Notat til Bygningsrådets medlemmer

Orientering i forbindelse med behandlingen av
reguleringsplan for Drengsrud idrettspark etc. 21.6.17.
Før kommunestyremøtet 23/5-17 - som behandlet områdereguleringsplanen for
Føyka/Elvely - sendte Asker Skiklubb, 21/5, en orientering til samtlige kommunestyrerepresentanter med en del synspunkter på arbeidet med sakskomplekset
«Føyka/Drengsrud – utvikling». Utviklingen på Drengsrud, som skal behandles i møte 21.
juni, er sentral i denne saken.
Som en oppfølging av dagens befaring på området tillater vi oss å sende bygningsrådets
medlemmer nedenstående betraktninger før behandlingen av Drengsrudplanene.
I vårt brev av 21. mai 2017 vedrørende Føykaplanen presiserte vi som et viktig punkt når
det gjelder Asker Skiklubbs eventuelle beslutning om å flytte fra Føyka til Drengsrud:
En vedtatt reguleringsplan for Drengsrud må gi tilfredsstillende muligheter for
etablering og bruk av ønskede anlegg. Hittil er ikke planarbeidet kommet langt
nok til at dette kan fastslås.
Vi vil gjerne presisere at det har vært et langvarig og tett samarbeid mellom kommunens
administrasjon og skiklubben i utarbeidelse av planen for Drengsrud for å finne gode
løsninger. Dette arbeidet vil kunne fortsette, samtidig som vi vil ta opp en del saker i
høringsrunden for planforslaget.
Det er imidlertid to vesentlige områder der skiklubben ikke har fått gjennomslag i
arbeidsgruppen og som vi har meddelt at vi vil ta opp politisk.
Det ene er spørsmålet om å disponere en stor del av arealet til urnelund. Vi mener dette er
uheldig både fordi det reduserer tilgjengelig areal for idrett, og fordi det ikke synes å være
et gunstig naboskap til et idrettsområde. Vi vil også nevne at da vi sammen med
kommunen laget den første mulighetsstudien i 2012 var ikke urnelund en del av
planunderlaget. Dette kom inn gjennom siste kommuneplan uten at det hadde vært
diskutert i arbeidsgruppen. Videre vil vi nevne at på grunn av urnelunden har det sentrale
elementet, klubbhuset, blitt klemt inne med snevre grenser og gitt dårlige betingelser for
optimal plassering og utforming.
Det andre er forholdet til de to boligområdene. Ved de fleste eksisterende idrettsanlegg i
Asker har man unngått tette naboskap med større boområder. Vi mener det er betenkelig
at man ved nyanlegg bevisst planlegger slikt naboskap med opptil 60 boenheter.
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Idrettsanlegg vil utvilsomt medføre støy, flomlys, trafikk og annet, og forsøkene på å
etablere såkalte avbøtende tiltak vil neppe være tilfredsstillende. Særlig synes vi det er
uheldig at Asker kommune selv for sin egen tomt velger en slik utbyggingsløsning.
Begge disse punktene legger begrensninger for å få planlagt en god idrettspark
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