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Innhold
■ Oversiktsbilder med eiendomsgrenser og utsnitt av reguleringsplan
■ Områdereguleringsplanen – hvilke muligheter gir den?
■ Utviklingsmuligheter på Føyka – kort og lang sikt

1)

■ Kommunens problematisering
■ Hovedargumenter for Føyka som hovedbase – positive og negative

Vedlegg:
- utsnitt fra Reguleringsplanen § 4.2 og § 7.3
1)

Detaljer i rapport laget av kontoret i 2016 og senere oppdatert
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Føyka, Askerparken (med stadion), Drengsrudbekken
- med eiendomsgrenser

AK

Asker Skiklubb:
50 mål + dis.rett til 2,4 mål
AK

AK?

Reguleringsplanen - som gir mulighet for utvidelse av stadion

Nytt på Føyka 2017 - 2019:
4 x 5’ fotball + 2 sandhåndball, 1,1 km rulleski, oppgradert klubbhus

Aktivitetspark
2020
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Føykaskråningen: 13-14 mål med 16 m høydeforskjell
- kan brukes til en kombinasjon av idrett, næring, skole, bolig

Føyka/Elvely områdereguleringsplan vedtatt 23.05.17
- hvilke muligheter gir planen hvis ASK ikke selger?
■ Enkle bygninger og tekniske innretninger som har naturlig tilknytning til

idrettsutøvelse, ref § 4.2.2
■ Nytt klubbhus vil være urimelig å avslå hvis Årsmøtet velger å ikke flytte
■ Påbygg, ombygning kan ikke nektes
■ Aktivitetspark etc. kan ikke nektes

■ Idrettsanlegg/forretninger kan bygges under matcharena, Ref § 7.3
■ men detaljregulering kreves og saken kan nok bli blokkert
■ ASK eier 2,1 mål av 16 mål (C6 stadion og C7 aktivitetsområde) + adkomstområde

■ Annet:
■ Skateboard og/eller sandvolleyball kan flyttes til Askerparken, ref § 4.2.1
■ Askerparken skal være et off. rekreasjonsområde, grønn, park, lek, ballspill, ref. 9.3.1
■ ASK har juridisk disposisjonsrettigheter til sandvolleyområdet

■ Områdeplaner kan revideres
■ Antagelig ikke realistisk før om minst 10 år fordi:
■ Motstand fra dagens kommune/administrasjon og politikere
■ Når E-18 legges i tunnel frigis areal og presset på Føyka reduseres

Utviklingsmuligheter på Føyka
■ Små midler:
■
■
■
■
■
■

Aktivitetspark
Sykkelcross i Askerparken
Treningstrapper i skråningen
Utvide rulleskiløypa
Joggeløype
Fotballbane med små mål

■ Større investeringer:
■ Pusse opp klubbhus (en del utført i 2019)
■ Utvide friidrettsbanen med 2 baner

■ Store investeringer:
■ Utnytte 13-14 mål skråningen til idrettshaller, klubbhus, boliger, næring

Store investeringer i Føyka-skråningen i framtiden
- men krever noen som vil bidra med investering
■ Innendørs løpebane
■ 3 håndballflater
■ 1 fotballhall (40 x 60 m)
■ 2 x 7’ baner

■ 7000 m2 underjordisk parkering
■ 10 – 15 000 m2 bygg – klubbhus, trening, næring, skole

■ 1500 – 2000 m2 butikklokaler
■ 10 000 m2 bolig
■ (130 «normalfordeling» leiligheter eller 200 små leiligheter)

Store investeringer i Føyka-skråningen i framtiden
- men krever noen som vil bidra med investering
■ Innendørs:
■ løpebane
■ håndball
■ fotball

■ 7’ baner

■ Parkering i kjeller
■ Klubbhus, trening, næring, skole

■ Butikklokaler
■ Bolig

Kommunens problematisering – kan og bør avvises
■ Parkering
■ Kontorutleie
■ Å nekte påbygg eller nytt klubbhus vil være urimelig
■ Bygg er reversible

■ Gjeld på 10- 11 MNOK kan gjøres opp ved eiendomsoverføring i

forbindelse med Delområde I (Kirkeveien/Drengsrudbekken for Elvely
utbygningen)
■ Kommunens planer om omlegging av Drengsrudbekken påvirker ikke

en beslutning om å bli på Føyka
■ Ny reguleringsplan behøver ikke påvirke Askerparken og

Drengsrudbekken
■ Plan for areal og transport er tydelig på at blågrønne strukturer skal

bevares i vekstområder og det er en økende bevissthet om at de
resterende grøntområdene ikke skal bygges ned ved fortetning.

Hovdargumentene for Føyka:
■ Asker idretten trenger Føyka og Drengsrud
■ Flytting gir lite/mindre tilleggsareal for idrett
■ Flere innbyggere i Asker

■ Føyka har potensiale for mer idrett

■ Mer løpende inntekter for ASK

Negativt:
■ Store endringer på Føyka

må vente
■ Mangler kapital
■ Kan ta tid før politikerne

vil vurdere ny plan

■ Flere medlemmer og sponsorer
■ Parkering og annen leie

■ Lavere driftskostnader
■ Friidrettsbane sentralt i nye Asker
■ Føyka er knutepunkt for nye Asker
■ 3000 nye boliger i Asker øst og mange nye

boliger i sentrums randsone med ny E-18
■ Beholde ungdom og voksne som ressurs
■ uansett hvor de flytter i Asker
■ «Ett helt liv med idrettsglede» i ASK

■ Åpne arealer for allmenheten i sentrum

■ Drengsrud oppgradering

forsinkes:
■
■
■
■
■

11’ grusbane til kunstgress?
Helårsbane
Kunstis
Flerbrukshall forsinkes
Mangler toaletter

■ Går glipp av:
■ Mulig fond på +100 MNOK

■ Høyere medlemsavgifter?

VEDLEGG
UTSNITT FRA REGULERINGSPLANEN

Reguleringsplan § 4.2 - relevant for ASK
4.2 Delområde II Føyka
4.2.1 Erstatningsanlegg for idrettsanlegg
I delområdet kan arbeid og tiltak som nevnt i pbl § 20-1 og 20-2 (tiltak
som krever søknad og tillatelse) ikke finne sted før samtlige
erstatningsanlegg for eksisterende idrettsanlegg i planområdet er
opparbeidet og ferdigstilt.

Erstatningsanlegg for eksisterende skateboardpark og
sandvolleyballbane skal oppføres innenfor delområde II eller IV i
planområdet.
4.2.2 Tiltak knyttet til idrettsutøvelse
I delområdet kan kommunen tillate tiltak for å opprettholde Føyka som
område for idrettsutøvelse frem til utbyggingsfase. Slike tiltak skal ikke
vanskeliggjøre realisering av områdereguleringsplanen. Med tiltak
menes også oppføring av enkle bygninger og tekniske innretninger som
har naturlig tilknytning til idrettsutøvelse, og som lokaliseres i områder
avsatt for byggeformål. Slike tiltak ansees ikke å vanskeliggjøre
realisering av planen.

Reguleringsplanen for stadion/skråning, ref § 7.3

(1)

7.3 Kombinert bebyggelse og anleggsformål
7.3.1 Utdypende formålsangivelse for felt C6 (fotballstadion) og C7 (aktivitetsområde)
I felt C6 skal det være fotballstadion med tribuner. I felt C7 skal det være
aktivitetsområde for uorganisert idrett. Arealer under fotballstadion og
aktivitetsområde skal kunne bygges ut. Arealene skal kunne ha kommersielle eller
offentlige funksjoner. Det kan utvikles handelsvirksomhet som supplerer dagens Asker
sentrum. Formålet bør sees i sammenheng med utvikling og bruk av felt C5 og Torg 5.
Formålsangivelsen for arealer under bakken kan suppleres og utdypes ved
detaljregulering av felt C6 og C7. Følgende formål kan tillates innenfor felt C6 og C7:
Over bakken
• Idrettstadion (C6)
• Nærmiljøanlegg (C7)

ASK eier 0,53 mål av 14,536 mål + adkomstområdet
ASK eier området som er på 1,6 mål

Under bakken
• Idrett (kan bla. omfatte idrettshall/flerbrukshall)
• Forretning – plasskrevende varer jfr definisjon i regional plan for handel og
senterutvikling (kan omfatte bilutsalg, båtutsalg, hagesenter, planteskole, trelast,
landbruksmaskiner)
Ved detaljregulering kan formålsangivelsen suppleres med formål for Offentlig eller
privat tjenesteyting (kan bla. annet omfatte treningssenter, legesenter /lege /tannlege
/fysioterapi /kiropraktor, bevertning, konsulentvirksomhet, virksomhet med allmennyttig
formål, lekeland for barn)

Reguleringsplanen for stadion/skråning, ref § 7.3

(2)

7.3.2 Grad av utnytting
Det kan bygges fotballstadion med tribuner innenfor hele felt C6. Det kan bygges
tilsammen inntil 10 000 m2 BRA i anlegg under jorden i felt C6 og C7.
7.3.3 Høyder
Dekke på fotballbane og aktivitetsområde skal ikke ligge høyere enn kote 111,0.
Tribuneanlegg ved fotballstadion skal fortrinnsvis tilpasses omkringliggende
landskapsformer og ligge integrert i terrenget. Høyeste punkt på tribuneanlegget
skal ikke overstige kote 120,0. Store, iøynefallende konstruksjoner skal unngås mot
syd (Drengsrudbekken).
Det skal tilstrebes et sammenhengende areal med jevn høyde for opphold og
aktiviteter fra felt C5 til felt C6 og C7 i tråd med veiledende illustrasjonsplan datert
10.02.2016.
7.3.4 Støy
Ved søknad om rammetillatelse for felt C6 (fotballstadion) skal det foreligge
redegjørelse for støy fra idrettsbanene. Behov for avbøtende tiltak mot
nabobebyggelse skal avdekkes.
7.3.5 Lys
Ved søknad om rammetillatelse for felt C6 (fotballstadion) skal det foreligge
byggesøknad for aktuelt lysanlegg i tilknytning til anlegget. Søknaden skal inneholde
en redegjøres for type lyskilder og lysavskjermende tiltak mot nabobebyggelse.

