
 

 

Brukermøte nr 1   Drammen Kommune 

 

 Dato:10.09.14    

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, Ole Petter Sandvik (OPS) fra NFIF, Frode Holt (FH) fra Sturla, Tom 
Saugerud (TSa) og Per Arne Strindeberg (PAS) fra I.F.Hellas, Rino Pettersen (RP) fra  DEK  
Anders Gustafsson (AG) fra Halvorsen og Reine Arkitekter, Bjørn Agner (BA) som er er 
engasjert som prosjektleder av DK. 

Referent Bjørn Agner 

Kopi til Johannes Devold (JD), Ulf Tellefsen (UF), Arve H Røren (AHR) 

Neste møte Avtales senere 

 

Sak:  
 

Ansvar 
1.1 Hensikten med møte.   
Hensikten med møtet var å skaffe best mulig opplysninger om ønsker og behov for nyetableringen 
av utendørs friidrettsbane og friidrettshall på Berskaug.  
 

 
 

1.2  Navneliste  
Alle møtedeltagerne er listet opp i vedlagte navneliste med navn telefonnummer og epostadresse 
sammen med øvrige prosjektdeltagere. 
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1.3  Plassering av baner og haller på Berskaug 
Arkitekt Anders Gustafsson (AG) er engasjert for å bistå med forslag til plassering av baner og 
friidrettshall på Berskaug.  
Det kan bli aktuelt å knytte til seg flere rådgivere i prosjektet på et senere tidspunkt.  
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1.4  Cricket 
Målsettingen er at området  arronderes slik at det både er plass til et cricketanlegg, 
friidrettsanlegg, friidrettshall, samt øvrige eksisterende aktiviteter på Berskaug. Dersom dette ikke 
lar seg gjøre på en tilfredstillende måte, må alternative plasseringer av et cricketanlegg lokaliseres 
utenfor Berskaugområdet. 

 

1.5  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.  
Følgende elementer ble diskutert og ønsket innarbeidet i det videre arbeidet: 

• Løpebane 400 m 
• 8 baner med bredde 1,22 m 
• Radius 36,5 m 
• Langside 84,19 m 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

• Total lengde inkl. gjerde som ligger 1 m utenfor ytre bane ca 95 m 
• Fotballbane i midtfeltet 
• Avstand til lengde og tresteg 3,5 m fra indre løpebane 
• Mest mulig skjermet for vind  
• Foretrukket retning på banen; som Marienlyst 
• Tribunekapasitet for ca 1000 personer på en side av banen 
• 100 tribuneplasser som er overdekket til pressen 
• Viktig å plassere tidtagingen på riktig sted med gode siktforhold 
• Lysanlegg 200 Lux ? 

 
1.6  Friidrettshall 
Utgangspunktet for friidrettshallen er ”Norsk Friidretts prioriteringsliste for 
programsatsingsmidler til friidrettshall”.  
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 
• Minimum 15 grader, helst 17 grader C. 
• Mest mulig naturlig lys 
• Permanent plassering av alt tungt utstyr til friidretten 

 

 
 
 

1.7  Referanseprosjekter 
Det ble ved flere anledninger nevnt prosjekter av relativt ny dato som kan være av interesse å 
studere nærmere. 
Friidrettsbaner ; 

• Ulsteinvik 
• Gjessheim 
• Lillestrøm 
• Hamar 
• Sarpsborg 
• Ranheim 

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

Funksjonærboder; 
• Trondheim 
• Byrkjelo 

 

 

1.8  Disponible midler til bygging av bane og hall. 

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. 

1.9  Flerbruk med andre idretter 
Det ble diskutert om det kan være aktuelt å bygge en hall som også er tilrettelagt for andre 
idretter. 
For eksempel; 

• Kampsport 
• Badmington 
• Matteidretter 
• Basketball 
• Håndball 
• Vollyball 

 

 

1.10  Samarbeid med Berskaughallen 
Styreleder i Berskaughallen Jørn Torstensen (JT) er meget positiv til å vurdere synergiefekten av 
et samarbeid/samlokalisering med den nye friidrettshallen på Berskaug.   
Første møte vil bli avholdt mandag den 22.09 pga utenlandsopphold i uke 38. 
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1.11  Fremdriftsplan 
Første fase av fremdriftsplanen, en ”anleggsplan”, skal presenteres for DK, DIR og DEKF i 
slutten av februar 2015. 
Målsettingen er at arbeidene med selve friidrettsbanen kan påbegynnes sommer/høst 2015 og 
være operativ fra våren 2016.  
Byggingen av en ny friidrettshall krever en ny reguleringsplan , noe som erfaringsmessig tar ca et 
år å gjennomføre. Dvs at en friidrettshall tidligst kan stå ferdig en gang i løpet av 2017. 
 

 

  
 


