
 MØTEREFERAT 
 
Prosjekt: Multifunksjonshall – Marienlyst Drammen 
Møtedato / -tid: 08.10.2014, kl 09.00 Type møte: Særmøte   

Sted: Drammen Eiendom KF Møte nr.: 1 

Referent: Rune Scheele Dato: 09.10.2014 
 
Distribusjon: 
Møtedeltakere: 

(Rino Pettersen)  (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) 
Jan Beckmann  Styreleder Drammen Scener (DS) 
(Ulf  Tellefsen)  (Drammen Kommune Byprosjekter (DKB)) 
(Geir Skinnes)  (Drammens Idrettsråd (DIR)) 
Per Burud  Drammen Idrettsråd (DIR) 
Rune Scheele PL Thorvaldsen (TT) 
(Lars Michelsen PL Thorvaldsen (TT)) 
    
Kopi sendt: 
Deltakerne   
   
 Neste møte:  Sted: Drammen Idrettsråd 

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

 Hensikten med møtet: 
 
Dette særmøtet var avsatt for å sammenfatte prosjektgruppens  
krav, behov og ønsker i forbindelse med nytt hallanlegg i og ved  
Drammenshallen. Målet er å få frem ett arealskjema som er 
grunnlaget for en modell av nye Drammenshall som inkluderer 
mellombygg og Ny Multifunksjonshall. I møte 14 oktober skal 
modellen gjennomgås og vise prosjektets fotavtrykk og volum. 
  

  

1.0 Viktige prosjektforutsetninger som innspill fra prosjektgruppen: 
 

1) For Drammen Scener er det viktig at man har en minimums 
fri høyde på 12 m ved scenen (2 m oppbygg for scene og 10 
m for omramming av scene.) i tillegg kommer takbjelker og 
tak som vil gi ytterligere 2-3 m høyde. Det er ikke lagt opp til 
noe loft over scenen. Dette betyr at total bygge høyde kan bli 
opp i mot 15 m. Hallen kan trappes ned til 7 m fri høyde der 
hvor publikum skal sitte/stå. Det bør være 3-4 m frihøyde 
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over evt. Sitte plasser under arrangementene. 
2) Jan i DS bekrefter at en gulv plass på ca. 3000 m2 er stort 

nok for deres aktiviteter som på det meste skal romme 5000-
6000 mennesker. 

3) DS/Events vil også ha behov for ett fast lager som ble anslått 
til ca. 50-100 m2.  

4) Vedrørende nye håndball flater for internasjonale 
kvalifiseringskamper menn/damer. Det legges opp til 3 
spilleflater av 25X45 m, da dette gir maks støtte via 
tippemiddel ordningen. Da vil man fint få til en håndballflate 
på tvers for internasjonale kvalifiseringskamper som med 
sikkehetssone må være 28X48 m. Det legges opp til ca. 
2000 faste tribune sitteplasser, og 4000 fleksible 
tribuneplasser slik at man kan rigge hallen for håndballkamp 
med 6000 sitteplasser. 

5) Turn i Drammen er svært populært og de er på utkikk etter 
mer egnede fasiliteter. Det kan legges opp til at en eller flere 
flater i Ny Multifunksjons hall kan brukes til Turn. Det må da 
lages en ca. 3 m dyp grav for falldemping likt det som er i 
ROS Hallen.  

6) Det legges opp til ett eller flere fleksible rom som kan ha 
forskjellig bruk. Det etableres en liten gymsal (Arve sjekker 
riktige mål) som også kan brukes som VIP-rom, Presse eller 
til konferanser ved spesielle anledninger. 

7) Etablering av fast boksering som krever mye rigging. 
Prosjektgruppen mente at det ikke var behov for å etablere 
en fast boksering, da bokseklubben har etablert seg på annet 
sted i Drammen. 

8) Det bør etableres ett utvendig lager på tomten i tilknytning til 
bygget, eller evt. som en satellitt i nærheten. Lokalt 
innendørs lager må etableres for stoler/bord etc. 

9) Lagring av Teleskop tribune må vurderes, og evt. Kanskje 
fraktes til satellitt lager. 

10) Prosjektgruppen mener at arealene bak Drammenshallen 
kan brukes til evt. utvendige konstruksjoner som søppel 
kontainere, kaldt lager etc. 

11) Kafeteria / Kjøkken/kantine må forsyne hele bygget. Krav til 
kjøkkenet må ha et fornuftig nivå, da det ssv. vil være 
catering som ordner mat til større arrangementer, Events og 
konferanser. 

12) Det sjekkes ut om vaktmester/personell skal ha egen 
garderobe/dusj. 

13)  Det må ssv. etableres ett søppel rom innvendig, i tillegg til 
komprimator mm. utvendig for å opprettholde krav til 
søppelsortering.  

14) Næringsarealer, kontorer og klasserom må vurderes videre 
etter samtale med bla. Buskerud Idrettskrets. Foreløpig 
avsettes 1000 -2000 m2 for dette formålet.  

15) VIP areal, større kafeteria/Presse arealer må etableres i 
fleksible rom, eller i noen av hallflatene under spesielle 
arrangement. Kafeteria og kjøkken dimensjoneres for maks 
100 personer. 
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16)  Utvendig areal må dekke parkering av TV-trailere, 
inntransport av scene utstyr, HC-parkering, Containere mm.    
 

 
 Andre viktige grep i den videre bearbeidingen av prosjektet:: 

 
1) Det er viktig med god kommunikasjon mellom ny og 

gammel hall, og en del av mellombygget må ta hensyn 
til dette. 

2) Baksiden av Drammenshallen vil ligge mot den nye 
miljøgata Bjørnstjerne Bjørnsons vei og det må tas 
hensyn til i det videre prosjektarbeidet.  

3) Det er fra prosjektansvarlig forutsatt at garderobedelen i 
sør for Drammenshallen beholdes, og at evt. Ytterligere 
bygging her ikke tas stilling til nå, men kan være en 
fremtidig potensiell mulighet.  

 
 

  

2.0 Fremdrift   
2.1 Foreløpig hovedfremdriftsplan: 

 
Premisser for regulering : okt-2014 
Antatt fotavtrykk areal : Nov/des-2014 
Kostnadsestimat : jan/feb-2015 
 

  

3.0 Møteplan    
  

Møteplan: 
 
Møte 3:  14.10.2014  

1) Avklare/Areal funksjoner og avhengigheter 
2) Forberede møte med MU 
3) Avtale hvem og hvor vi møtes 28.10.14 

 
Møte 4:  28.10.2014 Utkast til rammer for regulering  
 

  

4.0 Økonomi   
  

Ved avslutning av fase 1 vil det bli utarbeide overslag over 
idrettsanlegget. 
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