
 MØTEREFERAT 
 
Prosjekt: Multifunksjonshall – Marienlyst Drammen 
Møtedato / -tid: 07.01.2015, kl. 11.00 Type møte: Koordineringsmøte 

prosjektgruppemøte    

Sted: Marienlyst idrettens hus Møte nr.: 7 

Referent: Rune Scheele Dato: 08.01.2015 
 
Distribusjon: 
Møtedeltakere: 

Rino Pettersen BH 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) 
   
    
Kopi sendt: 
Deltakerne   
Lars Michelsen PL Thorvaldsen (TT) 
 Neste møte: 13.01.15 kl.10.30 Sted: Drammen Idrettsråd 

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

0.00 Hensikten med møtet: 
 
Gjennomgang og status for de to prosjektgruppenes arbeider : 
Gruppe 1 : 
Vurdere alternative driftskonsept: Gruppen består av Jan 
Beckmann, Arve Røren, Per Burud og Rune Scheele.     
Gruppe 2:   
Økonomianalyse både av investering og drift: 
Gruppen består av Lars Michelsen, Oddvar Moen og Arve Røren.  
 

  

1.0 Prosjektgruppens oppgaver – mandat 
 
Av de 7 opprinnelige oppgavene prosjektgruppen skulle 
gjennomføre, gjenstår nå i hovedsak 2 av oppgavene for oppfølging. 

  

1.05.01  
Vurdere alternative driftskonsept (Gruppe 1):  
 

  

Siv.ing. Trond Thorvaldsen AS 
Postboks 389, 1471 Lørenskog. Bibliotekgata 30, 1473 Lørenskog Tlf. 67 17 75 50 
E-post: epost@sivingtt.no   Web: www.sivingtt.no   Org.nr.: NO 943 107 432 MVA 
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Status 19.11.14 
Det er dannet en intern gruppe (Gruppe 1) bestående av Jan 
Beckmann, Arve Røren, Per Burud og Rune Scheele som 
presenterer Årshjul, mulig leietager liste, og grovt 
driftsregnskap til neste møte basert på erfaringer fra DK i 
dag. 

Status 03.12.14 
Det har vært ett arbeidsmøte i gruppen, hvor det ble gjennomgått 
hvordan dagens Drammenshall driftes, og hvilken økonomi som 
ligger til grunn. Arve la frem ett utkast for årshjul med tilhørende 
inntekts bilde for dagens og mulig ny multifunksjonshall. Deretter 
gikk Jan gjennom ulike scenarier for events, konserter, messer, 
konferanser mm. Det ble besluttet å utarbeide ett regneark som 
omfatter de ulike årshjulene med tilhørende økonomi som 
presenteres i neste prosjektgruppemøte – utføres av Thorvaldsen 
v/Rune. Gruppen må også få frem forutsetninger som er viktige for 
driftskonseptet og regnemodellen. 
Det ble diskutert hvor langt ned i regnstykket vi skal gå og hva vi 
skal ha med av for eksempel.: finanskostnader, avskrivninger osv. 
Rino påpekte at det i DKE prosjekter ble avsatt 350 kr/m2/år til FDV. 
Det fremkom også at Drammensbadet kan brukes som eksempel, 
da det innehar mange av de samme elementene. Arve fremskaffer 
også dette grunnlaget. 
 
Status 07.01.15 
Det har vært to arbeidsgruppe møter i perioden, samt en del direkte 
kontakt med Tommy i VNI. Det er laget ett oppsett med  
forutsetninger for driftskonseptet gjennomgått, og kommentert. Det 
er medtatt finanskostnader forutsatt en investering på 100 mill. 
inkl.mva. som toppfinansiering av ny multifunksjonshall. Kostnader 
for mellomfinansieringen er ikke vurdert i tillegg i regnestykket. 
Toppidretten er lagt inn med 10 timer trening/uke og 8 kamper i 
uken. I skoletiden er flatene (=en håndballbane) 100 % utleid til 
skolene. Bredde idretten bruker resten av de ledige timene påp 
kveldstid i hallens åpningstid. Det er per nå forutsatt at Events, 
konserter mm. skjer i perioden fra 15-juli – 15 august. En slik 
fordeling er nok vanskelig å få til i praksis, og bør endres. Konserter,  
Events mm. ser imidlertid for seg å bruke bare en av hallene, slik at 
den andre hallen fortsatt kan benyttes av idretten.Vask vedlikehold 
er trukket ut av halltiden. Det ble videre vist ett regneeksempel hvor 
Events mm. bidrar svært positivt til økonomien i hallen. 
Lønnsomheten for Events vil også avhenge av riggmuligheter og 
hvor godt hallen blir utstyrt for Events mm. Regnestykket for Events 
mm. bør justeres for bortfall/erstatning av annen leie. Eventuell 
mulighet for utleie av utearealer, kiosk etc. var ikke medtatt.  
Det jobbes nå videre med regne modellen for driftskonseptet for å få 
frem valg og forutsetninger. 
 
 

1.05.02 Økonomianalyse både av investering og drift (Gruppe 2): 
 
Status 19.11.14 
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Det er dannet en gruppe bestående av Lars Michelsen, Oddvar 
Moen og Arve Røren som fremskaffe vurderinger og kalkulasjon av 
investeringen. Det vurderes videre i gruppen om uavhengig ekstern  
hjelp må trekkes inn i arbeidet. 
 
Status 03.12.14 
Det er bestemt at gruppen støtter seg på tidligere beregninger fra 
Bygganalyse, og at de også er med i denne runden for å støtte 
gruppen. Arbeidsgruppen påpekte at de ønsket litt rammer for hvor 
langt ned de skal dukke i sin økonomianalyse.   
Kostnader ved driftsstans utleie av hall, evt. økt trafo kapasitet, 
usikkerhet ved håndtering av overvann/drensvann, opparbeidelse av 
andeler av veier osv. - vil bli ivaretatt i de økonomiske 
overslag/estimater. 
 
Status 07.01.15 
Det ble lagt frem økonomiske modeller for investeringen i hallen på 
tre nivåer. Det er modellert kostnader for en hall med 600 tilskuere, 
6250 tilskuere og 8000 tilskuere. Kalkylen er også oppdelt i hoved 
deler som : Min. Mid. og Max hall, mellombygg, riving, utomhus og  
infrastruktur. De ulike alternativene representerer arealer fra 9.700 
m2 til 11.300 m2 BTA. Det ble stilt spørsmål om tippemidler er med i 
de økonomiske modellene og det sjekkes opp til neste møte. Det 
arbeides videre med å lage forutsetninger for de økonomiske 
modellene og få tydelig frem hvilke valg som er tatt. 
 
 

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

reguleringsarkitekter. Andre deltagere ved behov. 
Status 03.12.14 

Det er avtalt møte og presentasjon for MU, 12.12.2014 kl.08.00. 
 

Status 07.01.15 
Informasjons møte er avholdt for MU. Det ble i møtet gjennomgått 
statusrapport for november fra prosjektgruppen. Det ble i møtet ikke 
avklart MU’s videre fremdrift. 

 

  

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

 
Status 19.11.14 
Underveis rapport er gjennomgått og vil ssv. foreligge klar for 
utsendelse 20.11.14. 
Status 03.12.14 
Underveisrapport for nov.2014 er sendt over til styringsgruppa. 
 
Status 07.01.15 
Det er planlagt en muntlig orientering for styringsgruppen 03.02.15, 
og da må underlaget være klart senest 30.01.15. Arve sjekker om 
det er tilstrekkelig med forberedelses tid for muntlig fremleggelse fra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.01.15 
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30.01.15 til 03.02.15.  
 
 

2.0 Fremdrift   
2.04.01 Fremdrift  

 
Kostnadsestimat: jan/feb-2015. 
Dette punktet startes opp umiddelbart og ferdigstilles januar 2015. 
 
Status 19.11.14 
Prosjektgruppen er kjent med fremdriften og starter nå del 2, i fase 
1. 
Status 03.12.14 
Fullstendig rapport/oversikt forventes levert medio feb.2015. 
 
Status 07.01.15 
Det er muntlig rapportering, statusrapport 3 feb.2015 som er målet i 
denne perioden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.0 Møteplan   
3.04.01 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. 
Status 19.11.14 
Det er innkalt til prosjektgruppe møter hver 14 dag, og hver gruppe 
avtaler evt. møter utover dette. 
 
Status 07.01.15 
Det er avtalt to prosjektgruppemøter til, og dette bør da danne 
grunnlaget for gruppens samlede oppfatning av drift og 
investeringsnivå. 
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