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Valg av tomt til ny ungdomsskole på Åskollen

Innspill fra Glassverket IF
Fokus i Glassverket IF er å jobbe for et best mulig treningstilbud til våre medlemmer og bidra til et
positivt nærmiljø. Klubben er ikke forespurt om innspill til selve utredningsarbeidet som nå er
gjennomført i denne saken, men vi ønsker likevel å bidra til et best mulig beslutningsunderlag. Derfor
vil vi i dette notatet fremme våre synspunkter i saken relatert til idrett og arealbruk.
Dersom beslutningen i bystyret blir å bygge skole og hall på Lolland, vil det ikke påvirke klubbens
treningstilbud ut over tilgang på ny hall i bydelen. Glassverket IF vil gi DIR innspill til utforming av hall
slik at denne blir velegnet også for aktivitet utenfor skoletid. For idrettsanlegget på Åskollen vil det
bety at klubben jobber videre med å få gjennomført en ønsket oppgradering av kvaliteten på dagens
fotballbaner, som et klubb-internt prosjekt. Ut over det forventer vi at anleggsriggen på banen
fjernes og at området settes i stand slik det var. Som en del av det ber vi om at det legges til rette for
igjen å ha skøytebane på Åskollen (den er savnet).
Dersom beslutningen i bystyret blir å bygge skole og hall sentralt på Åskollen, blir klubbens
treningstilbud direkte påvirket og Glassverket IF har derfor en klar forventning om å delta aktivt i
arbeidet med utformingen av området, slik rådmannen nå legger opp til. Samtidig vil vi nedenfor gi
våre innspill til rådmannens innstilling før beslutningen om plassering skal tas.
Hovedutfordringen for klubben med plassering sentralt på Åskollen, er at treningsarealet blir
redusert. Alternativ 1A, slik det nå er tegnet inn, vil halvere parallell-kapasiteten i kjernetiden (fra kl
16 til kl 20) og den er allerede redusert pga anleggsriggen på området.
Klubben har i dag et antall fotball-lag som gjennom en normal uke, har behov for 2 fulle baner for å
opprettholde dagens treningstilbud. Dette må komme i tillegg til dagens kunstgressbane fordi denne
i hovedsak blir benyttet til kamp-aktivitet (både for GIF og andre klubber) i regi av fotballkretsen. Å
kun ha tilgang til 2 fulle baner inkludert dagens kunstgressbane (som skissert i alternativ 1A), blir for
lite ift dagens aktivitetsnivå. Det vil medføre at våre barn og unge må trene i andre bydeler/ klubber
(med de konsekvensene det har) og at vi i praksis må kutte i treningstilbudet på Åskollen. Det er ikke
akseptabelt for oss som idrettslag og vi tror det er mulig å unngå dette.
Norsk lov er tydelig på at det skal på plass «fullverdige erstatningsarealer» når friområder
omreguleres til bebyggelse. Glassverket IF vil nedenfor gi våre innspill til at plassering av ny
ungdomsskole sentralt på Åskollen (slik innstillingen legger opp til), ikke forringer Glassverkets
kvalitet på treningsarealer, men samlet sett gjør at tilbudet til trening og aktivitet blir bedre. For å
oppnå dette mener vi følgende må innfris:

•

Det må videreføres treningsareal tilsvarende 3 store spill-flater med kunstgress.
Arealbehovet er et minimum ift dagens aktivitetsnivå, og kunstgress-dekke vil gjøre det bedre
enn i dag. Klubben har for flere år siden meldt inn behov for større kunst-gresskapasitet slik at
kunst-gress dekke, er en ønsket forbedring (og klubben står på «venteliste» for å få dette).

•

Mulighet til å bruke en kunstgressbane også på vinterstid
Det finnes ikke et reelt erstatningsareal i kvadratmeter for det utbyggingen vil legge beslag
på, men for å oppnå «fullverdige erstatningsarealer» ønsker vi som kompensasjon for den
fotballflaten vi mister til skolebygg, mulighet til å bruke en av kunstgressbanene på vinterstid.
Da får vi et reelt tillegg til dagens tilbud. Det må da legges til rette for at dette blir mulig.

•

En av de nye kunstgressbanene rigges for kunst-is på vinterstid
For å oppnå «fullverdige erstatningsarealer» for den skøytebanen bydelen hadde der
anleggsplassen nå ligger, fremmer vi forslag om at en av de skisserte erstatningsbanene
bygges slik at det kan legges kunstis på den om vinteren. Da får bydelen tilbake en
etterlengtet isflate som kan stimulere til mer aktivitet i vinterhalvåret.

•

Det bygges dobbel hall fremfor å ha to frittstående på samme område
Det er ønskelig å ha en dobbel-hall istedenfor 2 enkelt haller. Dette gir mer effektiv drift, flere
bruksmuligheter og beslaglegger mindre grøntareal hvis dagens hall oppgraderes og utvides
med nødvendig kapasitet/ fasiliteter.
Hvis dagens hall ikke kan bygges på, bør den nye hallen uansett bygges dobbel og dagens hall
rives. Der dagens hall er plassert må det da opparbeides bane-areal beregnet på de yngste
barna (3’er, 5’er og evt 7’er fotball) slik at dette «lilleputt-området» kan avlaste øvrig
treningsareal.

Dersom bystyret beslutter at ny skole og hall skal bygges sentralt på Åskollen ønsker vi en
representant inn i de arbeidsgrupper el.l. som skal jobbe med dette videre, for å ivareta klubbens
interesser i arbeidet. Vi forventer i tillegg at DIR inkluderes på samme måte.
Et samlet styre er av den oppfatning at det nå er viktig at politikerne fatter en beslutning i saken.
Så vil Glassverket IF jobbe videre med Drammen idrettsråd og byens politikere for å legge til rette for
best mulig treningstilbud innenfor de rammene som blir satt av bystyret.
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