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 Hensikten med møtet: 
Gjenoppstartsmøte i prosjektgruppen etter vedtak i bystyret av 
23.04.2014 hvor det er delegert ett mandat fra Rådmannen til 
prosjektgruppa for å starte arbeidet med utviklingen av Ny 
Multifunksjons hall – Marienlyst Drammen.  
Prosjektet er overført fra DKB til DKE, hvor Rino Pettersen er 
prosjektansvarlig. Den nye prosjektgruppa består av mange av de 
samme personene som var med i evaluerings gruppa tidligere. I 
tillegg er det tilført prosjektledelse fra Thorvaldsen som er 
rammeleverandør til DKE og har lang erfaring med å bygge ulike 
idretts og multifunksjons haller. Hovedmålet for møtet var å 
gjennomgå status og friske opp igjen det arbeidet som ble avsluttet 
for ca. ett år siden i evaluerings gruppen før innstillingen og vedtaket 
i bystyret. 
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Målet med prosjektgruppens arbeid nå i fase 1 er å finne ett riktig 
volum og areal konsept for eksisterende Drammens hall, ny 
Multifunksjonshall, og mellombygget mellom ny og gammel hall.  
 

1.0 De viktigste Forutsetningene og tilhørende dokumenter er :  
Bystyre vedtak av 23.04.2014 
Avtale mellom DIR og DK 25.4.2014A 
Rapport fra evaluerings gruppa 25.11.2013 
  

  

 Bystyre vedtak av 23.04.2014 
 
1) 
Det videre arbeidet med utvikling av Marienlystområdet baseres på 
utkast til Samarbeidsavtale mellom Drammen Idrettsråd og 
Drammen kommune om Marienlystområdet dat 12.03.2014 og 
vedtak i Drammen Idrettsråds årsmøte 25.03.2014. Rådmannen gis 
fullmakt til å sluttføre samarbeidsavtalen med Drammen Idrettsråd. 
 
2) 
Arbeidet med ny multifunksjonshall på Marienlyst baseres på at 
eksisterende Drammenshall beholdes og videreutvikles med ny 
tvilling hall mot vest. Muligheten for annen arealbruk som kan 
kombineres med multifunksjons-hallen vurderes nærmere. 
Evalueringsgruppens anbefalinger legges til grunn for det videre 
arbeidet med reguleringsplan. 
 
Det ble her kommentert hva «annen arealbruk» kunne bety. 
Buskerud idrettskrets/Buskerud fylke kan ha interesse av å utvikle 
Marienlyst området som ett regionalt kraftsenter for idretten, hvor 
idrettslinjen er sentral for trener og talentutviklingen. Det bør ellers 
drøftes muligheten for slik sambruk/utleievirksomhet i mellombygget. 
 
3)  
Driftsmodeller for ny multifunksjonshall på Marienlyst som også 
involverer Drammen Scener vurderes nærmere. 
 
Det ble kommentert at det i evaluerings gruppen ikke var jobbet 
inngående med dette temaet. Det er flere modeller som kan være 
aktuelle fra eget driftsselskap til den organiseringen som er i 
Drammenshallen i dag.  
 

  

 Avtale mellom DIR og DK 25.4.2014 
 
Videre arbeid med multifunksjonshallen baseres på at eksisterende 
Drammenshall beholdes, delvis rives og tilpasses. Ny hall med 
mellombygg/mellomareal bygges i tilknytning til eksisterende 
Drammenshallen.  
 
Avtalen mellom DIR og DK ble raskt gjennomgått, og kommentert 
med følgende innspill. 
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Plassering av Ny Multifunksjonshall (MFH) har vært oppe til 
diskusjon men det er vedtatt at den skal knyttes til Drammenshallen 
som en tvilling hall vest for Drammenshallen. Prosjektgruppen må 
arbeide med anbefaling for endelig plassering av Ny multifunksjons 
hall og mellombygg. 
Mellombygget som skal kunne romme andre funksjoner enn selve 
idrettsflatene må avklares med behov, størrelse og utforming.  
 

 Rapport fra evaluerings gruppa 25.11.2013 
 
Hovedpunkt i rapport fra evalueringsgruppen ble gjennomgått og 
kommentert. 
 
Trening og stevnehall for skolen og breddeidretten har behov for 2 
stk. nye flater på ca. 25 * 45 m for å dekke idrettens/skolenes behov. 
Dette er i tillegg til de 4 eksisterende i Drammenshallen som 
anbefales å beholdes.  
 
Det ble kommentert at behovet i Ny Multifunksjons hall er 3 
håndballbaner på tvers som kan gjøres om til en håndball bane på 
langs med mer tilskuerkapasitet for internasjonal/toppserie håndball. 
 
Arena for eliteseriekamper i håndball har behov for faste tilskuer 
plasser for 2500 + VIP + Media. I tillegg skal  tilskuerkapasiteten 
kunne økes midlertidig til  mellom 5000-8000 tilskuere.  
 
Ny Hall må dekke behovet for internasjonale kamper i innledende 
runder for herrer, samt innledende og mellom runder for håndball 
damer. Det er viktig å vurdere både faste og fleksible tribuner som 
alternativ, uten at håndballens interesse alene skal være avgjørende 
for valget. Det er også behov for å kunne gjøre om to av 
håndballbanene til en innendørs 7’er fotball bane. (løsning i 
forbindelse med ulike dekke krav må evalueres.) 
 
 
Arrangementshall for messer, konferanser og konserter er det 
forutsatt  sitteplass til ca. 2000-3000 , eller ståplass på gulv til ca. 
5000-8000 mennesker. Takkonstruksjonen  skal ha bæring for lyd 
og lys teknikk. Trailere skal ha gode tilkomst muligheter rundt 
bygget. 
 
Drammen Scene er opptatt av en fleksibel hall. Hallen skal ikke 
dimensjoneres for de absolutt største artistene, men konserter, 
messer, landsmøter etc. i mellomsjiktet. Det er spesielt viktig med 
forsterkninger i taket ved scene området og logistikken utenfor og 
rundt hallen. Parkering for trailere mm. må dimensjoneres. DS vil i 
det videre arbeidet sjekke opp dimensjonerings kriterier for sine 
behov. 
 
Det er behov for kontorer med ca. 1000 m2. 
Det er skissert behov for 20 stk. garderober.(Totalt i begge hallene) 
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Det må sjekkes ut med Skole, idrettslag, idrettslinjen (Buskerud 
fylke) og andre leietagere i dagens Drammenshall vedr fremtidig 
behov. 
 
Driftsmodeller som også involverer Drammen scener vurderes 
nærmere. 
 
Av andre ting ble det nevnt at LPO tegnet «vinnerforslaget» for 
skisse til løsning av Marienlyst området med boliger og 
Multifunksjons hall. Evaluerings gruppen har ikke gjort egne 
vurderinger av arkitektenes forslag.   
 

 Diverse tilleggs temaer som kom opp: 
 
Parkering situasjonen på området må diskuteres og klarlegges.  
 
Ny atkomst via nytt kryss i Bjørnstjerne Bjørnsons gate i 
forlengelsen av Langes gt.  
 
Dreneringssituasjonen og håndtering av overvann er krevende i 
området. Det ble opplyste om at de lager en kulvert i Bjørnstjerne 
Bjørnsons gate. 
 

  

2.0 Fremdrift   
2.1 Foreløpig hovedfremdriftsplan: 

 
Premisser for regulering : okt-2014 
Videre bearbeiding av prosjekt: Nov/des-2014 
Økonomisk estimat : jan/feb-2015 
 

  

3.0 Møteplan    
  

Utkast til møteplan: 
 
Møte 1: 16.09.2014 Avklare forventninger i styrings gruppa 
Møte 2:  30.09.2014 Gjennomgå behov/skisse til arealskjema:   
 
Idrettsarealer/spilleflater 
Spesial arealer/trimrom, osv. 
Garderober: spillere, dommere og lærere 
Lager oppbevaring 
Tekniske, IKT. Og regi 
Kontorer, møterom og klasserom 
Kantine, Foaje, kiosk og kafe 
Annet  
 
Møte 3:  14.10.2014  

1) Avklare/Areal funksjoner og avhengigheter 
2) Forberede møte med MU 
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Møte 4:  28.10.2014 Utkast til rammer for regulering  
 

4.0 Økonomi   
  

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