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Prosjekt: Multifunksjonshall – Marienlyst Drammen 
Møtedato / -tid: 14.10.2014, kl 13.00 Type møte: Koordineringsmøte    

Sted: Drammen Eiendom KF Møte nr.: 3 

Referent: Rune Scheele Dato: 14.10.2014 
 
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) 
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) 
Philippa Darnell  AKM  
Kopi sendt: 
Deltakerne   
   
 Neste møte: 05.11. 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 3 møter fått opp krav, behov 
og ønsker i forbindelse med nytt hallanlegg i og ved eksisterende 
Drammenshallen. Dette er nå sammenfattet i ett arealskjema som er 
grunnlaget for den modellen som er presentert i dagens møte. Det 
er viktig at vi får frem eventuelle innsigelser mot det nye prosjektet i 
løpet av møtet slik at vi kan sammenfatte prosjektgruppas felles 
innstilling. Prosjektet skal da inkludere eksisterende Drammenshall, 
nytt mellombygg og ny multifunksjonshall. Dette fotavtrykket og 
volumet skal danne innspill til videre planarbeid mot en regulering av 
Marienlyst området. 

  

1.0 Presentasjon av 3D- modell for Ny Multifunksjonshall, 
mellombygg og eksisterende Drammenshall.  
 
Det er viktig å påpeke at modellen kun er et volum studie, og at 
funksjoner ikke er endelige og godt nok bearbeidet hva gjelder 
plassering. Alle arealer som det er enighet om i Arealskjema er 
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dekket innenfor modellen. 
Modellen ble gjennomgått, og følgende kommentarer og justeringer 
skal revideres i modellen: 
 

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.   

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

3) Internveier rundt ny multifunksjonshall og mellombygg bør 
vises på alle sider.   

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

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. 

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 forskjeller. 
 

 Andre viktige grep i den videre bearbeidingen av prosjektet:: 
 

1) 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. 

 

  

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 4:  5.11.2014 Utkast til rammer for regulering 

  

4.0 Økonomi   
  

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