
 MØTEREFERAT 
 
Prosjekt: Multifunksjonshall – Marienlyst Drammen 
Møtedato / -tid: 03.12.2014, kl. 11.00 Type møte: Koordineringsmøte 

prosjektgruppemøte    

Sted: Marienlyst idrettens hus Møte nr.: 6 

Referent: Rune Scheele Dato: 04.12.2014 
 
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) 
Lars Michelsen PL Thorvaldsen (TT) 
    
Kopi sendt: 
Deltakerne   
   
 Neste møte: 17.12.14 kl.11.00 Sted: Drammen Idrettsråd 

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

0.00 Hensikten med møtet: 
 
Det ble i møtet gjennomgått kort status etter at prosjektgruppen i 
forrige møte ble delt i to arbeidsgrupper som nå skal jobbe med 
hvert sitt tema. 
Gruppe 1 : 
Vurdere alternative driftskonsept: Gruppen består av Jan 
Beckmann, Arve Røren, Per Burud og Rune Scheele. Målet er å 
presentere mulig leietager liste og grovt driftsregnskap til neste 
møte. Målet er å presentere komplett driftskonsept i løpet av januar 
2015.    
Gruppe 2:   
Økonomianalyse både av investering og drift: 
Gruppen består av Lars Michelsen, Oddvar Moen og Arve Røren 
som fremskaffe vurderinger og kalkulasjon av investeringen. Det er 
besluttet at Bygganalyse trekkes inn som uavhengig ekstern hjelp. 
Ferdig vurdering leveres i løpet av januar 2015.   
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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):  
 
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. 

  

1.05.02 Økonomianalyse både av investering og drift (Gruppe 2): 
 
Status 19.11.14 
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. 
 

  

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

  

 
07.01.2015  Side 2 av 3 



 MØTEREFERAT 
 
SAK NR. INNHOLD ANSV. FRIST 

reguleringsarkitekter. Andre deltagere ved behov. 
Status 03.12.14 

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

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. 
 

  

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. 
 

  

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. 
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