
Utbyggingen av Føyka 
Vurdering av konsekvenser for Asker Skiklubb 
 
Fra: Vegard, Morten og Einar 
Til: Føykautvalget  
 
Innledning 
På Føykakomitemøte 20.09.11 ble det gitt mandat til å arbeide videre med planene for Føyka 
etter følgende retningslinjer: 

- Avsette til et fullverdig friidrettsanlegg på Borgen 
- Fastsette rekkefølgebestemmelser som sikrer at friidretten ikke i noen periuode blir 

uten anlegg. 
- Avsette til ytterligere idrettsformål på Borgen for haller, kunstgressbaner, 

klubbhusfasiliteter, etc.. 
 På dette grunnlaget inviterer undertegnede Føykakomiteen til diskusjon og beslutninger som 
beskrevet i dette notatet. 
 
Bakgrunn 
I arbeidet med reguleringsplanen for Føyka/Elvelyområdet har retningslinjene fra Asker 
Skiklubb vært at utviklingen på Føyka skulle konsentrere seg om anlegg for fotball samt et 
nytt klubbhus som administrativ og sosial møteplass for hele klubben. Friidrettsanlegg skulle 
planlegges på Borgen/Drengsrudjordene. 
 Planleggingsmessig og finansielt skulle friidrettsanlegget imidlertid betraktes som en del av 
Føykaprosjektet. Denne strategi ble valgt etter diskusjoner i Føykakomiteen og med 
friidrettsgruppa, samt Hovedstyret for flere år siden..  
 
Planprosessen på Føyka går videre på dette grunnlaget.  
 
På området på Borgen nord for skolen og kirken har Asker kommune laget helt foreløpige 
skisseplaner som, i tillegg til de to eksisterende fotballbanene, viser friidrettsstadion, 
idrettshall og ytterligere en eller flere fotballbaner. Kommunestyret har også nylig gjort et 
vedtak der de anerkjenner kommunens ansvar for å tilrettelegge også for friidrett i forbindelse 
med Føykaprosjektet. 
 
På Føyka vil det etter de planer som nå foreligger kun bli matcharena for fotball, en 
treningsbane for fotball med kunstgressbane og klubbhus for Asker Skiklubb. Selv med to 
kunstgressbaner på Føyka vil dette ikke på noen måte dekke det fremtidige behovet for 
fotballarealer for Asker Skiklubb. 
 
Dette vil medføre at mye av den idrettslige aktivitet for Asker Skiklubb som har foregått på 
Føyka vil bli flyttet fra Føyka til andre steder i kommunen blant annet til Borgen. 
 
Denne utviklingen tilsier at det er all grunn for klubben å vurdere om dette også bør bety at 
klubben konsentrerer sin aktivitet på et annet sted enn Asker sentrum. I denne forbindelse 
ansees Borgen som det eneste aktuelle og realistiske sted.. 
 
Noe av det som taler for å beholde klubbhus og administrasjon på Føyka er: 

- historien 
- sentrumsnært 
- nærhet til fotballens matcharena 



 
Noe av det  som taler mot å beholde klubbhus og administrasjon på Føyka er: 

- det vesentlige av den idrettslige aktivitet vil ikke være der 
- økonomien i 2500 m2 klubbhus med sentrumskrav til arkitektur på en svært dyr tomt 
- kostbar parkering i underjordiske anlegg for alle besøkende i fremtiden  

 
Asker kommunes skissemessige planer for idrettsanlegg på Borgen er ikke behandlet i 
formeller kommunale organer, så det foreligger foreløpig ingen politiske bindinger så vidt vi 
forstår. Muligens med et unntak og det er rekkefølgekravet vedrørende friidrettsbane som ble 
vedtatt av Asker kommune for noen uker siden. Planleggingen på Borgen kan derfor i stor 
grad fremdeles påvirkes. 
 
De grove planene som er laget inneholder idrettshall, friidrettsstadion, 4 fotballbaner og 
parkeringsarealer. Planene angir en av flere muligheter men arrondering og plassering av de 
enkelte anlegg vil det trolig være mulig å se helt fritt på.  
 
Dersom Asker Skiklubb finner det fornuftig å vurdere å samle det største volumet av sin 
idrettslige aktivitet basert på anlegg på Borgen samt legge klubbhuset der, bør vi foreslå for 
den politiske ledelse i Asker kommune at det etableres et sideordnet prosjekt til 
Føykaplanleggingen som gjennomføres som et samarbeidsprosjekt mellom Asker Skiklubb og 
Asker kommune etter omtrent samme modell som for Føykaprosjektet og etter omtrent 
følgende hovedlinjer: 
 
Området planlegges, reguleres og utbygges med rekkefølgebestemmelser i forhold til 
Føykautbyggingen. 
Området vist på vedlagte kart reguleres til idrettslige aktiviteter. 
Området bør blant annet innholde: 
- Idrettshall  
- Friidrettsstadion med gressbane for fotball  
- 4 - 5 fotballbaner med kunstgress  
- Klubbhus for Asker Skiklubb,  
Økonomkiske forhold og eierforhold for de forskjellige anleggene må avtales i forhold til 
økonomiske og eiermessige forhold på Føykaområdet. 
Dessuten må området knyttes til lysløypen i Vardåsen med lysløype både for ski- og 
barmarkstrening. 
Nærliggende terreng i Vardåsen vil være brukbart for o-gruppa. 
 
Asker Skiklubb deltar finansielt i prosjektet når det gjelder sine anlegg med midler frigjort fra 
Føykautbyggingen 
 
Reguleringsarbeidet settes i gang omgående og ledes av en styringskomite med representanter 
fra Asker kommune og Asker Skiklubb. 
 
Konsekvenser for planleggingen på Føyka. 
Forslaget har små konsekvenser for planleggingen på Føyka.  
Asker Skiklubb klubbhus utgår og erstattes med salgbare arealer. 
Det kan bli aktuelt å vurdere å flytte matcharena lenger mot vest for å øke salgbart areal 
Det kan også være aktuelt på et senere tidspunkt å vurdere om treningsbane med kunstgress 
kan utgå, eller utsettes, basert på det baneareal som evt. vil bli på Borgen og/eller økonomien i 
prosjektet. 



 
Konklusjon 
Som forslagstillere ber vi Føykautvalget slutte seg til prinsippene i forslaget og foreslå for 
hovedstyret i klubben at de slutter seg til forslaget og gir klarsignal for å gå videre med 
planleggingen. Selv om forslaget trekker opp en ny struktur for klubben understreker vi at den 
eneste prinsipielle endring utover de vedtak som allerede foreligger er at Asker Skiklubbs 
klubbhus flyttes fra Asker sentrum til Borgen. 
 
 
 
04.10.11 Morten, Vegard, Einar    


