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Anleggsundersøkelsen 2022 
  

Som en del av vårt arbeid med Temaplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv har Drammen idrettsråd hentet inn oppdaterte anleggsplaner og anleggsønsker fra kommunens 116 idrettslag.  

Fra klubbene er det meldt inn 80 ulike anleggsbehov. Antallet er noe høyere enn hva som var tilfellet i en tilsvarende undersøkelse som idrettsrådet gjorde i 2020. Med den helt fraværende 
utviklingen som har vært av nye idrettsanlegg etter kommunesammenslåingen i 2020 akkumuleres det løpende et større og større behov.  

Samlet kostnadsramme som er meldt inn er så langt i området 1,5 mrd. Det er ikke angitt kostnad for alle anleggene og de innmeldte størrelsene er ikke kvalitetssikret. Drammen idrettsråd 
trekker derfor ingen andre slutninger ut av dette enn at anleggsbehovet både i antall og kostnad er betydelig.  

Anleggsundersøkelsen som presentert i dette dokumentet er et helt selvstendig dokument. Drammen idrettsråd benytter det også som vedlegg til innspill vi har gjort til kommunes arbeid med 
temaplan. Fra dette gjentar vi at fremtidig anleggsutvikling i kommunen må være: 

• Behovsbasert 
• Desentralisert og brukervennlig for idrettslag og befolkning.  
• Bærekraftig for miljø, kommune og idrettslag. 
• Med fleksibilitet hva gjelder grensesnittet mellom kommune og idrettslag for finansiering, eierskap og drift.  

Som det fremkommer av undersøkelsen, har klubbene i stor grad et ønske om selv å bidra i utviklingen av sine idrettsanlegg. Der hvor det er angitt “idrettslaget alene” som byggherre så vil 
det for de langt fleste uansett være behov for kommunal bistand med finansiering. En rekke prosjekter ligger klare for utvikling. Så snart Drammen kommune får på plass et 
virkemiddelapparat med midler for finansiering, garantier og lån vil klubbene umiddelbart gå i gang med nye anlegg for folkehelse, aktivitet, trivsel og stedsutvikling.  

Undersøkelsen er gjennomført nettbasert og hvor klubbene har måttet gi ulike typer informasjon om anlegget. Enkelte felter har faste svaralternativ og andre med fri tekst. Idrettsrådet har 
ikke redigert på innleverte tekster. Det vil derfor i varierende grad være beskrivelser til det enkelte anlegget uten at dette har betydning for vurdering av behovet.   

Vi presenterer i det videre alle innmeldte anlegg sortert pr. kommunedel.  

Spørsmål til undersøkelsen kan rettes til Drammen idrettsråd ved daglig leder Geir V. Skinnes, geir.skinnes@drammenir.no 

 

Drammen 29.11.22 
Drammen idrettsråd 
 

mailto:geir.skinnes@drammenir.no
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Sammenstilling av anleggsundersøkelsen, kortform 
Mjøndalen, Åsen, Steinberg og Ytterkollen (kommunedel 1) 

 

Følgende anlegg ble spilt inn fra denne kommunedelen: 

Klubb Anleggskategori Hva Hvorfor Kostnad Byggherre 

Mjøndalen 
Idrettsforening 

Aktivitetspark Rulleski/trimløype Vassenga er i dag helt mørklagt selv om det er gangvei rett 
over og på sørsiden av anlegget. Det vi ønsker en rulleskiløype 
rundt hele anlegget som er asfaltert og lyssatt. Gjerne med 
innslag av tufteparklignende elementer. Anlegget kan dermed 
brukes som skiløype om vinteren til eldre, barnehager, SFO og 
skoler og vil være et utmerket folkehelsetiltak i nærmiljøet. 

3 000 000 Idrettslaget i 
samarbeid med 

kommunen 
 

Mjøndalen 
Idrettsforening 

Baseball backstopp Backstopp til Baseballbane Baseball er en relativt liten gruppe i MIF. Ikke desto viktigere 
for sin målgruppe. De er svært inkluderende, og man finner 
gjerne unge der som faller utenfor våre tradisjonelle idretter. 

250 000 Idrettslaget alene 
 

Mjøndalen 
Idrettsforening 

Fotballanlegg Utskifting av flomlysanlegg til 
LED lys 

Consto arena brukes ca 17-1800 t pr. år. I tillegg til toppfotball 
brukes den til akademi, Eiker videregående skole, og dame og 
breddefotballen i Mjøndalen IF.  Vi har de senere årene 

4 000 000 
 

Idrettslaget alene 
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opplevd at flomlyset til stadighet ryker og derav har MIF store 
utgifter årlig til utskifting og reparasjon av dette for å oppfylle 
kravene til lysstyrke på kampene våre. 

Mjøndalen 
Idrettsforening 

Fotballanlegg Helårsdrevet kunstgressbane 
med lys og undervarme. 

Vassenga har i dag 3 stk 11èr gressbaner og 1 7èr bane samt 
noen mindre baner. Baseball holder også til og legger beslag 
på treningstid på Vassengas gressbaner. MIF har kun 1 
kunstgressbane. Dette er Consto arena hvor belastningen er 
langt over anbefalt av leverandør. I 2019 var belegget på hele 
1800 timer. Som Eliteserie anlegg som krever årlige 
godkjennelse av FIFA er slik bruk altfor mye. Den brukes av 
Eiker videregående skole, MIF Akademi, MIF Bredde inkl. MIF 
damelag som er nytt av året i tillegg til MIFs A-lag i OBOS 
ligaen. Det er åpenbart at MIF har stort behov for å avlaste 
Consto arena. I tillegg er dagens Vassenga ikke i 
tilfredsstillende stand til de krav man har. MIF ønsker også å gi 
jentefotballen et løft, men da må vi ha bedre fasiliteter å tilby 
enn dagens. Lag får ikke nok treningstid og det resulterte i 
2021 at et ambisiøst 2016 lag forlot MIF til fordel for Fiskum IL 
som kunne tilby langt bedre treningsforhold. Slik kan vi ikke ha 
det i en klubb som MIF.  Hvis MIF bygger tror vi at vi vil klare 
dette til en kostnad på ca. 7 mill hvis man trekker fra 
spillemidler og inndekning av MVA.  

13 000 000 Idrettslaget alene 
 

Mjøndalen 
Idrettsforening 

Idrettshall Basishall for turn. MIF har pr. i dag turnloftet i Ryghgt i Mjøndalen som 
treningslokale for våre turnere. Det er jo allment kjent 
hvordan situasjonen er der. Utleier har midlertidig tillatelse før 
kommunen stenger disse lokalene til 3 august 2023. Turnloftet 
i Ryghgata dekker på ingen måte de krav man må stille til en 
basishall for turn, men det er dette vi har i dag. Det er 1 toalett 
og ingen garderobe i dette bygget. Det er kaldt om vinteren og 
dårlig ventilasjon. Turngruppa hadde allikevel ca. 250 
medlemmer ved inngangen til ny kommune i 2020, men dette 
medlemstallet sank til ca. 100 ved utgangen av Covidperioden. 
Dette fordi kommunene stengte lokalene som kjent og endel 
pga. Covid. Medlemstallet i MIF Turn er igjen raskt voksende. 
For foreningens del kan nevnes at MIF i 2021 var nede i 1425 
medlemmer, mens det idag er rekordhøye 1735 medlemmer i 
foreningen. Nærmiljøanlegg av denne typen er det åpenbart 

40 000 000  
 

Idrettslaget i 
samarbeid med 

kommunen 
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behov for. Også når man veit at det skal bygges 6-700 nye 
boliger i Mjøndalen de neste årene. 

Mjøndalen 
Idrettsforening 

Is og skøyteanlegg Kunstis bandybane 7/9èr med 
kunstgress toppdekke. 

Mjøndalen som et stort bandysted har kun 1 kunstisbane som 
stort sett er belagt med kamper og trening. Denne 7/9èr 
banen er for folk flest. Slik at barn og unge alltid skal ha et sted 
de kan gå på skøyter når de ankommer Vassenga. 

11 000 000 Idrettslaget alene 
 

Steinberg 
Idrettsforening 

Idrettsbygg/klubbhus Det planlegges å bygge et 
sanitær og garderobe bygg 

Legger Ved helhetlig anleggsbeskrivelse som også definerer 
behov og diverse annet. 
 

7 212 500 Idrettslaget i 
samarbeid med private 

 
Steinberg 
Idrettsforening 

Sykkelanlegg 1.  Sanitær og garderobebygg.  
2. Skatearena  
3. Sykkelarena 

Dette vil inngå som en del av Hollywoodparken og vil bli brukt 
både sommer og vinter. behovet er stort fordi det som står 
der i dag har ikke skikkelig toalettfasiliteter. Ikke innlagt vann 
og består av noen gamle Moelvenbrakker som er koblet 
sammen. 

3 900 000 Idrettslaget i 
samarbeid med private 

 

Vikåsen Idrettslag Fotballanlegg Utskiftning av kunstgress med 
gummigranulat til miljøvennlig 
alternativ 

dagens kunstgress er helt utslitt og må byttes.  det er også et 
ønske om å gå vekk fra dagens gummigranulat. 
 

4 000 000 Idrettslaget i 
samarbeid med 

kommunen 
 

Vikåsen Idrettslag Idrettsbygg/klubbhus Klubbhus med 
garderobeanlegg, E-sport 
fasiliteter og kafeteria 

fotballbanen har ikke garderobeanlegg i dag. Klubben har ikke 
møterom, styrerom og kontorer.   
E-sport oppholder seg i midlertidige brakker. 
Det er ingen kafeteria ved fotballbanen til arrangementer.  
Et klubbhus med alle disse fasilitetene vil være i bruk hver 
kveld og gi et utvidet tilbud til hele nærområdet i Åsen for alle 
innbyggere. 

15 000 000 Idrettslaget alene 
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Krokstadelva og Stenseth (kommunedel 2) 

 

Følgende anlegg ble spilt inn fra denne kommunedelen: 

Klubb Anleggskategori Hva Hvorfor Kostnad Byggherre 

Idrettsforeningen Birkebeineren Idrettshall To hallflater (flerbrukshall) også 
tilrettelagt for funksjonshemmede samt 
kultur og skolefasiliteter, treningssenter 

Ekneshallen har ikke kapasitet til å dekke det 
behovet er nødvendig. Det er foreslått et 
kombinert anlegg som skal kunne dekke 
både idrett og kultur. Det er utvilsomt et 
behov for et bedre tilbud til begge. Det er et 
ønske om og et behov for et samlingspunkt 
for hele Krokstadelva der idrett, kultur og 
skole kan gjøre nytte av samme bygg. 

150 000 000 Drammen Kommune 
 

Idrettsforeningen Birkebeineren Fotballanlegg Omlegging eksisterende gressbane med 
ny og utvidet gressflate 

Banen ble ved nybygging av banen etablert 
ved vesentlig bruk av stedlige myrholdige 
jordmasser. Banen blir ved fuktige 
værforhold ikke egnet til formålet. 

12 000 000 Idrettslaget alene 
 

Idrettsforeningen Birkebeineren Sykkelanlegg Pump track Sykkelgruppa er i sterk vekst og det er behov 
for et godt tilbud til medlemmer i alle aldre i 
denne gruppen. Et tilpasset anlegg for 
sykkelaktivitet på Årbogen knytter også 
sykkelgruppa til idrettsanlegget 

1 000 000 Idrettslaget alene 
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Solbergelva, Solbergmoen og Åssiden (kommunedel 3) 

  

Følgende anlegg ble spilt inn fra denne kommunedelen: 

Klubb Anleggskategori Hva Hvorfor Kostnad Byggherre 

Solberg Sportsklubb Is og skøyteanlegg Lydanlegg kunstgress/kunstisbane Det gamle lydanlegget bar ikke lenger lyden i tillegg 
til at en kabel viste seg å være underdimensjonert. 
Som en eliteklubb i bandy og med det store 
fotballarrangementet KIWI cup er vi avhengig av at 
informasjon kommer ut. 

1 400 000 Idrettslaget alene 
 

Solberg Sportsklubb Is og skøyteanlegg Fotballbanen/kunstisnalegget vårt har hatt 
lysanlegg fra 1976. De gamle lyspærene er ikke 
lenger å få tak i og driftsmessig måtte vi skifte 
over til LED lys. 

Uten lys vil ikke anlegget kunne brukes slik det gjøres 
i dag. 

3 000 000 Idrettslaget alene 
 

Solberg Sportsklubb Fotballanlegg Kunstgress 11er bane fra 2011. NIF hadde tilsyn i 
forhold til behandlingen av granulat, og det ble 
påpekt av gresset begynner å løsne. 

Banen brukes daglig både av SFO, nærmiljø generelt 
og lag fra SSK. 
 

5 000 000 Ikke avklart, men 
SSK som eier 

sitter med 
ansvaret. 

Åssiden 
Idrettsforening 

Idrettsbygg/klubbhus Et nytt klubbhus som også er et bydelshus (dette 
mangler Åssiden bydel i dag). Her vil vi ha 
fasiliteter for esport, kiosk, møtelokaler, 

Ja dette er et reelt behov. Dette kan være en ny 
møteplass for klubben som vokser ut av dagens 
lokaler. Vi ser allerede i dag at ved arrangement så 
blir vi for små. Det er også i dag en stor mangel på 

18 000 000 Idrettslaget alene 
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kontorer, lager og tilrettelegge for 
morgendagens idrettsklubb. 

lagringsplass. Med esport på klubbhuset kan også 
vår nye idrettsgren lettere få tilgang på flater for 
fysisk aktivitet som vi ikke har per i dag.  
Nytt klubbhus vil også plasseres midt på anlegget og 
da gi en mer samlende effekt. Drammens Ballklubb 
og Øren sitt nye bydelshus vil være til inspirasjon 
hvor det skal være en åpenhetskultur og alle skal føle 
seg velkommen. 

Åssiden 
Idrettsforening 

Fotballanlegg Kunstgressbane med flomlys Ja. Vi har nå naturgress på området og det er som en 
sliten åker til tider. Dette gjør det farlig for spillere 
med tanke på skader. Det er heller ikke lys og det 
gjør at vi får sprengt kapasitet på dagens kunstgress 
etter høstferien når solen går ned tidlig. 

5 000 000 Idrettslaget i 
samarbeid med 

kommunen 
 

Aron Skytterklubb, 
Drammen 

Skyteanlegg Har 25 og 50 meter skytebane på Aronsløkka. 
Ønsker å bygge 2. etasje på standplasshus som 
gir rom til 10 meter skytebane og "klubbhus" / 
oppholdsrom med toaletter. 

Luftbanen vil være i bruk daglig med inntil 15 
skyttere samtidig. Det er allerede daglig aktivitet på 
25 meter og 50 meter bane. Skytterne som trener og 
deltar i stevner vil i stor grad bruke oppholdsrom og 
toalett. 

4 000 000 Idrettslaget alene 
 

Bergskaughallen AS Idrettshall Utvidelse av eksisterende flerbrukshall, til også å 
romme innendørs friidretts arena 

Stort behov da det ikke er et tilfredsstillende 
innendørs friidrettsanlegg i Drammen i dag. På 
vinteren må utøverne reise til Bærum for å trene 

90 000 000 Berskaughallen 
as 
 

Drammen 
Badmintonklubb 

Racketsportanlegg Hall med nødvendig høyde og ca 6 baner hvis 
mulig, gjerne sammen med Squash og 
bordtennis 

Vi har ikke muligheter til å utvikle klubben, 
rekruttere barn og unge,da våre tildelte treningstider 
er fra 2000 og senere. Det har i en årrekke vært slik. 
Med et eget anlegg sammen med Squash vil kunne 
utvikle klubben slik vi ønsker. Det er mange barn og 
unge i Drammen som er mulige medlemmer av vår 
klubb, men pga treningstider er ikke dette mulig nå. 

20 000 000 Idrettslaget i 
samarbeid med 

kommunen 
 

Drammen Loggers 
Baseballklubb 

Baseball, A.fotball og 
cricket 

Anlegget ligger over to tidligere 11er 
fotballbaner med cricket pitch imellom. I tillegg 
til dette ligger en grusbane med fungerende 
lysanlegg ved siden av. Mulighet for bruk av 
dette området ville vært svært utviklende for 
idretten som kan benytte anlegget fra tidlig vår 
til sen høst. 

Ja. Anlegget blir benyttet av 5 forskjellige klubber. 
Det avholdes over 60 cricket kamper, 12 baseball 
kamper og 10 Am. fotballkamper i året. i tillegg til 
100% dekkning man-fre med treninger.  
Ved å utnytte et eksisterende lysanlegg på 
grusbanen og rulle ut kunstgress her, vil være 
berikende for cricket, baseball og ikke minst 
Amerikansk fotball som sliter med rekruttering pga 
for sen sesongstart. Men fotballklubbene vil også dra 

5 000 000 Drammen 
Kommune 
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svært godt utbytte av en kunstgressflate til å dra 
veksel på utover sen sesong. Vårt forslag er å flytte 
snødeponi til Berskaug bane 1, dersom man kan få 
på plass et kunstgressdekke på grusbanen. 

 

Rødskog og Gulskogen (kommunedel 4) 

 

Følgende anlegg ble spilt inn fra denne kommunedelen: 

Klubb Anleggskategori Hva Hvorfor Kostnad Byggherre 

Strømsgodset 
Idrettsforening 

Fotball og 
håndball, samt 
flater for 
uorganiserte 
lavterskelaktivit
eter 

Fotballbane i kombinasjon med kunstis på 
Gulskogen Idrettspark (på den såkalte 
Fagermobanen). Varmebrønner for hele 
anlegget. Nytt klubbhus med garderober. 
Håndballhall med tribuner. Ny fotballflater og 
håndballflater ved nye skoler. 

Barnetallet på Gulskogen kan øke fra dagens 825 i 
grunnskolealder til ca 2600 i løpet av 10-15 år ifølge 
høringsutkast til kommunedelplan for Gulskogen 
nord. Allerede i dag har vi ikke plass til flere lag 
verken i fotball eller håndball på grunn av begrenset 
kapasitet i hall og på fotballflater. 

 Det må bygges minst to 
nye skoler i området 

med både innendørs og 
utendørs anlegg. Dette 

tilsier et nært 
samarbeid mellom 

kommune og idrettslag. 
Strømsgodset Toppfotball Fotballanlegg Det er behov for og et ønske om å 

videreutvikle Marienlyst stadion. Det gjelder 
spesielt tribunen mot Marienlyst skole. Denne 
tribunen begynner å bli svært gammel og må 
snart utbedres, aller helst bygges helt ny. 

Vi mener det er behov for en ny tribune på stadion. 
Eksisterende er fra 60-tallet og det er gjort minimalt 
med utbedringer siden den tid. 
 

 Ikke kommet så langt. 
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Strømsgodset Toppfotball Fotballanlegg Sammen med Strømsgodset Idrettsforening 
jobber vi for å oppgradere fasilitetene på 
Gulskogen Idrettspark. Dette gjelder både 
fotballflater, samt garderobeanlegg og på sikt 
nytt klubbhus. Kapasiteten er per i dag sprengt 
og overhodet ikke dimensjonert for de store 
utbyggingsplanene som er i bydelen. Dette har 
både IF og TF meldt inn i våre merknader til 
den nye kommunedelplanen. IF og TF ønsker å 
få muligheten til å videreutvikle gressområdet 
på Gulskogen idrettspark, den såkalte 
Fagermo-banen, men vi får ingen avklaringer 
fra kommunen til å gå videre. Dette gjelder 
også den øvrige delen av idrettsparken som 
kommunen eier. 

Konsekvensen av at anlegget ikke blir utviklet er at 
foreningen må si nei til barn og unge i bydelen som 
ikke få et aktivitetstilbud, samt at Strømsgodset 
Toppfotball blir tvunget til å flytte deler av sin 
virksomhet, da vi ikke får nok treningstid for våre 
gutte- og jentelag. Dette kan sette hele 
spillerutviklingen til klubben i spill, all den tid vi per 
nå har begrensninger for bruk av Marienlyst stadion 
(regulert i leieavtale). 
 

 Idrettslag i samarbeid 
med kommunen og 

private aktører. 
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Konnerud og Skoger vest (kommunedel 5) 

 

Følgende anlegg ble spilt inn fra denne kommunedelen: 

Klubb Anleggskategori Hva Hvorfor Kostnad Byggherre 

Konnerud Idrettslag Idrettshall Rehabilitering av dagens Konnerudhall. Nytt 
kjøkken og nye garderober 

Hallen er fra 1984 og er ikke oppgradert siden 
byggeåret. 

2 500 000 Idrettslaget i 
samarbeid med 

private 
 

Konnerud Idrettslag Ski og alpinanlegg Utskifting av asfalt i rulleskiløype, grunnet 
slitasje 

Nødvendig vedlikehold grunnet slitasje og 
naturlig forfall. 

4 000 000 Idrettslaget i 
samarbeid med 

kommunen 
 

Konnerud Idrettslag Ski og alpinanlegg Etablering av ny langrennsarena. Arealer for eksisterende langrennsstadion vil 
etter hvert bli avsatt til andre aktiviteter. Ny ski 
stadion må etableres annet sted. 

5 000 000 Idrettslaget alene 
 

Konnerud Idrettslag Idrettsbygg/klubbhus Garderober og treningsbygg Behov for treningsrom/ gymsal og garderober for 
individuelle idretter i KIL. 

6 000 000 Idrettslaget alene 
 

Konnerud Idrettslag Idrettsbygg/klubbhus Bygg for pumpehus, maskiner og lagring til 
snøproduksjon og drift skianlegg 

Behov for innvendig lagring av materiell og 
maskiner til bruk for nødvendig drift av 
skianlegg. Sikring av løsøre og maskiner.  
Faste maskiner til snøproduksjon omfatter 
kompressorer, pumper og el-tavler. Bygget er 

4 500 000 Idrettslaget alene 
 



 

11 
 

nødvendig for å sikre HMS for operatører ved 
drift av anlegget. 

Konnerud Idrettslag Ski og alpinanlegg Snøproduksjonsanlegg.  
Ombygging og oppgradering av eksiterende 
snøproduksjonsanlegg.  
Oppgradering for drift- og 
energieffektivisering. 

Anlegges benyttes av KIL ski til organisert/ 
uorganisert trening og arrangementer. Anlegget 
benyttes også av andre klubber i distriktet til 
trening. Det benyttes av skoler, barnehager, 
SFO/IFO til ski og ake aktiviteter.  
Anlegget er tilgjengelig for alle og benyttes i stor 
utstrekning av mosjonister og familier. 
Effektiv og sikker snøproduksjon er nødvendig 
for å sikre forhold til skiaktivitet også på 
snøfattige vintre. 

6 000 000 Idrettslaget alene 
 

Konnerud Idrettslag Is og skøyteanlegg Bandy ishall med tilhørende Ishockeybaner. Det finnes ingen ishall i Drammen i dag. Bandy 
har stort behov for en hall for å sikre rekruttering 
samt gode trenings/kampfasilteter. 

130 000 000 Flere IL 

Konnerud Idrettslag Is og skøyteanlegg Nytt lysanlegg på 7"er banen som ligger 
mellom stadion og Idrettshuset 

Ja, det er svært dårlige lysforhold som gjør at 
banen er lite egnet til både bandy og 
fotballtreninger på kveldstid 
 

1 000 000 Drammen 
Kommune 

 

Konnerud Idrettslag Is og skøyteanlegg Kunstis på 7èr banen beliggende mellom 
stadion og idrettshuset. 

Ja det er ingen publikumstider på dagens 
kunstisbane gjennom ukedagene, samt svært 
vanskelig å få til treningstider for de yngste 
lagene, som igjen gjør at det eldre lagene heller 
ikke får optimale treningsforhold da banen blir 
utnyttet til det maksimale i forhold til plass. 

5 000 000 Idrettslaget alene 
 

Konnerud Idrettslag Sykkelanlegg Vedlikehold av eksisterende sykkelløyper på 
Konnerud. 
Løyper som går rundt skistadion og 
rulleskiløyper. 

Sykkelløypene på konnerud brukes mye av folk 
fra hele Drammen, ikke bare folk som bor på 
Konnerud. Anlegget tregert sårt vedlikehold. 
Grus, stein og leie av maskiner(traktor, 
gravermaskin osv)  for å vedlikeholde. Jobben 
utføres på dugnad. 

40 000 Idrettslaget alene 
 

Konnerud Idrettslag Turkart Turkart Drammen Sør. Turkart over gamle 
Drammen og Nedre Eiker kommune på 
sydsiden av Drammenselva. 

Ja, Konnerud IL har et gammelt turkart over 
området fra 1999. Dette er trykt i ca. 3000 
eksemplarer og beholdningen er nå snart slutt. 
Det har skjedd mye med løyper og turstier siden 
1999. Tilsvarende kart over Drammen Nordmark 
ble nyutgitt av IF Sturla i 2016. 

300 000 Idrettslaget alene 
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Konnerud Idrettslag Orienteringskart Orienteringskart på Konnerud. Ja, orienteringsidretten trenger stadig å fornye 
sine anlegg på grunn av at skogen forandrer seg 
over tid. Dersom ikke anleggene fornyes vil nok 
interessen for sporten dale og spesielt 
rekrutteringen vil lide. Det er ikke greit for en 10 
åring å finne fram på kart som ikke er riktige. 

400 000 Idrettslaget alene 
 

Konnerud Idrettslag Orienteringskart Nærmiljøkart / sprintkart Det er alltid behov for nye orienteringskart. Nye 
kart skaper mer aktivitet. Et kart ved skoler gir 
tilbud til bruk i skoletiden i gymtimer, i tillegg 
kommer idrettslaget egen aktivitet. 

80 000 Idrettslaget alene 
 

Konnerud Idrettslag Orienteringskart Orienteringskart. Anleggsnummer 73454 o-kart 
Sverterudbekken. Ferdig 2021. 

Orienteringsidretten trenger stadig å fornye sine 
anlegg på grunn av at skogen forandrer seg over 
tid. Dersom ikke anleggene fornyes vil nok 
interessen for sporten dale og spesielt 
rekrutteringen vil lide. Det er ikke greit for en 10 
åring å finne fram på kart som ikke er riktige. 
Store deler av dette terrenget har ikke vært 
kartlagt siden 1994. 

317 000 Idrettslaget alene 
 

Konnerud Idrettslag Idrettshall Ny flerbrukshall på tidligere vallersbane Ja, pr i dag ingen andre idretter en håndball som 
har plass i hall. 

50 000 000 Idrettslaget i 
samarbeid med 

private 
 

Konnerud Idrettslag Sykkelanlegg Ny pumptrack Ja, Konnerud Sykkel trenger sårt et nytt 
sykkelanlegg og har i dag ikke noe fast 
samlingsted. 

2 000 0000 Idrettslaget i 
samarbeid med 

private 
 

Konnerud Idrettslag Idrettsbygg/klubbhus Nytt garasjebygg v/idrettshuset. Konnerud IL 
Fotball gikk til innkjøp av ny traktor. Vi ønsker å 
bygge en garasje til den med lagermuligheter. 

Ja, dagens utstyr står bare ute og må i fremtiden 
så innelåst i en garasje. 

2 500 000 Idrettslaget i 
samarbeid med 

private 
 

Konnerud Idrettslag Fotballanlegg Nytt undervarmeanlegg til fotballbanen, vi skal 
bytte fra propangass til å koble på dagens 
idrettshus og bruke overskuddsvarmen fra 
Isbanen. 

Ja, propan er ikke fremtidens oppvarming og det 
er veldig dyrt. Vi ser på en miljøvennlig metode 
som gjør at vi kan holde banen oppe hele året. 

15 000 000 
 

Idrettslaget alene 
 

Konnerud Idrettslag Fotballanlegg Kunstgress treningsfelt på 2000m2 Ja, med 850 spillere og en boligutbygging på 
Konnerud med over 600 leiligheter så forventer 
vi en markant økning av medlemmer de neste 

17 000 000 Idrettslaget i 
samarbeid med 

private 
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årene. Kapasiteten er allerede sprengt og på 
vinterstid har man kun en 11'er bane til disp. 

 

Konnerud Idrettslag Fotballanlegg Ny naturgressbane 40x60m Ja, med 850 spillere og en boligutbygging på 
Konnerud med over 600 leiligheter så forventer 
vi en markant økning av medlemmer de neste 
årene. Kapasiteten er allerede sprengt. 

4 000 000 Idrettslaget i 
samarbeid med 

private 
 

Konnerud Idrettslag Idrettshall Ny flerbrukshall med størrelse med minimum 2 
håndballflater. Skal innholde: styrkerom, 
motorikkrom og klatrevegg. Sosial møteplass/ 
knutepunkt Konnerud. Møterom (klasserom) 
og kontorer 

1: Sprengt kapasitet, mange andre idretter som 
ønsker halltid men har ikke kapasitet i 
eksisterende hall. 
2: Leier mye ekstern halltid, 60% 
Drammenshallen og 40% Gulskogen 
3: Svensedammen Ungdomsskole har for liten 
plass idag, dårlig aktivitetsforhold for 
skoleelevene. 
4. Lite bærekraftig - folkehelse og miljøvennlig 

275 000 000 Idrettslaget i 
samarbeid med 

kommunen 
 

Konnerud Idrettslag Fotballanlegg Opparbeidelse av en 9'er kunstgress 
m/undervarmen og flomlys, treningsfelt 
kunstgress på 1500m2 og en 40x60 m 
naturgressbane. 

Ja, med 850 spillere og en boligutbygging på 
Konnerud med over 600 leiligheter så forventer 
vi en markant økning av medlemmer de neste 
årene. Kapasiteten er allerede sprengt og på 
vinterstid har man kun en 11'er bane til disp. 

15 000 000 Idrettslaget i 
samarbeid med 

private 
 

Drammen 
Bueskyttere 

Bueskytteranlegg Skytebane til blinkskyting, med klubbhus av 2 
brakker, parkeringsplass og eget lite område 
for parkbenker. blir ett grøntområde der det 
tidligere har vært grusplass. 

Anlegget vil bli brukt minimum 4 ganger/dager pr 
uke av klubben. Med mulighet for mer når 
anlegget blir godkjent for konkurranser og 
stevner. Dersom anlegget ikke blir lagd, kan ikke 
klubben utvikle og utvide og vi er da "låst" på de 
få (50-60) medlemmene vi har nå grunnet 
mangel på egen plass. Dersom vi får anlegget, vil 
vi kunne ha opptil så mange medlemmer som 
treningstid og anlegg kan godta (100-150 
minimum) 

350 000 Idrettslaget i 
samarbeid med 

kommunen 
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Strømsø, Danvik, Austad og Fjell (kommunedel 6) 

 

Følgende anlegg ble spilt inn fra denne kommunedelen: 

Klubb Anleggskategori Hva Hvorfor Kostnad Byggherre 

Ski- og Ballklubben Drafn Fotballanlegg Undervarme (vinterdrift) av Fjell 
kunstgress. Bydelen har et 
desperat behov for muligheten til 
å trene fotball om vinteren. 
Demografien i bydelen er 
annerledes enn drammen ellers 
og mange barn og unge sitter 
inaktive hele vinteren. 

Ja. Behovet er enormt. 
 

10 000 000 Drammen 
Kommune 

 

Idrettsforeningen Hellas Orienteringskart Orienteringskart Strømsåsen Ja, det er stort behov for nytt kart i det stier og 
vegetasjon har forandret seg mye. 

400 000 Idrettslaget alene 

Gjerpenkollen Hoppklubb Ski og alpinanlegg Garderobe, lagerbygg og garasje 
til tråkkemaskin. 

Dagens garderobe er fra 50/60 tallet og har et stort 
vedlikeholdsetterslep. Vi ønsker å rive dagens 
garderobe og bygge et nytt bygg med mulighet for 
parkering av tråkkemaskin under tak. Tråkkemaskin 
parkeres i dag under åpen himmel med pressing over 
seg når det ikke er vinterdrift. 

200 000 Idrettslaget i 
samarbeid med 

private 
 

Gjerpenkollen Hoppklubb Ski og alpinanlegg Ny trapp fra sletteområdet til 
toppen av K74. 

Dagens trapp har store slitasjeskader etter mye bruk. 
Deler av trappen mot toppen av hoppbakken er delvis 
helt ødelagt. Trappen brukes av hoppere, turgåere og 

650 000 Idrettslaget i 
samarbeid med 

private 
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til trening for befolkningen i Drammen. Dagens 
tretrapp er tenkt byttet ut med en fundamentert 
ståltrapp for å minske vedlikehold. Dagens trapp har 
blitt så populær av Drammens befolkning at vi klarer 
ikke å vedlikeholde med egne midler. Vi må skifte ut 
dagens trapp. 

 

Gjerpenkollen Hoppklubb Ski og alpinanlegg Ny plast og ny profil i K74. 
Profilen og plasten i K74 har nådd 
sin levetid. Tilløpet ble fornyet i 
2018. Nå er det definitivt 
unnarennet sin tur. Plasten og 
bakken ble fornyet i 1997. 

Et stort behov. Bakken er i en dårlig forfatning. Plasten 
begynner å smuldre opp og vi har store problemer 
med massene under plastbakken. Store vannmengder 
har funnet vei under plasten. Og vi har hatt store 
kostnader med å reparere dette de siste 10 årene. 
Vannet/ bekk har lagd seg nye vei under hoppbakken. 

7 500 000 Idrettslaget i 
samarbeid med 

private 
 

Gjerpenkollen Hoppklubb Ski og alpinanlegg Skifte til led lys i hele 
hoppanlegget 

Hoppanlegget har et eldre flomlysanlegg med høyt 
strømforbruk. Led lys vil også forbedre dagens lysnivå. 
Det er i dag for mørkt på enkelte steder. 

420 000  Idrettslaget i 
samarbeid med 

private 
Drammen Squashklubb Racketsportanlegg Drammen trenger et større og 

bredere tilbud på racketsport til 
innbyggerne i byen/kommunen 
vår. Fra 1. desember 2023 så har 
ikke Drammen Squashklubb plass 
å være da Drammen 
Squashsenter legger ned driften 
pga høye strømpriser. Drammen 
Squash klubb trenger 4-6 baner 
for å dekke klubbens behov, men 
skal klubben vokse å kunne tilby 
squash til hele Drammen, så 
trenger en flere enn 4-6 baner. 
Etter samtaler med Drammen 
Badmintonklubb og Drammen 
Bortennisklubb, så ser vi nytten 
av et felles racketsenter, altså en 
samlokasjon for disse idrettene. 

Drammen Squashklubb mister sitt squash tilbud fra 1. 
desember 2022. Dvs. det er igjen en ikke godkjent 
bane på Akropolis Åssiden. 
 

20 000 000 Drammen 
Kommune 

 

Drammen Styrkeidrettslag Aktivitetssal Vi har ingen konkrete 
byggelpaner per dd, men ønsker 
et område på ca 350 kvm slik at 
det er stort nok for alle 

Ja. Området vi bruker i dag er ikke ideelt for stevner og 
er ikke tilpasset utøvere som er bevegelseshemmede. 
Utøverne våre bruker hhv 2-4 t på en treningsøkt, 
avhengig om de er landslagsutøvere eller mosjonister. 

 Idrettslaget i 
samarbeid med 

kommunen 
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treningsrackene vi bruker og slik 
at det kan brukes til stevner. Det 
må være to toaletter/baderom 
tilgjengelig i nærheten. 
Toalettene må være 
rullestoltilpasset 

Drammens Turnforening Turnhall Renovere dagens grop hall og 
utvide hallen med 550m2. 

Ja, vi har i dag ventelister på partier. Behovet er der, og 
har vært der i flere år. Viser til tidligere dialog på dette 
temaet og se vedlagt slidepakke. Mer detaljert plan er 
under utarbeidelse. Har nylig vært i dialog med Mads 
Hilden og Eivind Knudtsen i kommunestyret, og Kjell 
Arne Hermansen i Høyre. Opplever god støtte for 
anlegget. Neste steg for oss er forhåndskonferanse. 

25 000 000 Idrettslaget alene 
 

Elvebyen Håndballklubb Beachanlegg Elvebyen HK har begynt å 
planlegge og søke midler til 
etablering av et 
Beachhåndballanlegg. Vi ser på 
flere alternativer, både bygging 
av lettbygg, leie av eksisterende 
bygg og utendørs etablering av 
anlegg. Vi er i startfasen. Det er 
for få Beachhåndball anlegg i 
Drammen i dag, jeg er kun kjent 
med en bane på Konnerud, ellers 
er alle anlegg utenfor 
kommunegrensene. 

Ved etablering av et innendørsanlegg forventer vi at 
anlegget vil benyttes av alle aktive beachklubber i 
kommunen. Ved etablering av utendørsanlegg vil det 
fordeles mellom oss og den ene banen på Konnerud.  
Med så mange håndballklubber og mange deltagende 
lag i Beach Serien forventer vi god bruk av anlegget. 
Elvebyen HK satser Beach som del av sine 
utviklingsplaner og har to regionale landslagsspillere 
per i dag, som trenger et utvidet tilbud på Beach. 

500 000 Idrettslaget alene 
 

Drammen Slalåmklubb Ski og alpinanlegg Ny lysløype til Kølabånn og 
Blektjern 

Dersom vi får forlenget heisen opp til flata vil det være 
et fint terreng inn til Kølabånn og Blektjern. Vi vil også 
ta med Blektjernkleivene i dette fra enden av 
barnebakken vår. Dette vil gjøre det mye enklere å 
komme innover i marka. 

2 500 000 Idrettslaget alene 
 

Drammen Slalåmklubb Idrettsbygg/klubbhus Vi har hatt DARK arkitekter på 
besøk som utarbeider løsning på 
nytt klubbhus, toalettanlegg og 
andre bygg 

Klubbhuset er nå veldig nedslitt. Både det og 
toalettanlegget bør utbedres / bygges nytt. Dette må 
også sees i sammenheng med at tilstrømmingen til 
anlegget vil bli større grunnet ny Crossløype etc 

5 000 000 
 

Idrettslaget alene 
 

Drammen Slalåmklubb Ski og alpinanlegg Utvidelse av tråkkemaskingarasje Tråkkemaskin vi nå har satt i stand har bredere flaps på 
fresen og vi sliter derfor mye på disse når vi benytter 

510 000 Idrettslaget alene 
 



 

17 
 

garasjen. Vi har også etter hvert fått mere utstyr som 
skal inn i garasjen. Vi har nå en ATV Polaris 6-hjuling, 
beitepusser og snøfreser som inn i garasjen 

Drammen Slalåmklubb Ski og alpinanlegg Snøanlegg i Crossløypa Crossløpa må kunne snø legges. Vi kan forlenge rørene 
som er nedgravd i barnebakken 

1 000 000 Idrettslaget alene 
 

Drammen Slalåmklubb Ski og alpinanlegg Lysanlegg i Crossløypa. Som sagt i annen oppstilling vil dette gi oss flere 
brukere i anlegget 

500 000 Idrettslaget alene 
 

Drammen Slalåmklubb Ski og alpinanlegg Crossløype til venstre for 
ekisterende T-krok heis 

Vi har allerede T-krok heisen og vil med rensning av 
skog og noe grunn arronderinger kunne lage en ny 
Crossløype. Dette vil gjøre at mange flere vil benytte 
Haukåsløypa. Vi har allerede opparbeidet nederste del 
av denne løypa 

500 000 
 

Idrettslaget alene 
 

Drammen Slalåmklubb Ski og alpinanlegg Gapahuk i barnebakken Da vi har mange foresatte på treningsgruppene i 
barnebakken er Gapahuken et fint sted å være for 
disse. 
 Den vil også være tilgjengelig for alle hele året. 

250 000 
 

Idrettslaget alene 
 

Drammen Slalåmklubb Ski og alpinanlegg Forlenge heisen med ca 80 m.  
Fjerne vegetasjon mellom 
startbua og heisen 

Dette vil gjøre at flere vil bruke heisen. Den vil da gå 
helt opp på flata bak bakken og muliggjør 
langrennsløpere og gå innover i løypetraseene der. 
Dette muliggjør også at vi kan lage ei Crossløype til 
venstre for dagens heis. Da vil flere komme til anlegget 
vårt 

2 000 000 Idrettslaget alene 
 

Drammen Slalåmklubb Ski og alpinanlegg Bytte alle lys i bakken til LED lys Dette vil gjøre at strømforbruket minskes betraktelig. 
Dette gjelder lysanlegget i alpinbakken, heistraseen og 
barnebakken 

1 354 000 Idrettslaget alene 
 

Drammen Slalåmklubb Ski og alpinanlegg Forlenge T-krokheisen med 80 m. 
Ny lysløype fra toppen av vår heis 
til Kølabånn og Blektjern samt 
ned Kleivene til Barnebakken 
vår.Ny Crossløype til vebstre for 
eksisterendeheis innenfor 
reguleringsplanen. Oppgradering 
av snøanlegg og lysanlegg. 
Utvidelse av tråkkemaskin-
garasje. Utbedring av klubbhus og 
toalettanlegg. oppsetting av 
Gapahuk 

Vi har ikke gjort noen beregninger på dette. Men vi 
mener de nevnte forbedringene vil gjøre anlegget mye 
mere brukt av flere utøvere. Det blir da mer kjent av 
flere. Vi er dugnadsdrevet og trenger mange 
besøkende for å gå rundt økonomisk 

7 000 000 Idrettslaget alene 
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Drammen Basketballklubb Basketbane Utendørs basketbane under 
motorveibrua på Strømsø 

Ja det er et reelt behov for anlegget. Anlegget på 
Åskollen er meget godt besøkt gjennom 
sommerhalvåret og har vært meget vellykket. Basket 
er en meget voksende idrett i Drammen og 
streetbasket er en voksende idrettsgren nasjonalt. 
Drammen bør være en by som profilerer seg med 
tanke på streetbasket. På Strømsø er det mange barn 
og unge som kunne hatt godt av å ha et slikt anlegg til 
inkludering og samhold. De fleste utebanene vi har i 
Drammen har feil høyde på kurvene noe som de som 
spiller basket aktivt ser på som en utfordring. Derfor er 
et anlegg med justerbare kurver og riktig underlag en 
god investering. 

400 000 Idrettslaget i 
samarbeid med 

kommunen 
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Strømsø nedenfor Vestfoldbanen (kommunedel 7) 

 

Følgende anlegg ble spilt inn fra denne kommunedelen: 

Klubb Anleggskategori Hva Hvorfor Kostnad Byggherre 

Ski og ballklubben Skiold Fotballanlegg 9'er bane (2 x 7'er baner) kunstgress. 
Teggern 

Stort behov for dette i tiknytning til Brandengen skole. 
Manglende muligheter i nærmiljøet kan gi for lite fysisk 
aktivitet.  

 Ikke diskutert 

Ski og ballklubben Skiold Fotballanlegg 1 x 9er bane (2 x 7er baner) Marienlyst Ingen kalkulert timebruk, men i daglig bruk året 
rundt(dag/kveld) 
 

 Ikke diskutert 

Ski og ballklubben Skiold Idrettsbygg/klubbhus Nytt klubbhus, ref. Campus Marienlyst Et nytt klubbhus som beskrevet i planene for "Campus 
Marienlyst" vil ha en brukstid på 50 - 60 timer pr uke. 
Behovet er reelt for å kunne skape et bedre nærmiljø for folk 
i aldersgruppen 0 til 100 år. 

 Ikke diskutert 

Drammen Ishockeyklubb Is og skøyteanlegg Vi ønsker oss en liten treningshall for 
ishockey. Vi ønsker et stort mangfold 
med kunstløp, short-track, 
handicapidrett, bandy og kanskje 
curling.  
Vi ønsker å etablere en 
kostnadseffektiv ishall, slik at det skal 

Anlegget vil være fullbooket hele tiden da det ikke finnes 
tilsvarende anlegg i kommunen. Dette har skjedd i alle de 
kommuner med litt størrelse som har fått til et ishallprosjekt 
tidligere. Det har også stått på kommunens plan i 25-30år. 
Siden Drammen ishockeyklubb startet i 1995, har vi blitt 
lovet en løsning og klubben har blitt anbefalt å legge fram 
saken for likestilling og diskrimmineringsnemda etter denne 

60 000 000 Offentlig/priv
at samarbeid 
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være rimeligst mulig å etablere og 
drifte hallen. Det vil da gi et "grønt 
avtrykk" som vil være viktig i denne 
prosessen. 

lange ventetiden. Det er like umulig å drive klubb over lang 
tid i det uvisse, som det er å ikke vite noe om kostnader for 
strøm. Vi fortjener et klart svar om vi får en løsning eller 
eventuelt når vi får en løsning. 

 

Bragernes og Øren (kommunedel 8) 

 

Ingen anleggsbehov spilt inn 
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Skoger og Åskollen (kommunedel 9) 

 

Følgende anlegg ble spilt inn fra denne kommunedelen: 

 

Klubb Anleggskategori Hva Hvorfor Kostnad Byggherre 

Glassverket IF Ny idrettspark på 
Åskollen (Eikringen) 

Gitt at reguleringsplanen for ungdomsskole på 
Åskollen er vedtatt, legger den føringer 
(begrensninger) for hva området rundt dagens 
idrettspark kan brukes til. Det er behov for anlegg ut 
over det som er mulig å få til innenfor nevnte 
reguleringsplan.  
GIF ønsker derfor å se på muligheter andre steder i 
bydelen hvor det kan bygges ny hall med f.eks. 3 eller 
4 håndballbaner samt 3 kunstgressbaner ute, der en 
legges med underkjøling og kan islegges om vinteren. 
Areal ved Eikringen kan være egnet, men det er ikke 
gjort noen form for avklaringer med grunneier eller 
andre pt. Området er også pt dyrket mark (og det er 
det mye av på Åskollen) slik at et slikt prosjekt 
forutsetter at det finnes løsninger både ift grunneier 
og det politiske miljøet i byen. 

Gitt planlagt utbygging i bydelen og allerede 
underdimensjonerte idrettsanlegg ift de 
innbyggerne som er i bydelen i dag, vil et slik 
anlegg kunne dekke både nåværende og noe 
fremtidig behov for anlegg. Det bør også være 
mulig å bygge dette i etapper i takt med 
befolkningsveksten i bydelen. Nærhet til marka 
vil også kunne utnyttes ift å legge til rette for 
andre idretter som sykkel på sommerstid og ski 
på vinterstid. 

300 000 000 Idrettslaget i 
samarbeid med 

private 
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Glassverket IF Fotballanlegg Ny kunstgressbane på Åskollen (i tillegg til den som er 
der). 

Ihht behovsanalyse gjort av NFF for noen år 
siden, er det dokumentert behov for ytterligere 1 
kunstgressbane på Åskollen. 

8 000 000 Dette må 
avklares. Klubben 

kan være 
byggherre hvis 

det er 
hensiktsmessig. 

Glassverket IF Idrettsbygg/klubbhus Vi ønsker å inngå et samarbeid med Helleristningen 
skolekorps om å rive klubbens gamle klubbhus (som 
korpset kjøpte for noen år siden) som ligger bak hallen 
mot parkeringen ved Kiwi. Deretter oppføre et nytt 
bygg som rommer både klubbhus, øvingslokaler for 
korpset, bedre fasiliteter for IFO og om mulig, en kafe 
eller annet areal som kan leies ut. 

Ja. Uten ny ungdomsskole er det ingen planlagte 
fasiliteter for ungdommer i bydelen og et slikt 
klubbhus/ bydelshus vil kunne dekke mange 
behov - også for uorganisert idrett. Dette 
kommer i tillegg til klubbens behov for 
kontorlokaler (med jevn temperatur vinterstid) 
og korpset sine øvingslokaler. 

10 000 000 
 

Dette må 
avklares. Kan 
være klubben 

alene eller 
sammen med 

korpset i form av 
en stiftelse ell. 

 
Glassverket IF Idrettshall Vi ønsker at Drammen Kommune prioriterer å gjøre 

sårt nødvendig vedlikehold og oppgradering av 
Glassverket idrettshall på Åskollen. Det foreligger en 
tilstandsrapport fra 2019 som den gangen påpekte 
akutte tiltak til en verdi av ca 8 MNOK. Etter det har 
Drammen Eiendom estimert behov for 35 MNOK til 
total renovering og i siste møte med DE indikerte de at 
prisen nå trolig har økt til nærmere 50 MNOK på grunn 
av økte materialkostnader. Hallen brukes til håndball 
og barneidrett i bydelen. 

Det er mangel på halltid i hele Drammen og også 
på Åskollen. Dette tiltaket vil ikke bidra til å øke 
kapasiteten, men gi eksisterende 
treningsgrupper normal standard på dusj, 
garderobe, hallflater og rent bygningstekniske 
anlegg. Hallen brukes også til gymnastikk av 
Åskollen barneskole så dette bør være en enkelt 
sak å prioritere. 

50 000 000 Drammen 
Kommune 

 

Drammen 
Golfklubb 

Golfanlegg Vi ønsker å bygge om Driving Rangen. Idag har vi ca 
50% av våre medlemmer under 40 år og de stiller 
høgre krav til digitalisering og treningsfasiliteter. Vi 
planlegger flere (12-16) tepper under tak som kan 
brukes uberonede av vær og vind. Vi vill også bygge 
om til Trackman range. Alle baller som blir slått 
registreres av radar og spilleren logger in på telefon 
eller skjermer for bedre feedback av sin trening. 

Vi kommer utvidge antall utslagssted på rangen 
med 10 stk og bygge tak øver totalt 18 
utslagsted. Med digitalisering av rangen med 
Trackman kan vi bedre tilbudet til barn og unge 
samt bedrifter og alle som ikke spiller golf på 
golfbanen. 
https://www.trackman.com/golf/range  

2 500 000 Idrettslaget i 
samarbeid med 

private 
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Nesbygda, Svelvik sentrum, Ebbestad og Berger (kommunedel 10) 

 

Følgende anlegg ble spilt inn fra denne kommunedelen: 

 

Klubb Anleggskategori Hva Hvorfor Kostnad Byggherre 

Svelvik Idrettsforening Fotballanlegg Ny kunstgressbane og oppgradering til LED-
lys. Det er 9 bane 90x50 

Skifte ut kunstgress å Gummigranulat på 
eksisterende bane. 

5 000 000 Idrettslaget alene 
 

Berger og Svelvik O - Lag Orienteringskart Synfaring og regntegning av 
orienteringskartet Røysjømarka 

Brukstid på kart er ikke lette å estimere. Vi deler ut 
kart gratis til skoler, frivillige organisasjoner og 
privatpersoner som har behov for kart i sitt 
område. Hvor mye de benytter kartet har vi ingen 
kontroll over.  
Området dette kartet dekker er et mye brukt 
turområde som ligger mellom andre kart som vi 
har utarbeidet på dugnad. kartkvaliteten er dårlig 
og jobben med å oppgradere kartet er for stor for 
dugnad. 

400000 Idrettslaget alene 
 

Nesbygda Idrettsforening Frisbeegolf Rundløype rundt skolen Ja -kun en fotballbinge i hele området, alle andre 
aktiviteter krever transport. 

100 000 Idrettslaget i 
samarbeid med 

private 
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