

300
50

300
600

375
750

Toaletter

10

5

50

63

1

100

100

125

1 373

1 716

Kiosk, cafe
Klubbhus total

Ref. Terje Holth

Klubbhus 2 hovedalternativer – pro/con
Alt. 1 - Separat klubbhus

Alt. 2 ved flerbrukshall

■ Pro:
■ Garderobe, toaletter, kantine,

■ Pro

■
■
■

■
■
■

sosial møteplass nær
friidrettsbane/ treningsbaner og
andre utendørsaktiviteter
Sterkere klubbidentitet
Utnytte høydeforskjeller i terreng
Fungere som støyskjerm mot
boliger
Gode utearealer på bakke og
terrasse
Takler store folkemengder
Sosial kontroll over stort område

■ Nærhet til inneaktivitetene
■ Kombinere heis og kantine
■ Con:
■ Usentralt i forhold til uteidrett
■ Tett på vei

■ Sikkerhet er et problem ved

barn som krysser fram og
tilbake mellom klubbhus og
baner
■ Dårlig uteareal ved klubbhus

■ Con:

■ Driftsbygg, lager etc ikke

■ Lengre avstand til hovedparkering

Arbeidsgruppens favoritt

tegnet

Kommunens favoritt

Tekniske rom/lager/garasje
■ Ca 600 m2 BRA
■ Tekniske rom
■ Bl.a.energibrønner?

Beskrivelse

■ Lager for hver gruppe

Lager

■ Drift, garasje
■ Bandy trenger lager nær bane

Antall

m2/rom

Sum Bra

Sum BTA

15

15

225

281

Drift, lager utstyr

1

250

250

313

Tekniske rom

1

100

100

125

575

719

Total

Ref. Terje Holth

Fleridrettshall
■ Så stor og fleksibel som mulig
■ 60 x 100 m
■ Tribune
■ Flerbrukshall
■ Friidrett
■ Håndball (25 x 45 m aktivitetsflate pr bane)
■ Volleyball – 3 baner per håndballbane – 6 baner totalt
■ Kan arrangere Regions- og Norgesmesterskap

■ Turn – spenst og balanse
■ Styrkerom – stort nok til gruppetrening
■ Uorganisert idrett

■ Synergi:
■ Borgen skole, andre skoler, SFO
■ Andre arrangementer
■ Parkering i kjeller/skytetrening i kjeller?
■ Stikkord
■ Innby til kontakt med nærområdet
■ Nær vei og parkering
■ Delvis under bakken for å unngå for mye dominans?
■ Utnytte taket til aktiviteter?

Parkering – paradokser – er avtaler mulig?
■ Skiklubben har behov for 140 plasser og mye mer på toppbelastning

■ Asplan Viak sier at Skiklubben trenger 95 og 500 på toppbelastning
■ Eksisterer 159 - som skal dekke kirke, urnelund, barnehage, skole, utfartsparkering,

idrettshall og idrettspark. Kommunen vil øke til 240 plasser ved utbygging.
■ Schlumberger har 90 + plasser (atkomst ikke greit tilgjengelig idag)

■ Plantasjen 170 plasser (men i helgene??) og internasjonale skole 30
■ Borgen skole – nevnt men ikke beskrevet, tvilsomt

Internasjonale
skole

Plantasjen

Schlumberger

Vedlegg 3

Kommunestyrets vedtak 12.12.17

■ Idrettshallen skal forseres – ble besluttet under budsjettsaken i møtet
■ 50 MNOK - legges i handlingsplanen 2019-2022 (i stedet for 2025-2028) – 6 år
tidligere

Status Kollen
■ Forslag til Reguleringsplan med tanke på ekspropriasjon ble vedtatt

lagt ut på høring i Bygningsrådet 1.11.17
■ Reguleringsplanen ble vedtatt 29.01.19
■ Offentlig område med mindre installasjoner
■ Rådmannens fremlegg sier at Kollen ikke skal brukes til organisert

aktivitet
■ Status ekspropriasjon er uklar pr mai 2019
■ Sak til politikerene blir ikke lagt fram før ferien

