Drengsrud idrettspark – mange spørsmål
Idrettsparken ble presentert med studie tegninger i Budstikka samtidig som formannskapet ble
orientert 18.12.18 utenfor sakskartet. Inntrykket som Kommunes kommunikasjonsapparat gir i
Budstikka, Facebook og hjemmesiden (20.12.18) er ikke godkjent av styret i Skiklubben og legger
derved et helt spesielt press på den frivillige organisasjonen som er forventet å finansiere anlegget til
nær en halv milliard kroner.
Arkitektens synspunkter er framlagt uten at vurderingene fra idrettens særforbund og fagpersoner i
skiklubben fremkommer. Mulighetsstudien 2018 er ikke imponerende selv om bildene kan gi positive
inntrykk.
Tomten har alltid vært trang og utfordrende. Det er utført 3 mulighetsstudier (2012, 2016/2017, 2018).
Det har i prosessene vært svært begrensede muligheter for skiklubbens fagpersoner å bli involvert og
hørt. Kommunen har satt ut oppdragene med snevre rammer til arkitekter med manglende bakgrunn
fra idrettsanlegg.
Anleggskonsulenter fra fotball-, friidrett- og skiforbundet har alle advart mot et meget trangt
idrettsanlegg, hvor man vil bygge seg inn i problemer med naboene. Fotball- og Skiforbundet har pekt
på en rekke utfordringer i forhold til sikkerhet.
Asker Skiklubbs årsmøter (2015, 16, 17) har vedtatt at vilkåret for forhandlinger om flytting til
Drengsrud er at reguleringen gir tilfredsstillende løsninger. Årsmøtet 2018 gav, etter lang diskusjon,
en fullmakt til forhandlinger slik at endelig beslutning kan tas på en ryddig måte.
Positive ting har skjedd i 2018 – men med bismak:
• Kommunen har endelig innsett at studien gir mindre idrettsareal. Det blir samme antall
fotballbaner som Føyka har i dag inkludert de to eksisterende banene på Drengsrud
• Plassering av friidrettsbanen og to 7- er fotball/bandy baner mot Borgenveien har endelig falt
på plass nesten slik som fagpersoner har foreslått siden 2015. Innendørs løpebane er derfor
også muliggjort
• Antall parkeringsplasser har økt - på bekostning av skolens uteareal (ballbinge/basket bane er
borte) - uten at parkerings toppene ved store arrangementer er løst
• Separat klubbhus, alternativ 2, er bedre nå etter en kreativ ide fra arkitekten - men må
forbedres
• 3 WC/Servicehus er inkludert på den lange tomten – men krevende å drifte
Noen problemområder:
• 5 meter høye og svært bratte skjæringer langs 3 terrasserte fotballbaner
• Arena for skileik og skirenn er vanskelig når fotballbaner legges under bratte skråninger. Ski
atkomst fra klubbhus er dårlig
• Lys og støy i forhold til kirke og naboer
• Arkitekten ønsker 90 graders løsninger (rette linjer i forhold til Borgen skole).
Friidrettsbanens forhold til vindretningen blir derfor ikke ideell. Sosialt areal mellom
friidrettsbanen og fotball/bandy bane reduseres. Bratt skråning i svingen.
• Urnelunden har mer rom ved at høydejusteringen tas i idrettsparken – i strid med
områdeplanen

•
•
•
•
•
•
•

Skiklubbens argumenter for klubbhus overkjøres. Arkitektens visjoner fremmes
Hente/bringe plassen er nær Borgenveien med fare for oppstuving av biler i Borgenveien
Garasje og lager er ikke tegnet
Kunstsnøproduksjon og snølager er ikke vurdert
Skolens uteareal/lekeareal kraftig redusert
Rulleskiløypen er fremdeles urealistisk – men kan kanskje løses
Skianlegg på Kollen er ikke i henhold til foreslåtte reguleringsbestemmelser – men Borgen
samfunnet fortjener et skianlegg

Løsningene har stått nærmest på stedet hvil i mange år og skiftende arkitekter har bare klart marginale
forbedringer. Kommunens byråkrater og noen av Skiklubbens medlemmer har formidlet i 6 - 7 år at
problemene vil forsvinne når anlegget detaljplanlegges.
Idrettens særforbund og fagpersoner må overbevises om at løsninger finnes før skiklubbens styre
fremmer saken for Årsmøtet. Kvalitetssikring av forbund og fagfolk er en selvfølge da
forhandlingsutvalget og styret ikke kan forventes å ha nødvendig fagkompetanse.
Har Asker kommune vanskeliggjort beslutningsprosessen? Uavklarte spørsmål, manglende faglig
involvering, kommuniserer med Askersamfunnet midt i forhandlingene, mm.
Kanskje bør vi la barn og unge glede seg over et velfungerende Føyka supplert med et trivelig nytt
nærmiljøanlegg ved den nye kommunale idrettshallen/gymsalen for Borgen skole - iallfall til en bedre
og mer gjennomarbeidet prosjektplan foreligger?!
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Drengsrud/Borgen slik det sentrale idrettsområdet er i dag med to 11-baner, en 7-bane, sandvolleyball
og ballbinge/basket.

