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REFERAT  BRUKERMEDVIRKNINGSMØTE 
FJELL 2020 – PARALLELLOPPDRAG 
MØTE MED IDRETTSORGANISASJONER 
 

 

  Arkivnr 
 

 
Dato Møtetid fra - til Sted 
 

12.01.2015 kl. 16.00-18.00 Ilebergveien 21 
Møteinnkalling til Referent 
 

Drammen Idrettsråd 
Ski- og ballkubben Drafn, Fjell Sportsklubb, Drammen Basketballklubb, 
Drammen Sportsdanseklubb, Skoger og Fjell karateklubb, 
Drammen Cricketklubb 
DK/ Vei, Natur og Idrett.  
 

Monika Pedersen 

Tilstede Fraværende 
 

Oddvar Moen – Daglig leder, Drammen Idrettsråd 
Jan Rockstad – Styreleder, Drammen Idrettsråd 
Per Burud – Styremedlem, Drammen Idrettsråd 
Bjarne Stabekk – Ski- og ballklubben Drafn  
Janne Hafskjold – Drammen Idrettsråd 
 
Arve Røren– Vei, natur og idrett (VNI), Drammen kommune 
Elise Alfheim – Byplan, Drammen kommune 
Parminder Kaur Bisal – Prosjektleder Fjell 2020, Drammen kommune 
Paul Røland – Daglig leder, Drammen Eiendom KF 
Monika Pedersen – Prosjektansvarlig/ Drammen Eiendom KF 

Fjell Sportsklubb 
Drammen Basketballklubb 
Drammen Sportsdanseklubb 
Skoger og Fjell karateklubb 
Drammen Cricketklubb 
 

 

 

 Referat 
 

01. 
 

 

Generelt 
Bystyret i Drammen har i oktober 2013 fattet vedtak om at Fjell Bydel skal utvikles med 
bygging av nye idrettshaller med tilbud for skole- og kulturaktiviteter.  I tillegg skal Fjell 
barneskole rustes opp for fremtiden. 
 
Drammen Eiendom KF har jobbet med planene og tre arkitektkontorer har levert sine forslag til 
utforming av byggene. Planene presenteres til beboere, organisasjoner, foreninger og klubber 
med tilknytning til Fjell for å få innspill til det videre arbeidet med reguleringsplan og 
byggeprosjekt.  
 
DK v/Byplan presenterer resultatet fra parallelloppdraget med relevante temaer til 
medvirkning. 
 

02 Tilbakemeldinger  
 

02.01 Parallelloppdragene 
 Det bør prioriteres en løsning hvor idrettshall har kort avstand til fotballbanen (pga. 

sambruk av garderobeanlegget).  
NB: Fotballplassen har ikke et eget garderobeanlegg pr. nå. 

 Idretten ønsker at løsningen skal gi mulighet til en samkobling av hall nr. 2 (ved en evt. 
senere utbygging). 

 
Forslag fra Link utelukker en samkobling og forslag fra Fortunen har størst avstand mellom 
hall og fotballbane og skole. Ut i fra dette anses forslag fra Grønmo Arkitekter som best.   
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02.02 Idrettshall(er) 
 Det anses som viktigst at hallkapasiteten på Fjell tilfredsstiller de lokale 

idrettsforeningens/bydelens behov. Idrettsorganisasjonen ser foreløpig ikke behovet for 2 
haller for Fjell. Trinnvis utbygging er derfor en god løsning. 

 
Kommunen bes om å fortsatt vurdere mulighetene for å bygge idrettsarealer i det gamle 
senteret. Dette som en evt. erstatning av hall nr. 2. Her kan matteidretter eller dansesal 
lokaliseres. DEKF informerer om at bygget ikke eies av Drammen Kommune. 
 
 Nye idrettsarealer må bygges iht. idrettenes behov og må tilfredsstille alle krav iht 

spillemidler. Det må være arealer som er funksjonelle først og fremst for idretten. 
Tilpasninger for skolebruk, bydelsfester osv. må gi minst mulig kompromissløsninger for 
idrettsbruk.  

 Scene må utformes slik at det ikke gir farlige situasjoner under kamp/spill. 
 Idrettstilbudet må suppleres med matteidretter. Dansesal/ festsal bør kunne tilrettelegges 

også for bruk for matteidretter, kampsport. Det forutsetter plass for lagring av matter.  
 

02.05 Utearealer fotball 
 Fotballtilbudet må prioriteres for Fjell. Det er veldig mange som bruker banen. 
 Fotballplassen trenger et garderobeanlegg. Dette er veldig viktig.  
 11banen bør utstyres med undervarme, for å sikre helårsbruk. Det må undersøkes hvorvidt 

Fjell Varmesentral kan bidra med miljøvennlig energileveranse til dette.  
 Det er behov for en ny 7er bane, som bør fortrinnsvis plasseres i tilknytning til 11banen. 
 
JR foreslår en løsning hvor dette kan oppnås ved å snu 11 banen og plassere en 7er bane på 
dens østre side. Det skal evt. også gi plass for en cricketbane. Dagens parkering vil da 
forsvinne og det foreslås erstattet under fotballbanen. Det bes om at DK vurderer dette. 
 

02.07 Utearealer generelt 
 Det bør tilrettelegges for en isbane (for eks. den nye 7er banen) Det er viktig å tilrettelegge 

for skøyting på Fjell, både for skolen og befolkningen for øvrig. Snøfattige vinter bidrar til 
økt bruk av skøyter. 

 Fjell sentrum er på Øvre platå og fremtidig bebyggelse må gi nok rom for utetorg osv.  
 Akebakken er en viktig kvalitet i uteområdet og bør beholdes. 
 

03 Oppfølging 
Referat oversendes til alle møtedeltakerne og -innkalte. Tilbakemeldinger til referat mottas av 
undertegnede ved mail: monika.pedersen@drmk.no. 
Innspill som dokumentert i referatet vil medtas i den videre planprosessen.  
Bystyresak om resultat av brukermedvirkningen forventes for våren 2015. 
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