
 

  
 

Berskaugmøte nr 3   

Drammen 
Kommune 

  

  Dato:10.09.14       

  Sak/tema Flytting av friidretten til Berskaug   

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

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

  

  Referent Bjørn Agner   

  Kopi til Johannes Devold (JD), Geir Skinnes (GS), Ulf 
Tellefsen (UT), Tommy Svendsrud (TS)   

  Neste møte Torsdag den 25.09.14 kl 08.30 i Idrettens Hus   

  
Sak: 

Ansvar 
  

3.1 Møtereferat. 
Ingen bemerkninger til siste versjon av møtereferat nr 2 av 27.08.14. 
(utsendt den 04.09.14) 
  

  
    

3.2  Deltagere i Prosjektgruppa. 
AHR informerete om at han overlot sin plass i prosjektgruppa til 
Tommy Svendsrud (TS) . Han er ansvarlig for hallene i DK. Tor 
Gundersen (TG) i DK vil bli involvert vedrørende selve banen. 
 

  

  

3.3  Valg av rådgivere  
Anders Gustavson hos Halvorsen og Reine er valgt som arkitekt frem 
til presentert ”Anleggsplan” i februar 2015. Ytterlige rådgivere vil det 
bli tatt stilling til på et senere tidspunkt. 
 
 
 

  

  



3.4  Samarbeid med Berskaughallen 
OM hadde snakket med styreleder i Berskaughallen Jørn Torstensen 
(JT) vedr et eventuelt samarbeid/sambruk med den nye friidrettshallen 
på Berskaug. JT var meget positiv til å se nærmere på synergieffekten 
ved å se hallene i sammenheng . 
BA tar nærmere kontakt med Jørn Torstensen på tlf 97 60 69 10. 
  

  
  
  
  
BA 

  

3.5   Friidrett 
Avtalt møte med representanter fra de lokale friidrettsklubbene i 
Drammen, Ole Petter Sandvik fra Friidrettsforbundet og OM, JR og GS 
fra DIR var flyttet fra den 04.09 til den 10.09 kl 16.00. 
TS møter fra DK og RP fra DEKF. 
  
AHR hadde sendt over program for både bane og hall utarbeidet av 
Friidrettsforbundet, som legges til grunn for det videre arbeidet. 
  
Etter å ha vurdert mulige spillemidler for både bane og hall pluss 
bidraget fra DK som er et netto tilskudd på kr 50 mill, synes det som 
om det totalt er ca kr 80 mill disponibelt for først og fremst bane, 
dernest hall på Berskaug. 
  
Målsettingen er å få maksimalt ut av de midlene som er til disposisjon. 
Det er derfor spesielt viktig at vi fokuserer på følgende tiltak; 
• Optimal plassering av bane og hall 
• Standardiserte løsninger 
• Felles inngangsparti og dusjfasiliteter med Berskaughallen 
• Effektive lokaler egnet for stor grad av sambruk med andre idretter 
• Ikke bygge mer og større enn nødvendig 
• Plassering på en del av tomta med lavest mulig 

fundamenteringskostnader 
• Utfordre gjeldene lover og regler 
• Invitere andre brukere som kan bidra med mer enn det koster å få 

dem inn 
• Samarbeide med andre kommuner 
• Minimale driftskostnader 
• Samarbeid om driften med Berskaughallen? 
• Mulige sponsorer 

  
  
  
RP 

  



3.5  Cricket  
Det er enda for tidlig å bruke mye tid på å finne alternativ lokalisering 
av ny Cricketbane, før vi helt klart vet om det fortsatt er plass på 
Berskaug. 
  
TS har undersøkt mål og programkravet til en godkjent Cricketbane og 
sender det til arkitekt AG og BA. 
  
Ihh til AHR er det mulig å plassere en bane på Åskollen, selv om banen 
burde vært ca 10 meter bredere. Skoger er fortsatt et alternativ, men der 
må det foretas store masseforflytninger. 
  
  

  
  
  
  
 
TS 

  

3.6   Fremdrift 
Målsettingen er at byggearbeidene med ny friidrettsbane kan starte 
sommer/høst 2015 og være operativ fra våren 2016 og at hallen kan stå 
ferdig i løpet av 2017 dersom reguleringen er klar i 2016. 
  

  

  

      
         
  
 


