
 

 

Brukermøte nr 2   Drammen Kommune 

 

 Dato:03.10.14    

Sak/tema Flytting av friidretten til Berskaug 

Deltakere Oddvar Moen (OM), Jan Rockstad (JR) og Geir Skinnes (GS) fra DIR, Tommy Svendsrud 
(TSv) fra DK/VNI, Tor Lau (TH) fra Sturla, Tom Saugerud (TSa) og Per Arne Strindeberg 
(PAS) fra I.F.Hellas og Bjørn Agner (BA) (engasjert prosjektleder av DK). 

Referent Bjørn Agner 

Kopi til Johannes Devold (JD), Ulf Tellefsen (UF), Arve H Røren (AHR), Frode Holt (FH), Rino 
Pettersen (RP), Anders Gustafsson (AG)   ,  

Neste møte Avtales senere 

 

Sak:  
 

Ansvar 
2.1 Hensikten med møte.   
Hensikten med møtet var å få frem synspunkter fra friidretten på fremlagte skisser av 
utvendig baneplassering og sambruk av en ny friidrettshall og den eksisterende 
Berskaughallen.  
 

 
 

2.2  Navneliste  
Oppdatert liste med navn, telefonnummer og epostadresse vedlegges referat nr 2 

 
BA 
 

2.3  Plassering av baner og haller på Berskaug 
Skisser datert 29.09.14 utarbeidet av arkitekt Anders Gustafsson (AG) ble diskutert.  
DIR, Sturla og Hellas stilte seg positive til et samarbeid med Berskaughallen og foreslått 
plassering av friidrettsbanen på dagens grusbane. 
  

 
 
 

2.4  Cricket 
Overnevnte grove skisser med en felles Berskaug- og Friidrettshall viser at det fortsatt er 
plass til en Cricketbane på tilnærmet det samme området som de benytter i dag på Berskaug. 

 

 

2.5  Utendørs Friidrettsanlegg  
Utgangspunktet for et nytt anlegg på Berskaug er en stadion med kunststoff tybe B ihh til 
datablad (side 213) fra Kulturdepartementets Idrettsavdeling datert 1995.  
Møtereferat nr 1 pr 10.09.14 listet opp en del av ønskene fra friidretten som blir forsøkt tatt 
hensyn til i den videre bearbeidingen av planleggingen. 
 
Med en plassering av banen ca 150 meter fra hallen, kom det frem sterke ønsker om å 
innarbeide separat tidtagerfasiliteter, toaletter og lagerrom til diverse utstyr i tilknytning til 
friidrettsbanen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
2.6  Friidrettshall 
Det var enighet om å videreutvikle en felles friidrettshall med Berskaughallen med 
utgangspunkt i tegning fra arkitekt Anders Gustafsson, alternativ 3  
Følgende elementer ble diskutert og ønsket innarbeidet i det videre arbeidet: 

• 4 doserte baner med banebredde på 1 m 
• oppvarmingsbane på utsiden 
• Radius 17,2 m 
• Doserte svinger og langsider oppbygget i treverk 
• Lengdegrop på utsiden av banen, helst med tilløp fra begge sider 
• Minimum 15 grader, helst 17 grader C. 
• Mest mulig naturlig lys 
• Permanent plassering av stavanlegget   

 
 
 

2.7  Prosjekter som kan være ok å studere nærmere 
Friidrettsbaner ; 

• Ulsteinvik 
• Gjessheim 
• Lillestrøm 
• Hamar 
• Sarpsborg 

Friidrettshaller; 
• Haugesund  
• Ranheim 
• Uddevalla 
• Ulsteinvik 
• Ruud Hauger 
• Tallin i Estland 
• Karlstad 
• Malmø 

Funksjonærboder; 
• Trondheim 
• Byrkjelo 

 

2.8  Disponible midler til bygging av bane og hall. 

Det er noe usikkert hva en slik felleshall vil utløse av spillemidler.  DIR mener det kan 
beløpe seg til ca kr 90 mill for både bane og hall pluss bidraget fra DK, som er et netto 
tilskudd på kr 50 mill.  

 

2.9  Samarbeid med Berskaughallen 
Etter at nye skisser blir utarbeidet i løpet av uke 41/42 vil det være naturlig at styret i 
Berskaughallen, DK, DIR og DEKF begynner samtaler vedrørende ; eierforhold, ansvar for 
utbyggingen, bruk og driften av den “nye” Berskaughallen. 
 

 
 
 
DK/DIR/DEKF 

2.10  Fremdriftsplan 
Første fase av fremdriftsplanen, en ”anleggsplan”, skal presenteres for DK, DIR og DEKF i 
løpet av februar 2015. 
Målsettingen er at arbeidene med selve friidrettsbanen kan påbegynnes sommer/høst 2015 og 
være operativ fra våren 2016.  
Dersom det blir enighet om en felles Friidrettshall med den eksisterende Berskaughallen, kan 

 



 

det muligens bety at friidretten kan stå ferdig fra høsten 2016. 
 


