
 

 

Berskaugmøte nr 2  Drammen Kommune 

 

 Dato:27.08.14    

Sak/tema Flytting av friidretten til Berskaug 

Deltakere Arve Hauklien Røren (AHR), Rino Pettersen (RP),  

Ulf Tellefsen (UT),  Oddvar Moen (OM), Jan Rockstad (JR), Bjørn Agner (BA) 

Referent Bjørn Agner 

Kopi til Johannes Devold (JD) og Geir Skinnes (GS) 

Neste møte Onsdag den 10.09.14 kl 08.30 i Rådhuset i DK 

 

 

Sak:  

 

Ansvar 

2.1 Møtereferat. 
Følgende bemerkninger til møtereferat nr 1 av 12.08.14 ble anmeldt;  

• Mulighetene til å få plass for en Cricketbane på Åskollen vil bli oppmålt og skjekket 
       ut av Drammen Kommune. 

• Hallutredningen som ble lagt frem for bystyret var utarbeidet av Drammen Eiendom       
       KF med bistand fra Bygganalyse.    

 

 

2.2  Arbeidsopplegg for Prosjektgruppe Berskaug 
Forslag til Arbeidsplan av 18.08.14 ble diskutert. Vedlagt følger en revidert fremdriftsplan av 
29.08.14 som fortløpende vil bli tilpasset ønskede aktiviterer, men målsettingen er at 
prosjektgruppen skal presentere en ”anleggsplan” i slutten av februar 2015.  
I henhold til avtalen mellom DIR og DK dat. 25.4.2014 skal det på overordnet nivå være egen 
kontakt mellom DIR v/styret og DK v/rådmannen. Partene tar gjensidig kontakt etter behov 
under arbeidets gang. 
 
  

 
 

2.3  Valg av rådgivere  
RP hadde oversendt en oversikt over arkitekter og rådgivere Drammen Eiendom KF har 
rammeavtale med. RP fortalte hvilken fremgangsmåte de måtte benytte ved valg av rådgivere. 
Det ble ikke tatt beslutning om hvem vi velger til å hjelpe oss med plasseringer og 
aktivitetsflater, skisser etc i denne første fasen. UT undersøker med DK vedrørende muligheten 
for å kontrahere en lokal arkitekt direkte. Dette haster og hadde vært fint om var på plass innen 
møte med friidretten den 04.09.14. 
 

 
 
 
 

UT 

2.4   Friidrett  
Avtalen med DK går ut på at baneforholdene på Berskaug skal bli minst like gode som de er på 
Marienlyst og må kunne godkjennes for senior NM. 
Videre er det avtalt at DK bidrar med totalt kr 50 mill til friidrettsbane og treningshall.  

 
 
 
 



 

 
Programarbeidet starter med at AHR oversender Friidrettsforbundets retningslinjer for bygging 
av bane og hall. 
Møte med Friidrettsforbundet, DIR og lokallagene avholdes i Idrettens Hus på Marienlyst 
onsdag den 10.09. kl 16.00 
 
 
En relativt nøktern Friidrettshall på ca 5000 m2 vil ihht hallutredningen utført av Drammen 
Eiendom KF høsten 2013, koste i størrelsesorden kr 100 mill eks mva.  
Eksempler fra Haugesund og Udevalla viser at det kan bygges rimeligere. 
 
Fullfinansieringen av friidrettshallen vurderes av DIR og DK i fellesskap. 
 

 
AHR 

 
 
 
 
 
 

OM 
 

2.5   Fotball/allidrett   
I dag er det 3 fotballbaner og en grusbane på Berskaug. To av banene benyttes også til Cricket 
og Amerikansk Fotball. Ved siden av Fotball spilles det også Baseball på Berskaug.  
Et nytt stort nærmiljøanlegg er bygget nær et eldre garderobeanlegg for fotball og cricket. Her er 
det også noen kontorer som benyttes av cricket.  
Det er stor aktivitet på alle banene med unntak av Grusbanen.    
 

 
 
 

2.6 Sambruk med Berskaughallen 
Berskaughallen eies av Åssiden Idrettsforening, Drammen Innebandy og Buskerud 
Bedriftsidrettskrets. 
Interessen for et eventuelt sambruk med en ny Friidrettshall må undersøkes. 
OM tar kontakt med styrelederen i Berskaughallen. 
 

 
 
 
 

OM 

2.7   Cricket  
Før lokaliseringen av en eventuell flytting av Cricketbanen er aktuell, må det undersøkes om det 
er plass for både friidrett, cricket og fotball på Berskaug. 
Dersom det ikke lar seg gjøre må alternativ plassering av Cricketen intensiveres.  
 

 
 
 
 

2.8   Samarbeid med Travbanen  
Prosjektgruppen er positiv til å samarbeide med Travbanen, men er engstelig for at dette vil gå 
utover fremdriften av prosjektet. Dersom det kan gi en billigere og bedre bane/hall-situasjon for 
Berskaugprosjektet, må vi avklare med oppdragsgiver om det eventuelt kan gå på bekostning av 
fremdriften.  
 

 

2.9   Fremdrift 
Målsetning er at byggearbeidene med ny friidrettsbane på Berskaug kan påbegynnes 
sommer/høst 2015 og være operativ fra våren 2016. 
 

 

2.10   Parkering 
P-plassene på området benyttes i dag av begge de nye hallene og uteaktivitetene. 
Dagens parkeringsareal bør opprettsholdes og effektiviseres.  
 

 

  

 


