
 MØTEREFERAT 
 
Prosjekt: Multifunksjonshall – Marienlyst Drammen 
Møtedato / -tid: 05.11.2014, kl. 11.00 Type møte: Koordineringsmøte    

Sted: Drammen Eiendom KF Møte nr.: 4 

Referent: Rune Scheele Dato: 06.11.2014 
 
Distribusjon: 
Møtedeltakere: 

Rino Pettersen P.ansv. Drammen Eiendom KF (DKE) 
Arve Røren  Drammen Kommune Vei, natur og idrett (VNI) 
Oddvar Moen  Daglig leder Drammen Idrettsråd (DIR)  
Jan Rockstad  Drammen Idrettsråd (DIR) (Observatør) 
Jan Beckmann  Daglig leder Drammen Scener (DS) 
Ulf  Tellefsen  Drammen Kommune Byprosjekter (DKB) 
Geir Skinnes  Drammens Idrettsråd (DIR)(Observatør) 
Per Burud  Drammen Idrettsråd (DIR) 
Rune Scheele PL Thorvaldsen (TT) 
Lars Michelsen PL Thorvaldsen (TT) 
    
Kopi sendt: 
Deltakerne   
   
 Neste møte: 19.11.14 kl.11.00 Sted: Drammen Idrettsråd 

 FEIL ELLER UKORREKTHETER I REFERAT MELDES TIL REFERENT SNAREST 
 
SAK NR. INNHOLD ANSV. FRIST 

 Hensikten med møtet: 
 
Prosjektgruppa har gjennom fase 1 hatt 4 møter og er nå enig om 
konseptet for ny multifunksjonshall (MFH), mellombygg og 
eksisterende Drammenshall som ett anlegg. Dette er nå 
sammenfattet i ett arealskjema dat. 22.10.14 samt en volum modell 
datert 22.10.14. som er presentert i dagens møte. Fotavtrykket som 
bygningsvolumet beskriver skal danne innspill til videre planarbeid 
mot en regulering av Marienlyst nord området. 

  

1.0 Presentasjon og gjennomgang av 3D- modell for ny 
multifunksjonshall, mellombygg og eksisterende  
Drammenshall. 

  

1.1 Drammen Scener er fornøyd med volumet i prosjektet som 
presenteres. Det er ca. 3000 m2 gulvflate og 12 m fri høyde i ny 
multifunksjonshall. En av kommunikasjons gatene mellom 
eksisterende og ny hall må lages bredere fra dagens ca. 2 m, til ca. 
5 m. bredde. Dette for å muliggjøre lastebil transport.   
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Status 05.11.14 
Endring av korridor til 5 m er utført i modell datert 22.10.2014. 
  

1.2 Treningsrom som også skal benyttes som VIP rom/VIP kafeteria 
konferanselokale bør speilvendes mot ny multifunksjonshall. 

 
Status 05.11.14 
Endringen er mulig innenfor volummodell av 22.10.2014, men 
utføres på ett senere tidspunkt da den forårsaker mange interne 
omrokkeringer av arealer. 

 

  

1.3 Internveier rundt ny multifunksjonshall og mellombygg bør vises på 
alle sider.   
 
Status 05.11.14 
Nødvendige internveier for manøvrering av trailere, HC.parkering, 
avfallshåndtering ol. er utført i situasjons plan/volummodell med 
fotavtrykk MFH og internveier av 22.10.2014. 
Prosjektgruppen har ikke diskutert mulig utnyttelse av eksisterende 
parkeringsplass foran Drammenshallen. Det er viktig at samspillet 
med omgivelsene og krav til adkomstsoner, drift, universell 
utforming, nødvendige frisoner for publikum fra MFH og Gamle 
Gress mm. blir ivaretatt ved en eventuell planlegging av nytt bygg på 
dagens  parkeringsplass. Prosjektgruppen definerer funksjonskrav til 
utvendige soner rundt MFH.     

 

  

1.4 Byggegrenser og ny miljøgate i Bjørnstjerne Bjørnsonsgate bør 
legges inn i grensen mot Ny multifunksjonshall. Ulf har oversendt 
tegninger.  

 
Status 05.11.14 
Situasjons plan/volummodell med fotavtrykk MFH og internveier av 
22.10.2014. er oppdatert for disse punktene. 

 

  

1.5 Tilskuerkapasitet skal være 6250 personer for ny multifunksjonshall 
slik at det kan dekke opp til innledende runder for internasjonale 
håndballkamper damer. Dette revideres inn i modellen. 
 
Status 05.11.14 
Volum modell datert 22.10.2014. er oppdatert med tribune kapasitet 
for 6250 personer. Prosjektgruppen ønsker i tillegg en avklaring fra 
styringsgruppen vedr. behov for utredning av en hall med 8000 
sitteplasser. Rino tar dette med styringsgruppen. Det ble kort 
kommentert fra PL.at det kunne bety en utvidelse med 5 m på alle 
sider av hallen. Prosjekt ansvarlig påpekt i den anledning at det vil 
bli svært vanskelig å flytte byggegrensen lengre mot vest. MFH bør 
løses innenfor den skisserte tomtegrensen.   

 

  

1.6 Det legges inn romslig høyde min. 16 m i reguleringen, samt en 
mulig 3 etasje i mellombygget. (Ulf/Rino vurderer dette i det videre 
arbeidet) Takform er ikke diskutert og kan utgjøre store høyde 
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forskjeller. 
 
Status 05.11.14 
Takformen på MFH er ikke bestemt og prosjektgruppen mener vi bør 
opprettholde en romslig reguleringshøyde på inntil 25 m for å kunne 
ivareta ulike takformer. For mellombygget er høyden på 16 m som er 
samme høyde som Drammenshallen vurdert å gi nok fleksibilitet. 
Dette oppsummeres som innspill til reguleringen. 

1.7 Ny Multifunksjonshall med mellombygg er nå ca. 7500 m2 BTA. Det 
er viktig at en raskt gjør en vurdering om dette volumet kan dekkes 
økonomisk innenfor de rammene som er kjent i prosjektet. 
 
Status 05.11.14 
Dette punktet startes opp umiddelbart og ferdigstilles januar 2015. 
 
 

  

2.0 Fremdrift   
2.1 Foreløpig hovedfremdriftsplan: 

 
Premisser for regulering : okt-2014 
Antatt fotavtrykk areal : Nov/des-2014 
Kostnadsestimat : jan/feb-2015 
 
 
Status 05.11.14 
Premisser for regulering : okt-2014. Prosjektgruppen er enig om 
innspill til reguleringen basert på volummodell av 22.10.2014. 
Antatt fotavtrykk areal : Nov/des-2014. Prosjektgruppen har er enig 
om situasjons plan/volummodell med fotavtrykk MFH og internveier 
av 22.10.2014. 
Kostnadsestimat : jan/feb-2015. 
Dette punktet startes opp umiddelbart og ferdigstilles januar 2015. 

 

  

3.0 Møteplan   
 Møteplan: 

Møte 4:  5.11.2014 Utkast til rammer for regulering.  
 
Status 05.11.14 
Det gjennomføres prosjektgruppemøte hver 14 dg. frem til medio 
januar 2015. I tillegg blir det avholdt særmøter i mellom ukene. 
Deltagelse i særmøter vurderes etter hvilken kompetanse temaene i 
møtet har behov for. Første møte 19.11.14 kl.11.00 på idrettens 
hus/Drammenshallen. 

 

  

4.0 Økonomi   
 Ved avslutning av fase 1 vil det bli utarbeidet overslag over 

idrettsanlegget for både investering og drift. 
 
Status 05.11.14 
Dette punktet startes opp umiddelbart og ferdigstilles januar 2015. 
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5.0 Gjennomgang og oppdatering av prosjektgruppas mandat og 
gjenstående oppgaver. 

  

5.1 Lage utkast til prosjektplan 
  

• A: Fotavtrykkets areal for Drammenshallen, MFH og 
mellombygget er nå definert i situasjonsplan A10-1 av 
22.10.14. 

• B: Arealbehov for ytre miljø adkomst, parkering og 
infrastruktur er definert i situasjons plan A 10-1 av 
22.10.14. 

• C: Areal behov internt i bygget er avstemt i prosjektgruppen 
iht. areal oppsettet av 22.10.14. og modell plan av 
22.10.2014.  

• D: Arealoppsett av 22.10.2014 og reguleringsmessige 
innspill er nå innenfor de kjente økonomiske forventninger. 

 

  

5.2 Sikre oppfølging av bystyrets vedtak 
 

• A: Marienlyst området skal baseres på utkast til 
samarbeidsavtale mellom Drammen idrettsråd(DIR) og 
Drammen kommune(DK) om Marienlystområdet dat. 
12.03.2014.  
Avtalen mellom DIR og DK er senere undertegnet med 
samme innhold som utkast til samarbeidsavtale av 
12.03.2014. Dette er fulgt opp gjennom prosjektgruppens 
møter. 
 

• B:Arbeidet med MFH baseres på at Drammenshall beholdes 
og videreutvikles med ny tvillinghall mot vest. Mulighet for 
annen arealbruk kombinert med multifunksjonshallen 
vurderes nærmere. Evalueringsgruppens anbefalinger 
legges til grunn for det videre arbeidet med reguleringsplan. 
Dette er hensyntatt i fase 1 gjennom volumstudiet og 
arealskjema av 22.10.2014 som er utført av prosjektgruppen. 
 

• C:Driftsmodeller for ny multifunksjons hall på Marienlyst skal 
også involverer Drammen Scener.  
Drammen Scene ved Jan Beckmann har deltatt i 
prosjektgruppen i fase 1. Videre arbeid med dette punktet 
settes nå i gang og ferdigstilles medio jan. 2015. 

 
 

  

5.3 Bygge på føringer i saken herunder avtale med idretten 
 

• Det er gjennomført 4 møter i prosjektgruppen hvor DIR og 
Drammen Scene er representert, samt ett møte med 
Buskerud idrettskrets. Dette har resultert i en omforent 
volummodell og ett areal skjema av 22.10.14. for NMH og 
eksisterende Drammens hall. 

 

  

5.4 Vurdere alternative driftskonsept    
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• Dette punktet startes umiddelbart og ferdigstilles medio 
januar 2015. 

 
5.5 Økonomianalyse både av investering og drift 

• Dette punktet startes opp umiddelbart og ferdigstilles januar 
2015. 

 

  

5.6 Ivareta MFH’s interesser i reguleringsprosessen.  
• PL fra Thorvaldsen deltar i møter med MU og 

reguleringsarkitekter. Andre deltagere ved behov. 
 

 

  

5.7 Rapportere til styringsgruppa 1. gang pr. mnd.  
• Prosjekt gruppa leverer første rapport medio november 2014.   
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