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Asker, 2011.06.15 

Til:  Føykakomitéen v/ Vegard Olderheim 

Fra:  Styret i friidrettsgruppa, Asker skiklubb 

 

Noen merknader til Føyka-utbygging 

 

Styret i friidrettsgruppa i Asker skiklubb har vurdert løsningsforslagene fra arkitektfirmaene 

og gjennomgått konkurransegrunnlaget for arkitektkonkurransen. Styret har også hatt møte 

med Einar Gjertsen og Vegard Olderheim (23. mai). 

 

Friidrettsgruppa stiller seg noe undrende til utformingen av kravspesifikasjonen som er 

fremmet overfor arkitektfirmaene. Vi mener at forhold vedrørende mangfold og allsidighet 

ikke er godt nok ivaretatt. Vi ser med stor bekymring på at friidretten, som har historisk 

forankring på Føyka, blir ned-/bortprioritert. 

 

Mål 

Idretts- og aktivitetsanleggene som skal bygges på Føykaområdet de neste årene vil bestå i 

50 år eller mer. I denne tidsperioden vil det forekomme svingninger mht hvilke idrettsgrener 

og aktiviteter som er populære.  

 

En klok og vidsynt planlegging av Føykaområdet vil gi Asker et sentrumsnært tilbud i fysisk 

fostring, mosjon, trening som overgår det andre kommunesentra i Norge kan tilby. Her er det 

mulig å utforme en arenastruktur, som i tillegg til å fungere som match-/konkurransearenaer, 

stimulerer mangfold og allsidighet  

 for alle aldersgrupper  

 for toppidrett og breddeidrett 

 for organisert og uorganisert idrett 

 

Friidrettsanlegg 

Et fullverdig friidrettsanlegg (konkurransearena) på Føykaområdet vil være et viktig bidrag for 

å oppnå de uthevede målene over. Nedenfor er listet noen forhold som belyser dette:  

 Friidrett er i seg selv mangfoldig og allsidig - friidrett omfatter mange øvelser innenfor  

o løp (sprint, mellom- og langdistanse) 

o hopp  

o kast (nedslagsfelt på gressmatte integrert med løpebane) 

 Et økende antall personer (spesielt i voksne aldersgrupper) vil benytte et sentrumsnært 

friidrettsanlegg til trening og mosjon  – individuelt og i grupper, eksempler 

o 10-åringene som hopper høyde 

o 40-åringene som løper intervall 

o 60-åringene som løper noen mosjonsrunder før/etter jobb 

 Et sentrumsnært friidrettsanlegg vil gi utøvere fra andre grupper i Asker skiklubb og 
andre idrettslag i kommunen lett og enkel tilgang til arena for 

o treninger (individuelle treninger, fellestreninger) og  

o tester (utholdenhetstester for utøvere innen langrenn, skiskyting, orientering, 

skøyter, fotball,…) 

 Flere skoler vil ha meget kort avstand til friidrettsanlegg og det vil derfor være enkelt å 
bruke anlegget i forbindelse med  

o Kroppsøvingstimer og timer i idrettsfag 
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o Idretts-/aktivitetsdager 

 Friidrettsanlegget vil være lett tilgjengelig for bedrifter/organisasjoner i forbindelse med 
aktivitetsdager og andre arrangementer 

 Et sentrumsnært friidrettsanlegg vil enkelt kunne anvendes i forbindelse med andre 
aktivitets-/kulturarrangementer i Asker sentrum (gateløp, stafetter, etc) 

 Friidrettsanlegget vil enkelt kunne benyttes av fremtidig spesialskoleenhet for 
ungdomsskoletrinnet, undervisningsinstitusjoner, helsevirksomheter, treningsstudio som 
er planlagt på Føykaområdet. 
 

Andre supplerende anlegg som bidrar til økt allsidighet/mangfold 

På Føykaområdet vil det også være mulig å lage aktivitets-/treningsanlegg som knyttes til 

friidrettsanlegget, og som bidrar til økt allsidighet/mangfold. Eksempler på slike anlegg er 

 Sprintbakke med dekke 
 nyttig for alle idrettsgrener som driver hurtighetstrening og løpsstyrke 

 Spenstbakke/-trapp 
 nyttig for alle idrettsgrener som driver spenst- og eksplosiv styrketrening 

 Terrengløype med god belysning 
 nyttig for all organisert/uorganisert idrett som driver utholdenhetstrening 
(intervalltrening, fartslek,..). 

o Terrengløype kan med fordel utvides med hindre/styrkestasjoner slik at man 

enkelt kan kombinere trening av utholdenhet, koordinasjon og styrke. 

Trening på arenaer med varierende underlag (tartandekke, kunstgress, naturgress) vil også 

ha skadeforebyggende effekt. 

 

Friidrett spesielt 

Det ligger i kortene at et sentrumsnært friidrettsanlegg vil gi bedre rekruttering til 

friidrettsmiljøet sammenlignet med andre lokaliseringer.  

Friidrett har historisk forankring på Føyka og friidrettsgruppa ønsker å videreføre denne ved 
at det tilrettelegges for et fullverdig friidrettsanlegg/-tilbud på Føyka. 
Friidrettsgruppa anser det som meget sannsynlig at det blir arrangert flere større nasjonale 

og forhåpentligvis internasjonale friidrettskonkurranser i Asker de neste 50 årene. Slike 

arrangementer vil være med på å prege Asker sentrum. 

 

Helse 

Friidrettsgruppa vil også poengtere at en arenastruktur som ivaretar mangfold og allsidighet 

vil ha positive helsemessige effekter for Askers befolkning i mange tiår fremover.  Det er 

umulig å kvantifisere positive helseeffekter i kroner og øre – her er det muligheter for meget 

store besparelser og gevinster sett i et større perspektiv. 

 

Avslutning 

En planleggingsprosess preget av klokskap og vidsyn kan omsette visjonen “Asker – 

mulighetenes kommune” til virkelighet på Føykaområdet.  

Friidrettsgruppa ser frem til tett og konstruktivt samarbeid i prosessen fremover. 

 

 

Sportslig hilsen 

Styret i friidrettsgruppa  

v/ Sindre Ryan, Espen Jahren og Karl Forbord 

 

Vedlagt er korte utdrag fra “KONKURRANSEGRUNNLAG JANUAR 2011” 
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Arkitektkonkurranse 

om utvikling av Føyka/Elvely i Asker sentrum 

KONKURRANSEGRUNNLAG JANUAR 2011 
 

 

Lene Conradi 

“Asker – mulighetenes kommune” 

 

“Ikke minst er de sammenhengende, myldrende utearealene på mange måter limet som 

binder sentrum sammen. De gode uterom, de spennende gateløp og de korte gangavstander 

skal også i fremtiden prege sentrum. Vi skal skape nye arenaer for samvær, for hvile, lek og 

idrett, for alle våre ulike befolkningsgrupper. Universelle, inviterende, gode møteplasser.”  

 

1 Innledning 

“Visjon: Tett by - åpen park – idrettsglede” 

 

2 Bakgrunn 

Asker kommuneplan 2007 – 2020: 

“Føyka skal primært være en arena for idrett og lek, og områdets parkmessige karakter skal 
videreutvikles” 
 
4 Særlige utfordringer 

“Et særlig fokus på barn og unge 
Føyka har historisk vært en arena for barn og unge. Denne tradisjonen skal ivaretas, 
gjennom de ulike idrettsligge anlegg og aktiviteter, men også gjennom nye, annerledes, og til 
dels ikke-organiserte aktiviteter.” 
 
“Mest mulig aktivitet på idrettsanleggene 
Matcharenaen skal lokaliseres og utformes slik at den kan kombineres med annen bruk enn 
fotball. Det kan være annen idrettsaktivitet, og det kan være andre kulturarrangementer, 
messer etc. 
Det vurderes om Asker kommune skal opprette en spesialskoleenhet for 
ungdomsskoletrinnet på Føyka. Slik enhet forutsettes i all hovedsak integrert i den rom- og 
arenastruktur som allerede er definert for konkurranseområdet, men tiltaket forsterker 
behovet for samlokalisering av aktivitetspark, aktivitetslokaler og idrettsanlegg. 
Gjennomføringen av idrettsanleggene, med matcharena og treningsbane, har i 
kommuneplanen vært basert på at friidrettsfunksjonene måtte flyttes ut av Føyka-området. 
Det er imidlertid ønskelig å beholde også disse på Føyka. Det skal derfor vurderes om dette 
vil være mulig/hensiktsmessig. Det kan være aktuelt å fordele fridrettsgrener til ulike 
lokalisasjoner, både innenfor og utenfor Føyka” 
 
5 Konkurranseprogram 

“Asker Skiklubb´s idrettsanlegg 
Deltagerne står fritt til å foreslå plassering av idrettsanleggene innenfor Føykaområdet, mens 
Elvelykvartalet ikke skal brukes til idrettsformål. 
Følgende anlegg og fasiliteter skal innpasses: 
• Føyka Stadion, matcharena for fotball med brutto flate på 120 x 80 m (banemål 104 x 68 
m). 1. byggetrinn skal tilfredsstille NFF’s krav til spill i høyeste nivå: Kunstgress, flomlys, 
undervarme og tribuneplass. Ref. NFF’s Lisenskrav med hensyn til infrastruktur. 
• Treningsbane med banemål 100 x 65 m. Kunstgress, flomlys og undervarme. 
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• Klubblokaler/sosial møteplass for Asker Skiklubb, gulvareal ca. 2500 m2 BTA i ett eller flere 
plan. 
• I tillegg ønskes vurdert om treningsbanen kan kombineres med friidrettsstadion med 6 
løpebaner, og om det kan innpasses ytterligere fotballarealer for trening og aldersbestemte 
grupper. 
 
Det skal legges betydelig vekt på kombinasjon av idrettsanleggene med kommersielle 
virksomheter som forretninger, kontorer, hotell/ konferansevirksomhet, 
undervisningsinstitusjoner, helsevirksomheter, treningsstudio, utstillingslokaler eller annet. 
Det er en målsetting at synergien mellom idrettsanleggene og slike virksomheter skal kunne 
gi et økonomisk lønnsomt totalprosjekt både med hensyn til investering og drift. 
Det må planlegges for attraktive aktiviteter over store deler av døgnet. Stadionanlegget vil 
utgjøre et viktig element i det fremtidige Asker sentrum og det er et mål at det skal fremstå 
som et spektakulært anlegg! 
Både beliggenhet på planområdet i forhold til Asker sentrum forøvrig og utforming må ha 
dette som mål. 
Noen nøkkelfaktorer kan være: 
• Utnyttelse av arealene under stadion til en handelspark med tilhørende parkering. 
• Hotell/konferansesenter i tilknytning til stadion, eventuelt ingrert i stadion. 
• Muligheter for kulturarrangementer. 
• Flerbruk av arealer og lokaler. 
 
Føyka stadion kan i første byggetrinn bygges som en intim stadion med tribunekapasitet for 
3000 - 5000 tilskuere. Halvparten av tribunene skal være overbygget. Det skal legges til rette 
for muligheter for betydelig økning av tribunekapasiteten. 
 
Idrettsanleggene forutsettes benyttet intensivt til konkurranser og trening store deler av 
døgnet både av toppidrett og andre grupper. En utfordring blir å se om 
NIF´s/Friidrettsforundets krav gjør det mulig å kombinere fotballarena med friidrett. Alternativt 
kan løpebaner kombineres med treningsbanen. 
Kastøvelser må etter all sannsynlighet foregå andre steder på grunn av kunstgress med 
undervarme. 
 
Det skal vurderes om det kan tilrettelegges slik at det på et senere tidspunkt skal være mulig 
å grave seg inn i skråningen på nordsiden av nåværende stadion for etablering av 
idrettshall(er). 
 
Klubblokalene kan planlegges i forbindelse med aktivitetsparken og/eller ”innbyggertorget”, 
med god forbindelse både til parken og til stadionanlegget.  
Asker Skiklubb er et av Norgesstørste idrettslag med ca. 5000 medlemmer og forskjellige 
idrettsgrupper. Klubblokalenes funksjon bør i tillegg til kontorer for hovedadministrasjon og 
idrettsgruppene, møtelokaler og garderober omfatte trim/treningslokale(r), samt møte- og 
samlingslokaler for klubbens medlemmer og andre.  
 
Klubblokalene skal så langt mulig plasseres slik at de utgjør et bindeledd mellom 
idrettsanleggene, aktivitetsparken, ”innbyggertorget” og hotellet, og med det legge til rette for 
tette bånd mellom organisert og uorganisert aktivitet. 
Utforming av idrettsanleggene med tilknyttede kommersielle virksomheter må ta hensyn til 
muligheten for seksjonering av arealene for mulige forskjellige eierforhold. Det vises i den 
forbindelse til pkt. 4. 
Deltakerne står fritt til å foreslå andre lønnsomme kommersielle virksomheter i tilknytning til 
idrettsanleggene.” 
 

 


