24.10 2012 i DT

PLANLAGTE BOLIGPROSJEKTER:

DRAMMEN
Travbanen: 400 boliger på 120 mål. Eies av Drammen Travbane. Utfordringer: Ingen avklaring,
eksisterende aktivitet, fins avtale med Ola Mæle.
Sundland: 700 boliger på 300 mål stor tomt. Investering på 2,5 milliarder. Eiet av Rom Eiendom.
Utfordringer: Infrastruktur (ny Konnerudnedføring), flytting av eksisterende aktivitet. Kan bygge fra
2015.
Gulskogen (minus Sundland): 3000 boliger, 500 mål stor tomt. Investering på ni milliarder. Mange
eiere. Utfordringer: Blanding bolig/næring. Infrastruktur. Støy. Ikke satt av til bolig.
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Tangen: 300 boliger på 70 mål stor tomt. Investering på 1,2 milliarder. Eiet av Rom Eiendom.
Utfordringer: Eksisterende havneaktivitet. Ikke midt i sentrum.
Marienlyst:
300 boliger på 50 mål. Investeringer fra 1,5 milliarder kroner. Eies av Ticon Eiendom og
Drammen kommune. Utfordringer: Bygging av ny idrettshall, flytting av friidrettsbanen. Kan
bygges fra 2014.
Strømsø sentrum: 2000 boliger med fortetting av sentrum. Investeringer på Mange forskjellige eiere.
Utfordringer: Fragmentert eierstruktur, små eiendommer, planprosess.
Brakerøya: 800 boliger med fortetting rundt bla. ABB-tomta. Flere eiere. Utfordringer: grunnforhold,
støy, blandet bruk, infrastruktur.

28.12.2012 i DT

Lukket prosess
Med rent flertall i bystyret og en rådmann som er så godt samkjørt med ordføreren, har Høyre fått muligheten til å flytte behandlingen av flere saker til lukkede rom.
Og den muligheten har de benyttet seg av. Ref. avtalen med Ticon om utbyggingen på Marienlyst. Der
holdt kommunen mye av saksbehandlingen unna offentligheten.
En slik saksbehandling er ikke mulig uten flertall i bystyret og en lojal rådmann.
Også denne gangen sendte Opdal Hansen ansvaret videre til rådmannen
da kritikken mot hemmeligholdet kom ...
20.01.2013 RAGNHILD ASK CONNELL

Bråk rundt Marienlyst
– Det var mye bråk rundt planene på Marienlyst som ble til i all hemmelighet. Hva synes du om
planene nå?
– Oddvar Moen: Jeg registrerer at det er litt stillstand nå etter at Drammen ikke fikk OL. Men de
drøftingene vi har hatt har vært gode. Alle forholder seg nå til at det blir en endring, og gjør det beste
ut av det. Vi er opptatt av rekkefølgen på utviklingen. En ny friidrettsbane må stå klar før den gamle
fjernes, og en ny hall må stå ferdig før Drammenshallen rives. Noe annet vil bli helt håpløst for
idretten og skolene i området.
– Om du skulle velge deg et idrettsanlegg til Drammen – hva ville det vært?
– Ishall! Den dagen det blir ishall i Drammen kan jeg gå av. Det har stått øverst på vår prioriteringsliste
i mange år.
22.03.2013 RAGNHILD ASK CONNELL

Storhallen i Drammen kan ryke








Det er allikevel ikke sikkert det blir ny multihall på Marienlyst. I stedet kan det bli oppussing av den
gamle Drammenshallen.
Nye Marienlyst
Drammen kommune samarbeider med Ticon Eiendom AS for å utvikle en stor tomt på Marienlyst.
De blir 50/50 eiere i Marienlyst Utvikling AS.
Planen var at Drammenshallen skulle rives og erstattes av en ny multifunksjonshall som er dobbelt så
stor. Nå sees det på flere muligheter.
I tillegg er det plass til ca. 300 boliger, 300 p-plasser og 20.000 kvm med næringsarealer.
Friidrettsbanen skal flyttes til Åssiden.
Planene ble presentert i august etter hemmelige dialoger.
Avtalen ble enstemmig vedtatt i formannskapet og 48 av 49 medlemmer i bystyret i høst.
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Da det nye byutviklingsprosjektet på Marienlyst ble lansert i august i fjor, var en ny stor-stue for
idretten svært sentralt. Den ble presentert som selve gulroten i prosjektet, med seks aktivitetsflater,
kapasitet på 10.000 tilskuere og som dobbelt så stor som dagens Drammenshall. Hallen skulle gjøre
Drammen til en attraktiv arrangements by igjen.
Multihallen var også en avgjørende faktor da politikerne vedtok å inngå samarbeidsavtale med Ticon
Eiendom. Storstua skulle finansieres av salget fra det attraktive tomteområdet som dagens
friidrettsbane ligger på.
Nå er det ikke sikkert multihallen blir noe av. En av mulighetene for det nye Marienlyst-området
er nemlig at Drammenshallen fra 1977 i stedet pusses opp. Med et tilbygg ved siden av.
– Ja, det er en mulighet, bekrefter Arve Hauklien Røren, avdelingsleder for idrett i Drammen
kommune.

Plassering
Administrasjonen jobber nå med en sak som skal legges fram for politikerne i april eller mai. Da skal
formannskapet ta stilling til beliggenheten av idrettshallen på tomta, men ikke innholdet.
– Hva som skjer videre er avhengig av hvor man vedtar å legge hallen. Å ta vare på den gamle
hallen med et tilbygg er en av mulighetene, sier Hauklien Røren.
– Men det er avhengig av hva slags konsept og plassering man velger, sier han.
Han vil ikke si noe mer om hvor langt kommunen har kommet med prosjektet siden avtalen ble
vedtatt i september. Verken om rekkefølgen det skal bygges i, eller hva som skal legges hvor.
– Men vi jobber med å gjøre konsekvensene så små som mulig for idretten, sier han

– Ingen konflikt
I et vedtak på Drammens Idrettsråds årsmøte tidligere denne uken, tok de forbehold om at
«rehabilitering eller rivning av Drammenshallen» kan starte når ny hall kommer på plass. Et ny hall er
en forutsetning.– Men jeg opplever ikke at det er en konflikt med det vi ønsker og hva som jobbes med
nå. Det skal ikke bli sånn at idretten og skolene i området står uten hall i ett år eller to, sier daglig leder
Oddvar Moen. Idretten har tidligere signalisert at det kan være like viktig å få nok aktivitetsflater og
ishall, som at det skal bli en stor hall med muligheter for konserter, messer og arrangementer.

Uten OL
Da multihallen ble lansert ønsket Drammen i være OL-arena, men understreket at det ikke var
avgjørende for en ny hall. Nå anser verken Oslo kommune eller Norges Idrettsforbund at Drammen er
aktuelle for en OL søknad i 2022.
– Det gjør at vi står litt friere med tanke på innholdet, og det betyr at vi ikke må bygge med en
tilskuerkapasitet på 6.000 eller 10.000 tilskuere, sier Hauklien Røren i kommunen.
Høyres gruppeleder Johan Baumann sier han har hørt snakk om at kun Drammenshallen skal pusses
opp.
– Men det kommer vi ikke til å gå med på, understreker han.

Vil ikke pusse opp
«Dersom det i det hele tatt foreslås i en av alternativene å reduseres til oppussing av dagens
Drammenshall, så er det uakseptabelt», skriver Masud Gharahkhani,
gruppeleder i Drammen Arbeiderparti, i en epost til Drammens Tidende.
Han mener dette føyer seg igjen i en rekke av byutviklingsprosjekter som reduserer fra store ord og
planer til mindre tiltak.
- Vi kan ikke gi fra oss en av byens indrefilet av en tomt, påpeker han og ønsker å revurdere hele
avtalen.
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05.04.2013 RAGNHILD ASK CONNELL

Boliger på friidrettsbane
Det blir 100 millioner kroner billigere å restaurere Drammenshallen med nytt tilbygg, enn å bygge en
helt ny multihall.
Det kan gjøre det umulig å legge hallen et annet sted enn dagens.
Skal den nye Marienlysthallen ligge i vest der friidrettsbanen ligger i dag, eller i øst der
Drammenshallen ligger? Den avgjørelsen er neste steg i utviklingen av Marienlyst-området.
Rådmannen anbefaler å legge hallen i øst, og enten rive Drammenshallen eller bygge nytt tilbygg på
eksisterende hall.

–Friidrettsbanen i vest urealistisk
Sistnevnte er estimert til å bli 100 millioner kroner billigere, og vil skape små problemer i
byggeperioden, både for idretten og skolene som bruker hallen som gymsal.
Å legge en ny hall på friidrettsbanen i vest, er urealistisk, mener rådmannen.
– Vår anbefaling er at vi skrinlegger vest-alternativet alt nå. Det blir en stor økonomisk risiko for
kommunen med det alternativet, sier byutviklingsdirektør Bertil Horvli i Drammen kommune.
– Har det vært hensikten hele tiden?
– Nei, da prosjektet ble presentert, visste vi at vi måtte ha bedre analyser for plasseringen av hallen.
Kombinasjonen med en ny hall ved siden av Drammenshallen kom fram i prosessen, sier han.

– Øst er best
En arbeidsgruppe med representanter fra kommunen og Ticon, konkluderer med at plassering i øst på
tomteområdet er:
● billigere.
● gir bedre verdiskapning.
● mindre risiko.
● gir bedre forhold for boligene.
● er bedre byplanlegging.
● gir små problemer i byggeperioden ved restaurering.

Boliger finansierer hall
En viktig faktor for kommunen er at Øst-alternativet medfører mindre finansiell risiko.
Bygger de på Drammenshallen kan det gjøres etter utbygging av boligtomtene på friidrettsbanen har
finansiert den nye hallprosjektet. En forutsetning for prosjektet har hele tiden vært at tomtesalget og
penger fra eiendomsutviklingen skal gi penger til storhallen.
Bygges hallen først, vil det bety en «stor risiko og finansiell eksponering» for kommunen, ifølge
arbeidsgruppen.
River man Drammenshallen vil det bety at idretten og skolene må leve med midlertidige løsninger i en
byggeperiode på opp til to år og til en pris på 25 millioner kroner.
Saken skal opp i formannskapet 16. april.
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08.04.2013 14:31 RAGNHILD ASK CONNELL

Ny storhall – uansett
Alle forslagene Drammen kommune nå vurderer for utviklingen av Marienlyst, inneholder en helt ny
multihall.
Selv om en oppussing av Drammenshallen engang ble diskutert, har ordfører Tore Opdal Hansen
allerede uttalt i Drammens Tidende at det er uaktuelt. Det bekreftes av de skisserte løsningene som nå
legges fram for formannskapet. De skal i denne runden kun ta stilling til om en ny hall skal a: ligge vest
på tomten der friidrettsbanen ligger i dag, eller b: ligge øst på tomta der Drammenshallen ligger i dag.
Men det er tre skisserte alternativer, to i øst, og ett i vest.
– Både av økonomiske grunner og idrettslige grunner ser øst alternativet ut til å være det gunstigste,
sier Opdal Hansen og legger til:
– Men dette er det formannskapet som skal ta stilling til i neste møte.
En arbeidsgruppe har allerede konkludert med at vest-alternativet er urealistisk.
Både Opdal Hansen og daglig leder Oddvar Moen i Drammen Idrettsråd understreker at det blir en ny
storhall – uansett lokalisering. – Idretten stoler på at det blir bygd en flott, ny multihall og at man får en
endret og bedre utnyttelse av Drammenshallen enn man har i dag, sier Moen. Han foretrekker
alternativet med ny hall ved siden av nåværende.
– Det betyr også at det vil bli mindre utfordringer for idretten og skolene i en byggeprosess,
sier han.
Skissen på bildet viser at det er mulig å bygge en ny storhall ved siden av Drammenshallen.
– Det er bare grove skisser, men det illustrerer en mulighet der den gamle hallen får en
restverdi, og vi får en ny hall for de store publikumsarrangementet ved siden av, sier han.
Opdal Hansen påpeker at kommunen har en god dialog med idretten, nå vil de også lytte til hva de
kommersielle aktørene mener om lokaliseringen og planene. Kommunen vil at hallen skal bli attraktiv
også for dem. – For å få kunne gi lave leiepriser for idretten, må hallen være drivverdig, dermed må vi
ha noen som er villig til å betale markedspris til arrangementer, sier han.

Møte med klubbene Ballklubbhuset onsdag 29/5‐13.
Referat fra åpent drøftings‐møte om utviklingen av Marienlystområdet på
Tilstede:

møteleder Kjell «Kjebo» Borgersen fra SBK Drafn.

Fra DIR: leder Jan Rockstad, DL Oddvar Moen (referent) samt Inge Tveit, Julie Nålby og Ravi Sunder fra
Anleggsutvalget.
Fra klubbene; Tom Saugerud, Svein Kleverud og Jan Torgersen, Hellas, Vegard Solli, Skiold, Frode Holth, Sturla,
Peter Hilt, Aron Skytterklubb, Tom‐Arne Winnæss, DIK, Anne Marie Haug, Drammen Skøiteklub, Geirr Kihle, KIL,
Ivar Hartz, Aud Lindquist og Finn Andersen fra SIF, Jørn Andreassen, Drammen Turn, Jon Einar Hovland, DHK (del
1), Jon Røgeberg, Drafn/SIF (og Toppidrettslinja), Øyvind Thorsen, Buskerud IK (del 2).
Observatører fra kommunen: Arve H. Røren og Ulf Tellefsen.

Innledninger
Styreleder Jan Rockstad ønsket velkommen og sa litt om hensikten med møtet. (Utbyggingen av
Marienlystområdet).
Overlot så ordet til dagens ordstyrer Kjebo. Deretter var det innledninger fra DIR ved;
1. Inge Tveit om Marienlystplaner før og nå
‐ Han viste bilder av Marienlyst og presenterte tanker han og Odd Arild Amundsen, DBK (begge den gang ansatt i
BFK) hadde lagt fram i 2004 om hvordan de mange og allsidige anleggene på området burde danne grunnlag for et
Idrettens Kompetansesenter med gode utdanningstilbud, felles treninger og sted for idretts‐ og treningssamlinger.
Disse tankene førte til at Idrettskretstinget i 2007 vedtok å jobbe for å få opprettet ei toppidrettslinje på Marienlyst, i
Drammen VGS sin regi.
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Denne har nå vært etablert i flere år og samarbeider med stadig flere idretter og andre aktører.
‐ Inge viste også noen foiler om hvordan BIK nå jobber inn mot NIF for å få etablert en Østlandsavdeling av
Toppidrettssenteret her på Marienlyst. Da er det en forutsetning at området beholdes og utvides ytterligere som et
allsidig aktivitetsområde med mange ulike typer anlegg.
2. Oddvar Moen om DIRs årsmøtevedtak om Marienlyst og om anleggsprioriteringer
Han innledet med litt historikk om Marienlyst som sentralt idrettsområde og hoved essensen i den Marienlystplanen
som ble vedtatt sist på 90‐tallet. Deretter gikk han gjennom;
‐ Det forslaget til Idrettens forventninger til Marienlystområdet som ble vedtatt på årsmøtet i Drammen IR den 20.
mars. (Krav fra friidretten om hva de trengte av bane og hall.)
‐ Foreløpig status for DIRs prioriteringer av nye anlegg i neste 4‐årsperiode. DIR jobber med mange adskilte prioriteringslister;
* Nye anlegg pga Marienlystprosessene (egen finansiering).
* Nye ordinære idrettsanlegg (kommunale og OFS‐anlegg (spleiselag idrett‐kommune)).
* Rehabilitering av eksisterende anlegg.
* Klubbeide anlegg.
* Nærmiljø‐ og friluftslivsanlegg (en svært lang liste).
* Større anlegg (haller) ved rehabilitering av skoler i byen.
Han avsluttet med å si at mens idretten og skolene nå bruker anleggene på Marienlyst 95 % av tiden (resten leies ut kommersielt) så kan sikkert idretten
akseptere en 90‐10‐fordeling for å sikre inntjening til de nye anleggene, men om man begynner å passere 20 % bruk til annet enn idrett så vil idretten måtte
sette ned foten da det fort kan bli nye Spektrum‐ / Telenor Arena‐løsninger, noe som ikke kan aksepteres.

3. Jan Rockstad, DIR‐leders betraktninger om flerbrukshall og boliger på området
Jan stilte spørsmålstegn ved hvordan man kan klare å innplassere rundt 300 boenheter på nye Marienlyst. Han tok
videre for seg dagens bruk av Drammenshallen og ønsket framtidig bruk av nye haller.
Hans konklusjon var at sett fra idrettens side så ville det være beste å beholde nåværende løsning enn å få
kombinasjonen idrett og boliger på området.
Hele innlegget vedlegges referatet. (se nedenfor)

Åpen debatt / innlegg og spørsmål fra salen. (Ikke alt vedgikk Marienlystutbyggingen)
Følgende hadde ordet underveis;
Jon Røgeberg stilte spørsmål om hva en multihall er for noe og om vi trenger dette på Marienlyst. Han mente man
heller bør utvikle området mer på ungdommens premisser og foreslo Cage ball‐hall og mer skate‐relaterte
aktiviteter.
Geirr Kihle:

Han støttet Jan R sterkt i at anleggene i sentrum må få avlastning ved at det bygge gode bruksanlegg ute i bydelene.
Han understreket også at det vil være veldig feil å erstatte den grønne strengen fra Torget til Bikkjestykket med
store boligblokker.
Jan Torgersen minnet Kihle på at friidretten hadde blitt offer for nedlegging av anlegg i bydelene og nå var avhengig
av et godt sentralt anlegg. Politikerne har alltid tidligere ønsket å prioriter Marienlyst for idretten og han fant det
trist at den siste grønne lunga her nå ser ut til å bli flyttet til Berskaug. Det flyttelasset ville han ikke bli med på.
Vegard Solli fra Skiold fortalte at klubben som har tilhold på Marienlyst har 1.000 medlemmer som trenger gode
bruksanlegg. Han fant det helt uholdbart å bygge boliger på deler av området.
Vi må tenke bredde og ikke primært toppidrett, ungene er viktigst. Skiold er stor bruker av og avhengig av
friidrettsbanen (gresset), kunstgressbanen som må byttes raskt (helt ubrukelig nå) og at man beholder
Drammenshallen, kun rehabiliter den.
Ulf Tellefsen fra Byplan sa han skjønte protestene mot boliger, men at rådmannen er pålagt å utrede dette av
bystyret og må forholde seg til det. Han minnet om de bystyrevedtakene som er gjort om Marienlyst det siste året og
at de blant annet inneholder signaler om at de i sitt planarbeid skal samarbeide med idretten ved DIR. Han mente at
samarbeidsavtalen med Ticon er ganske bindende for hva som må skje på området, men at det som i alle andre
saker alltid finnes Escape‐knapp. Arbeidet med utarbeidelse av en reguleringsplan startes nå opp av Marienlyst
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Utvikling AS og at denne skal vedtas om 1‐2 år. Samtidig starter prosessen for å planlegge endelig innhold i hallen(e)
på Marienlyst, i dialog med DIR og andre interessenter.
Jon R. gjentok spørsmålet om hva en multihall er og kritiserte DIR for at ikke Toppidrettslinja har blitt hørt underveis.
Oddvar tilbakeviste dette og sa at skolens ledelse ved Gisle Grahl‐Jakobsen har vært involvert i flere runder.
Dessuten må det være kommunens og ikke DIRs ansvar å involvere de berørte skolene. Han svarte også Ulf at det
ikke vitnet om et reelt ønske om å samarbeide med idretten når man kort etter første dialog gir tilbakemelding om
at idrettens primærønske om å få inn en enkel ishall på Marienlystområdet er uaktuelt å ta med videre.
Jan T. lurte også på hva en Multihall er for noe. Han mente det vil bli et dilemma at boligene på tomta ikke vil
generere nok kroner til idrettsanleggene slik forutsetningen sies å være. Han spurte også om hva det vil koste å
driften den nye hallen?
Geirr informerte om at han har bestyrt Drammenshallen i 2 perioder og at det er helt klart at idretten ikke kan betale fullt ut hva
drifta av hallen koster. Han var likevel skeptisk til sambruk med konserter. Allerede på 80‐tallet da det var vellykkede store konserter i
Drammenshallen var dette et «helvete» da hallen måtte tømmes for all idrett i 2‐3 dager. For øvrig minnet han om at KIL også er en stor bruker av denne hallen,
men langt heller vil ha en hallflate til i sitt nærmiljø enn all fraktinga ned til sentrum.

Ivar Hartz, SIF var klar på at deres klubb heller ikke ønsker boliger på området. Saken var blitt drøftet på deres siste
styremøte der byens forrige ordfører hadde stilt spørsmål om alle steiner var snudd i fht hvor det kan etableres
boliger for å generere penger til nye anlegg. Hva med Strømsø sykehjem‐området?
Og hva med Strømsø skole fulgte ordstyreren opp.
Ulf presiserte at når bystyret ber om samarbeid så betyr ikke det ja til alt det idretten ønsker. Vi må forholde oss til
det mandatet vi får fra våre overordnede. Men DIR må drive et politisk påvirkningsarbeid for å få endret de
styrende politikernes syn på saken.
Jan T. sa at idrettens satsing på ishall i Drafnkollen for noen år siden ikke var klokt og ble oppfatte som politisk ukorrekt.
Jan R. svarte at dette i sin tid var et godt tilbud fra idretten om å ta utbyggingskostnaden, men at dette nå er et tilbakelagt stadium.

Finn Andersen ba kommunen se på andre tomter i området for boliger, slik det er nå så blir idretten skadelidende.
Hvorfor sitter vi egentlig her og diskuterer når bindende avtaler er gjort og alt er forhåndsbestemt?
Det kom nå en debatt om hvorvidt DIR gjør jobben sin for alle idretter og om klubbene er lojale nok mot den eksiterende
samarbeidsavtalen mellom DIR og kommunen som fastslår at all dialog mellom idretten og kommunen skal gå via DIR.
Jan R. avrundet med å si at DIR til en hver tid prøver å finne minste felles multiplum og ut fra dette fronte hva idretten ønsker.
Dette er en vanskelig oppgave. Som eksempel: Det er bare 14 dager siden DIR tilfeldigvis fikk høre om DTF nye og reviderte
planene. Han utfordret klubbene på å være flinkere til å samarbeide med DIR og ikke minst til å møte opp på årsmøtet samt til å
få sine beste folk inn i DIR‐styret.
Jan T. sa seg veldig enig med navnebroren i at klubbene må bli flinkere til å stille opp på sitt eget årsmøte (DIR er jo klubbene i
plenum). Han refererte til at i forløperen Idrettens Kontaktutvalg så var det møteplikt for klubbene. Videre pekte han på at
idretten må passe seg for å komme med for omfattende prioriteringslister da kommunen ikke har økonomi til særlig mange nye
anlegg. Idretten må bli enige innbyrdes for ikke å bli skviset.
Oddvar støttet dette siste og minnet om at det var først når DIR skar igjennom krigen mellom bydelsklubbene om
kunstgressbaner og lagde en realistisk prioritering at det kom kunstgressbaner i alle bydelene. Nå har fotballen bra forhold i
byen siden hver slik bane kan brukes 10 ganger så mye pr år som en vanlig gressbane. Han minnet også om at Drammen er den
byen i landet med nest dårligst anleggsdekning, kun Oslo er dårligere.
Geirr var også enig i at idretten hadde en tendens til å sprike for mye. Han støttet også Jan i at klubber og idretter må sende sine
beste folk til DIR hvis de ønsker å få gjennomslag for sine anlegg. Han mener det er riktig å flytte idrettsaktivitet fra sentrum og
ut i bydelene, men ikke for å frigi plass til boliger. Det viktige er å legge til rette for gode aktiviteter, mye kan beholdes som det
er, mens noe må flyttes ut.
Peter Hilt, Aron sa at skyting var en alt for usynlig idrett som hadde fått liten hjelp fra kommunen til anlegg, bortsett fra
luftbanen i Drammenshallen som det er viktig både for de og ikke minst for SIF HC‐gruppa å beholde og forbedre. Ha tok også
opp at Riflen var fratatt sin bane av kommunen uten å få noen ny. Klubben ønsker seg en fullverdig 50 metersbane og bryr seg
ikke noe om hvor den plasseres.
Oddvar svarte at både kommunen og DIR hadde bistått klubben i å få opp det gode anlegget de i dag har i Aron. Han minnet
også om at Riflen ikke er en del av idretten, men med i DFS slik at DIR ikke kan jobbe for deres behov og ønsker.

Tom Saugerud informerte om at de to friidrettsklubbene hadde deltatt i ei prosjektgruppe sammen med DIR og
kommunen sist høst, men savnet informasjoner om hva som skjer videre. De vil helst bli på Marienlyst, men har
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innsett at de må flytte sine aktiviteter. Da er det viktig at de fortsatt kan ha all sin aktivitet samlet, den består av 60
% uteaktivitet og 40 % inneaktivitet og konkurranser i vinterhalvåret. De innser at det vil være svært vanskelig å få til
de tilbud som er nødvendig for friidrett inne i en ny kombinasjonshall på Marienlyst. Sannsynligvis vil kostandene for
hevbare svinger og mange andre på‐av‐løsninger i en slik blandingshall bli like dyrt som å bygge en egen hall på
Berskaug. De er villig til å se på muligheter alle steder, men så langt synes Berskaug å være eneste akseptable
plassering for nye friidrettsanlegg.
Jon sa at fotballen er den store taperen på Marienlyst der en går fra 3 store flater til bare en. Han ønsket seg videre
en 60‐40‐hall for fotball. Han sa det var synd at DIR ikke hadde noe forslag her.
Oddvar repliserte at det var nettopp for å få opp ønsker og forslag fra ulike idretter dette møtet ble arrangert. Han minnet om at
Åssiden har seriøse planer om en 60‐40‐hall på grusbanen ved Eplehagan og anbefalte fotballen om å samhandle og ikke komme
med utspill på tvers av hverandre. Han mente at fotballen vil ha bedre og mer tid tilgjengelig på Marienlyst framover enn i gamle
dager, forutsatt at kunstisbanen (tilnærmet 2 fulle fotballbaner) får et hardt tiltrengt nytt kunstgress. Samt at Gamle Gress som i
disse dager rehabiliteres på ny (sist i 2007) fortsatt blir et breddeanlegg og ikke bare et anlegg for noen få toppfotballkamper pr
år. Han minnet også om at bystyret sa nei til å legge nytt kunstgress på banen i 2007, men at DIR klarte å snu flertallet ved å
stille krav om at banen også skulle kunne brukes til breddeidrett både sommer og vinter. Og fotballens bruk av banen har økt
mye disse årene, mens den tilretteleggingen som ble gjort for kunstis på vinteren aldri har blitt tatt i bruk, delvis pga motstand
fra noen inne fotballen.
Strømsø er også en bydel som trenger bredde anlegg, som Skiold så riktig poengterte
Oddvar Moen Referent

Innlegg til møte med idrettslagene på DBK huset v/Jan Rockstad
Flerbrukshall & Næringsbygg Marienlyst med Konsekvenser og behov.
1

Boligblokker på Marienlystområdet.
Det er planlagt fra 250 til 350 boenheter på «kastfeltet».
Solås blokka på Åssiden har 120 boenheter . Skistadbygget vel rundt 80. Altså må det bli to –tre veldig høye
blokker, + garasjefasiliteter.
Dette blir et fremmed element på Marienlyst, og vil «blokkere» den åpne linjen mot Strømsø Torg.
«Kundegrunnlaget» for slike leiligheter midt i Strømsø sentrum, er vel neppe barnefamilier, som har mest bruk
for boliger, men heller veletablerte pensjonister og par som begge jobber fulltid i Oslo?
I tillegg kommer biltrafikk og (gjeste) parkering i et rekreasjons- og idrettsområde.

2

Dagens bruk av Drammenshallen.
Iflg. vaktmester i Drammenshallen, så er antallet håndball lag som bruker Drammenshallen for nedadgående.
Flere og flere jentelag slås sammen, og det finnes ganske få guttelag i Drammens Regionen. Søndagsåpent er
dyrt og lite brukt.
Når vi også vet at Drammen Kommune har bestemt at fremtidige «gymsaler» i våre skoler skal bygges med
håndballkapasitet (25x45), så både er og blir håndballhall-kapasiteten i Strømsø bydel behørig dekket.
Det er dessuten bare noen ganske få DHK-kamper som har hatt mer enn 1000 tilskuere denne sesongen, snittet
er vel nærmere 250.
Får vi utvidet Turnhall på Marienlyst, blir presset på nåværende hall ennå mindre hva turn og matteidretter
angår.

3

Fremtidig bruk av Ny- eventuell renovert Drammenshall.
a.- Hva den skal og bør brukes til.
Hallens primære brukergruppe er og blir først og fremst idretten, og på idrettens premisser. At den også kan
leies ut til andre kulturelle/kommersielle arrangementer er også innlysende, men dette er unntakene og ikke
regelen.
Ny hall vil antageligvis kreve mer driftstilskudd fra Drammen Kommune.
Kommunen har ønsket denne utgiften over på klubbene, noe som er akkurat det stikk motsatte av det idretten
og DIR ønsker seg, nemlig fri bruk av alle anlegg for ungdom under nitten år.
En ny hall må ikke bli dyrere for brukerne, som allerede i dag sliter med nåværende satser og støtteordninger,
særlig på seniornivå.
b.- Hva den ikke passer å brukes til.
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Store konsertarrangementer er ikke aktuelt i Drammen iflg. Konsertarrangør Gunnar Eide, fordi disse
arrangementene krever plass til 15-20.000 mennesker.
Spektrum og Telenor Arena tar det aller meste av slike konserter, og uansett så vil det koste «skjorta» å
konkurrere med disse.
c.- Hva den passer mindre å brukes til.
Fag- , Markeds- og Industri Messer krevere store arealer og ikke minst parkeringsplasser. Store konkurrerende
haller som Lillestrøm med en gedigen Messehall med et stort inne areale og parkeringsplass, InfoRama,
Helleruds letta og Fornebu Arena.
Ønsker Drammen en slik hall, kan den bygges som et interkommunalt anlegg for kultur og konferanser sammen
med Nedre Eiker på Traverbanen eller med Lier på Lierstranda, istedenfor å båndlegge Marienlyst som skal
være forbeholdt idrett og frilufts liv.
d.- Hva den kan passe å brukes til av utenom idrettslige aktiviteter.
Konferanser, møter og sosialrelaterte messer/show, med behov for nær tilknytting til hoteller og
kommunikasjon hvor parkeringsplasser ikke er så relevant som i pkt. 7, kan være mer aktuelt for en ny
Drammenshall. Mye slikt dagens hall blir drevet.
I tillegg til «smale» kulturelle arrangementer som ikke trekker de horder av mennesker som et Pop arrangement
gjør.
3.1.- Hva bør en slik hall romme av aktiviteter?
a.- Idrettslige aktiviteter.
Håndball selvfølgelig, både treningsfasiliteter og en intim konkurransearena for DHK.
I tillegg arealer for idretter som er nye og/eller økende i antall og som pt. ikke har egne haller/arenaer, som:
matte idretter, land- & ishockey, dans og cheerleading.
Disse idrettene vil øke så vel bruken som inntektene av en slik flerbrukshall. Særlig da en isarena, som kan
brukes av så vel bandyspillere, skøyteløpere, kunstløp og curling.
3.2.- Hva kan gjøres på Marienlyst i dagens situasjon?
a.- Fristende å trekke den konklusjonen at Marienlyst og Drammenshallen bør være som den er i dag, men vil
man endre noe, kan man trekke friidrettsbanen 50 meter mot øst (kastfeltet), ruste opp hallen, og bygge en isarena på den
utvidete plassen mellom Drammenshallen og friidrettsbanen der administrasjonsbygget ligger i dag.
Forutsetningen for de opprinnelige planene var jo å få OL 2022 til Oslo og Drammen, og når så det har falt i fisk, så står vi
igjen med en løsning som bare er skyggen av det opprinnelige utkastet som virkelig hadde vært noe å strekke seg etter.
b.- DKs versjon om flytting av friidrettsbanen, renovere Drammenshallen med samme bruks struktur som i dag,
bygge et tilbygg i vestre ende for håndball og boligblokker på kastfeltet, er ikke akseptabelt.
Legger man inn en ishall i den renoverte Drammenshallen, kan dette muligens under tvil aksepteres, men
likevel «gir» idretten bort mer enn den får igjen.
Så det store spørsmålet er: Hva ønsker idretten?
Et er sikkert, de ønsker IKKE boliger på Marienlyst, eller at fri idrettsbanen forsvinner.
4
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Hva trenger vi i Drammen?
Det Drammen virkelig trenger er bydelshaller og idrettsanlegg i bydelene istedenfor «håndballkonsentrasjon på
Marienlyst.
Prekærende behov faktisk, og vi kan nevne i fleng:
Nytt garderobeanlegg på Gulskogen
Hall (25x45) og kunstis/oppgradert kunstgress på Konnerud og Øren i første omgang og på Gulskogen i andre.
Fotballhall på Åssiden (40x60).
Ishall på Marienlyst. (Ref. 3.2.a.)
Oppgradering av Fjell banen med nytt dekke og dobling av kapasiteten, snudd 90 grader og med nye garderober
ev. i tilknytting til ny Flerbrukshall.
Garderobeanlegg ved Konnerud Idrettsanlegg.
Ny turnhall på Strømsø ved siden av dagens vernede bygning og opp pussing av denne.
Dette er bare noen av de «strakstiltakene» som trengs i bydelene våre, og som en ser er det nok å ta fatt i.

Konklusjon:
Slikt sett er nåværende Drammenshall, friidrettsområde og fasciliteter rundt disse mer enn nok dekkende for
mange idretter i lang tid fremover, når vi ser bort fra at vi ikke har ishall, så er kanskje pkt. 3.2.a veien å gå for
idretten i Drammen.
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16.04.2013

PER CHRISTIAN SELMER-ANDERSSEN

Legger storhallen ved Drammenshallen
Men politikerne har ennå ikke bestemt seg for om Drammenshallen skal rives eller bygges på.
Det var under formannskapet tirsdag kveld at multifunksjonshallen skulle finne sin havn. Politikerne var
enstemmige i at den skal ligge i øst på Marienlyst, altså der Drammenshallen ligger i dag.
Her er det to løsninger:
1. Drammenshallen rives og det bygges en ny storhall.
2. En ny storhall bygges ved siden av dagens hall.

250 millioner
Politikerne har ikke tatt stilling til hvilke av disse alternativene de går for, men forslaget om å bevare
dagens hall er cirka 100 millioner kroner billigere.
Det er heller ikke bestemt hva som skal være innholdet i den nye hallen, eller hvordan området
rundt skal utvikles.
Hallen blir bygget av et eiendomsselskap som består av Ticon og representanter fra Drammen
kommune. Disse skal etterhvert også utvikle områdene rundt for bolig og næring, og regner med å
tjene 250 millioner kroner på eiendomsutvikling hvis hallen bygges i øst.

Is og penger
Arbeiderpartiet ønsket at ishallen også skulle være med videre i planene. Det ble nedstemt av de
borgerlige partiene.
– Ishall har vært diskutert i Drammen i 20 år, og nå ønsket vi å få ishallen høyt opp på
prioriteringslisten, sier Masud Gharahkhani (Ap) til Drammens Tidende.
Høyres gruppeleder Johan Baumann mener at en ishall kan føre hele storhallen ut i ørkenen.
– Det kan forsinke prosessen. Se på Håkonshallen i Lillehammer, der blir ishallen praktisk talt ikke
brukt, sier Baumann.

– Hyggelig husleie
Ordfører Tore Opdal Hansen (H) understreket at han så for seg en hall som var langt mer enn en
idrettshall.
Han vil ha en «storstue for hele byen», som også tiltrekker seg kommersielle aktører. Derfor
mener Opdal Hansen at de som kan «events» bør være med i planleggingen.
– I tillegg til idretten finnes det de som bidrar til at idretten får hyggelig husleie, nemlig de kommersielle
bedriftene. Jeg tror det er viktig at vi bygger en hall som ikke bare kan brukes til idrett, og da er det
viktig å ta med innspill fra for eksempel Jan Beckmann i Drammen Scener før neste politiske sak, sa
Opdal Hansen.

– Ikke messer, men storstue for idrett
Masud Gharahkhani skjønner ikke hvorfor de kommersielle kreftene skal få råde.
– Når kommunen har sagt ja til dette eiendomsprosjektet med Ticon, så er det for at vi skal få på plass
en hall uten lån og dermed lavere driftsutgifter. Det gjør at vi kan ha mer fokus på idrettsbiten, men
Høyre vil ha fokus på messer, sier Gharahkhani og legger til:
– Vi vil ikke ha en storstue for at ordføreren skal klippe snorer for viktige messer. Vi vil ha en
storstue for idretten.
Johan Baumann syns kritikken er urimelig, og mener at en ny drammenshall kan tilføre både kulturliv
og næringsliv mye.
– Hallen kan ta store kulturarrangementer som byen tok før, og som nå er i Spektrum.
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30.10.2013

MASUD GHARAHKHANI , GRUPPELEDER DRAMMEN AP

Skader byens omdømme
En viktig forutsetning for å skape tillit mellom politikere og innbyggere er åpenhet og stor grad av
gjennomsiktigheten i politiske beslutninger.
Denne tilliten er sterkt svekket i saken om First House og Drammen kommune.
Den mye omtalte First House-saken er dessverre ikke det første eksemplet på at ordføreren har holdt
tilbake informasjon for både folkevalgte og innbyggerne i Drammen.
Det samme så vi f. eks da ordfører Tore Opdal Hansen (Høyre) lanserte planene for utbygging på
Marienlyst.
Til og med idretten som er den viktigste aktøren på Marienlyst, var ikke tatt med på råd før planene ble
lansert.
Over natten fikk vi innsyn i at kommunen ønsker å selge en av byens indrefileter i samarbeid med en
privat utbygger. Han hadde verken godkjenning fra innbyggerne eller politikerne. Saken manglet
åpenhet, og utbyggere både i Drammen og utenbys ristet på hodet. Til og med idretten som er den
viktigste aktøren på Marienlyst, var ikke tatt med på råd før planene ble lansert. Saken ble også omtalt
i Finansavisen hvor det ble satt spørsmålstegn ved lovligheten av å forskjellsbehandle en kommersiell
utbygger foran en annen.
Det forutsettes at fremtidige byutviklingsprosjekter i Drammen sikres åpenhet og medvirkning
06.11.2013

STIAN ØVREBØ JOHANESSEN

Åssiden kan få kjempeoppgradering
Ny fritidsbane og ny cricketbane. Kommunen er i dialog med kjendisinvestor Ola Mæle.
Friidretten har ingen framtid på Marienlyst. Et endelig sluttpunkt for det ble satt i budsjettet for 2014.
I en pressemelding til Drammens Tidende skriver rådmannen at «Friidrettsbanen på Marienlyst
vil bli avviklet. Ny friidrettsbane planlegges i samarbeid med idretten». For å finansiere den nye
multifunksjonshallen på Marienlyst trenger kommunen inntekter fra boligsalg.
Derfor må friidrettsbanen flyttes, og selv om arbeidet ikke er helt ferdig enda, er det nærmest sikkert at
den vil ende opp på Berskaug. Det får konsekvenser for idrettsparken der.

– Utredning
Cricketlagene i Drammen har tidligere spilt kamper på Berskaug, men vil mest sannsynlig få et nytt
anlegg i området.
– Det har vært en utredning knyttet til dette, som vi holder på å avslutte nå, i samarbeid med
cricketen i Drammen, sier planlegger Ulf Tellefsen i kommunen.
Han legger til at dette vil bli lagt fram i desember møtet til formannskapet. Til formannskapsmøtet
tirsdag hadde Tellefsen med seg skisser over hvordan det kan komme til å se ut på Berskaug.
Utviklingen på Berskaug kan imidlertid ta en ny retning. Kommunen er i dialog med både Drammen
travbane og investoren Ola Mæle, som eier Sjølyst Utvikling. Selskapet har en avtale med travbanen
om å utvikle et hjørne av travbanen, bekrefter styreleder Trygve Bjørge i Drammen travbane.– Det er
et nytt momentum i saken at det er utbyggingsinteresser der. Det kan være aktuelt å se utbygging og
idrettsanlegg i sammenheng, og se om ulike forhold kunne løses bedre om man tenker planleggingen
under ett, sier rådmann Osmund Kaldheim.

Har prøvd før
Mæle har tidligere ønsket å utvikle Åssiden. I 2008 ble hans ønske om å utvikle bydelen med hotell,
boligblokker og kjøpesenter ved Travbanen avvist av rådmannen, som mente det mest fremtidsrettede
ville være å bygge tett og lav boligbebyggelse, samt anlegg for idrettsformål.
Til Drammens Tidende sier han at han fortsatt ser på området som svært spennende.
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– I de siste månedene har vi sammen med Drammen travbane utviklet en mulighetsstudie for
travbanen og Berskaug-område, en helhetlig plan for hele området, sier Mæle.
Det skal lede til et parallelloppdrag, der forskjellige arkitekter får ansvaret for å utarbeide forslag til
bebyggelse på tomta.
– Det har vært en veldig positiv prosess. Vi ivrer for nye boliger, vi ivrer for et treffsted. Det hadde vært
utrolig artig å være med på å lage et slikt sted på Åssiden, et slags bydelssenter, sier Mæle.
08.11.2013

STIAN ØVREBØ JOHANNESSEN

Heller idrett enn boliger
Ungdomsrådet i Drammen ønsker en idrettspark på Marienlyst, og vil ikke at det skal bygges boliger i
området.
Drammen kommune samarbeider med Ticon Eiendom AS for å utvikle en stor tomt på Marienlyst.
Drammenshallen skal rives og erstattes av en ny multifunksjonshall som er dobbelt så stor. I tillegg er
det plass til ca. 300 boliger, 300 p-plasser og 20.000 kvm med næringsarealer.
De unge i byen er dermed på kollisjonskurs med de folkevalgte, som har gått inn for at det skal bygges
boliger på Marienlyst.
– Vi må passe på at neste generasjon er aktive. Noe av det viktigste for barn og unge er å være ute og
ha fysisk aktivitet. Vi vet også at dette er positivt også for læring på skolen, sier Magnus Hannevig Pettersen, som sitter i Ungdomsrådet.
Boliger på Marienlyst vil føre til at fri idrettsanlegget forsvinner fra sentrum. Nytt anlegg havner
da trolig på Berskaug.
Sammen med resten av ungdommene i rådet er hun enige om at politikerne bør tenke annerledes:
«Boligbygging må foregå i utkanten av byen, for på sikt vil det ikke bli nok plass til flere boliger i sentrum», heter det i høringsuttalelsen.
De folkevalgte ønsker nemlig å finansiere en ny multifunksjonshall med inntektene fra salg av boliger i
området. Dette har de fått støtte fra Drammen idrettsråd om.
– Vi føler at det blir kortsiktig tenkning. Ved å bygge boliger flyttes noe av idretten ut av sentrum. Det
blir nedprioritert, sier Hannevig Pettersen, som selv er aktiv idrettsutøver i Sturla.
Han viser til Idrettsforbundets rapport om anleggs dekning i store kommuner, som viser at
Drammen er den byen utenom Oslo som har lavest dekning av idrettsanlegg per innbygger.

– Idretten i sentrum
Høyres gruppeleder, Johan Baumann, forklarer at idretten står sentralt i Marienlyst-planene. – Det er
positivt at ungdommen engasjerer seg nå. Det er veldig bra. Men idretten har selv faktisk støttet det arbeidet som gjøres, sier Baumann.
Venstres gruppeleder Ulla Nordgarden ser problemene rundt finansieringen av planene.
– Boligene er bare et middel for å fremme målet – et bedre område for organisert og uorganisert idrett,
sier Nordgarden, som ønsker et parkområde for uorganisert idrett mellom Drammens badet og den
Nye multifunksjonshallen.
Arbeiderpartiets Masud Gharahkhani er opptatt av to ting i byutviklingen på Marienlyst:
1. Åpenhet rundt avtalene mellom kommunen og utvikler Ticon Eiendom, og
2. at kommunen hører på idretten gjennom hele prosessen.
– Vi har alltid sett på Marienlyst-området som en idrettsparkarena. Årsaken til at vi ble med på dette er
at idretten var positive til en ny multifunksjonshall, og i denne saken er det idrettens behov som skal
være i fokus, sier Gharahkhani.
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15.11.2013

RAGNHILD ASK CONNELL

Foreslår ni nye idrettsanlegg i byen
Drammen er nest dårligst på idrettsanlegg i hele landet. Nå vil Ap og SV ha et idrettsløft på 100
millioner. Her ønsker de ni nye anlegg i byen.









ANLEGGENE
Ny fotballhall på Åssiden
Ny håndballhall på Konnerud
Ny kunstgressbane og kunstisbane på Øren.
Ny kunstisbane på Konnerud
Treningshall for isidretter
Ny flerbrukshall ved Brandengen
Ny flerbrukshall ved Øren skole
Ny flerbrukshall ved skole.
I sitt budsjettforslaget for de tre neste årene, foreslår Ap og SV å bygge hele ni nye idrettsanlegg ute i
bydelene.
Forslaget er basert på Drammen idrettsråds (DIR) egne prioriteringer.– Jeg kan ikke se noen bedre
måte å investere kommunens penger på. Hvis man gjør dette i samarbeid med idretten, kan man få
veldig mye tilbake, sier Erik Løvgren (Ap) i bystyrekomiteen for byutvikling og kultur.
Gruppeleder Masud Gharahkhani (Ap) sier Drammen er nest verst på idrettsanlegg i landet.
Bare Oslo er dårligere.
– Dette vil være et voldsomt og etterlengtet løft for idretten. Idrettsanlegg skaper aktivitet, og
dette vil være viktig forebyggende arbeid, sier han. Også SVs Sadi Emeci støtter satsingen på
idrettsanlegg.
– Det har vært mye fokus på de store anleggene i byen. Det er jeg redd har gått ut over
breddeidretten. Det vil vi gjøre noe med, sier han.
Verdien på idrettsanleggene er anslått til 218 millioner kroner, men med momskompensasjon
og spillemidler har idrettsrådet anslått kommunens investeringskostnad til 96 millioner kroner.
For å få penger til dette, vil Ap og SV øke investeringsrammen med 20 millioner kroner i 2014, og
omdisponere 80 millioner kroner fra programområdene byutvikling, ledelse og styring, og samferdsel
og fellesarealer de neste to årene.
– Her finnes det rom til å prioritere annerledes, mener Løvgren.
Det eneste av prosjektene som ligger inne i rådmannens
budsjettet er en flerbrukshall og utvidelse av Brandengen
skole.
Daglig leder Oddvar Moen i DIR sier Drammen sårt trenger
løft etter mange år med tørke ute i bydelene.
– Anlegg fører til økt aktivitet, og det er jo et mål for byen, sier
og setter pris på at noen av partiene ser behovet.
29.11.2013

et
han,

STÅLE SØRENSEN , MILJØPARTIET DE GRØNNE

Politisk ukultur i Drammen
Marienlystplanene er et historisk feilgrep som byen vil angre dypt og lenge på. Det er en massiv
utbygging av et friområde som i dag er til stor gagn og glede for Drammen..
Saken med ordfører Tore Opdal Hansens hemmelighold av First House-dokumentene er dessverre
toppen av isfjellet av en politisk kultur i Drammen som er under enhver kritikk og som bør føre til ras av
velgere for posisjonspartiene om to år.
Drammen Høyre fikk rent flertall i kommunevalget i 2011. Dette fikk de etter en valgkamp og med et
program som nesten ikke ga et eneste reelt løfte om hva man ville gjøre med byen de neste fire årene.
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Høyre ble valgt på det byen hadde gjort, ikke hva man ville gjøre videre.
Ære være Høyre for dette valgresultatet, det står all respekt av å gjøre et slikt valg ut fra å nesten ikke
love noen ting. At de tre andre partiene på borgerlig side aktivt legger seg inn i folden til et Høyre som
har rent flertall er mer merkelig. Hva gjør Venstre og KrF som posisjonspartier i en slik politisk
situasjon? Alt tyder på at de har minimalt med påvirkning for Drammens politiske kurs.
Det er jo ikke noe nytt at Høyre i Drammen driver med hemmelighold.
Vi så en lignende situasjon i saken rundt Marienlystutbyggingen. Et privat eiendoms-selskap, TICON
ble gitt eksklusiv rett til å nedbygge offentlig tilgjengelig grøntareal midt i byen helt uten konkurranse
fra andre private aktører og uten en reell politisk behandling på forhånd.
Få som stemte på Høyre i 2011 stemte vel for nedbygging av Marienlyst idrettspark med boliger og
hall? Nei dette er et av mange løfter som ikke ble fremmet for velgerne til vurdering før valget, men
som i etterhånd administreres av det borgerlige flertallet i bystyret.
De andre borgerlige partiene protesterer litt på form, men stemmer til slutt for innholdet. De
kritiserer hemmelighold og går videre i samarbeidet.
Hvor mange slike nye saker trenger vi i Drammen?
Marienlystplanene er et historisk feilgrep som byen vil angre dypt og lenge på. Det er en massiv
utbygging av et friområde som i dag er til stor gagn og glede for Drammen som by. Et område som
heller bør oppgraderes og justeres enn utbygges. Sykehussaken er annerledes. Her vil jeg ære Høyre
og ordføreren for delvis å ha forlatt planene om utbygging av nåværende sykehus og heller legge
fokus inn på å fremme andre tilgjengelige tomter i Drammen. Men fremgangsmåten viser et parti med
rent flertall som har mistet troverdigheten i å styre byen på en måte som gagner demokratiet.
Drammen trenger et demokratisk korreks og en opposisjon som tør å tale der andre tier.
Drammen trenger et parti i bystyret som bryter opp de vante konstellasjonen og tenker nytt. Et
parti som setter redelighet og demokratiske prosesser høyt.

09.12.2013

Sitter med svarteper
Masud Gharahkhani mener friidretten foreløpig har kommet dårlig ut av Marienlyst-utviklingen. Han
mener at hele utbyggingsprosjektet er omstridt, og understreker at Arbeiderpartiet ble med på
prosjektet fordi det er en mulighet til å få et idrettsløft i Drammen – såframt prosjektet blir gjennomført
med idrettens premisser i sentrum.
Drammens Tidende har tidligere skrevet om anleggskrisen i Drammen.
I en rapport fra Norges Idrettsforbund kommer det fram at Drammen har nest dårligst dekning
av anlegg i Norge. Kun Oslo kommer dårligere ut.
I kommunens gjeldende økonomiplan legges det opp til seks nye idrettsanlegg de neste fire årene.
Idretten ønsket seg ni nye.

Dårligere vilkår
– Det vi nå ser er kritisk, fordi det viser
at lovnadene om at idretten skal tas på
alvor har null innhold, sier Gharahkhani.
Arbeiderpartiet kommer ikke til å støtte det
videre utbyggingsprosjektet dersom ikke
Drammen idrettsråd blir hørt av Høyre.
– Idretten sitter med svarteper.
Drammen Idrettsråd har et
årsmøtevedtak på at friidretten skal på
plass først, og at de skal ha samme
vilkår som i dag. Vi kan ikke akseptere.

14

09.12.2013

STIAN ØVREBØ JOHANNESSEN

Frykter utøverflukt
Friidretten får ingen lovnader om ny innehall når de må flytte til Berskaug. De unge utøverne vil
vurdere å flytte ut av byen.
Samarbeidspartiene gir ingen lovnader om en treningshall på Berskaug. De vil gi idretten en
friidrettsbane, garderober og kontorbygg, men kun holde av plass til en mulig treningshall, på sikt.
Det betyr at inne treninger må foregå i Drammenshallen, mens utetreningen skjer på Berskaug.
Det holder ikke for utøverne og ledelsen i Sturla og Hellas.
– Store deler av året trener vi ute først, og så enda mer inne. Dette vil føre til at vi kun kan trene
ute, sier trener Alfred de Haas i Sturla, som ikke er i tvil om at dette vil svekke idretten i
Drammen.

Vil vurdere å flytte
Ola Stunes Isene har vunnet flere gull i junior-NM i diskos og kule, og ønsker å fortsette i Sturla. Han
er imidlertid klokkeklar på at dette vil gi dårligere forhold for idretten i Drammen.
– Jeg trener allerede tre ganger i uka i Bærum, sier Isene, som allerede har vurdert å bytte
idrettslag.
Han får støtte av 1500-meterløperen Magnus Hannevig Pettersen.– Man sier det er fokus på
idretten i Drammen, men om vi får dårligere forhold på Berskaug enn her, vil rekrutteringen
synke. Det er umulig å trene styrke, spenst og sprint ute hele året, sier Pettersen.

– Økonomi viktig
Høyres gruppeleder Johan Baumann understreker at samarbeidspartiene og idretten er enige om en
framdrift for Marienlystprosjektet.– Det har aldri vært en forutsetning at idretten skal få en ny hall
på Berskaug. Jeg kan godt skjønne tankegangen til friidretten, men livets realitet er at økonomi
er viktig i dette.
Baumann sier at han fikk inntrykk av at idretten var fornøyd med de lovnadene de fikk fra politikerne.–
De har fått en lovnad på at det settes av plass som på sikt kan utvikles til en enkel friidrettshall.
Her er det nok flere alternativer, og det man snakker om er en hall som ligger i minimum
prisklasse på 20 til 30 mill. kroner, sier Baumann.
11.12.2013

SILJE SJURSEN SKIPHAMN

Skal granske Marienlyst-saken også
Kontrollutvalget i Drammen har bestemt seg for å se nærmere på kommunens rolle i planene for
utbygging på Marienlyst. I går vedtok Kontrollutvalget i Drammen å granske First House-saken mot
Hilde Hovengens (Frp) stemme. Hun fremmet imidlertid forslag om at utvalget skulle gå nærmere inn i
en annen, svært omdiskutert sak.
"Planene om utbygging av Marienlystområdet har skapt en usikkerhet blant kommunens
innbyggere. For å forebygge en gryende mistillit til kommunens ledelse og administrasjon, vil
Kontrollutvalget gjøre en granskning av prosesser og avtaler i forbindelse med planene, slik at
en samlet kommune med forvissning om ryddige forhold, kan sette planene ut i livet", foreslo
Hovengen.
Hun fikk resten av Kontrollutvalgets støtte, og saken vil bli formelt behandlet i neste møte 21. januar.

Avdekket hemmelighold
Drammens Tidende avdekket i høsten 2012 omfattende hemmelighold rundt Drammen kommunes
samarbeid med Ticon om utviklingen av Marienlyst-området. Ingen hadde hørt om avtalen før ordfører
Tore Opdal Hansen (H) presenterte fiks ferdige planer på en pressekonferanse. Kommunen nektet
Drammens Tidende innsyn i sentrale dokumenter i saken, men måtte frigi dem etter pålegg fra
Fylkesmannen i Buskerud.
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Kontrollutvalget har flere ganger diskutert om dette er en sak som bør granskes. I går ble politikerne
enige om å gjøre nettopp dét.
- Vi har vært skeptiske fordi denne saken omhandler forretningshemmeligheter, men i går mente et
enstemmig utvalg at det er riktig å se nærmere på den, sier leder i Kontrollutvalget, Arne Martinsen
(Ap).

- Fordel for alle med granskning
Han medgir at den avgjørelsen kanskje burde vært tatt tidligere, og viser til at det fortsatt er mye uro
rundt kommunes rolle i utviklingen av Marienlyst-området.
- Den saken roer seg jo ikke ned. Pressen skriver om den, og folk snakker om den. Da må det være en
fordel for alle parter at vi finner ut hva som faktisk har skjedd.
Selv om saken formelt ikke skal behandles før i neste møte 21. januar, er ikke utvalgslederen i tvil om
utfallet.
- Jeg er ikke i tvil om at dette blir vedtatt, sier Martinsen.
11.12.2013

MARIANNE HEIMDAL

Drammenshallen blir stående
Det kommer en ny hall ved siden av. Friidretten må flytte fra Marienlyst til Berskaug.
NYE MARIENLYST






Drammen kommune samarbeider med Ticon Eiendom AS for å utvikle en stor tomt på Marienlyst.
Partene eier 50/50 i Marienlyst Utvikling AS (MU).
Kommunen skal bygge en mulitfunksjonshall på området.
I tillegg er det plass til ca. 300–400 boliger og næringsarealer. Dette utvikler MU.
Friidrettsbanen flyttes til Berskaug, og her kommer også et cricketanlegg.
Marienlyst i Drammen skal forvandles til en ny bydel med 300–400 boliger og næringsarealer.
I tillegg skal det bygges en ny multihall for breddeidrett, eliteseriekamper i håndball, messer og
konserter.
Ett forslag har vært å rive Drammenshallen, men tirsdag vedtok flertallet i formannskapet (H, Frp og
Venstre) at den tradisjonsrike hallen får stå, og at den blir supplert av en ny hall. Den nye multihallen
skal bygges på området der det i dag er friidrettsbane. Dermed må friidrettsanlegget flyttes til
Berskaug på Åssiden.
Ikke helt fornøyd
Byens friidrettsmiljø har vært bekymret for at en slik flytting vil gi dårligere fasiliteter.
Høyres Johan Baumann beroliger med at H, Frp og Venstre har kommet fram til en løsning som
Drammen idrettsråd er enig i.
– Det nye friidrettsanlegget på Berskaug skal ha minst samme fasiliteter som anlegget på
Marienlyst. Og på sikt kan det bygges en enkel friidrettshall på Berskaug. Dette er forhandlet
fram sammen med Drammen idrettsråd, sier Baumann.
Aps Masud Gharahkhani mener derimot at Baumann tar for hardt i når har sier at idretten er enige i
denne løsningen.
– Det stemmer ikke. Idretten har sagt at de trenger en hall på Berskaug, og nå blir idretten
svarteper, sier Gharahkhani.
Daglig leder i Drammen idrettsråd, Oddvar Moen, oppklarer hva idretten egentlig har gått med
på:
– Det var et møte, der vi fikk lagt fram friidrettens ønsker. Men vi er ikke helt fornøyd.
Han sier vedtaket i formannskapet om at «det på sikt kan bygges en enkel friidrettshall på
Berskaug» er et fremskritt i forhold til rådmannens forslag. Men Moen sier de helst skulle sett
at en slik hall lå inne som en konkret post i vedtaket.
Finansieringen av den nye multihallen på Marienlyst skal skje ved salg av tomten der friidrettsanlegget
ligger nå. Marienlyst Utvikling AS, som eies likt av kommunen og Ticon Eiendom AS, skal stå for den
kommersielle utbyggingen av boliger og næring her.
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Masud Gharahkhani mener det mangler en totaloversikt over økonomien i hele Marienlyst-prosjektet,
og ville derfor utsette saken om plassering av ny multihall.
– Dette er et omstridt utbyggingsprosjektet. Men vi har ikke totaloversikt over økonomien. Her
selger vi indrefileten i Drammen til private aktører uten å ha oversikt over
utbyggingsprosjektets totaløkonomi, sier Masud Gharahkhani.
Aps forslag fikk kun støtte av SV, og ble nedstemt.
– Vi mener saken er tilstrekkelig utredet, sier Johan Baumann (H).

12.12.2013

HÅKON LUTDAL , DRAMMEN

Drammens svarteste dag.
MARIENLYST-UTBYGGINGEN: Formannskapets vedtak om å gå videre med planene om rasering av
Marienlyst er den svarteste dag i Drammen historie siden teateret brant.
Det virker som alle onde krefter har rottet seg sammen. DT som i det siste har begynt å vise mere klør,
har ikke akkurat drevet gravende journalistikk i denne saken.
Typisk var det at innlegget fra friidrettens grand old man først kom på trykk først dagen etter at det
fatale vedtaket om at byens eneste vakre og åpne område skal maltrakteres.
Av alle de saker som mildt sagt har fått en lettvint (og egenrådig) saksbehandling i kommunen i den
senere tid, tar Marienlyst kaka.
Formannskapets vedtak uten å vite hva saken økonomisk virkelig dreier seg om, er intet unntak.
Kommunen fortsetter å skyve idretten foran seg, og bruker Johan Baumann i felten med sin milde
overtalelseskunst. Eller for å si det med rene ord, til å kaste blår i øynene på den.
Situasjonen er at mens idretten raser, unntatt noen kjøpte pamper, presterer overtaleren dette:
«jeg fikk inntrykk av at idretten var fornøyd med de lovnadene den fikk». Det vitner ikke om klar
dialog!
«Lovnadene» er et forunderlig ord i forbindelse en kommunal saksbehandling.
Det hører mer hjemme i et vennelag. Det lukter da også mer og mer vondt av hele saken. Når det
gjelder friidrettsanlegget på Berskaug er det meste uklart. Tomten er ikke klar, hvordan det hele skal
arrangeres er helt i det blå, og det aller verste, kostnadene, dvs., det knapt eksisterende anslag er
utrolig blåøyd. Her kommer man fort opp i 50–60 mill. Samlokalisering av bane og hall viser seg i dag
nesten å være en forutsetning. Ikke rart friidrettsungdommen reagerer.
Det eneste man med sikkerhet kan fastslå er at friidretten får seg en alvorlig knekk. «Lovnader»
en gang i fremtiden og uten en eneste fot i bakken er rett og slett for dumt.
Klubber som Sturla og Hellas hører til Drammens sjel og fortjener ikke en slik nesestyver.
Hellas som feirer 100 års jubileum i 2017 skvises nå ut av byens hjerte der klubben har hatt
tilhold i alle år. Planene raserer altså ikke bare en uvurderlig utearena i en voksende og
fortettende by, men den ødelegger for en friidrett som er i ferd med å heve seg mot tidligere
storhet.
For ikke å snakke om det alle skoleelevene som snart skal ha gym og trening daglig må finne seg i.
Når ansvarlige fora blant ungdommen protesterer og idrettsutøverne truer med å flytte fra byen er det
en gåte at ikke politikerne, får av seg skylappene. Så ille kan det gå når en sak ikke har skikkelig rot i
en kommunal planlegging, men er noe man hopper glatt på etter utspill av en pengekåt bedriftseier.
Man snakker ennå med stolthet om bragden ved å redde tårnbygningen ut av gribbenes klør.
Rene peanøtter i forhold til faren som truer byens indrefilet. Bystyret har i denne saken en
anledning til å vise makt og må kreve en skikkelig kostnadsberegning, ikke foretatt ved
rådmannens venstrehånds overslag, men av innleide eksperter som er i stand til å vurdere
dette komplekse og rådyre prosjektet på en uhildet måte. Det er ennå mulig å rykke tilbake til
start.

17

13.12.2013

STÅLE SØRENSEN , MILJØPARTIET DE GRØNNE

Noe er galt med Marienlyst-utbyggingen
Da er det underlig at formannskapet bygger ned de kvalitetene byen har. Ser man ikke behovet for
sentrale grøntområder når befolkningen skal øke?
Formannskapet i Drammen går inn for bygging av ny drammenshall ved siden av den gamle, samt
boliger på det gjenværende arealet. Drammens friidretts ønsker er satt til side og et privat selskap får
tilgang til kommunens indrefilet uten vanlig konkurranse. Drammen kommune har et uttalt mål om en
dramatisk økning av innbyggertallet de neste tiårene. Da er det underlig at formannskapet bygger ned
de kvalitetene byen har. Ser man ikke behovet for sentrale grøntområder når befolkningen skal øke?
Vi reagerer på at en by med så store ubrukte arealer vil bebygge sine grønne lunger. Det er da nok av
tomter å ta av i Drammen. På østsiden av Drammenshallen ligger Maxi-senteret med en stor flate
parkering.
Denne tomten kunne vært utnyttet til boliger og næring. Østover langs Bjørnstjerne Bjørnsons
gate ser vi samme slepphendte arealutnyttelse der plasskrevende, bilbasert handelsvirksomhet
får boltre seg i sentrum av byen vår. Rasjonell byplanlegging er basert på prinsippet at
arbeidsintensiv næring og boligutvikling legges til sentrum, arealkrevende handel og næring
legges utenfor byen.
Her velger kommunen å bygge ut våre verdifulle grøntområder så plasskrevende handelsvirksomhet
kan fortsette i sentrum. Langs hele sjølinjen på Strømsø-siden finnes det tilgjengelige tomter. Den
planlagte boligutviklingen på Marienlyst kan meget gjerne bety at disse tomtene ikke lar seg utbygge
senere, av økonomiske årsaker. I et fallende marked med økende utbyggings priser spiller kommunen
hasard med byutviklingen. Noe er galt her.

.
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JAN HØSØIEN , DRAMMEN

Mørke skyer over Marienlyst
Av besøkende har jeg fått mang en misunnelig kommentar; fantastisk hvordan dere har fått det til her i
Drammen! Alt dette vil Drammen kommune nå langt på vei ødelegge, det skal bygges hus og
leiligheter som vil ødelegge det åpne området.
Det har vært ett hyggelig år for oss som elsker fotball, og som har blått blod. Seriegull, både på banen
og på det økonomiske feltet. Samtidig et fantastisk positivt omdømme; ikke bare i fotball Norge, men
også i hele Idretts-Norge. Alle ser til Drammen også i verdens største idrett i 2013, mens i årene forut
har «alle» sett til Drammen på byutvikling. Fantastisk.
Når jeg går nedover Austadveien på vei til byen, går jeg forbi et unikt og fantastisk område. Over
«Bikkjestøkket», som det heter på drammensk, og gjennom et åpent og flott område bestående av
anlegg for lek og moro, breddeidrett og toppidrett.
Brede og flotte gang og sykkelveier, et fantastisk badeanlegg og omkranset av skoler som har
tilgang til dette rett utenfor klasserommet. Av besøkende har jeg fått mang en misunnelig
kommentar; fantastisk hva dere har fått det til i Drammen!
Alt dette vil Drammen kommune nå langt på vei ødelegge, det skal bygges hus og leiligheter som vil
ødelegge det åpne området. Som vil fortette området og sørge for at den oasen Marienlyst er i dag,
delvis vil forsvinne. Eller stopp; er dette noe Drammen, på vegne av byens befolkning ønsker? Er det
dette idretten ønsker?
Med prosessen og avsløringene rundt First House friskt i minne; hvor enkelte ble tatt med buksa langt
nede på knærne, hvor snarveier ble tatt og demokratiske prosesser ble satt til side. Hva har skjedd i
denne prosessen rundt utbyggingen av Marienlyst? Jo, ett vedtak om utbygging; ett hemmelig vedtak
hvor EN, skriver og sier EN aktør er blitt tatt med og valgt. Tredd ned over hodet på partier utenfor
flertallet, og på hele byen. Kan dette være lov?
Det har vært en fantastisk reise, som for meg nå ser ut til å krasjlande
Eller ønsker vi som bor i Drammen en slik fremgangsmåte; uansett om det er sykehjem,
sykehus, flyplass, skole eller idrettsanlegg. Ønsker vi som bor i Drammen slike prosesser?
Hvor en liten gruppe mennesker i maktposisjoner inngår allianser med det private næringsliv;
hvor koblinger er ukjente og hvor det økonomiske bildet i beste fall er uklart?
Skal Drammen kommune kjøpe inn en tjeneste eller vare for en kostnad over x antall kroner så må
dette ut på anbud Her kan de altså inngå ett samarbeid om utbygging etc. for mange hundre millioner.
Hemmelig! Hva vet vi om hvem som kjenner hvem i den «lukkede forsamling» i Drammen kommune
og Ticon?
I media fremstilles denne utbyggingen av Drammen kommune som at det er rørende enighet innen
idretten i byen, i hvert fall nesten. Sånn til å begynne med?
Eller skjønner idretten hva som skjer? Ut fra det som nå kommer fram i avisen og media; NEI, idretten
vet ikke nok og usikkerhet kan ikke være ett godt beslutningsgrunnlag.
Ære være både røde og blå utøvende politikere og vi som har vært med som innbyggere i Drammen.
Det har vært en fantastisk reise, som for meg nå ser ut til å krasjlande. Gjør gjerne endringer på
Marienlyst, til beste for byens befolkning og de som bruker idrettsanleggene, men denne eventuelle
endringer må skje i ett åpent landskap og hvor idretten faktisk VET hva den begir seg ut på. Er det en
400 eller 5000 meter jeg skal løpe? Hvor skal jeg løpe?

19

17.12.2013

Flere og bedre idrettsanlegg på Berskaug og Marienlyst
Debatten om utbyggingen av Marienlyst har vært intens den siste tiden og Drammen Idrettsråd
(DIR) setter pris på det store engasjementet for å bevare området som et godt og allsidig
idrettsområde. Men dessverre har en del innsendere etterhvert som jula nærmer seg fått stadig
større tro på julenissen. Og noen går langt over enhver strek for saklig debatt og burde vært
tildelt både gult og rødt kort av våkne redaktører for påstander og beskyldninger som faktisk kan
være injurierende.
DIR er idrettslagene i Drammen sitt samordnings- og samarbeidsorgan overfor kommunen, og
dette ansvaret tar DIR på alvor. Vi har flere ti-års erfaringer med å kjempe for idrettens beste
overfor kommune og politikere og har gjennom dette lært oss å ta utgangspunkt i realitetenes
verden. «Makta rår» og vi anbefaler alle å stikke fingeren i jorda og jobbe ut fra det flertallet i
bystyret, byens høyeste organ, har vedtatt gjennom flere runder – at deler av Marienlyst skal
selges til boliger for å skaffe anslagsvis 300 millioner til utvikling av nye og gode idrettsanlegg på
Marienlyst og Berskaug. Det er dessverre slik i vårt flotte og frie demokrati at «folk flest» bare får
en mulighet hvert fjerde år for å gjøre noe med hvem som skal ha «makta» i byen.
På styremøtet i DIR den 14/12 var det full enighet om at vi på vegne av Drammensidretten må
fortsette å jobbe etter det pålegg vi fikk av vårt høyeste organ, årsmøtet som utgjøres av
delegater fra alle byens klubber, den 20. mars i år. Her ble følgende vedtak fattet enstemmig;

Samarbeid om et helhetlig syn på Marienlyst utbyggingen.
DIR vil derfor fortsette sin samarbeidslinje med Drammen kommune så lenge som vi tror det er
realistisk å få oppfylt de kravene idretten stiller ihht. Årsmøtevedtaket 2013. DIR har, sammen
med Buskerud IK og andre aktører innen idretten, ønske om og store forhåpninger til, å få til på
sikt en utvikling av et bredt Campus Marienlyst, delvis etter samme mal som i Sogndal og
Steinkjer. Dette vil gi bedre idrettstilbud på dette sentrale området for både skolene, ikke minst
for Toppidrettslinja på DVGS, og for topp- og breddeidretten. For å få på plass flere og bedre
anlegg på Marienlyst så ønsker DIR at hele Marienlyst videreutvikles, også Marienlyst Syd
(utebadområdet). Her har Drammensbadet signalisert at de ønsker å sanere nåværende store og
arealkrevende utebad som har gått ut på dato, med et mindre utebad helt inntil selve Badet.
DIR ønsker, og mener det vil være økonomisk realistisk å få til følgende;
a) En ny Multihall vest for nåværende med 3 håndballflater for skoler og breddeidretten til daglig,
som så kan rigges om til en mesterskapsarena og til en viss mengde «events» (10%) i kortere
perioder.
b) Deretter en rehabilitert Drammenshall som skal inneholder 5 stk håndballflater, der 3 flater
gjøres om til en 60 x 40 meter fotball-flate med kunstgress. Dette er viktig for fremtidig
talentutvikling for SIF og andre klubber i byen, samt en ny hall ved Brandenga skole.
c) Praktiske og gjennomtenkte mellombygg mellom disse to hallene vil gi gode medie- og VIPfasiliteter samt nødvendig kontorarealer og plass for idrettsmedisinske tilbud og idrettsforskning.
Og ikke minst mange mindre aktivitetsflater for matteidretter, inne-skyting, klatring og mindre
arealkrevende ballidretter. Alt dette er det stor mangel på i byen pr d.d.
d) En ishall (enkel treningshall) på Marienlyst syd (inntil eksisterende kjøleanlegg). I et slikt bygg
kan man også plassere inn et sportell (rimelig overnatting for arrangement og treningsleirer) og
noe boliger, gjerne i form av studenthybler som byen har stor manko på.
e) Et nytt friidrettsanlegg, også på Marienlyst syd, i form av NIFs konsept Friplassen som har blitt
en suksess i andre byer. Dette er et stort nærmiljøanlegg som vil gi skolene og nærmiljøet
mulighet for å utøve de fleste av friidrettens mange grener på et areal på ca. 40 x 60 m der det
inngår en 200 meters rundbane.
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f) Drammen Turn, byens eldste klubb, ønsker å sanere sin Grophall mellom Turnhallen og
Drammensbadet og her få bygd en ny hall sammen med kommunen. Både i denne hallen og i
ishallen vil det også kunne være mulig å plasser mindre anlegg for idrettene nevnt i punkt c
DIR mener det nå er viktig og nødvendig å se alle disse elementene under ett og lage en totalplan
som innen noen år vil gi idretten langt mer areal og flere aktiviteter på Marienlyst.

Mange spennende anlegg på Berskaug
Her har vi i dag Tennishall, en dobbel flerbrukshall med dansesal m.m., cricket-anlegg, 2-3
fotballbaner og byens flotteste nærmiljøanlegg. Det er fullt mulig, eventuelt i en arrondering med
Travbaneområdet, å få til følgende 3 anlegg på Berskaug;
- Buskeruds beste og mest moderne utendørs friidrettsanlegg (med NM i 2017?).
- En enkel friidretts-hall med garderober og utendørstribuner etc.
- Et forbedret cricket-anlegg dedikert til denne idretten.
I utgangspunktet kan fotballen synes å bli taperen på Berskaug, men her ønsker DIR at de 1-2
tapte banene (det blir ny naturgress-bane i friidrettsanlegget) erstattes med 2-3 kuntsgressbaner
på Bragernes/Åssiden;
- Kunstgresset fra Gamle gress kan med fordel legges ut på Brakerøyabanen i 2014.
- Nytt og større kunstgressdekke i kombinasjon med kunstis på Ørenbanen.
- Kunstgress på en av naturgressbanene i Eplehagan (vil mangedoble kapasiteten) for bruk av
både Åssiden IF og DBK (dagens hovedbruker på Berskaug).
Så vår konklusjon er at et godt og konstruktivt samarbeid mellom kommunen og idretten vil kun
bidra til langt bedre forhold for idretten i byen enn det den har i dag.
Jan Rockstad
Styreleder DIR

17.12.2013

Oddvar H. Moen
Daglig leder DIR

RAGNHILD ASK CONNELL

Leverte 1274 underskrifter til bystyret
14-åringene Iselin Ween Rustad og Malene Kollberg leverte fra
seg
1274 underskrifter mot utbygging på friidrettsbanen på
Marienlyst.
De siste ukene har de to friidrettsjentene jobbet iherdig for å
samle
inn underskrifter mot boligbygging på friidrettsbanen på
Marienlyst.
- Her har dere 1274 underskrifter. Dette viser at mange er
enige
med oss i at det ikke bør bygges boliger på den fine banen vår.
Vi tror
de fleste drammensere ønsker seg idrett her på denne
plassen, sa Malene Kollberg til bystyrets gruppeledere.
- Vi lurer på hvorfor Marienlyst skal raseres, sa Iselin
Ween
Rustad.
De fikk fremme en såkalt deputasjon. Det er en henvendelse på vegne av en gruppe som varaordfører
Tove Paule fikk i oppgave å presentere for bystyret. Hun roste 14-åringene for deres engasjement. Om
det får Høyre til å snu i saken gjenstår å se.
- Nå har vi gjort det vi kan. Vi har vist at vi støtter idretten, og at vi ikke bare sitter og ser på at
Drammen ødelegger sin egen friidrettsbane. Nå håper vi politikerne kommer på bedre tanker,
sa Ween Rustad.
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Marienlyst-prosjektet utsatt
Bystyret i Drammen vedtok i kveld å utsette vedtak om byggeplanene på Marienlyst til februar.
Høyres forslag om utsettelse ble vedtatt med 33 stemmer mot Arbeiderpartiets forslag som fikk 15
stemmer.
Tove Paule var først på talerstolen og overrakk over 1274 underskrifter til ordføreren mot
Marienlyst-utbyggingen.
Det ble tidligere tirsdag kjent at Høyre gjør helomvending i Marienlyst-saken, og utsetter å stemme for
utbygging av Marienlyst, til tross for at de i forrige ukes formannskapsmøte gikk inn for å få opp saken i
kveld.

- Idretten må bli hørt
Det var bred enighet blant bystyrerepresentantene om at idretten må få mer ut av planene, og at
vedtak i saken utsettes til man har hatt en oppklaringsrunde for å sikre idretten et best mulig tilbud.
Les utdrag fra de ulike bystyrepresentantenes innlegg under:
Haydar Uzbal (uavhengig): - Måten saken har blitt behandlet på i kommunen minner meg om land vi
ikke vil sammenlignes med, og det er gledelig å se at Høyre vil utsette. Saken bør utsettes til den har
vært behandlet i kontrollutvalget.
Masud Gharahkhani (Ap): - Saken er omstridt ettersom hele Drammen ble tatt på senga uten at
idretten var tatt med på råd. Marienlyst har alltid vært idrettens område, og vi var kritiske fordi idretten
ikke vil få noe mer ut av planene. Saken må utsettes og vi må få en plan for totaløkonomi. Idretten må
få bedre vilkår, og dette må også sees i sammenheng med utbygging av Marienlyst skole og Gamle
Gress. VI ønsker også et folkemøte der alle kan ta del i debatten for å belyse alle aspekter i saken.
Ulla Nordgarden (Venstre): - Venstre støtter utsettelse i saken fordi premissene ikke er der lenger. Er
ikke dette interessant for idretten har ikke Venstre noe imot å legge saken død.
Johan Baumann (Høyre): - Høyre ber om at saken utsettes til neste bystyremøte i februar måned.
Jeg synes forøvrig det er unødvendig av Arbeiderpartiet å ta opp alle detaljene i saken på nytt. Skal vi
nå få oversikt over prislappen på prosjektet må vi få vite hvor stor hall som skal bygges. Man må ha de
reelle tallstørrelser på bordet og ta idretten på alvor. Her er det behov for en oppklaringsrunde. Når det
er sagt har vi hele tiden vært av den oppfatning at idretten og Drammen idrettsråd har hatt et ønske
om å få en ny flerbrukshall på Marienlyst, samt en videreutvikling av friidrettsområdet på Berskaug.
Hvis ikke idretten ønsker anleggene er ikke dette et prosjekt som det politiske flertallet ønsker
å tvinge igjennom. Dette er ikke et prestisjeprosjekt. Nå er det tid for en time-out hvor
kommunen og idretten setter seg ned og samarbeider om hva som er mulig å få til innenfor
realistiske rammer.
Sadi Emeci (SV): Om vi skal støtte Marienlyst-prosjektet er det en forutsetning at idretten må lyttes til.
De opprinnelige planene eksisterer ikke lenger og økonomien er usikker. Vi frykter at idretten får
mindre innflytelse på en ny hall, og ønsker at saken utsettes for en skikkelig gjennomgang. SV støtter
Aps utsettelsesforslag.
Jon Helgheim (Frp): Vi trenger en avklaring på hva vi kan oppnå. Det er ingen som vil trumfe
gjennom denne saken med mindre vi kan skape et bedre tilbud for idretten i byen. Det er mange
forskjellige idretter som skal tas hensyn til, og jeg tror vi lever godt med å gå en runde til for å komme
frem til det beste alternativet. Vi støtter Høyres forslag til utsettelse, for vi tror ikke det er riktig
tidspunkt nå for å be om en helhetlig økonomisk plan før vi har vedtatt en reguleringsplan. Jeg ser
frem til en ny og konstruktiv dialog med idretten.
Odd Gusrud (Krf): Vi støtter Høyres forslag om utsettelse, og tror vi kommer til å bli klokere på to
måneder. Vi er gode til å investere men ikke like gode til å drifte, noe vi ser med Drammensbadet og
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flere andre tilsvarende haller i landet. Krf er positive til å utvikle saken til det beste for byen og det
beste for idretten. Det er tusenvis av unge som har glede av byens idrettstilbud.
Ungdomsrådet var først på talerstolen og markert sin motstand mot planene som foreligger.
- Vi ønsker ingen utbygging av leiligheter på Marienlyst som innebærer at dagens tilbud må
flyttes ut av sentrum, sa ungdomsrådets representant.

17.12.2013

STIAN ØVREBØ JOHANNESSEN

Høyre dropper Marienlyst-vedtak i kveld
Høyre gjør helomvending og utsetter å stemme for utbygging av Marienlyst, til tross for at de i forrige
ukes formannskapsmøte gikk inn for å få opp saken i kveld.
Innstilling til bystyret (Høyre, Venstre, KrF og Frp):
1. Arbeidet med ny multifunksjonshall på Marienlyst baseres på at eksisterende Drammenshall
beholdes og videreutvikles med ny tvillinghall mot vest. Muligheten for annen arealbruk som kan
kombineres med multifunksjonshallen vurderes nærmere. Evalueringsgruppens anbefalinger legges til
grunn for det videre arbeidet med reguleringsplan.
2. Driftsmodeller for ny multifunksjonshall på Marienlyst som også involverer Drammen Scener
vurderes nærmere.
3. Nytt friidrettsanlegg med minst samme fasciliteter som anlegget på Marienlyst skal lokaliseres til
Berskaug sammen med lokalt cricketanlegg. Endelig plassering av nytt friidrettsanlegg og
cricketanlegg vurderes samlet med andre anlegg i området. i denne vurderingen skal det hensyn tas at
det på sikt kan bygges en enkel friidrettshall på Berskaug.
Arbeiderpartiets (og SVs) forslag:
1. Saken utsettes. Det legges frem en politisk sak om utbyggingsprosjektets totaløkonomi. Videre
arbeid med utbygging av Marienlyst-område, forutsetter at idrettens krav innfris både til investering og
driftskostnader med risikoanalyse.
2. Det settes også i gang arbeid med vurderinger av å bygge ut kapasitet ved Marienlyst skole,
utbygging av Gamle Gress stadion, idrettens hus og de nye multihallene. Her bør man se til Sogndal,
og utbygging av "Idrettens Campus" som sikrer synergieffekt for alle samfunnsaktører til "Marienlyst
Campus".
Jeg kan bekrefte at Høyre vil utsette Marienlyst-behandlingen. Det er fordi vi trenger en avklaring med
idretten om hva de nå mener om saken, sier Baumann til D.T.
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Baumann var i ferd med å ringe rundt til Høyres bystyrerepresentanter for å fortelle om avgjørelsen
idet Drammens Tidende snakket med han.
Dermed vil et endelig vedtak om utbygging på Marienlyst først komme neste år.

- Vil ikke lytte
Utsettelsen får Aps Masud Gharahkhani til å reagere.
- Det vi nok engang ser er at Høyre snur. Det som er problemet hele veien er en dårlig medvirkning fra
Høyres side, og at man ikke er innstilt på å lytte til idretten, sier Masud Gharahkhani.
- Her må vi stoppe opp og lytte til idretten. Nå har man satt i gang en prosess som mange
frustrerte innbyggere lurer på hva den politiske ledelsen sitter å holder på med, sier
Gharahkhani, som i bystyret i kveld vil gjenta Aps forslag om et ønske over totaløkonomien i
prosjektet.
Gharahkhani mener denne saken viser at Drammen kommune bør invitere til et folkemøte om hele
Marienlyst-prosjektet.
- Dette engasjerer mange, og det er noe hele byen må få ta del i. Dette folkemøtet bør gi grunnlag for
videre vurdering av Marienlyst-prosjektet, sier Gharahkhani.

Ingenting uten idretten
I dagens Drammens Tidende minner daglig leder Oddvar Moen i Drammen Idrettsråd om at idretten
må bli hørt om de skal fortsette samarbeidet med kommunen.
På årsmøtet i mars vedtok idretten følgende krav for samarbeidet med kommunen:
● Idretten skal ha minst like gode vilkår som før.
● Ny friidrettsbane med tilhørende enkel hall må bygges først.
● Ny hall må stå klar før Drammenshallen kan rustes opp.
Drammens Tidende snakket tidligere i dag med Johan Baumann. Da understreket han at det ikke blir
Marienlyst-utvikling uten samarbeid med idretten.
- Selvsagt blir det ikke noe uten idretten. For å være helt klar på det: Hele dette prosjektet er
satt i gang for idrettens skyld, og ikke noe annet. Hvis idretten ikke vil være med på dette er det
ikke noe poeng å sette politisk prestisje i en ny hall, sier Baumann til Drammens Tidende.

Har hatt møter
Det var Dagsavisen Fremtiden som først meldte om at Høyre ville utsette Marienlyst-vedtaket, på sine
Facebook-sider.
Drammen Idrettsråd og de forskjellige klubbene har hatt møter med gruppelederne til
samarbeidspartiene.
Baumann oppfattet det forrige møte som konstruktivt, selv om friidretten var svært lite fornøyd da de
ikke fikk lovnader om en treningshall ved siden av friidrettsbanen på Berskaug.
Drammens Tidende skrev i forrige uke om de unge friidrettsutøverne i Sturla, som frykter at talenter vil
flytte ut av byen dersom Marienlyst-utbyggingen blir en realitet.
- Vi får snakke sammen igjen. Forrige gang ble vi enige om en felles modell for løsninger med
Drammen Idrettsråd. Om den gjelder nå vet jeg ikke, men jeg opplevde oss som veldig enige da vi
skiltes. Det er ingen konflikt her og vi ser løsningsmuligheter, sier Baumann
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Idretten mener utebadet kan bli ishall
Idrettsrådet kaster et nytt kort inn i debatten rundt Marienlyst og foreslår å bygge ishall på utebadet.
Dette er saken:

● Den 29. august, 2012 presenterer Ticon Eiendom og Drammen kommune omfattende planer for Nye
Marienlyst.
● Kommunen og Ticon blir 50/50 eiere i Marienlyst Utvikling AS.
● Planen var først at Drammenshallen skulle rives og erstattes av en ny mulitfunksjonshall som er
dobbelt så stor.
● Planene ble presentert etter hemmelige dialoger.
● Kommunen nektet først å frigi taksten som var grunnlaget for salg av tomten. Drammens Tidende
klagde hemmeligholdet inn til Fylkesmannen og fikk medhold
● I september i fjor vedtok bystyret mot én stemme å inngå en avtale med Ticon om utvikling av
området.
● I kveld vil bystyret vedta at Drammenshallen beholdes, og ny tvillinghall bygges i vest. De skal også
vedta å flytte friidrettsbanen til Berskaug, og sette av plass til ny friidrettshall.
● Marienlyst Utvikling kan dermed begynne med reguleringsplanen for hele området.
● Kontrollutvalget i Drammen bestemte i forrige uke å se nærmere på kommunens rolle i utbyggingen
på Marienlyst.
Den siste tiden har det vært et gryende opprør mot kommunen og Ticons felles planer om å erstatte
friidrettsbanen på Marienlyst med boliger. Blant annet har Drammen idrettsråd (DIR) fått kritikk for sin
rolle i saken.
Men ifølge Oddvar Moen, daglig leder i DIR vil de samarbeide så lenge de får gjennomslag for
det de mener er realistiske krav de fremmer på vegne av idretten. Nå inkluderer det en
etterlengtet ishall på området der uteområdet til Drammensbadet ligger i dag.
– Vi får signaler om at utebadet er det få som bruker, og man ser nå på en bedre utnyttelse av
området, sier Moen.
Han mener det er plass til både ishall, et minianlegg for friidretten og et nytt 25-metersbasseng
på arealet hvor utebadet er i dag. Kanskje kan forslaget stilne den økende misnøyen i
idrettsmiljøet?
Men la oss først gå litt tilbake i tid: Den 29. august i fjor inviterte ordføreren i Drammen til
pressekonferanse. Sammen med eiendomsutvikler Christian Falck Pedersen i Ticon kunne han stolt
presentere planene for Nye Marienlyst.

Overrasket alle
Det som kom fram overrasket alle, idretten inkludert. Nå skulle de få sin nye storstue med plass til
12.000 tilskuere. Drammen skulle være med i kampen om å bli vertsby til et OL i Oslo, og Drammen
skulle atter bli en stor idretts- og konsertby.
Friidrettsbanen måtte riktignok ofres, men friidrettsfolket skulle få et minst like godt anlegg et annet
sted i byen. Prisen ble anslått til mellom 200 og 300 millioner kroner, og skulle finansieres av inntekter
fra tomtesalg og eiendomsutvikling kommunen skulle gå sammen med Ticon om. Det var en avtale
som var for god til å si nei til.
Idretten var forsiktig optimister. – Vi synes det er et spennende konsept, sa Oddvar Moen i Drammen
idrettsråd, den gang, mens friidretten ba om ikke å bli glemt.
Siden er OL-toget gått, og hallen kraftig redusert i størrelse. Nå understreker Moen at idretten
må bli hørt om de skal fortsette samarbeidet med kommunen.
– Vi er tydelige på at våre krav må etterleves om vi skal fortsette samarbeidet, sier han og viser til hva
de vedtok på årsmøtet i mars:
● Idretten skal ha minst like gode vilkår som før.
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● Ny friidrettsbane med tilhørende enkel hall må bygges først.
● Ny hall må stå klar før Drammenshallen kan rustes opp.

Vil ha folkeavstemning
DIR påpeker også at alle inntekter fra tomtesalget må gå tilbake til idretten. Forslaget om å legge en
mulig ishall på utebadet, kommer etter at idretten selv ser at håpet om å få ishall i tilknytning til
Drammenshallen nå er i ferd med å forsvinne.
– Vi mener det nå er viktig og nødvendig å se alle elementene under ett og lage en totalplan som
innen noen år vil gi idretten langt mer areal og flere aktiviteter på Marienlyst, sier Moen.
Styreleder Jan Rockstad i DIR er enda mer skeptisk til utviklingen. Mandag uttalte han at han vil
ha folkeavstemning fordi det nå er mange som nå er kritiske.
– Alle mener det er gale-mathias å ødelegge området, sier han
17.12.2013

TOR LAU & SVEIN KLEVERUD IF STURLA OG HELLAS

Tvang eller frivillig flytting
Vi føler at Drammen kommune ikke spiller på lag med Drammen Idrettsråd og friidretten, og legger
store hindringer i veien for videre utvikling. Politikerne søkte ikke om råd fra idretten for innspill om
friidrettens behov, før de solgte eksisterende anlegg.
Drammens politiske ledelse har besluttet å fjerne friidretten fra Marienlyst. Ny bane skal bygges på
Berskaug. Dette vil ikke gi et tilbud til friidrettsungdommen som er på høyde med det man har på
Marienlyst i dag.
Styrene i Hellas og Sturla deler fullt ut den frustrasjon som har kommet til syne blant aktive og andre
friidrettsinteresserte i Drammen.
Drammen kommune foreslår at friidrettens innendørsaktiviteter skal skje i Drammenshallen og
utendørsaktiviteter skal foregå på Berskaug. Dette er både upraktisk og fordyrende for 300 aktive
unger, deres foreldre og klubbene. For å gi et fullverdig tilbud til barn og unge som driver friidrett hele
året, ber vi om at det bygges en friidrettshall i tilknytning til friidrettsbanen på Berskaug. Dette er i
overensstemmelse med vedtak i Drammen Idrettsråds årsmøte.
Friidretten forespeiles nå en delt løsning med aktivitet om sommeren på Berskaug og aktivitet i
vinterhalvåret i Drammenshallen. Deler av året trener utøverne både inne og ute. Drammen
kommunes planer om ny mulitfunksjonshall, som skal kunne huse større innendørs
konkurranser og mesterskap har totalt utelatt friidrettens behov. En delt løsning og dårlige
treningsforhold innendørs om vinteren vil føre til at junior- og seniorutøvere trekker mot
Bærum som kan tilby stabile og gode treningsforhold inne i hall. Dette vil tappe friidrettsmiljøet
i Drammen for gode utøvere og lett føre til flukt av de beste til klubber i Oslo-området.
Dagens Drammenshall tilfredsstiller ikke de krav som nå eksisterer for å arrangere mesterskap og
større stevner. Friidretten har i møte med politikere fått «løfter» om at garderobe, kontorer, lager m.v.
skal ligge i kostnadene for en ny bane på Berskaug. En eventuell friidrettshall må komme senere. En
treningshall for friidrett vil bruke de samme lager, service fasiliteter som banen. Bygging i to trinn vil
være svært fordyrende.
Vi i friidretten mener våre krav til bane og hall på et sted er fornuftige, både for utviklingen av friidrett i
Drammen, økonomisk og miljømessig. Aktivitet to steder i byen er en ulempe og koster mer for
klubbene, men også for utøvere, trenere og tillitsvalgte.
Alt tilsier at det er billigere å bygge sammen og bruke felles garderober m.v. enn å vente i
ubestemt tid. Vi i friidretten mener derfor at bane og hall bygges samtidig når flytting fra
Marienlyst blir gjennomført. Ved ikke å bygge friidrettshall på Berskaug samtidig som en ny
bane, fraskriver byens politikere seg ansvaret for en slik hall. Friidrettshall blir ikke en del av
erstatningen for det som tas fra friidretten, men legges inn på prioriteringslisten over
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idrettsanlegg i Drammen. Dette fører etter vår mening til at det ikke bare er friidretten som
taper, men all idrett i byen.
En ny friidrettshall, er den eventuelt bare for friidrett? Langt der ifra. Det vil være plass til flere ulike
idretter i en slik hall. Erfaringer fra friidrettshaller i Norge og Sverige viser at det høy aktivitet med
skoleidrett i hallen på dagtid, og også med andre idretter på kveldstid. Hva er så spesielt med en
friidrettshall? Jo det er banedekke spesielt for friidrett, faste doserte svinger, lengde, høyde og
stavgroper som er klar for bruk.
Dessuten forsterkninger i gulv der det er behov og lagringsplass for felles- og personlig utstyr.
I 2013 bestemte Drammen kommune seg for å bygge mulitfunksjonshall og finansiere dette med å
bygge boliger og forretningsbygg der Marienlystbanen ligger i dag. Som de fleste i Drammen fikk også
friidretten servert denne nyheten fra pressen, ikke fra Drammen kommune.
Friidretten fikk ikke noen mulighet på et tidlig tidspunkt å komme med innspill om konsekvenser, behov
og kostnader. Nedleggelse / flytting av friidrettens tilholdssted var da for lengst bestemt. Hva var vårt
valg? Kjempe med nebb og klør mot et vedtak og salg som allerede var gjort eller å arbeide for en best
mulig løsning sammen med administrasjonen i Drammen kommune og Drammen Idrettsråd?
Friidretten føler at alt var avgjort før vi fikk delta i diskusjonen om annet enn lokaliseringen. Friidretten i
Drammen har vært klar på at vi aldri ønsket å flytte fra Marienlyst, og ser derfor på planene som en
tvangsflytting.
Vi føler at Drammen kommune ikke spiller på lag med Drammen Idrettsråd og friidretten, og legger
store hindringer i veien for videre utvikling. Politikerne søkte ikke om råd fra idretten for innspill om
friidrettens behov, før de solgte eksisterende anlegg. Det burde vært en selvfølge, da dette ville få en
stor betydning for klubbenes betingelser og aktivitet. Friidrettsmiljøet, som har vært brukere av
anlegget i over 110 år, har ingen betydning for en del av byens politikere.
Det ser ut som at kommunen ønsker å skyve kostnadene for tilfredsstillende trenings- og
konkurranseforhold over til fremtidige idrettsbudsjettet, ikke som en kostnad i forbindelse med
utbygging av Marienlyst. Friidretten stiller også spørsmål om behov for en mulitfunksjonshall.
I rådmannens innstilling vises det til bystyrets behandling 23.04.2013, hvor det fastslås at ny
multifunksjonshall skal ha: Trenings- og stevnehall for skoler og breddeidretten, arena for
eliteseriekamper i håndball, arena for større innendørs konkurranser og mesterskap, arrangementshall
for messer, konferanser, konserter og andre events. Planene om en gedigen hall som ble lansert er nå
skrumpet inn til et tilbygg til Drammenshallen.
Det meste av den lokale kompetansen om idrett finnes på Marienlyst-området, bl.a. Idrettens
Hus, skoler med idrettslinje m.v., . Det er etter vår mening ikke riktig å fjerne friidretten fra dette
miljøet.
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FRIIDRETTEN PÅ FLYTTEFOT
TVANG ELLER FRIVILLIG FLYTTING
Det første friidrettsstevne i Drammen ble arrangert på Marienlyst i 1901. Før det hadde det også
vært arrangert stevner, men da i området der parkeringen til sykehuset i dag er. I 1917 ble den
første friidrettsklubben stiftet, og det ble mer organisert friidrett i Drammen.
I 2013 bestemmer Drammen kommune seg for å bygge multifunksjonshall og boligblokker
sentralt på Strømsø. For å få plass til dette er det behov for stor nok tomt, derfor må
friidrettsbanen på Marienlyst "ofres". Som de fleste i Drammen fikk også friidretten servert
denne nyheten fra pressen, ikke fra Drammen kommune. Fra dem var det stille om hvilke planer
de hadde for friidrettens anlegg. Friidretten fikk ikke noen mulighet på et tidlig tidspunkt å
komme med innspill om konsekvenser, behov og kostnader. Nedleggelse / flytting av friidrettens
tilholdssted var da for lengst bestemt. Hva var vårt valg? Kjempe med nebb og klør mot et
vedtak og salg som allerede var gjort eller å arbeide for en best mulig løsning sammen med
administrasjonen i Drammen Idrettsråd og Drammen Kommune. Friidretten føler at alt er avgjort
før vi fikk delta i diskusjonen om annet enn lokaliseringen. Vi føler at vi blir møtt av en vegg.
Intet kan forandres nå. Ingen har ikke mandat til å se på andre løsninger.
Friidretten i Drammen har vært klar på at vi aldri ønsket å flytte fra Marienlyst, og ser derfor på
planene som en tvangsflytting. Det har vært alternative friidrettsanlegg i Drammen, både på
Gulskogen og på Konnerud, men disse er helt og delvis borte. Friidretten er ikke av de idretter
som har klaget og mast på utbedringer og nye anlegg. Med et blikk på friidrettsbanen slik den er i
dag vil alle se at her burde vært tatt tak for lenge siden. Siste oppgradering, nytt toppdekke, ble
lagt i 2000, det er 13 vintre siden. Dekket er nå nedslitt og oppmerkinger snart borte. I 1999 fikk
I.F. Hellas tildelt NM for juniorer. Også da var banen tilsvarende slitt. Drammen kommune kunne
den gang ikke oppgradere banen og mesterskapet måtte flyttes til annen by og arrangør.
Drammen by hadde ikke anlegg som mesterskapet kunne arrangeres på.
Friidretten i Drammen bruker 2 anlegg som blir berørt av ny multifunksjonshall og
blokkbebyggelse. Drammenshallen har vært benyttet til vintertrening og stevner siden den var ny
i 1977/78. I hallen har friidretten arrangert 7 Ungdomsmesterskap, flere Norgesmesterskap og
Nordiske mesterskap, samt en rekke nasjonale og internasjonale stevner. Tusenvis av barn og
ungdom har vært med på løp, hopp og kast der.
Dagens utgave av Drammenshallen tilfredsstiller ikke lenger de krav som settes for å arrangere
mesterskap og større stevner. Krav om doserte svinger på rundbanen og hoppgroper med sand
på samme nivå som golvet tilfredsstilles ikke. I de mesterskapene som er arrangert i
Drammenshallen har arrangøren brakt inn og ut ca. 6 - 8 tonn sand til / fra hoppegropen.
Friidrettens krav til banedekke er ikke de samme som håndballen har. Det blir derfor en løsning
som ikke er god for noen av idrettene. Selv med mulig oppgradering av Drammenshallen ligger
ikke dosering og faste hoppgroper inne i planene. Uten at det er planlagt eller tatt høyde for
utbedringer slik at større arrangement kan holdes der, tyder det på at det siste mesterskap er
arrangert i Drammenshallen.
Friidretten forespeiles nå en delt løsning med aktivitet om sommeren på Berskaug og aktivitet i
vinterhalvåret i Drammenshallen. Drammen kommunes planer om ny multifunksjonshall, som skal
kunne huse større innendørs konkurranser og mesterskap har totalt utelatt friidrettens behov. En
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delt løsning og dårlige treningsforhold innendørs om vinteren vil føre til at junior- og seniorutøvere
trekker mot Bærum som kan tilby stabile og gode treningsforhold inne i hall. Dette vil tappe
friidrettsmiljøet i Drammen for gode utøvere og lett føre til flukt av de beste til klubber i Osloområdet.
Friidretten føler at Drammen kommune motarbeider friidretten og legger store hindringer i veien
for videre utvikling, når politikerne ikke tok kontakt med friidrettsmiljøet for å få innspill om
friidrettens behov, før de solgte eksisterende anlegg. Det burde vært en selvfølge at vi som de
mest berørte hadde fått anledning til å komme til ordet før tomtesalget var avgjort. Dette er etter
vår mening ikke lokaldemokratiet verdig. Friidrettsklubber som brukere av anlegget i over 110 år
har ingen betydning for en del av byens politikkere.
Friidretten stilte spørsmål ved det mandat som er gitt utredningen om flytting av friidrettsbanen
fra Marienlyst til Berskaug. Videre stiller vi også spørsmål om hva Drammenshallen og den nye
multifunksjonshallen skal inneholde på møter med administrasjonen i Drammen kommune. Våre
argumenter om at noen egen friidrettshall i tilknytning til friidrettsbanen på Berskaug, fikk vi klar
beskjed om at det var ikke aktuelt å ta opp spørsmål om egen friidrettshall i tilknytning til
friidrettsbanen på Berskaug. Vi fikk beskjed om at dette ikke lå i det mandatet de arbeidet etter.
Vårt spørsmål er da hvem har gitt mandatet og på hvilket faglige grunnlag er det gitt?
Friidretten har i møte med politikere fått "løfter" om at garderobe, kontorer, lager m.v. skal ligge i
kostnadene for et nytt anlegg på Berskaug. En eventuell friidrettshall må komme senere. Dette
tyder på at Drammen kommune vil skyve kostnadene for tilfredsstillende trenings- og
konkurranseforhold over til fremtidige idrettsbudsjettet, ikke som en kostnad i forbindelse med
utbygning av Marienlyst. Etter vår mening er dette kostnader som må ligge i utbygning på
Marienlyst og flytting av friidrettsbanen til Berskaug. I friidretten er aktiviteter ute- og inne nær
knyttet til hverandre.
Friidretten stiller også spørsmål om behov for en multifunksjonshall. En ny hall med 3 nye
håndballbaner i tillegg til 4 baner i Drammenshallen fra før høres flott ut. Men i rådmannens
innstilling vises det til bystyrets behandling den 23.04.2013, hvor det fastslås at ny
multifunksjonshall skal ha følgende funksjoner:
Trenings- og stevnehall for skoler og breddeidretten
Arena for eliteseriekamper i håndball
Arena for større innendørs konkurranser og mesterskap
Arrangementshall for messer, konferanser, konserter og andre events
Så vidt vites er ikke kapasiteten så sprengt i Drammenshallen at det er idretten som trenger ny
hall, eller er det andre motiver? De planene om en gedigen hall som ble lansert er nå skrumpet
inn til et tilbygg til Drammenshallen. Vi går ut fra at verdien av tomta der friidrettsbanen ligger er
den samme, men kostnadene til hallen nok er redusert. Er dette penger som går til styrking av
kommunekassa, ikke til erstatning for friidretten som blir fratatt sitt anlegg?
Friidretten stiller også spørsmål med prioriteringer vedr. erstatning. Vi vet ikke verdien for tomta
der friidrettsanlegget ligger, men en skulle tro at det kan dreie seg om ca. 300 mill. kroner. En
flytting av friidrettsanlegget til Berskaug vil koste kanskje 10 -15 % av tomteverdien. Ny
hall/multifunksjonshall koster kanskje 40-50 % av tomteverdien.. Hvor tar da de nesten 35 - 40
% veien? Det ville vært mest riktig om de som gir fra seg mest også blir tilgodesett med mest av
verdien. Slik er det ikke i denne saken. Ca. 10 - 15 % av summen gis den som gir fra seg mest.
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Slik det er i denne saken er det bare en som har fått tilbud om kjøp, eller er det flere om beinet?
Likeledes virker det som om verdien/salgssummen å være satt uten konkurranse.
I Friidrettens har vi regler som sikrer deltakere like forhold og fair play Reglene er tilnærmet like
for alle aldre og konkurranser. F.eks. å ta en snarvei, tråkke på streken innenfor sin løpebane
medfører disk. I løp gis det advarsel etter en tyvstart, tyvstart nr. 2 medfører diskvalifikasjon. I
stafetter er vekslingene er viktige. I denne saken har det gjennomgående vært snarveier og
dårlige vekslinger. Kan det ha noe med åpenhet i saken å gjøre?
En ny friidrettshall, er den eventuelt bare for friidrett? Langt der ifra. Det vil være plass til flere
ulike idretter i en slik hall. Erfaringer fra friidrettshaller i Norge og Sverige viser at det går bra.
Hva er så spesielt med en friidrettshall? Jo det er banedekke spesielt for friidrett, faste doserte
svinger,. lengde, høyde og stavgroper som er klar for bruk. Dessuten forsterkninger i golv der det
er behov og lagringsplass for felles- og personlig utstyr.
I Marienlystområdet er Idrettens Hus, skoler med idrettslinje m.v., det meste av den lokale
kompetansen om idrett finnes der. Det er etter vår mening ikke riktig å fjerne friidretten fra dette
miljøet. Friidrettens lokale rekruttering, utvikling og kompetanse vil trolig tape. Forholdene på
Berskaug vil ikke gi de samme muligheter som på Marienlyst. Aktiviteter 2 steder i byen koster
mer for alle involverte. I tillegg vil det føre til økt trafikk og større forurensning for miljøet.
Vi i friidretten mener våre krav til bane og hall på et sted er fornuftige, både for utviklingen av
friidrett i Drammen, økonomisk og miljømessig. Aktivitet to steder i byen er en ulempe og koster
mer både økonomisk for klubbene, men også for utøvere, trenere og tillitsvalgte. Alt tilsier at det
er billigere å bygge sammen og bruke felles garderober m.v. enn å vente i ubestemt tid. Vi i
friidretten forlanger derfor at bane og hall bygges samtidig dersom flytting fra Marienlyst blir
gjennomført. Ved ikke å bygge friidrettshall på Berskaug samtidig som en ny bane, fraskriver
byens politikere seg ansvaret for en slik hall. Friidrettshall blir ikke en del av erstatningen for det
som tas fra friidretten, men legges inn på prioriteringslisten over idrettsanlegg i Drammen. Dette
fører etter vår mening til at det ikke bare er friidretten som taper men all idrett i Drammen.

16.12.2013 NRK Buskerud

Vil ha folket på vippen
Lederen for idrettsrådet i Drammen, Jan Rockstad, tar nå til orde for en folkeavstemning om de
kontroversielle utbyggingsplanene på Marienlyst.
I morgen kveld møtes bystyret i Drammen for å fatte det endelige vedtaket om utbyggingen av
Marienlyst-området i Drammen.
Helt fra starten har samarbeidet mellom Drammen kommune og den private aktøren Ticon blitt
utsatt for kritikk.
Prosjektet, som innebærer nedbygging av dagens friidrettsanlegg, er blitt kritisert av både idrettens organisasjoner og den politiske opposisjonen, som mener dette er å gi bort indrefileten på
Strømsø til en privat utbygger.

Ønsker folkeavstemning
Før avgjørelsen faller, er frontene så steile at leder i Drammens Idrettsråd, Jan Rockstad, nå
kommer med et helt nytt forslag
– Jeg kunne godt tenke meg en folkeavstemning, for da får byens befolkning gitt sitt
klare utsagn om hva de vil eller ikke vil. Da får også politikerne høre hva byens be30

folkning ønsker, slik at ikke en liten klikk av politikerne, som tross alt sitter med
makta her, sier at dette har vi fått mandat til, dette gjør vi.
Rockstad fronter alle idrettsklubber og lag i Drammen. Nå maner han til kamp.
– Det er like viktig å bevare Marienlyst som da vi sto på for å bevare tårnbygningene. Dette ønsker vi at folket i Drammen skal få uttale seg om.
Og selve prosessen er Rockstad heller ikke videre begeistret for
– Det er fullstendig tredd nedover hodet på oss.

– Helt gale-matias
Den omstridte avtalen, som ble inngått i fjor høst, sikrer en ny multihall i tilknytning til Drammenshallen.
Denne skal finansieres av salg og utvikling av tomteområdet som dagens friidrettsbane ligger på.
Her er Rockstad beskrivelse av prosjektet.
– 350 boenheter, det blir jo 4 murblokker à la det som står oppi "Lofotveggen", men på Marienlyst-området. Da tror jeg våre etterkommere vil lure på hva i all verden vi holdt på med.
– Alle jeg har snakket med, synes at dette er gale-matias, alle har spurt hvordan vi
kunne finne på å godta dette. De lurer på om vi virkelig skal legge ned Marienlyst.

Arbeiderpartiets Masud Gharahkhani sier vi kan miste en av Drammens
indrefileter dersom man ikke stopper opp. -

Arbeiderpartiets gruppeleder i Drammen, Masud Gharahkhani, vil ha bremsene på.
– Hvis man nå ikke stopper opp og ser på den totale økonomien i prosjektet, så kan
man risikere at byen og idretten gir fra seg en av de flotteste indrefiletene vi har her i
Drammen.
– Så sitter man med skjegget i postkassen når det er en privat kommersiell aktør som skummer
fløten, men hvor man ikke klarer å levere det man lovet idrettsmiljøet i Drammen.

Får et godt tilbud
Johann Baumann, Høyres gruppeleder, innrømmer at prosessen ikke har vært helt god.
– Det kunne sikkert vært en bedre prosess, men det er i alle fall ikke en prosess som har foregått
i det skjulte.
Men Høyre-sjefen mener at særlig friidretten får et bra tilbud, dersom den nå flyttes til Berskaug
på Åssiden
– Jeg mener at idretten får et meget godt tilbud på Berskaug, og kommer ikke til å
komme ut som noen taper
Akkurat der møter han en kald skulder.
– Vi fikk hakeslipp da vi hørte dette, og prøvde å si at det måtte finnes andre tomter i
byen, sier Rockstad.

Utelukker folkeavstemning
Men forslaget om en folkeavstemning, det havner på steingrunn hos Johan Baumann.
Gruppeleder i Høyre, Johann Baumann sier de vil stoppe en Marienlystutbygging dersom idretten
er imot det.
– Vi har ingen tradisjon for folkeavstemninger i Drammen. Det er idretten dette anlegget bygges for, og det er idretten som er med på råd. Så får idretten si om de vil ha
anlegget eller ikke.

– Så hvis idretten sier at de ikke vil være med på dette, så sier du greit?
– Det er klart det.

Og da blir det ikke noen Marienlyst-utbygging?

– Nei, da blir det ikke noen Marienlyst-utbygging.
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Møt på torget
Så da er oppfordringen fra Jan Rockstad i Idrettsrådet tydelig til folk som ønsker å overbringe et
klart budskap til politikerne i morgen kveld:
– Alle gode krefter i Drammen som ikke ønsker at Marienlyst idrettsbane skal legges
ned for å erstattes med boliger, må møte opp på torget tirsdag før bystyremøtet, og
protestere mot nedleggelsen av en flott frilufts arena og frilufts plass.

18.12.2013

ODD MYKLEBUST , SAMFUNNSREDAKTØR

Idretten har nøkkelen







Det startet galt, fordi folkevalgte organer ikke ble orientert og enda mindre hørt om et av de største
byutviklingsprosjektene de siste årene, til en verdi av flere hundre millioner kroner.
Dessverre er Marienlyst-saken blitt historien om hvordan politikk ikke skal utøves. Det startet galt,
fordi folkevalgte organer ikke ble orientert og enda mindre hørt om et av de største
byutviklingsprosjektene de siste årene, til en verdi av flere hundre millioner kroner.
Den gangen ble det med rette spurt om byens politikere virkelig hadde gitt fra seg styring
og kontroll til private utbyggingsinteresser.
I bystyret i går kveld skjedde noe av det samme igjen, nemlig at de folkevalgte gir fra seg makt og
ansvar til interessert som aldri skal ha et slikt ansvar. Hvis idretten ikke vil ha planene, så kan det
være det samme med hele Marienlyst-planen, er omkvedet nå, som om det er idretten som styrer
byen.
Det er likevel det eneste rette at bystyret tar en time-out i Marienlyst-planene.
Planene er ikke forankret godt nok noe sted, og det er uvisst hva planene inneholder. Slik sett ble
forvirringen total da det i løpet av denne uken plutselig har deiset inn en ishockeyhall der utebadet
nå er. Dernest skal idretten lyttes til, og selvsagt veier det blytungt når idretten spør om hvorfor
man har brukt år og millioner på å samle et idrettsmiljø i området rundt Marienlyst, for deretter å
splitte det opp.
Men DIR, Drammens Idrettsråd, er vel å merke bare et råd, og skal slett ikke ha vetorett i
noen saker. Det blir som å gi Eldrerådet absolutt makt i saker som angår byens
eldreomsorg.
Marienlyst-utbyggingen ble først oppfattet å være vinn-vinn for kommunen. Ved å gi fra seg litt
land, skulle en både være julenisse for idretten, få en ny Drammenshall og messehall, og
dessuten få hardt tiltrengte cash i en slunken kommunekasse. Det hastet slik med å gjennomføre
at man glemte å forankre.
Derfor begynte ryktene å gå:
Hvorfor er ikke folkevalgte hørt?
Hvorfor er ikke idretten involvert?
Er det ugler i mosen?
Trenger vi virkelig flere boligblokker akkurat der, i grønt landskap?
Og hva skjer egentlig på Åssiden?
Slik sett er det avgjørende å lytte bedre til idretten, men kommunen må også gå noen
runder med seg selv. Også kommunen og dens innbyggere må bli sikrere på hva de
egentlig ønsker – og hvor
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19.12.2013

JAN ROCKSTAD , ODDVAR H. MOEN , DRAMMEN IDRETTSRÅD

Anleggene byen trenger
«Makta rår» og vi anbefaler alle å stikke fingeren i jorda og jobbe ut fra det flertallet i bystyret,
byens høyeste organ, har vedtatt gjennom flere runder – at deler av Marienlyst skal selges til
boliger for å skaffe anslagsvis 300 millioner til utvikling av nye og gode idrettsanlegg på Marienlyst
og Berskaug.
Drammens Idrettsråd (DIR) er idrettslagene i Drammen sitt samordnings- og samarbeidsorgan
overfor kommunen, og dette ansvaret tar DIR på alvor.
Vi har flere tiårs erfaringer med å kjempe for idrettens beste overfor kommune og politikere og har
gjennom dette lært oss å ta utgangspunkt i realitetenes verden. «Makta rår» og vi anbefaler alle å
stikke fingeren i jorda og jobbe ut fra det flertallet i bystyret, byens høyeste organ, har vedtatt
gjennom flere runder – at deler av Marienlyst skal selges til boliger for å skaffe anslagsvis 300
millioner til utvikling av nye og gode idrettsanlegg på Marienlyst og Berskaug.
Det er dessverre slik i vårt flotte og frie demokrati at «folk flest» bare får en mulighet hvert
fjerde år for å gjøre noe med hvem som skal ha «makta» i byen.
Samarbeid er nødvendig. DIR vil derfor fortsette sin samarbeidslinje med Drammen kommune så
lenge som vi tror det er realistisk å få oppfylt kravene idretten stiller i dette vedtaket. DIR har
sammen med Buskerud IK og andre aktører innen idretten ønske om og store forhåpninger til en
utvikling av et bredt Campus Marienlyst, delvis etter samme mal som i Sogndal og Steinkjer.
Dette vil gi bedre idrettstilbud på dette sentrale området for både skolene, ikke minst for
Toppidrettslinja på DVGS, og for topp- og breddeidretten. For å få på plass flere og bedre anlegg
på Marienlyst så ønsker DIR at hele Marienlyst videreutvikles, også Marienlyst Syd
(utebadområdet). Her har Drammensbadet signalisert at de ønsker å sanere nåværende store og
arealkrevende utebad som har gått ut på dato, med et mindre utebad helt inntil selve Badet
DIR ønsker, og mener det vil være økonomisk realistisk å få til følgende;
a) En ny Multihall om 2–3 år med 3 håndballflater for skoler og breddeidretten til daglig, som så
kan rigges om til en mesterskapsarena og til en viss mengde «events» i kortere perioder.
b) En rehabilitert Drammenshall om 4–5 år som inneholder 2 stk. håndballflater (totalt 5 flater samt
en ny hall ved Brandenga skole) og der halve hallen gjøres om til en 60 x 40 meter fotball-flate
med kunstgress. Dette er viktig for fremtidig talentutvikling for SIF og andre klubber i byen.
c) Praktiske og gjennomtenkte mellombygg mellom disse to hallene som vil gi gode medie- og
VIP-fasiliteter samt nødvendig kontorarealer og plass for idrettsmedisinske tilbud og
idrettsforskning. Og ikke minst mange mindre aktivitetsflater for matteidretter, inne-skyting, klatring
og mindre arealkrevende ballidretter. Alt dette er det stor mangel på i byen pr. d.d.
d) En ishall (enkel treningshall) på Marienlyst sør (inntil eksisterende kjøleanlegg). I et slikt bygg
kan man også plassere inn et sportell (rimelig overnatting for arrangement og treningsleirer) og
noe boliger, gjerne i form av studenthybler som byen har stor manko på.
e) Et nytt friidrettsanlegg, også på Marienlyst sør, i form av NIFs konsept Friplassen som har blitt
en suksess i andre byer. Dette er et stort nærmiljøanlegg som vil gi skolene og nærmiljøet
mulighet for å utøve de fleste av friidrettens mange grener på et areal på ca. 40 x 60 m der det
inngår en 200 meters rundbane.
f) Drammen Turn, byens eldste klubb, ønsker å sanere sin Grophall mellom Turnhallen og
Drammensbadet og her få bygd en ny hall sammen med kommunen. Både i denne hallen og i
ishallen vil det også kunne være mulig å plasser mindre anlegg for idrettene nevnt i punkt c.
Drammen Idrettsråd mener det nå er viktig og nødvendig å se alle disse elementene under ett og
lage en totalplan som innen noen år vil gi idretten langt mer areal og flere aktiviteter på Marienlyst.
Det er mange spennende anlegg på Berskaug. Her har vi i dag Tennishall, en dobbel
flerbrukshall med dansesal m.m., cricket-anlegg, 2–3 fotballbaner og byens flotteste
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nærmiljøanlegg. Det er fullt mulig, eventuelt i en arrondering med Travbaneområdet, å få til
følgende 3 anlegg på Berskaug:
Buskeruds beste og mest moderne utendørs friidrettsanlegg (med NM i 2017?).
En enkel friidrettshall med garderober og utendørstribuner etc.
Et forbedret cricket-anlegg dedikert til denne idretten.
I utgangspunktet kan fotballen synes å bli taperen på Berskaug, men her ønsker DIR at de 1–2
tapte banene (det blir ny naturgressbane i friidrettsanlegget) erstattes med 2–3 kunstgressbaner
på Bragernes/Åssiden;
Kunstgresset fra Gamle Gress kan med fordel legges ut på Brakerøyabanen i 2014.
Nytt og større kunstgressdekke i kombinasjon med kunstis på Ørenbanen.
Kunstgress på en av naturgressbanene i Eplehagan (vil mangedoble kapasiteten) for bruk av både
Åssiden IF og DBK (dagens hovedbruker på Berskaug).
Så vår konklusjon er at et godt og konstruktivt samarbeid mellom kommunen og idretten
02.01.2014

PER ERIK MARHEIM , DRAMMEN

Idrettens plass i byutviklingen
Marienlyst-utbyggingen: Som tidligere bruker av Marienlyst idrettsstadion har jeg med undring sett
på kommunens planer om å nedlegge friidrettsstadion. Alt skal rives og nytt anlegg skal bygges på
Åssiden.
Hva det vil koste er det visst ingen som vet, men ordføreren har gjort avtale med Ticon Eiendom om å
bygge ut området med stor multifunksjonell idrettshall, kjøpesenter og et konferansehotell. På dagens
idrettsbane skal det bygges et leilighetskompleks med opptil 350 boliger. At Marienlyst-området gjennom
mange år har blitt opparbeidet til å bli den fineste av byens grønne lunger, der et stort antall drammensere
driver aktiv mosjon og idrett, synes ikke å bety noe for utbyggingsivrige politikere og kapitalsterke
finansfolk.
Med sin sentrale beliggenhet er anlegget lett tilgjengelig for alle byens innbyggere, ikke minst for
skoleelevene i området. En flytting til Åssiden vil uten tvil føre til dårligere tilgjengelighet for svært
mange. Folk jeg har snakket med i Norges Friidrettsforbund har dessuten erfart fra andre byer at når
en flytter sine idrettsanlegg langt unna bykjernen, synker interessen for friidrett og antall utøvere går
tilbake. Det kan nesten virke som kommunen bevisst ønsker å nedprioritere friidretten.
Friidretten som regnes som alle idretters mor, hadde tidligere en helt annen plass i folks bevissthet. Som
unggutt husker jeg godt den dagen i 1951 da Marienlyst stadion ble åpnet etter at Drammen travbane ble
flyttet til Åssiden. Den gangen ble det påpekt at området skulle utvikles til en idrettspark. Det var neppe
noen blant friidrettsfolket som den gang i sin villeste fantasi kunne tenke seg at man i 2013 ville bygge
boligblokker der idrettsbanen ble anlagt. Som medlem av Hellas har jeg siden vært en trofast bruker av
friidrettsbanen. I ungdomstiden var den nærmest mitt annet hjem. Jeg trivdes godt i idrettsmiljøet både
sosialt og konkurransemessig.
Etter at jeg ble pensjonist har jeg hatt gleden av å følge mine barnebarn til treningsøkter på friidrettsbanen.
Jeg vil gjerne at de skal oppleve det samme som jeg. Oppleve gleden ved fysisk aktivitet og være en del av
et sundt og godt miljø. Under disse treningsøktene har det slått meg at det bestandig er folk på banen fra
tidlig om morgenen til sent på kveld. Skoleklasser, idrettsklubber, bedriftsidrettslag, slankeklubber,
mosjonister, fotballklubber, folk som skal ta idrettsmerke eller enslige kvinner eller menn som løper runde
etter runde i konkurranse med seg selv.
Det er trolig langt flere mennesker som bruker banen enn dem som har tilknytning til byens idrettslag.
Årsaken til dette er nok først og fremst den sentrale beliggenheten. Derfor er det etter mitt skjønn svært
viktig at en ikke flytter friidrettsbanen til utkanten av Drammen. Til min store forbauselse registrerer jeg
imidlertid at Drammen Idrettsråd gir grønt lys for at banen kan flyttes til Berskaug dersom en ny bane med
«en tilhørende enkel idrettshall» blir bygget først. Etter mitt skjønn slår dette beina under alle argumentene
for å beholde idrettsbanen på Marienlyst.
Det som virkelig har opprørt folk er jo nettopp planene om rivning av Marienlystbanen, og byggingen
av luksusleiligheter på området. Har agnet om at en skal å få en stor multifunksjonell idrettshall, ført
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til at Idrettsrådet har mistet gangsynet? For meg virker det som idrettsrådet går i utakt med svært
mange idrettsengasjerte mennesker. Kanskje bør rådet ta en prat med de to Hellasjentene Iselin og
Malene som på kort tid samlet 1274 underskrifter for bevaring av friidrettsbanen på Marienlyst.
Dette bør være en tankevekker. Kanskje bør rådet innse at friidrettsbanen ikke kan byttes bort med
luksusleiligheter. Vil man ha en multifunksjonell idrettshall må en se etter andre tomtevalg rundt
Marienlyst-området. En bør også i samarbeid med Drammen kommune finne fram til andre og mer
akseptable finansieringsmetoder.
Det må være en forutsetning at kommunens ledelse følger de demokratiske spillereglene der alle
impliserte parter trekkes inn i planleggingen.
06.01.2014

JAN ROCKSTAD

Ønsker ikke boliger
Idretten ønsker ikke boliger på Marienlyst, eller at friidrettsbanen forsvinner.
Ikke vanskelig å være enig i mesteparten av det kronikkforfatteren Per Erik Marheim skrev forleden
dag, men noen påstander trenger en nærmere utdypning.
Han skriver: «DIR gir grønt lys for flytting av friidrettsbanen til Berskaug.» Dette er en sannhet med
modifikasjoner.
Før DIR kom så langt, at de satte ned idrettens minimumskrav, korrekt gjengitt for øvrig, sammen med
klubbene Hellas og Sturla, for flytting av banen, hadde følgende skjedd:
1.- DIR ble invitert til et orienteringsmøte i august 2012 der ordfører og rådmann fortalte et forbauset
publikum at byens indrefilet, Marienlyst, ville bli solgt til en entreprenør, Ticon, for utbygging av boliger.
Til gjengjeld skulle pengene dette genererte brukes til en stor flerbrukshall, som skulle erstatte nåværende
Drammenshall.
Dette var framforhandlet av Drammen kommune (DK) uten at DIR var blitt tatt med på verken råd
eller beslutning. Dette til tross for DIRs samarbeidsavtale med Drammen kommune, undertegnet av
ordføreren, som i. pkt. 3 sier følgende:
«DIR er kommunens høringsinstans og viktigste rådgiver i forhold til alle kommunale organer i saker som
berører idretten i kommunen. DIR skal ivareta helheten i idrettslivet i Drammen og hjelpe kommunen med å
ta beslutninger til beste for alle idrettslag i Drammen»
2. – DIR gikk raskt i dialog med friidretten ved NIF, kretsen og klubbene, og fikk til et fellesmøte med de og
Drammen kommunes administrative avdeling for idrettssaker, VNI.
Her ble det fremmet mange forslag for alternative løsninger som kunne spare friidrettsbanen, men
det ble møtt med et bastant svar, om at politikerne hadde bestemt seg.
Marienlyst skulle utvikles. Dette vedtaket var endelig, og friidrettsbanen måtte flyttes.
De tilstedeværende aksepterte, om enn motvillig, de vedtak som var blitt fattet av bystyret, men satte visse
krav for å kompensere mest mulig av de skadene en slik flytting ville medføre for friidretten.
Disse kravene har DIR gitt grønt lys for, dersom beslutningen om å flytte friidrettsbanen var endelig.
3.- Samtidig lette vi etter alternativer. DIR inviterte alle idrettslag til et møte på DBK-huset, for ytterligere å
få luftet meninger om det totale prosjektet.
Til dette møtet i mai 2013, skrev DIR en oppsummering, som gjengis nedenfor.
Hva kan gjøres på Marienlyst i dagens situasjon?
a.- Fristende å trekke den konklusjonen at Marienlyst og Drammenshallen bør være som den er i dag, men
vil man endre noe, kan man trekke friidrettsbanen 50 meter mot øst (kastfeltet), ruste opp hallen, og bygge
en isarena på den utvidede plassen mellom Drammenshallen og friidrettsbanen der administrasjonsbygget
ligger i dag.
Forutsetningen for de opprinnelige planene var jo å få OL 2022 til Oslo og Drammen, og når så det falt i
fisk, så står vi igjen med en løsning som bare er skyggen av det opprinnelige utkastet som virkelig hadde
vært noe å strekke seg etter.
b.- DKs versjon om flytting av friidrettsbanen, renovere Drammenshallen med samme bruk- struktur som i
dag, bygge et tilbygg i vestre ende for håndball og boligblokker på kastfeltet, er ikke akseptabelt.
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Så det store spørsmålet er: Hva ønsker idretten?
Ett er sikkert, de ønsker IKKE boliger på Marienlyst, eller at friidrettsbanen forsvinner.
Hva trenger vi i Drammen?
Det Drammen virkelig trenger er bydelshaller og idrettsanlegg i bydelene istedenfor
«håndballkonsentrasjon» på Marienlyst.
Et vesentlig punkt vil vi dog tilføye: Marienlyst grønne friidrettsområdet er ikke kun for «idretten»,
men en vesentlig del av så vel bybildet, som drammensernes hjertesaker.
6. januar 2014 Magne S. Garang
Til: Ror Lau: Subjekt: BYAVISA
Vi har spurt Oddvar Moen om ikke hele idretten er enig om IKKE å ville flytte fra Marienlyst. Kan du kommentere dette svaret han ga?:
”SVAR MOEN: Det er nok en alt for enkel problemstilling. De av oss som kjenner saken godt vet at en slik
holdning også innebærer å si nei takk til 300 friske millioner til utvikling av idrettsanlegg i Drammen. Og det er
meget utfordrende i en by som er nest dårligst i Norge på anleggsdekning. Ingen klubber i byen har gitt formelt
uttrykk for det du skriver her, men de har gjennom et enstemmig vedtak på DIRs årsmøte (utgjøres av alle klubbene i plenum) vedtatt følgende holdninger / krav til prosessene angående Marienlyst. (jfr. svar nedenfor.)
PS: MEN: BLIR DET ET PROBLEM FOR IDRETTEN AT IDRETTSRÅDET TYDELIGVIS
SPILLER PÅ LAG MED KOMMUNEN MER ENN DE KJEMPER FOR IDRETTEN SAMMEN
MED FORENINGENE? HVA MENER DU?
6. januar 2014 Tor Lau

Din PS: Et utsagn fra deg om at DIR ikke spiller på lag med idretten? Det er ikke min oppfatning. De har fått ett mandat fra årsmøtet, og det ser det ut for meg som om de følger.
Idrettslagene og Drammens befolkning ble tatt på senga av kommunens beslutning om å bebygge Marienlyst. Det positive: Det skulle bygges en sårt tiltrengt ny idrettshall. Det negative –
Drammen ville miste et flott område for idrett og friidretten måtte flytte. I tillegg ville vi få boligblokker og næringsbygg i den en gang så grønne lunge.
Idretten kommer så i klemma: Skal vi sloss for å beholde Marienlyst, eller skal vi slåss for å få
mest mulig igjen for tapet.
Det er vanskelig å ri to hester samtidig: De som kjenner kommunen og de politiske prosesser
rådet oss til å velge det siste, og det ble også vedtatt på DIRs årsmøte.
Noen av oss har Ole Brum som forbilde: Ja takk – begge deler. Vi vil beholde Marienlyst som
område, og ha ny idrettshall. Finnes det penger til det? Neppe.
Dersom valget blir å beholde Marienlyst som det er idag, forblir Marienlyst et flott treningsområde for friidrett og andre idretter, men må vente på penger til oppgraderinger før større friidrettskonkurranser igjen kan avholdes. Når disse kan gjøres tilgjengelig er høyst usikkert. Uansett
– dette er nok den løsningen som flest ønsker seg og som vil tegne det mest positive bilde av
Drammen som by. Store boligblokker mot sentrum virker som galematias.
For friidretten er jeg helt sikker på at et komplett anlegg, dvs. bane og hall, på Berskaug vil gagne idretten. Delt løsning, bane på Berskaug og noen innendørsfasiliteter i den ombygde
Drammenshallen, vil være stor hemsko for idrettens fortsatte vekst.
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07.01.2014

INGJERD SVEEN , BYGUIDE

Trusselen mot Marienlyst
Vi vil ikke ha blokker på friidrettsbanen og vi vil ikke ha ishall på friluftsbadet heller.
Her forlanger vi folkeavstemning slik vi hadde da tårnbygningene var truet.
Det er jo ikke til å tro! En perle i byen vår og et helt unikt område, står i fare for å bli
rasert.
Vi vil ikke ha blokker på friidrettsbanen og vi vil ikke ha ishall på friluftsbadet heller.
Her forlanger vi folkeavstemning slik vi hadde da tårnbygningene var truet.
Marienlyst-området er spesielt. Senest i sommer hadde jeg byvandring der sammen
med en journalist, for å vise fram mangfoldet og de helt spesielle kvalitetene som
Marienlyst har.
Vi startet ved nye Marienlyst skole med volleyballbanen, fortsatte forbi «Gamle
Gress» der vår stolthet Strømsgodset spiller sine hjemmekamper, Idrettens Hus og
Drammenshallen til alle leke- og aktivitetsapparatene langs treningsfeltet.
Vil man løpe og trene friidrett, så har man den muligheten på andre siden av gangog sykkelveien gjennom området. Og så følger det flotte Drammensbadet og
aktivitetsplassen utenfor Drammen videregående skole, før man ender opp i parken
med Drammens Museum.
Jeg har reist Norge på kryss og tvers, men vet ikke om noen by som har en
slik stor grønn lunge med så mange ulike muligheter til glede, rekreasjon og
aktiviteter av alle slag midt i byen!
Jeg har også pekt på hvilken fantastisk vinterdestinasjon vi har liggende, på og
rundt Marienlyst. På Bikkjebettan kan man ake og gå på ski, på Marienlyst er det
skøytebane «vegg- i-vegg» med Drammensbadet. Også dette er unikt i en by.
Vi skal feire Grunnlovsjubileum i 2014. Noen vil spørre hva dét har med Marienlyst å
gjøre. ALT i mine øyne! På friidrettsbanen samles alle deltakerne i barnetoget hver
17. mai, musikk-korpsene, grunnskolebarn, elever i videregående skoler, speiderne
og byens ledere.
Nå har vi fått ødelagt 17. mai av sykkelritt, to år på rad. Bunadtoget er vekk, og vi
har ikke kunnet delta i den tradisjonelle 17. mai gudstjenesten i Bragernes kirke.
Etter det jeg hører, skal vi slippe sykkelritt i år.
Dét er positivt, men dersom barnetoget skal fjernes fra Marienlyst, da er det langt
alvorligere. Har man tenkt å avskaffe 17. mai?
Hurra for de unge jentene som har samlet underskrifter til støtte for
friidrettsbanen og Marienlyst slik området ligger der i dag. Nå må vi
drammensere protestere mot raseringen av vårt kjære Marienlyst.
08.01.2014

TOR LAU , LEDER STURLA IF

IF Sturla og Marienlyst
En friidrettshall kan også brukes av andre idretter.
Drammen kommune har gjort avtale om at Marienlyst skal bebygges. Planen var at hele området
skulle bebygges med en multifunksjonshall, boliger og forretningsbygg.
Overalt vi sjekket, fikk vi råd om å akseptere valget, – det var allerede gjort. Derfor startet vi
arbeidet med å sikre at friidretten ikke kom ut som tapere, men med anlegg som kunne være med
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å sikre friidrettens framtid. Både Hellas og Sturla deltok i arbeidet med å finne egnede områder for
nye friidrettsanlegg, og valget falt på Berskaug.
Der skulle kommunen, som kompensasjon for tapet av Marienlyst, bygge friidrettsbane med
tribuner, garderober, klubbrom og lager for utstyr. Men ingen hall.
Innaktivitetene til friidretten skulle foregå i den nye hallen på Marienlyst, og uteaktivitetene på
Berskaug. Idag trenes det både ute og inne på samme treningen. Denne mulighet ville forsvinne.
Sammen med Drammen Idrettsråd, var vi med på å dokumentere friidrettens behov i en
multihall på Marienlyst. Det viste seg tidlig at en kombinasjonshall for flere idretter ville bli
både kostbar og upraktisk. Krav til banedekker er forskjellige. Doserte svinger passer
dårlig i fjor de fleste andre idretter. Hydraulisk justerbare svinger ville bli veldig kostbart.
Det ble åpenbart, og etter hvert også klart uttalt, at en friidrettshall måtte bygges sammen med det
nye banen på Berskaug. Men Drammen kommune ville ikke diskutere friidrettshall.
Så gikk tiden, og Drammen kommune la fram nye planer for Marienlyst. Nå skulle
Drammenshallen bestå, og det skulle lages en ny hall tilknyttet den eksisterende til
Drammenshallen. Det var den nye multifunksjonshallen. Innredning er ikke klar, men det var helt
klart friidretten kom til å få et dårligere tilbud i den ombygde hallen enn vi har hatt så langt.
I begynnelsen av desember hadde vi møte med kommunens prosjektgruppe (administrasjonen)
som gjorde det klart at de ikke hadde mandat til å vurdere friidrettshall på Berskaug. Etter det ba vi
om et møte med lederne av partiene som er i posisjon i Drammen, Høyre, Frp, KrF og Venstre. De
kunne være med på å sette av plass til en hall på Berskaug, men ikke bygge. Planene for
utbygging av Marienlyst-området var oppe i formannskapet 10. desember. Der ble det satt av
plass til hall.
Før bystyremøtet 17. desember kom det andre inn på banen, utøvere fra både Hellas og Sturla.
Disse var veldig engasjerte og fokuserte på det meningsløse i å ta bort banen fra Marienlyst. To
jenter fra Hellas hadde samlet inn og overleverte 1.274 underskrifter mot utbyggingen av
Marienlyst.
Hellas og Sturla sendte brev til samtlige bystyrerepresentanter og til avisene. Her la vi fram vår
posisjon som i kort kan sies er:
Dersom tvangsflytting fra Marienlyst gjennomføres, må pengene som hentes inn ved salg av
friidrettsbanen også finansiere en friidrettshall på Berskaug.
Det ble en del rabalder og saken ble utsatt. Noen nokså furtne politikere sa at dersom
idretten ikke ville, så var ikke dette prestisjeprosjekt for dem. Så da så ...
Nå får vi se hva som skjer videre. Og når det er sagt – en friidrettshall kan også brukes av
andre idretter. Det viser erfaringer fra både Sverige og Norge.

09.01.2014

EIVIND KNUDSEN & VEGARD ELIASSEN STILLERUD DRAMMEN AP

Marienlystutbyggingen Drammen Ap går imot
Marienlyst har alltid vært et idrettens område, og vi i Drammen Arbeiderparti ønsker at det skal forbli
slik!
Tirsdag ble det, gjennom et kronikk i Drammens Tidende, klargjort en gang for alle at idretten ikke
ønsker planene på Marienlyst velkommen, og at denne nær sagt har følt seg presset til å være med på
kjøret fra administrasjonen og høyreledelsen i kommunen.
Fra bystyrets talerstol har en rekke representanter for Høyre, ved flere anledninger, gitt lovnader om
tanken bak marienlyst-prosjektet var å gi idretten et løft, og at kommersielle hensyn kom i annen
rekke. Slik viste seg allikevel ikke å være!
Drammen Arbeiderparti har som sitt nyttårsforsett lovt å fortsatt være det partiet som lytter til byens
innbyggerne og til frivilligheten, og å ta med oss de innspillene vi får. I denne lovnaden inngår også
idretten.
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For ved å lytte til- og legge til rette for idretten, kan vi skape gode oppvekstsvilkår for barn og
unge og vi kan være med på åpne nye arenaer for mestring og utvikling.
Drammen Arbeiderparti har av den grunn hele veien hatt som utgangspunkt at Marienlystprosjektet må være et prosjekt idretten står bak. Når det nå kommer fram at så ikke er tilfelle,
velger Drammen AP å lytte til de kreftene som både kjenner og representerer drammensidretten
best.
Drammen Arbeiderparti kommer derfor til å gå imot utbyggingen av Marienlystprosjektet. Dette som en
direkte konsekvens av at det nå kommer fram at idretten ikke oppfatter prosjektet som et reelt
idrettsløft. Vi har hele tiden sagt at en urokkelig forutsetning for at vi skal kunne støtte prosjektet, er at
idretten også støtter det. Vi står ved det vi har sagt!
Videre blir det spennende å se om det nå har gått så stor prestisje i prosjektet for Høyre og
ordfører Tore O. Hansen at de likevel trumfer det gjennom, på tross av idrettens ønsker.
Marienlyst har alltid vært et idrettens
område, og vi i Drammen Arbeiderparti
ønsker at det skal forbli slik!
Videre er det, i våre øyne viktig at vi nå
ser framover og utover. Vi må legge
bedre til rette for idretten ute i bydelene,
slik idrettsrådet etterspør.
I vårt alternative budsjettforslag var vi
offensive og foreslo 100 millioner kroner
til investeringer i idrettsanlegg over den
kommende fireårsperioden. Dette ville
sikret flere- bedre, og raskere prosjekter
ute i bydelene, i tråd med idrettens
ønsker og til glede for skoler og
nærmiljø.
Det er nå under to år til
kommunevalget, og vi vil be med oss
drammenserne på det laget som vil jobbe for å sikre idrett på idrettens premisser, heller enn å
kjempe for prestisjeprosjekter drevet av kommersielle hensyn.

09.01.2014

RAGNHILD ASK CONNELL

Nei til utbygging på Marienlyst
Det politiske laget er i ferd med å sprekke. Arbeiderpartiet snur, og går nå mot utbyggingsplanene på Marienlyst.
Drammen Idrettsråd støtter ikke lenger planene om storstilt boligbygging på friidrettsbanen på Marienlyst, og en
ny multihall ved siden av Drammenshallen. Dermed går også Arbeiderpartiet nå ut, og vil trekke seg fra hele
prosjektet.
Det er helt naturlig, mener partiets idrettspolitiske talsmann Eivind Knudsen.
– Vi har hele tiden sagt at vi støtter dette prosjektet hvis idretten er med på det. Det er de ikke, dermed må
vi lytte til dem, sier Knudsen.
Drammen Idrettsråds styreleder Jan Rockstad, skrev i en kronikk i Drammens Tidende på mandag at de verken
ønsker at det skal bygges boliger på Marienlyst, eller at friidrettsbanen forsvinner. Det fikk Ap til å reagere.
– Dette skal være et prosjekt for idretten. Hvis de som er valgt til å representere idretten i Drammen ikke støtter
prosjektet som politikerne har satt i gang for idretten, så ser jeg ingen grunn til at vi skal det heller. Vi kan vel
ikke si at vi vet bedre enn idretten i denne saken, sier han.
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– Ikke idrettsløft
Ap svarer med en egen kronikk i dagens Drammens Tidende. Der gjør han og leder Vegard Eliassen Stillerud i
Drammen Ap, det klart at partiet vil gå mot prosjektet.
– Dette som en direkte konsekvens av at det nå kommer fram at idretten ikke oppfatter prosjektet som et
reelt idrettsløft, skriver de.
Knudsen påpeker at de kun har støttet utviklingsavtalen mellom Ticon Eiendom og Drammen kommune under
forutsetning av at den nye planlagte storhallen skulle gi et bedre helhetlig idrettstilbud til hele byens befolkning.
– Nå viser det seg at det kan gå ut over idretten, og ikke gi et løft slik det ble lovet, påpeker Eliassen Stillerud.

Utsatt sak
Ap-politikerne påpeker at det i høst er blitt flere og flere skeptikere til Marienlystutbyggingen som mange mener
kan rasere et idrettsmekka. Knudsen er redd de kommersielle kreftene får styre for mye.
– Det kan vi ikke være med på, sier han.
– Men dere var jo selv med og stemte for å inngå avtalen med Ticon i bystyret høsten i 2012.
– Ja, da var også idretten med og sa «go». Men de premissene som da ble lagt er ikke fulgt opp, sier han.
Ap fremmet før jul et forslag om å utsette saken, og ba om mer informasjon om økonomien i prosjektet. Dette
avviste posisjonen med Høyre, Frp, KrF og Venstre. De vedtok kun å utsette saken til februar, og ba
administrasjonen snakke bedre med idretten.
– Det gjør Ap enda mer skeptisk at vi ikke aner de finansielle rammene i dette prosjektet. Det bør vi jo få vite når
vi snakker om å utvikle en av byens flotteste tomter, sier Knudsen.

10.01.2014

RAGNHILD ASK CONNELL

Drammenshallen er helt utdatert
DHK synes det er merkelig at idrettsrådet ikke vil ha ny storhall på Marienlyst.
NYE MARIENLYST






Drammen kommune samarbeider med Ticon Eiendom AS for å utvikle en stor tomt på Marienlyst. De
blir 50/50 eiere i Marienlyst Utvikling AS.
Drammenshallen skulle først rives og erstattes av en dobbelt så stor multihall. Nå skal
Drammenshallen beholdes, med ny tvillinghall ved siden. Friidrettsbanen skal flyttes til Åssiden, og
erstattes av mellom 300 og 400 boliger.
Kontrollutvalget skal nå granske kommunens rolle i saken.
Idrettsrådet sier nå nei til boliger på friidrettsbanen, og får støtte av Ap.
Idretten må skjønne at det ikke blir noen ny storhall uten at friidrettsbanen ryker til boliger, mener
daglig leder Hovland i Drammen håndballklubb.
– Det er en håndballarena eller ingenting. At Drammen idrettsråd går imot det, synes jeg er veldig rart,
sier han.
Hovland mener det er helt åpenbart at det trengs en ny hall i elvebyen. Drammenshallen fra
1978 er fullstendig utdatert, ikke bare til store mesterskap, men også til DHK-kamper og andre
arrangementer.
– Den fungerer som en treningshall, men ikke noe mer. Her er det ikke gjort noe siden hallen ble
bygget. Mange etterlyser en moderne arena, påpeker han.
Hovland blir provosert av uttalelsene til styreleder Jan Rockstad i Drammen Idrettsråd (DIR). Her
fastholder Rockstad at de er imot utbygging av boliger på Marienlyst, som vil føre til at friidrettsbanen
fjernes. Det er forslått å flytte friidrettsbanen til Åssiden. Rockstad mener også flere og flere idrettslag
og imot Marienlyst-planene.
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– Vel, ikke DHK, minner Hovland om.
– Det virker som om de som roper høyest innen idretten blir hørt i denne saken, sier Hovland.
Han synes idrettsrådet nå kun tar friidrettens side i saken, og glemmer inneidrettene i byen
– Dette handler ikke
bare om oss.
Breddehåndballen og
inneidretter vil vel
kunne utvikle seg i et
moderne anlegg, sier
han.
Men Hovland og DHK
får ingen medfølelse i
idrettsrådet.
– De har aldri
henvendt seg til
oss, i stedet går de
over hodene på oss,
og snakker direkte
med kommunen. De har satt seg selv på siden av denne saken, sier Rockstad.
Han mener det er mulig å få til en ny storhall på Marienlyst uten at friidrettsbanen ofres til utbygging. –
Det får de til andre steder. Det er snakk om prioriteringer, og kanskje litt mer tid. Dette er ikke lenger
bare idrettens sak, men hele Drammens sak, sier han.
10.01.2014

HÅKON BORUD , ANSVARLIG REDAKTØR

Fra flause til farse
Det er blitt historien om hvordan politikk ikke skal utøves, og et eksempel på hvor
galt det kan gå når politiske beslutninger utføres i hemmelighet.
LEDER: Marienlyst-saken er historien om en politisk prosess som i beste fall
begynte med en flause, og som i verste fall kan ende med farse.
Det er blitt historien om hvordan politikk ikke skal utøves, og et eksempel på hvor
galt det kan gå når politiske beslutninger utføres i hemmelighet.
Med en prislapp på flere hundre millioner kroner, er Marienlyst det største
byutviklingsprosjektet på mange år. Drammen-ordfører Tore Opdal Hansen
presenterte selv prosjektet 29. august 2012 etter hemmelig dialog med Ticon
Eiendom. Etter det har det meste gått galt for Hansen og Høyre.
Så dårlig forankret var prosessen at Drammen bystyre til slutt følte seg
tvunget til å vedta en time-out før jul. Samtidig forsøkte politikerne å score
poeng på idretten ved å kreve klare svar. «Dette er en sak som er reist på
idrettens premisser», forsikret Høyre-leder Johan Baumann.
«Hvis dette prosjektet ikke er interessant for idretten, så har ikke Venstre noe
problem med å legge saken død», klargjorde Ulla Nordgarden (V).
«Vi har jobbet ut fra det idretten vil», understrekte Jon Helgheim (Frp). Med slike
uttalelser skulle idretten halvt bankes på plass, halvt lokkes til å akseptere at noen
må svi for at andre skal få ny hall.
Denne uka svarte Drammen Idrettsråd på utfordringen. Konklusjon: Nei til
boliger og nei til flytting av friidrettsbanen. Samtidig argumenterer styreleder
Jan Rockstad for flere bydelsanlegg fremfor storhall på Marienlyst.
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Det var nok for Arbeiderpartiet – uten støtte fra idretten, intet nytt Marienlyst. Partiet
sier nå nei til hele prosjektet.
I Høyre er tonen en annen. Baumann aksepterer ikke at idrettsrådets syn
representerer idretten, og vil ha flere forhandlinger. Det er vanskelig å forstå det
annerledes enn at han mener kommunen bør forhandle med hvert enkelt idrettslag.
I så fall et svært krevende prosjekt. Hva de andre partiene mener er enn så lenge
uvisst. Prosjektet halter dermed videre Mens vi venter på nye utspill, kan vi glede
oss over at kontrollutvalget skal se nærmere på saken.
Det blir et viktig arbeid.
Konklusjon: Nei til boliger og nei til flytting av friidrettsbanen.
13.01.2014

HÅKON BORUD , ANSVARLIG REDAKTØR

Legg byggeplanene på is
LEDER: Kampen om Marienlyst har bølget fram og tilbake, men nå er det
på tide at bystyret blåser i fløyta og avslutter.
Slik det er nå får byen ingen vinnere, med mulig unntak av Ticon
Eiendom, men en hel haug tapere. Det er derfor ikke behov for
ekstraomganger etter time-outen bystyret vedtok før jul.
Kaptein og lagfører Tore Opdal Hansen, som selv presenterte prosjektet
29. august 2012 etter hemmelig dialog med Ticon, vil selvfølgelig gå på et
prestisjetap om Marienlyst-saken legges på is. Det tror vi det blå laget bør
akseptere.
En liten trøst kan det i så måte være at verken de røde eller grønne
motspillerne i bystyret, har behandlet saken særlig klokere. Med liten
bakgrunnskunnskap, dårlig avsjekka med rammede idretter og en god
porsjon naivitet har et samlet bystyre – med ett unntak – sagt ja til planer
de knapt har kjent konsekvensen av. Slikt straffer seg gjerne i møte med
virkeligheten utenfor rådhusets dører, og hele saken er blitt et godt
eksempel på hvordan politikk ikke skal utøves i et åpent lokaldemokrati.
Med en prislapp på flere hundre millioner kroner, er Marienlyst det
største byutviklingsprosjektet på mange år. Det er lett å forstå
hvorfor de folkevalgte ikke ønsker å legge ballen død.
Time-outen som ble vedtatt før jul var i så måte et klassisk forsøk på å
kjøpe seg tid. Samtidig ga politikerne overraskende nok idretten nærmest
vetorett. Målet var å halvt banke, halvt lokke, idrettens representanter til å
akseptere at noen må svi for at andre skal få ny hall.
Nå har vi fått svaret. Det er, som forventet, ikke entydig. Men det er
tydelig nok. Jo da, Drammen håndballklubb vil ha ny hall og aksepterer
derfor boliger på friidrettens område. Svømmeklubben, bedriftsidretten,
skøyteklubben, turnforeningen, friidretten med flere sier imidlertid klart
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nei. Viktigst er det likevel at Drammen Idrettsråd konkluderer med nei til
boliger og nei til flytting av friidrettsbanen. Og rådet støttes av Buskerud
idrettskrets. Kaptein Opdal Hansen bør derfor samle troppene og islegge
planene.
Så får de heller tines opp og tas fram igjen en gang i fremtiden. Om
ønskelig.

13.01.2014

RAGNHILD ASK CONNELL

Marienlyst: Dette vil idretten
Drammens Tidende har tatt kontakt byens idrettslag og spurt hva de synes om utbyggingsplanene på
Marienlyst. Her er svarene.
Nye Marienlyst






Drammen kommune samarbeider med Ticon Eiendom AS for å utvikle en stor tomt på Marienlyst. De
blir 50/50 eiere i Marienlyst Utvikling AS.
Drammenshallen skulle først rives og erstattes av en dobbelt så stor multihall. Nå skal
Drammenshallen beholdes, med ny tvillinghall ved siden. Friidrettsbanen skal flyttes til Åssiden, og
erstattes av mellom 300 og 400 boliger.
Kontrollutvalget skal nå granske kommunens rolle i saken.
Idrettsrådet sier nå nei til boliger på friidrettsbanen, og får støtte av Ap.
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Da planene om et nytt byutviklingsprosjekt på Marienlyst med 400 nye boliger og en ny storhall ble
presentert høsten 2012, var det etter hemmelige forhandlinger mellom kommunen og det private
eiendomsselskapet Ticon.
Idretten ble like overrasket som alle andre.
Etter å først ha samarbeidet med kommunen, har Drammen idrettsråd nå snudd. De sier klart
nei til boligutbygging på Marienlyst, og flytting av friidrettsbanen til Åssiden.
Idrettsrådet føler at premissene er endret siden prosjektet først ble presentert, og har de siste
månedene fått støtte fra stadig flere. Forrige uke, kunngjorde også Ap at nå gå imot planene.
De borgerlige politikerne understreker at Marienlyst ikke er et prestisjeprosjekt, og vil ikke kjøre
gjennom prosjektet om idretten selv ikke vil. De har samtidig sådd tvil om idretten egentlig står samlet.
– Nå må idretten bestemme seg, var beskjeden fra Høyres gruppeleder Johan Baumann.

Dette sier idretten:
– Vi ønsker oss en ny storhall. Drammenshallen er utdatert. Vi tror ikke det blir hall uten
boligbygging på friidrettsbanen, sier Jon Einar Hovland, daglig leder DHK.


– Dette er en prosess som har begynt i feil ende fordi kommunen ikke har hatt en åpen høring i
forkant. Det har vært en arrogant saksbehandling. At man tar vekk et idrettsanlegg og
ødelegger en grønn lunge synes jeg ikke er heldig. Dette berører ikke bare idretten, men også
mannen i gaten, sier Elin Henninen, styreleder Drammen svømmeklubb.



– Vi vil idrettens beste på alle mulige måter. Vi støtter Drammen idrettsråd i denne saken,
sier Eli Tufte Johansen, Bedriftsidretten.



– Vi mener at Marienlyst bør bestå og pusses opp. Dersom det blir boliger bør verdien av det vi
har erstattes, og det mener vi er en ny bane og ny friidrettshall, sier Per Arne Strindeberg, IF
Hellas.



– Jeg mener ikke noe om utbygging. Vi er i dialog med kommunen om fotballstadion. Vi synes
det er naturlig at den hadde vært en del av byutviklingen på hele området framover. Noe vi
erfarer at det ikke er i dag, sier Erik Espeseth, Strømsgodset toppfotball.




– Vi prioriterer å beholde Marienlyst i sin nåværende form. Det gjelder mer enn idretten, og er
like mye positiv byutvikling som idrettsutvikling. Dersom vi blir tvunget til å flytte så er vår
innstilling at vi skal både ha bane og hall på Berskaug, sier Tor Lau, friidrettsleder i Sturla.



– Forslaget må nullstilles. Hele området skal brukes til idrett. Nå må vi se hele området under
ett og lage en generalplan fra Bjørnstjerne Bjørnsonsgate til jernbanen. Vi må se på hva har vi
og hva vi ønsker av nye anlegg, sier Kjell Nilsen, leder i Drafn.



– Siden det ikke påvirker oss i noen grad, har vi ikke tatt noe standpunkt eller hatt noen
diskusjon i klubben, sier Leif Helge Nordahl, styremedlem i Drammen Fotballklubb.



– Vi vil beholde Marienlystområdet til idrett. Det skal være en grønn lunge uten boliger.
Marienlyst er et unikt område, ikke bare i Drammen, men i hele Norge. Boliger er det plass til
mange andre steder i Drammen, sier Morten Backe, daglig leder i Skiold.



– Vi ønsker å bygge ut i bydelen, men stiller oss bak Drammen Idrettsråd. Det vil være en stor
fordel for bydelen hvis det blir friidrettsbane på Berskaug. Samtidig skjønner jeg frustrasjonen
til Sturla og Hellas hvis det vil føre til at de mister muligheten til å trene innendørs, sier Rune
Lislelid, leder i Åssiden IF.



– Tror ikke skøyteklubben er så fornøyd med utbyggingsplanene. Jeg synes det er fint som det
er, og boliger midt i idrettsanlegget synes jeg ikke noe om. Vi ønsker oss ishall, vi, sier AnneMarie Haug, leder Drammen Skøiteklubb.
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– Vi har det overordnet blikket, og kan ikke mene noe for den ene eller den andre idretten. Vi
forholder oss og støtter idrettsrådet i slike prosesser, sier Jorunn Horgen, Buskerud
idrettskrets.



– Vi jobber med egne planer for en ny turnhall, og har holdt oss litt utenfor. Vi forventer ikke så
mye tid i en ny storhall. Men jeg synes det er trist at de skal ødelegge et flott idrettsområde
som ble etablert for mange år siden. Det er et unikt område i Norge, sier Jørn Andreassen, leder
i Drammen turnforening.



– Konnerud ønsker ikke en utbygging på Marienlyst hvor idretten er taperne, sier Karianne
Hajum, daglig leder Konnerud IL.



– Jeg skjønner godt at folk er skeptiske til boligbygging på Marienlyst når man vet hva området betyr
for dem som bruker det. Vi er fornøyd med ny hall på Galterud, men det er alltid behov for mer
hallkapasitet, sier Lars Gunnar Sønsteby, Drammen basketballklubb.



10.01.2014

Med vennlig hilsen Iselin.

Hei Drammen Idrettsråd. Dette er Iselin Ween Rustad (Utøver i IF Hellas og pådriver for at Marienlystbanen ikke skal
flyttes). For cirka en uke siden skrev dere et innlegg i avisa, som omhandlet Marienlyst-saken. Jeg vil bare si at den var
utrolig bra! Jeg ble skikkelig glad når jeg forsto at dere nå er på vår side (Det skulle jo egentlig bare mangle, siden dere tross
alt er et idrettsråd). Jeg og mange andre var en stund redd for at de som representerer idretten ikke var med oss, men nå
vet vi det. Tusen takk for at dere sa så klart i fra hva idretten vil! Da jeg var i bystyresalen forsto jeg at det er dere som har
mye av makten i denne saken. Politikerne sa «Hvis idretten ikke vil, har ikke vi noen interesse av å trumfe gjennom denne
saken». Når politikerne sier idretten, mener de altså for det meste DIR. På grunn av dette, er det utrolig viktig at dere viser
like sterkt foran politikerne, som i avisa, at idretten ikke vil at friidretten skal byttes ut med boliger. Jeg håper dere vil fortsette å kjempe denne kampen, helt til vi vinner! Vi må kjempe sammen!
Ps: I dag var det en artikkel i DT, hvor DHK sa at de ville at friidrettsbanen skulle bort i bytte med en storhall.
Dette syntes jeg Jan Rockstad svarte meget godt på! Denne saken handler jo ikke om at "friidretten skal få viljen sin". Den
handler vell så mye om hva drammen sine innbyggere vil, og om å bevare den flotte byen vår. Dette tipper jeg dere er enige i :)
14.01.2014

RAGNHILD ASK CONNELL

Vi må vente til idretten blir enige
Høyres Johan Baumann sår tvil om idretten egentlig vet hva de gjør i Marienlystsaken. Nå vil han at
politikerne skal vente til Idrettsrådets har hatt sitt årsmøte.
Faksimile: Drammens Tidende 30. august, 2012.
Dette er saken

● Den 29. august, 2012 presenterer Ticon Eiendom og Drammen kommune omfattende planer for Nye
Marienlyst.
● Kommunen og Ticon blir 50/50 eiere i Marienlyst Utvikling AS.
● Planen var først at Drammenshallen skulle rives og erstattes av en ny multifunksjonshall som er
dobbelt så stor. Hallen kunne også brukes som mulig OL-arena.
● Planene ble presentert etter hemmelige dialoger.
● Kommunen nektet først å frigi taksten som var grunnlaget for salg av tomten. Drammens Tidende
klagde hemmeligholdet inn til Fylkesmannen og fikk medhold.
● I september i fjor vedtok bystyret mot én stemme å inngå en avtale med Ticon om utvikling av
området.
● I desember skulle bystyret behandle en sak om at Drammenshallen beholdes, og ny tvillinghall
bygges i vest. Friidrettsbanen ble også foreslått flyttet til Berskaug. Denne saken ble utsatt til februar
etter at idretten viste økende misnøye med prosjektet.
● Kontrollutvalget i Drammen bestemte i før jul å se nærmere på kommunens rolle i utbyggingen på
Marienlyst.
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Til tross for styreleder Jan Rockstads tydelige aviskronikk på vegne av Drammen Idrettsråd (DIR), og
idrettslagenes klare tale i gårsdagens avis, er Høyres gruppeleder Johan Baumann fortsatt usikker på
hva idretten i Drammen egentlig mener om utbygging av Marienlyst-området.
De storstilte planene vil bety bygging av 300 til 400 boliger på friidrettsbanen, ny multihall ved siden av
Drammenshallen, og flytting av friidrettsbanen til Åssiden.
Idretten som i begynnelsen var optimistiske har de siste månedene vist en økende misnøye. De mener
de blir taperne, ikke vinnerne i planene. Men Baumann er ikke overbevist.
– Idretten har nok fortsatt behov for å avklare med seg selv hva de mener. Alle er nok ikke like
realitetsorienterte i denne saken, sier Høyres mektige gruppeleder.

- Vi kan ikke bygge om stadion
Fredag hadde han, Tove Paule (H) og Kristin Haftorn Johansen (H) møte med representanter fra
Idrettsrådet. ????????????????
Baumann vil at idretten skal ha det rette beslutningsgrunnlaget, før politikerne går videre. Om det betyr
at de må utsette saken ytterligere, også etter politikernes møter i februar, så må det til, mener han.
– Nå må rådmannen få føre denne prosessen, og få avklart hva idretten virkelig vil, og hva som
er realiteten i saken. Det er ikke så lett som Jan Rockstad sier – vi kan ikke bygge om hallen og
stadion uansett. Det er det ikke penger til, er Baumanns klare konklusjon.
– Det blir ikke hall om planene blir skrinlagt nå, og vi kan ikke basere vår avgjørelse på en ringerunde i
avisen.

Må vente på årsmøte
Uansett utfall av de neste ukers møtevirksomhet, mener Baumann nå at de må vente til Idrettsrådet
har avholdt sitt årsmøte, før politikerne kan konkludere hva de skal gjøre. Årsmøtet er satt til. 25. mars.
Det er etter bystyret egentlig skal behandle saken.
– Enten må Idrettsrådet ha et ekstraordinært årsmøte om Marienlyst, eller så må vi utsette
saken i bystyret, sier Baumann.
Han påpeker dessuten at det ikke er styret i idrettsrådet som avgjør idrettens syn i Marienlystsaken. –
Den bør avgjøres av et årsmøte hvor alle lagene skal stemme over det, påpeker Baumann som er
tidligere president i Norges Skiforbund, og godt kjent i idrettsmiljøet.

Skeptiske og lunkne
Baumann har med seg samarbeidspartiene i posisjonen i sitt ønske om å roe ned saken helt.
– Vi skal ikke basere vårt syn i saken på en kronikk i Drammens Tidende. Men vi skal absolutt vente
på idretten, sier Frps Jon Helgheim og viser til Arbeiderpartiets utspill hvor de støtter idrettsrådet og er
nå imot boligutbygging på Marienlyst. Ulla Nordgarden i Venstre er enig.
– Vi har alltid vært litt lunkne til dette prosjektet, og skal selvsagt vente på hva idretten har å si. Men
idrettsrådet vil ha mer enn de kan få, og det er litt vanskelig å forholde seg til, sier hun. Nordgarden vil
ikke spekulere i hva som har gått galt i saken. – Men det har vært dårlige prosesser hele veien. Dette
må vi få ordnet opp i nå, sier hun. Samtidig understreker KrFs Odd Gusrud at de må ta idretten på
alvor.
– Idretten er en viktig medspiller, vi må lytte til dem. Vi har vært skeptiske til denne voldsomme
utbyggingen, og må nå få alle fakta på bordet, sier Gusrud.
Daglig leder Oddvar Moen i Drammen Idrettsråd ønsker ikke å kommentere utspillet.
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14.01.2014

PER ERIK MARHEIM , DRAMMEN

Gir honnør til Idrettsrådet
Jeg har i lengre tid undret meg over at Drammen Idrettsråd har vært noe uklare i behandlingen av
kommunens forslag til plan for Marienlyst.
Jeg har i ettertid fått høre at Idrettsrådet aldri ble tatt med på råd før saken ble ferdig presentert for
dem. Hele området som friidretten har i dag, skulle bebygges med en multifunksjonshall, boligblokker
og forretningsbygg. Dette valget var allerede gjort og Idrettsrådet ble rådet til å akseptere dette. Det er
verdt å merke seg at denne saken ble presentert fra kommunen uten noen form for dialog med
Idrettsrådet underveis i planprosessen.
Her var det øyensynlig makta som rådde og alle demokratiske spilleregler ble satt til side. Stilt overfor
kommunens klare tale, startet Hellas og Sturla arbeidet med å finne fram til egnede områder for nye
friidrettsanlegg i Drammen. Valget falt på Berskaug. Dette ble trolig oppfattet av bystyrepolitikerne som
at en godtok kommunens påtvungne plan, selv om det kom høylytte uttalelser om at friidretten ble den
tapende part.
I tiden som fulgte ble avisens spalter for leserinnlegg fylt av protester mot det som ble kalt raseringen
av Marienlyst stadion.
Det kom sterke signaler fra aktive friidrettsutøvere og engasjerte drammensere om hvor
meningsløst det var å ta bort friidrettsbanen. Det ble påpekt at Marienlyst-området utgjorde en
av byens fineste åpne grønne lunger, som ble benyttet til idrett, mosjon og rekreasjon av langt
flere drammensere enn dem som var medlemmer av idrettsklubber.
Å bygge ned området var dårlig byutvikling. Riktignok prøvde arkitektene å «skjønnmale» den
planlagte blokkbebyggelsen ved å påpeke at det skulle tas hensyn til miljøet ved valg av farger,
utforming, beplantning og grønne plener. Dette falt ikke i god jord. En stor blokkbebyggelse med
grønne plener der det står «ikke tråkk på plenen», kan neppe kalles en åpen grønn lunge i byen.
Da saken kom opp i bystyremøte 17/12-2013, poengterte Idrettsrådet at en egentlig ønsket å beholde
Marienlyst dersom friidretten ikke ble tvangsflyttet til Berskaug. Det hersket også stor usikkerhet om
hva slags tilbud friidretten ville få på Berskaug. Det ble heller ikke gitt noen garantier for når nytt
friidrettsanlegg ville bli bygget.
Mange av bystyrepolitikerne ble tydeligvis forbauset over at Idrettsrådet ikke var enige i kommunens
forslag, og uttalte at dersom idretten ikke ville, så var ikke dette et prestisjeprosjekt for dem. Saken ble
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deretter utsatt til neste bystyremøte.
Det blir spennende å se hvilke standpunkt de forskjellige politiske partiene vil i innta når saken kommer
opp på neste bystyremøte. Arbeiderpartiet har allerede varslet at de går imot forslaget.
Høyre later til å ville gjennomføre forslaget for enhver pris med den begrunnelsen at de vil gi idretten et
løft. For meg virker det som om partiet kun er opptatt av å gi håndballklubber som t.eks. DHK. et løft.
Siden en del av høyrerepresentantene har uttalt seg kritisk til planen, er det å håpe at representantene
stilles fritt ved avstemmingen. Når det gjelder det grønne miljøpartiet Venstre, har
bystyrerepresentanten utrolig nok gitt uttrykk for at det er greit å bygge blokker på Marienlyst
Idrettsstadion.
Etter min mening dreier ikke denne saken seg bare om friidrettens fremtid i Drammen. Saken dreier
seg om hvordan kommunen skal tilrettelegge for at Drammen skal være en god og trivelig by å leve i.
Skal Drammen fortsatt være en by med åpne grønne lunger og et mangfold av muligheter for
mosjon og idrett, lek og rekreasjon, med lett tilgjengelighet for flest mulig?
En by der barna har gode oppvekstsvilkår?
Den politiske ledelsen må være åpne for innspill og vise at den tar innspill fra byens borgere og
interesseorganisasjoner på alvor. I denne saken prøvde kommunens politiske ledelse å tre sin egen
plan ned over hodet på folk. Dette kan neppe betegnes som en demokratisk måte å styre byen på, og
er bare egnet til å skape politikerforakt.
Drammen Idrettsråd skal ha honnør for at de nå har kuvendt i saken. Kommunens ønske om å ivareta
håndballens krav om multiidrettshall/ storhall, må ikke gå på bekostning av eksisterende og
velfungerende idrettsanlegg. Dersom kommunen ønsker å bygge boliger sammen med Ticon, må den
se seg om etter andre tomter i Drammen.
Selv om det nå er gledelig at pilen synes å peke mot skrinlegging av kommunens planer på Marienlyst,
skal vi ikke ta det for gitt. Dette er en sak som gjelder hele byen.
Jeg vil derfor appellere til flest mulig om å støtte kampen mot Marienlystplanene. Er vi mange nok kan
vi klare dette.
Det er nå i ferd med å bli dannet en aksjonsgruppe som har som formål å stanse planene. I likhet med
tidligere aksjonsgrupper som har kjempet mot bomring, for bevaring av tårnbygningene og mot
Torgseilet, vil vi prøve å få politikerne til å stemme ned forslaget.
Uansett er det viktig at så mange som mulig møter fram i bystyresalen når saken
skal behandles i neste måned.

14 januar 2014 Ronny Johnsen

Skrinlegger Marienlyst
Idretten har bestemt seg. De vil ikke ha ny hall på Marienlyst. I kveld vedtar Drammen Idrettsråd
at Marienlyst-prosjektet ikke har livets rett.






Styreleder i Drammen Idrettsråd, Jan Rockstad, er skuffet over det han mener er en kritikkverdig
behandling av idretten. FOTO: RONNY JOHNSEN
Hva betyr nei?
Drammen Idrettsråd er taleorganet til et samlet idrettsmiljø i Drammen. I kveld vedtar de på
styremøte at de vil avslutte samarbeidet med Drammen kommune om utbygging på Marienlyst.
Det betyr at ordfører Tore Opdal Hansens planer for Marienlyst i samarbeid med Ticon stopper
opp før det har begynt.
Utviklingen av Marienlyst, med over 300 leiligheter og nesten 20.000 kvadratmeter med næringseiendom, stopper opp uten at idretten slår følge.
Den nye flerbrukshallen som skulle bygges har da hverken finansielle muligheter eller plass til å bli
bygge på Marienlyst. Det betyr at kommunens planer om en ny multihall som skulle brukes både
til idrett og andre messe- og konsertarrangementer aldri vil se dagens lys på Marienlyst.
Dagsavisen Fremtiden har hatt samtaler med flere involverte i Drammen Idrettsråd om Marienlystutbyggingen. Hittil har det vært stor uenighet om idretten kan støtte ordfører Tore Opdal Hansens forslag om fjerne friidretten fra Marienlyst og bygge en flerbrukshall, leilighetskomplekser og
næringseiendom i stedet. Nå er ikke lenger idretten uenig.
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– Drammen Idrettsråd skal ha styremøte nå i kveld, og der kommer vi til å vedta at idretten takker nei til videre samarbeid når det kommer til Marienlystprosjektet. Det er fullstendig galskap å
bruke dette området til så omfattende bygging av leiligheter. I tillegg så takker vi nei til en ny hall
der friidrettsbanen er i dag, sier styreleder Jan Rockstad i Drammen Idrettsråd.
Har vært nok arroganse
Det er ingen fornøyd styreleder Dagsavisen Fremtiden snakker med mandag ettermiddag. Han er
misfornøyd med hvordan den politiske prosessen har vært, han er overrasket over arrogansen han
mener utvises fra Høyres gruppe og han er klar på at denne diskusjonen nå er over.
– Vi har ikke fått være med fra dag en i denne saken og det er kritikkverdig. Ordfører Tore Opdal
Hansen skrøt av disse planene og la frem et vedtak som var gjort før idretten fikk snudd seg. I
tillegg har vi fått klar beskjed om at idretten ikke har spesielt mye å si, ettersom at politikerne har
bestemt seg for hva de ønsker på Marienlyst. Da legger man ikke et godt grunnlag for samarbeid,
sier Rockstad.
– Sier dere egentlig at dette prosjektet har vært dødt fra første stund?
– Vi sier at vi forstår hvor alvorlig det er at bystyret vedtar å ødelegge Marienlyst med å bygge
hundrevis av leiligheter, samtidig som idretten oppfatter det som om at vi ikke har noe vi skulle ha
sagt. Er det noe vi kan være sikker på i denne saken, så er det at fremtidige generasjoner ville
revet av seg håret om vi skulle sagt ja til å rive Marienlyst på dette grunnlaget, sier styrelederen.
Kommunen stilte krav
Drammen kommune har stilt krav. Idretten har stilt krav. Nå har ikke kommunen noen form for
støtte av idretten til å bygge ny flerbrukshall på Marienlyst, og dermed blir det umulig å få til samarbeidet med Ticon om å massivt bygge ut dette området.
I Dagsavisen Fremtiden rett før jul, sa gruppeleder i Høyre, Johan Baumann, klart i fra at idretten
måtte bli enige. Han sa også at «politikeren skal jo ikke presse på idretten en hall til mangfoldige
millioner kroner hvis de ikke vil ha den». Svaret til Rockstad i Drammen Idrettsråd er klinkende
klart.
– Nei, men da sier vi til Høyre at idretten takker nei til denne hallen. Nei til hall og nei til utbygging. Friidretten hadde ett krav til flytting av bane, og det var en egen innendørshall på Berskog.
Det fikk de ikke. Når Baumann sier at det ikke ligger noe politisk prestisje i dette prosjektet så er
det jo greit.
Kaller inn til møte
I kveld vil altså Drammen Idrettsråd vedta at samarbeidet med kommunen om Marienlystutbyggingen avsluttes. I tillegg vurderer de å be inn idrettsorganisasjonene til møte før bystyret samles
i februar.
– I kveld er det Marienlystvedtaket som skal på plass og vårt svar legger vi frem på landsmøtet
25. januar. Over 90 prosent vil stemme mot Marienlystutbyggingen, forteller Rockstad til Dagsavisen Fremtiden.
– Og i forhold til bystyremøtet i februar da?
– Det er mulig vi kaller inn idretten til et møte før februar, men det får vi se på, sier Rockstad.
ronny.johnsen@dagsavisen.no
«Nå takker vi nei til videre samarbeid med kommunen om Marienlyst.»
Jan Rockstad,
styreleder Drammen Idrettsråd
Hva betyr nei
Drammen Idrettsråd er taleorganet til et samlet idrettsmiljø i Drammen. I kveld vedtar de på styremøte at de vil avslutte samarbeidet med Drammen kommune om utbygging på Marienlyst.
Det betyr at ordfører Tore Opdal Hansens planer for Marienlyst i samarbeid med Ticon stopper
opp før det har begynt.
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Utviklingen av Marienlyst, med over 300 leiligheter og nesten 20.000 kvadratmeter med næringseiendom, stopper opp uten at idretten slår følge.
Den nye flerbrukshallen som skulle bygges har da hverken finansielle muligheter eller plass til å bli
bygge på Marienlyst. Det betyr at kommunens planer om en ny multihall som skulle brukes både
til idrett og andre messe– og konsertarrangementer aldri vil se dagens lys på Marienlyst.

14.01.2014

Ticon: – Vi har en avtale
– Det er en bindende avtale som foreligger mellom Ticon Eiendom og Drammen kommune, sier
administrerende direktør Jon Kristian Lunke i Ticon.
Lunke ønsker ikke å si noe om hvordan eiendomsselskapet ser på de siste ukers utvikling i
Marienlystsaken.
Det har vært en stadig økende misnøye blant drammenserne, spesielt mot den planlagte
boligutbyggingen på dagens friidrettsbane. Drammen kommune inngikk en utviklingsavtale med det
private selskapet Ticon Eiendom høsten i 2012 etter at 48 av 49 bystyrerepresentanter stemte for
avtalen.
Selskapet eies av drammenseren Christian Falck Pedersen som har sagt at han ønsker å gå inn i
prosjektet for å være med i Drammens byutvikling.
Nå uttaler Lunke at de kun følger opp det som er deres del av avtalen.
– Vi etterlever det mandatet som det selskapet som vi har sammen. Vi er lojale til det, og kan ikke
agere ut ifra det vi leser i avisen, sier han.
Ticon Eiendom og Drammen kommune eier 50/50 hver i selskapet Marienlyst Utvikling
– Vi forholder oss i ro. Vi noterer oss at bystyret har utsatt saken. Nå avventer vi hvordan dette
utvikler, sier Lunke Drammens Tidende og vil ikke kommentere ytterligere.
14.01.2014

RAGNHILD ASK CONNELL

Idrettsrådet: Vi skal bli enige
Marienlystutbyggingen blir et sentralt tema når Drammen Idrettsråd (DIR) møtes til styremøte i kveld.
Men det er årsmøtet som må ta den endelige avgjørelsen på hva idretten skal mene, understreker
styreleder Jan Rockstad i DIR.

Idrettsrådet:







Idrettsrådet betjener 88 idrettslag i byen.
Er klubbenes talerør inn mot kommunen, og ikke et kommunalt organ.
Er et lovfestet organisasjonsledd i Norges idrettsforbund gjennom idrettskretsen. Har lovpålagte
oppgaver og egne retningslinjer.
Styret i Drammen idrettsråd er: Leder Jan Rockstad, Drammen bandy, Kyrre Frøyd, Skoger IL, Ravi
Sunder, Drammen Bandy, Inge Tveit, SIF TF, Monica S. Bakken, SIF/Handicapidretten, Eli Tufte
Hanssen, Bedriftsidretten, Julie Nålby, Drammens BK. Silje Nørvåg, SIF IF, Steinar Sørensen,
Drammen Slalomklubb, Tone Sverreson Ørmen, Konnerud IF
Daglig leder er Oddvar Moen
Hva mener egentlig idretten i Drammen om utbyggingsplanene på Marienlyst? Det har vært et sentralt
tema i drammenspolitikken de siste ukene.
Usikkerheten toppet seg før bystyremøtet i desember, og politikerne valgte å utsette hele saken.

- Idretten ønsker ikke boliger
I ettertid har styreleder Rockstad prøvd å klargjøre Drammen Idrettsråds syn.
- Idretten ønsker ikke boliger på Marienlyst eller at friidrettsbanen forsvinner, skrev han i en
kronikk i Drammens Tidende for en drøy uke siden.
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Drammens Tidende fulgte opp med en ringerunde til en rekke idrettslag i byen. Bortsett fra Drammen
håndballklubbs ønsker om ny arena, var tilbakemeldingene fra idretten entydige: Vi ønsker ikke
boligutbygging, vi ønsker idrett på Marienlyst.

- Alle er nok ikke like realitetsorienterte
Allikevel har Høyres gruppeleder Johan Baumann sådd tvil om hva idretten egentlig mener.
- Idretten har nok fortsatt behov for å avklare med seg selv hva de mener. Alle er nok ikke like
realitetsorienterte i denne saken, sier Baumann i tirsdagens Drammens Tidende.
Flere kilder DT har snakket med sier også at det ikke er så enkelt som Rockstad vil ha det til.

Styremøte
I kveld skal idrettsrådet har styremøte. Der skal de først bli enige om en felles standpunkt.
- Det skal vi klare i kveld, sier Rockstad, og sier det blir veiledende inn mot årsmøtet den 25. mars.
Rockstad er også klokkeklar på at det er årsmøtet hvor alle idrettslagene i byen kan delta, som
skal bestemme idrettens syn.

- Enig med Baumann
- I denne saken blir det helt klart opp til årsmøtet. Det blir styrende. Vi har aldri lagt skjul på det, sier
Rockstad.
Han registrerer Baumann uttalelser i avisen hvor høyre-lederen sier de vil vente på idretten, om de så
må utsette saken ytterligere etter februarmøtet.
- Der er jeg enig med Baumann. Og hvis de er villig til å vente til vårt årsmøte den 25. mars, så
er det helt i orden, sier han.

Byens sak
- Noen mener idretten få vel mye makt i denne saken?
- Vel, jeg har sagt hele tiden at dette ikke bare er idrettens sak. Dette er en viktig sak for hele
byen. Marienlyst er hele byens område, sier Rockstad som tidligere har tatt til orde for
folkeavstemning i saken.
- Men det er klart idretten har meninger om dette, sier Rockstad som er leder i Drammen bandy.
15.01.2014

PER OTTO BORGEN , BYHISTORIKER , FORFATTER

Ønsker folkeavstemning om Marienlyst
Marienlyst har i snart hundre år vært sentrum for byens idrettsutfoldelse.
Nok en gang svinger Drammens Tidendes nye redaktør svøpen over byens politikere, og denne gang
har han helt rett.
Drammenserne er i ferd med å bli berøvet sin «grønne lunge» Marienlyst til fordel for friske
forretningsfolk og velstående boligkjøpere, og det er all grunn til å rope «ulven kommer». For hva blir
ellers det neste? Boligbygging i byens park («for den brukes jo så lite»), eller er Høyre kanskje klar til å
vandalisere Bragernesåsen med boliger for de mest velhavende?
Som 10.-generasjons drammenser og tidligere folkevalgt, er jeg både oppbrakt og oppgitt over Høyres
totale mangel på anvendelse av sunt folkevett.

Marienlyst har i snart hundre år vært sentrum for byens idrettsutfoldelse, men Marienlyst er
så meget mer: Området utgjør i tillegg til sin idrettsfunksjon hjertet i «den grønne akse»,
som fra Museumsparken og Marienlyst-området fører videre til Bikkjestykket, over
Styrmoes vei og inn på turveisystemet mot Blektjern og Strømsåsen.
Hvor ellers i Norge i en by på Drammens størrelse kan man vandre i «grønt terreng» så å si uavbrutt
fra bysentret til langt inn i de dype skoger?
Det har vært en lang vei fram. Mens gården fortsatt var i familien Fuglesangs eie, ble Marienlyst
benyttet som konkurransearena: I 1899 ble Drammen travbane åpnet her, i 1919 fulgte en
galoppbane. I 1910 ble Marienlyst solgt av Fuglesang-familien til Drammen kommune, og året etter
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overdratt til Drammens Museum. I 1918 ble kommunens første sentralidrettsanlegg åpnet her med NM
i fotball mellom Kvik Halden og Brann.
Et fullverdig fotballstadion ble åpnet i 1924, det første tennisanlegget kom i 1938, og i 1947 ble 120
dekar av Marienlyst regulert til idrettspark. Et moderne stadion ble åpnet i 1951, og året etter var
Marienlyst arena for De olympiske leker idet to ishockeykamper under OL i Oslo ble arrangert der.
Som OL-arena fikk Drammen kommune i 2002 tillatelse av Den Olympiske Komité til å anbringe OLringene ved hovedinngangen. Senere ble det bygget tribuner og jordvoller for i alt 10.000 tilskuere.
Gresslagt treningsfelt på 25 dekar ble opparbeidet i 1952, fire nye tennisbaner ble innviet 1961/62, et
flott friluftsbad åpnet i 1965, og så sent som i 2002 ble Norges største kunstisbane på 12,6 dekar
åpnet. Endelig fulgte Marienlystbadet.
I 2000 gikk Drammen bystyre enstemmig inn for en betydelig oppgradering av Marienlyst med en
kostnadsramme på ca.kr. 300 mill. med en kombinert fotballbane med kunstgress- og kunstisanlegg,
et helårs badeanlegg på 5,5 dekar, kombinert tribune- og garderobeanlegg for dagens fotballstadion
og ny kunstgressbane, friidrettsbane, nye parker og lekeanlegg m.m.
Gjennom mer enn 100 år er et idretts- og friluftsanlegg uten make i Norge møysommelig opparbeidet,
men nå vil Høyre at det skal omgjøres til et boligstrøk for velstående Høyre-velgere? For det blir neppe
innvandrere fra den tredje verden som får råd til å bosette seg her.
«Det er antatt at kommunestyret står fritt til å avholde en rådgivende folkeavstemning i et hvilket som
helst spørsmål kommunestyret har til behandling», heter det i NOU 2001/03 «Velgere. valgordning,
valgte».

Drammen har tidligere hatt to rådgivende folkeavstemninger: Om alkoholforbudets
opphevelse i 1951, og om bevaring av tårnbygningene i 1966.
I begge saker ga folkeviljen seg svært markante utslag. Det er liten tvil om at spørsmålet om bevaring
av Marienlyst har minst like stor betydning for drammenserne som de to foregående saker, så derfor
forventes at Høyre i demokratiets navn først innhenter innbyggernes råd.
Det vil være komplett uforståelig dersom Høyre-flertallet – mot flertallet av egne velgeres
ønske – tvinger igjennom en reguleringsplan som fratar drammenserne arvesølvet,
sentrums siste, store grønne lunge. Og hva vil fylkesmannen si til en slik destruktiv
reguleringsplan?
16.01.2014

Petter Torgersen , Drammen

Politikere uten bakkekontakt
Opprettelsen av «Marienlyst utvikling», eller «Marienlyst rasering», et mer dekkende navn på
samarbeidsprosjektet mellom Tore O. og gode venner i Ticon, hadde som formål å utvikle Marienlystområdet.
Høyres gruppeleder Johan Baumann er »usikker på om idretten vet hva de driver med» leste vi på DTs
forside på tirsdag 14. januar.
Jeg vil stille spørsmål tilbake «Vet politikerne i Drammen Bystyre hva de driver med?» Er de klar over
konsekvensene av deres forslag – mange høye og store betongklosser skal i fremtiden erstatte
Drammensinnbyggernes sentrale og flotte fri-, idretts- og rekreasjonsområde. Det er historieløst, det er en
miljøskandale – et forsøk på å rasere byen vår Drammen.
Opprettelsen av «Marienlyst utvikling», eller «Marienlyst rasering», et mer dekkende navn på
samarbeidsprosjektet mellom Tore O. og gode venner i Ticon, hadde som formål å utvikle
Marienlyst-området. Deres planer, som flere ganger etter førstegangspresentasjonen har blitt
endret til det verre, vil føre til en total rasering av idrettsparken, bydelen og hele Drammens
bybilde. At Johan Baumann og våre øvrige politikere ikke ser dette, er en gåte for mange av
oss drammensere.
Vi som i oppveksten har hatt tilhold og tilknytning til parken ser det. Mange utenbys idrettsutøvere,
publikummere og andre som i en eller annen sammenheng har besøkt Drammen og Marienlyst idrettspark
ser det samme – og de er grønne av misunnelse over idrettsparken i Drammen.
Byutviklingen i Drammen de seneste 30–40 årene har satt byen på kartet.
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Byen er ikke lenger bare et sted folk kjører gjennom på vei til annet sted. Alle har blitt stolte av byen og vi
har vunnet flere flotte priser for det arbeidet som er nedlagt.
Vi har fått et sentrumsnært yrende folkeliv langs Drammenselva der industriområder har blitt
erstattet av aktiviteter og boliger – ælvebyen har blitt levende. Marienlyst har også fått sine
ansiktsløftninger til stor glede og forlystelse for byens befolkning. Alle som er glad og stolt av
byen sin må se og forstå at boligblokker på Marienlyst er å ta mange steg i feil retning.
Johan Baumann ønsker å legge tunge bører på idrettens skuldre. Han ønsker å avvente den videre
saksbehandlingen til etter Drammen idrettsråds årsmøte. Det er ikke idrettens forslag eller ønske at det
foreligger boligutbyggeplaner på Marienlyst. Bauman ønsker at Idretten skal bestemme, og om idretten vil
eller ikke: de blir taperen i denne saken.
På den ene siden ønsker idretten oppgraderinger av friidrettsbanen og Drammenshallen/ny hall. Sier de nei
til boligblokker på Marienlyst vil de ikke få den høyst nødvendige ansiktsløftningen av idrettsanleggene de
nærmeste årene. Sier de ja til Bauman får de en ny idrettshall og idretten vil i fremtiden kunne bli beskyldt
for eller årsaken til en blokkbebyggelse på Marienlyst.
Byens øvrige befolkning må komme på banen. Vi kan ikke tillate politikerne å ture fram som
de vil. Vi må stoppe forsøket på å rasere byen vår. Det må bli slutt på ordførerens egenrådige
handlinger som uten forankring i de naturlige demokratiske prosesser vårt samfunn og
Drammen by er tuftet på.

17.01.2014

SILJE SJURSEN SKIPHAMN , RAGNHILD ASK CONNELL , ODD MYKLEBUST

Følte seg ført bak lyset av ordføreren
Høyres bystyregruppe ga sin egen ordfører klar beskjed: Dette er du alene om!
Drammens tidende 27. november, 2013

Stemningen på Høyres gruppemøte er aggressiv. Det er 26. november og politikerne har våknet opp til
nok en førsteside hvor Tore Opdal Hansen er hovedperson. «Her er dokumentet ordføreren sa ikke
fantes» er Drammens Tidendes tittel. Høyres bystyrepolitikere føler seg ført bak lyset, og dét av sin
egen ordfører.
Har han løyet om sitt samarbeid med First House? Et samarbeid som har vært så hemmelig at verken
folkevalgte eller andre har fått vite noe som helst. – Beskjeden fra gruppa var klar: Nå må Tore legge
alle kortene på bordet og beklage, forteller en som var til stede på møtet.
– Vi var tydelige i gruppa på at Tore måtte legge seg flat, sier en annen møtedeltaker.

Baumann holdt utenfor
Så hemmelig har kommunens samarbeid med First House vært at selv ikke partiets mektige
gruppeleder, Johan Baumann, har vært informert.
Han har gjentatte ganger denne høsten
blitt tatt på sengen av medieoppslag.
– Jeg liker å vite. I denne saken har
jeg ikke visst noe, sier Baumann i
ettertid.
Dét har overrasket mange. Baumann
har vært vant til å bli involvert i alle store
beslutninger i Drammen kommune de ti
siste årene. Nå har ordføreren holdt
ham utenfor for andre gang på kort tid.
Baumann visste heller ikke noe om
ordførerens utbyggingsplaner på
Marienlyst før de ble offentliggjort på
en pressekonferanse.
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Problemsaker i kø for Høyre:
- Eldreomsorgen:
- Hackersaken
- Sykehusplassering:
- First House
- Marienlyst:
■ De store utbyggings-planene i samarbeid med en privat aktør kom som en overraskelse på
alle. I høst har idretten for alvor markert sin misnøye med prosessen.
– Det har vært et hemmelighetskremmeri som ingen har skjønt noe av, sier en av Høyres
bystyrerepresentanter.

Skværet opp
Høyres gruppeleder Johan Baumann beskriver høsten som den tyngste i hans politiske karriere, og
bekrefter at han har vært både sliten og lei seg. Men forholdet til ordfører Tore Opdal Hansen sier han
er like godt som før. De har skværet opp.
18.01.2014

RAGNHILD ASK CONNELL

Må løfte blikket
Tidligere byutviklingsdirektør Arild Eek savner de store perspektivene i Marienlystsaken.
I en kronikk i Drammens Tidende skriver Arild Eek at idrettens behov må veies opp mot byens vitale
utfordringer og utviklingsbehov.
– Jeg ønsker ikke å pådra meg vrede, men jeg oppfordrer til omtenksomhet i denne saken, sier
Eek som jobbet i Drammen kommune i 30 år.
De siste 11 av dem som byutviklingsdirektør. I 2011 tok han over som jobben som vannverkssjef i det
interkommunale Glitrevannverket. Han er ikke lenger involvert i byutviklingen i Drammen, men i
Marienlystsaken klarte han ikke lenger å sitte stille på sidelinjen
.– Som innbygger håper jeg de store samfunnsaktørene vil strekke seg langt for å finne en
løsning. Det gjelder både kommunen, næringslivet, pressen og idretten, sier han.

Søke sammen
Eek legger ikke skjul på at han er positiv til utbygging på Marienlystområdet. Han mener det også er
en nødvendig del av en framtiden for Drammen.
– Hvis man skal nå målene om byutvikling med fortetting, bedre klima og økt verdiskapning, så
må det tas noen store strategiske valg, sier Eek som mener utfordringene byen står overfor i
dag er minst like store som de var på 1990-tallet.
– Man må søke sammen til en felles forståelse, sier han.

Mulig skandale
Konsekvensene kan bli store om man ikke gjør det, argumenterer Eek i kronikken.
– Dersom Marienlystutviklingen som kommunen har satt i gang mot formodning skulle havarere,
snakker vi om en skandale som i så fall vil representere en skillevei der fraksjoner i bystyret, media, og
andre viktige samfunnsaktører ikke makter å samle seg for å nå de viktigste utviklingsmålene for byen.
- For ikke å snakke om hvordan de private aktørene som byen er helt avhengig av i
byutviklingen, vil bli skremt over manglende retning og forutsigbarhet i utviklingen, er Eeks
klare tale.
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20.01.2014

ARILD EEK , TIDLIGERE BYUTVIKLINGSDIREKTØR , DRAMMEN KOMMUNE

Drammen ved en skillevei
Hvis disse målene skal nås her i Drammen, er vi nærmest tvunget til å utnytte mulighetene for å utvikle
boliger og arbeidsplasser i sentrumsområdene.
KRONIKK: Det foregår en engasjert debatt om utviklingen av Marienlyst-området.
Debatten dreier seg om hvorvidt avtalen Drammen kommune og Ticon Eiendom er lovlig, om
prosessen er demokratisk og om det er fornuftig å endre bruken av friidrettsbanen til boliger og
fornyelse av idrettshallfunksjoner. Jeg skal konsentrere meg om det siste.
Idretten vegrer seg for å flytte friidrettsarenaen, Drammens Tidende heier på idretten og bystyret synes
å splittes i denne viktige saken. Det er foruroligende.
De aller fleste vil være enige om at byen vår har utviklet seg positivt de siste par tiårene, men
hva skal til for at dette bysamfunnet skal holde følge med utviklingen i fremtiden?
Ikke hvis vi som innbyggere erkjenner de viktigste utfordringene byen står overfor og er villig til å foreta
vanskelige prioriteringer og interesseavveininger:
I Norge har vi en fabelaktig velstandsutvikling. Malurten er at veksten blant annet fører til mer bilbruk.
Drammensområdet er blant de byområder i Norge som har høyeste bilhold (biler pr. innbygger) og det
øker.
Trafikken øker og transportsystemet knirker med gradvis mer kø og dårligere fremkommelighet.
Utslippene av klimagasser øker tilsvarende. Alvorlig? Selvfølgelig.
Befolkningen i Drammen vokser slik at for hvert tiår blir vi omkring 10.000 flere mennesker som skal ha
bolig og ha dekket alle sine transportbehov. Vi bør også ha plass til 5.000 nye arbeidsplasser.
Trafikkproblemene blir ikke mindre og miljøet blir ikke bedre av det.
Nær sagt alle kommuner ønsker vekst i befolkning og arbeidsplasser. Drammen ønsker også vekst,
helst godt over landsgjennomsnittet, altså 1,5-2 prosent årlig og tilhørende vekst i arbeidsplasser.
Dette gir grunnlag for økt verdiskapning og dermed økt velferd og sosiale goder. Men, da er det
alvorlig grunn til å bekymre seg for at veksten i folketallet har avtatt jevnt fra 2 prosent i 2008 til bare 1
prosent i 2013 (Statistisk sentralbyrå). Drammen kommune har erkjent dette utfordringsbildet og alliert
seg med nabokommuner, næringsliv og relevante myndigheter for å utvikle en bærekraftig areal- og
transportpolitikk (Buskerudbysamarbeidet).
Resultatet er en ny areal- og transportplan, vedtatt av bystyret sommeren 2013. Planen
foreskriver samme medisin som alle større byområder inntar:- Utvikling av et mer miljøvennlig
transportsystem med mer gang-, sykkel- og kollektivtrafikk og mindre andel bilbruk kombinert
med mer fortetting av byer og tettsteder.
Hvis disse målene skal nås her i Drammen, er vi nærmest tvunget til å utnytte mulighetene for å utvikle
boliger og arbeidsplasser i sentrumsområdene. Marienlyst og godsterminalområdet i Nybyen er to
eksempler på slike områder det er viktig å utnytte til fordel for boliger og arbeidsplasser. Klarer ikke
bysamfunnet å gjennomføre denne politikken, vil byen gradvis bli mindre interessant å bo og leve i og
å drive næringsvirksomhet i. Mindre verdiskaping og mindre velferd.
Byen var på full fart inn i en slik utvikling så sent som på 70-/80 og delvis 90-tallet. Dette klarte
byen å snu.
I Marienlystutviklingen må altså idrettens, og særlig friidrettens, interesser veies opp mot
byens vitale utfordringer og utviklingsbehov.
Drammens Tidende har (dessverre) allerede inntatt standpunkt i saken og etter det jeg forstår av DT
15.1. skal nå idrettens øverste tillitsvalgte (Drammen Idrettsråd) forhandle med kommunen mens
bystyret venter.
Idretten forvalter et enormt viktig samfunnsoppdrag og er i kraft av sin bredde en maktfaktor.
Jeg mener at idretten i sin maktutøvelse må være seg posisjonen bevisst og i Marienlystsaken ha for
øye et bredere samfunnsansvar enn bare å ivareta idrettens egen interesse. Jeg håper mine venner i
idretten vokter seg vel for å benytte saken som en urimelig brekkstang i ren egeninteresse.
Bystyret trenger støtte for å nå byens viktige utviklingsmål. Det gjelder ikke bare fra idretten. Dersom
Marienlystutviklingen som kommunen har satt i gang mot formodning skulle havarere, snakker vi om
en skandale som i så fall vil representere en skillevei der fraksjoner i bystyret, media, og andre viktige
samfunnsaktører ikke makter å samle seg for å nå de viktigste utviklingsmålene for byen.
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For ikke å snakke om hvordan de private aktørene som byen er helt avhengig av i
byutviklingen, vil bli skremt over manglende retning og forutsigbarhet i utviklingen.
La oss unngå det!
21.01.2014

DRAMMENS TIDENDE

Demokrati, kø og klima
Det er ingen skandale at folket sier hva det mener. Det er heller ingen skandale at idretten er splittet i
sitt syn på utbyggingen.
LEDER: Tidligere byutviklingsdirektør Arild Eek mener et Marienlyst-havari vil være en skandale for
Drammen.
Mest fordi fraksjoner i bystyret og media «ikke makter å nå de viktigste utviklingsmålene i byen». Men
også fordi private aktører vil bli skremt over manglende forutsigbarhet i det kommunale systemet. Eek
synes derfor det er trist at Drammens Tidende har bedt bystyret legge planene på is.
Eek har mange gode poeng i sin kronikk, men vi mener likevel han tar feil. Som Eek mener
også vi at store byutviklingsprosjekt bør vedtas med stor grad av konsensus. Det er alltid en
fordel at flest mulig samfunnsaktører samler seg når store endringer skal gjennomføres.
Det er i det hele tatt ikke så dumt at folk flest ser nytten av de største byutviklingsprosjektene. I det er
Eek og avisen helt enig.
Nettopp derfor er det så merkelig at Eek holder fast på at alt annet enn en utbygging på Marienlyst er
en skandale. Der den tidligere byutviklings direktøren synes å mene at motstanderne bør feies til side,
fordi bystyret trenger støtte, mener altså vi at ordføreren og resten av bystyret bør lytte til motstanden.
Det er ingen skandale at folket sier hva det mener. Det er heller ingen skandale at idretten er
splittet i sitt syn på utbyggingen. Det er i hvert fall ingen skandale at politiske partier er uenig,
eller at en avis har andre meninger enn byens enerådende parti. Slikt kalles demokrati.
Skandalen er tvert imot den politiske prosessen hele denne saken er preget av: Ordførerens hemmelighetskremmeri. Opposisjonens manglende årvåkenhet. Uviljen til å akseptere idrettens tilbakemeldinger. Lobbyvirksomheten som nå rettes mot idretten.
Når man, som Eek, frivillig begrenser debatten til å handle om for eller mot trafikk-kø og for eller mot
klimagasser – ja, da er det ikke vanskelig å se at Drammen trenger mer sentrumsnær boligutvikling.
Det blir imidlertid for enkelt å hoppe bukk over demokrati-debatten og konsensus behovet i det som
kan bli Drammens største byutviklingsprosjekt på mange år.
Befolkningen i Drammen vokser. Det er i all hovedsak positivt, men gir oss noen utfordringer. De utfordringene er vi, i likhet med Eek, opptatt av å løse.
Løsningen står og faller heldigvis ikke ved de betente Marienlyst-planene.
Derfor, og fordi prosjektet splitter byen så kraftig, bør det legges på is.
Det er ingen skandale at en avis har andre meninger enn byens enerådende parti. Slikt kalles
demokrati
22.01.2014

RAGNHILD ASK CONNELL

Marienlyst fra start
Kontrollutvalget vil til bunns i hva som egentlig skjedde da kommunen hadde hemmelige møter med
Ticon, og ble enige om en utbygging på Marienlyst.
Leder Arne Marthinsen (Ap) i Kontrollutvalget i Drammen vil ikke blande seg opp i den politiske
diskusjonen som nå foregår i Marienlystsaken.
– Det får politikerne ta seg av, understreket han.
Men kontrollutvalget ble i går enige om at de må få klarhet i hva som skjedde før avtalen med den
private eiendomsutvikleren Ticon ble inngått.
– Det går en del rykter i drammenssamfunnet som vi må få avklart. Både om det allerede forelå
en avtale mellom kommunen og Ticon før politisk behandling, og om vennetjenester kan ha
vært en del av dette, sa Frps Hilde Hovengen i møtet.
Det var hun som på forrige kontrollutvalgsmøte tok initiativ til granskning i Marienlystsaken. Hun mente
denne jobben må gjøres etter all oppmerksomheten saken har fått.
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– Vi må også finne ut om bystyret har fått all den informasjonen de trengte for å ta en avgjørelse i
denne saken, eller om de er ført bak lyset, sier hun.
KrFs representant Einar Skalstad var først skeptisk til en egen granskning. – Dette er så politisk at vi
ikke burde tråkke i det, men hvis vi skal se på hva som skjedde før den berømte pressekonferansen i
2012 der alle ble tatt på senga, så er jeg med, sa han i møtet.
Det var også Høyres representant Tore Brath som karakteriserte det som tragisk at idretten ikke var
tatt med på råd før kommunens avtale med Ticon var klar.
– Det kanskje viktigste med denne saken nå er å få avdekket all fakta, så får man bedømme det
etter det. Men vi må vite hvordan det hele startet, hvordan det utviklet seg, og hvorfor det ble
som det ble, sier han.
Kontrollutvalget ble også forespeilet at det må hyres inn ekstern juridisk hjelp til å vurdere kontraktene
som er inngått. – Denne saken må vi gjøre skikkelig om dere skal gå inn i den, var Kontrollutvalgets
sekretær Audun Hellelands klare råd. – Ellers kan dere bli latterliggjort.
Nye Marienlyst
Drammen kommune samarbeider med Ticon Eiendom AS for å utvikle en stor tomt på Marienlyst. De
blir 50/50 eiere i Marienlyst Utvikling AS.
Drammenshallen skulle først rives og erstattes av en dobbelt så stor multihall.
Nå skal Drammenshallen beholdes, med ny tvillinghall ved siden. Friidrettsbanen skal flyttes til
Åssiden, og erstattes av mellom 300 og 400 boliger.
Etter press fra idretten er saken nå utsatt til minst februar.
Kontrollutvalget skal granske kommunens rolle i saken.
Kontrollutvalget i Drammen gransker to sentrale politiske saker. Ikke bare vil de til bunns i
Marienlystsaken, de setter også i gang et omfattende arbeid i First House-saken.







Pål Ringnes i Buskerud kommunerevisjon foreslo å se på blant annet følgende:
Det politiske grunnlaget.
Anbudet
Fullmakter i avtalen
Rutiner for behandling av e-post og arkiv.
Rutiner for innsyn
Oppfølgingen av saken.
Høyres Tore Brath argumenterte for hvorfor han stemte imot granskning.
– Vi er opptatt av forholdet mellom politikerne og rådmannen. Har ordføreren bare fulgt rådene
fra rådmannen? Vi kan ikke tro på den ene eller andre siden, sa han i gårsdagens møte.
Både KrF, Ap, SV, Høyre og Venstre stemte for forslaget. Frps Hilde Hovengen gikk mot
flertallet.
– Jeg stemte imot ved siste møte, jeg liker å være konsekvent, så jeg stemmer mot nå også, sa hun.
23.01.2014

DRAMMENS TIDENDE

Må ikke få bli en verkebyll
LEDER: Hva ble sagt og gjort på de hemmelige møtene Drammen kommune hadde med Ticon
om Marienlyst-utbyggingen?
Hva var det politiske grunnlaget for de hemmelige møtene i First House-saken? Disse to sentrale
spørsmålene, og mange flere, håper Kontrollutvalget i Drammen å få svar på når de nå starter sine
undersøkelser. Utvalget tar til orde for grundige undersøkelser i sitt forsøk på å få alle fakta på bordet.
Det lover godt.
Kontrollutvalgets oppgave er å føre tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltningen på
vegne av bystyret. De skal vurdere økonomi, produktivitet og konsekvenser av politikernes
vedtak.
I Marienlyst-saken og First House-saken har utvalget fått en vanskelig oppgave. Det blir for eksempel
neppe lett å få fram alle fakta om hva som skjedde i de hemmelige Marienlyst-møtene med mindre
partene er villige til å fortelle alt de vet.
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Fremskrittspartiets Hilde Hovengen hevder sågar at det går rykter i byen om at det «forelå en avtale
mellom kommunen og Ticon før politisk behandling» og at «vennetjenester kan ha vært en del av
dette».
Bare så det er klart: I Drammens Tidende har vi ikke informasjon som tilsier slike vennetjenester, og vi
håper virkelig dette er uriktig.
Men Hovengens uttalelser sier mye om hvor viktig det å granske denne saken grundig for å
unngå at den blir liggende som en verkebyll i lokalsamfunnet i årevis. Vi låner derfor gjerne
Kontrollutvalgets Tore Braths ord: «Det kanskje viktigste nå er å få alle fakta på bordet ... Vi må
vite hvordan det hele startet, hvordan det utviklet seg og hvorfor det ble som det ble».
Her støtter vi Høyre-mannen Brath 100 prosent, og vi er glad for at Kontrollutvalget er så tydelig på sin
vilje til grundighet.
Mange vil følge utvalgets arbeid i denne saken med stor interesse i tiden fremover. Vi er blant dem.
Vi registrerer med interesse at First House-saken også skal gjennom kontroll.
Nå har ikke vi vært enige med Tore Opdal Hansen i ett og alt de siste månedene, men vi synes
det er positivt at ordføreren selv mener Kontrollutvalget bør granske denne saken. Det er en
konklusjon vi støtter.
Mange hundre millioner kroner danner bakteppet for både Marienlyst-saken og First House-saken.
Med slike gigantsummer på spill, må politikernes og byråkratiets handlinger tåle dagens lys. Derfor bør
vi alle hilse dette arbeidet velkommen.
Med slike gigantsummer på spill, må politikernes og byråkratiets handlinger tåle dagens lys.
23.01.2014

OLE PETTER DISETH , KONNERUD

Refleksjoner fra ordførerland
Det hender jeg møter ordføreren på butikken. Ikke at vi kjenner hverandre, men vi bor tross alt på
samme sted, Konnerud.
Den siste tiden har det slått meg at det også kun er her, passerende forbi i et flyktig øyeblikk, bak en
handlevogn, eller farende forbi ute på parkeringsplassen i en stor, lukket Mercedes, at jeg støter på
ham. Men så er det jo også kanskje der, tenker jeg – med referanse til sistnevnte, bak lukkede og låste
dører, at han når alt kommer til alt, trives best.
De lukkede roms politikk. Den nå herostratisk berømte strategiprosessen i
sykehuslokaliseringssaken ble meislet ut bak lukkede og låste dører, i hemmelighet.
Prosessansvarlig, byens ordfører Tore O. Hansen. Høyres prestisjebyggeprosjekt – utviklingen av
Marienlyst, er på tilsvarende måte kommet til i de hemmelige, lukkede rom. Prosjektets bakroms
strategi og primæransikt utad, sistnevnte først og fremst i bedre dager, før glansen i plantegningene
begynte å falme; byens ordfører Tore O. Hansen.
Byen Vår Drammens tidligere leder Per Øyvind Mørk peker på nettopp ovennevnte fenomen i et
intervju i DT lørdag 18. januar; ordførerens embetsutøvelse bærer i oppsiktsvekkende grad preg av
hva som kan kalles medgangsledelse. I positive saker er han både tilstedeværende og ikke minst
høyst synlig i mediene, mens han i det motsatte, når det blåser opp og blir stemningsskifte med
negativt fortegn, glimrer med sitt mediefravær og er tilnærmet usynlig i det offentlige ordskifte.
Ordførerens praksis på området kommer særlig til uttrykk innenfor Marienlyst-saken. I
prosjektets hvetebrødsdager, under selve offentliggjøringen, står han i fremste rekke og soler
seg i glansen av egen iscenesettelse av hva som ved første øyekast fortoner seg som nok et
vellykket byutviklingsskritt.
Senere ble det som kjent blåmandag. Hvorpå ordføreren gjør som da han ble utfordret i First Housesaken – han går fra proaktiv til reaktiv mediemodus og blir stum som den berømte østersen.
I nevnte intervju med Per Ø. Mørk forklarer ordføreren selv sitt fravær av tilstedeværelse i Marienlystdebatten som har rast i ukevis i avisspaltene, og påstanden om at han skyver Johan Baumann foran
seg i vriene saker, slik:
– Som gruppeleder er det naturlig at det er Baumann som fronter saker som er til politisk behandling.
Uttalelsen faller på sin egen urimelighet: Det var vel ikke akkurat Baumann som i startfasen
frontet hva som i ettertid har vist seg å være en særdeles uferdig politisk behandlet sak –
Marienlyst-saken, da denne ble lansert.
Frontfiguren var ordfører Tore O. Hansen og ingen andre.
Look to Bergen. I byen ved de sju fjell kan ordfører Trude Drevland med jevne mellomrom observeres
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gående rundt i sentrum. Forgjengeren Herman Friele var kjent for det samme. Hverdagslig og hyppig
nærkontakt med de samme menneskene som har gitt deg nøkkelen til ordførerkontoret, den jevne
mann i gata, tilfører en løpende og uvurderlig realitetsorientering i forhold til hvordan strømningene går
i folkedypet i dagsaktuelle saker.
Lokalavisen er en tilsvarende viktig og god folkestemningskanal. Gjennom avisens debattspalter
ventileres og synliggjøres både interessegruppers og vanlige borgeres – undertegnede er en av dem,
synspunkter kontinuerlig. Derav oppstår sunn og viktig meningsbrytning, hvilket igjen skaper
opinionsdannelser og i siste ende politisk beslutningsgrunnlag.
Elvis has left the building. I Drammen har vi en ordfører som går i reaktiv modus så snart søkelyset blir
av den kritiserende sorten. Ingen initiativ til oppklarende folkemøter. Ingen forklarende kronikker.
Fraværet av frivillig interaksjon med velgerne via avisspaltene når debatten koker, det seg være i First
House eller i Marienlyst-saken, gir begrepet velgerforakt en ny og motsatt dimensjon.
Noen ganger går Fantomet rundt i byen som en vanlig mann. Det burde også ordfører Tore O.
Hansen gjøre innimellom – ta turen ut fra de lukkede beslutningsrom og ut i åpne byrom.
Kanskje burde han plukke med gruppeleder Baumann på veien, og kanskje burde de to herrer
spasere innom Marienlyst og stikke hver sin langfinger i jorden.
For nettopp der, i det rike jordsmonnet hvor den såkalte grasrota holder hus, spirer og gror det. Et
opprør er hva som gror. Et stort et. Mot politisk dårskap. Mot politisk solospill. Mot udemokratiske
beslutningsprosesser. Mot politisk unnfallenhet. Mot manglende politisk ydmykhet. Mot Marienlystprosessen.
I tilfellet Marienlyst er folkeviljen i ferd med å slutte rekker med idretten hva gjelder antipati for
prosjektet – en må nesten være både døv og blind for ikke å fange opp denne stemningen og reagere
på den.
Men for all del, Marienlyst-jorden kan sikkert også være god å stikke hodet nedi. Kanskje like greit;
fortsatt aktiv strutsepolitikk sikrer at ordførerkontoret males om i nye farger neste høst.
24.01.2014

ASLE FARNER , DRAMMEN TIDLIGERE BYPLANSJEF

Ved hvilken skillevei?
Den største skandalen er at Drammen kommune undergraver sin egen rolle som
samfunnsutvikler. Plan- og bygningsloven stiller krav til framgangsmåten (innsyn, reell
påvirkningsmulighet osv.) og til kvalitet i planers innhold.
KRONIKK: Arild Eek spør i en kronikk om det er fornuftig å endre bruken av friidrettsbanen til boliger
og fornyelse av idrettshallfunksjoner.
Han vil la diskusjonene om lovligheten av kommunens avtale med Ticon og om prosessene har vært
demokratiske ligge ukommentert, men skriver at idretten må være seg bevisst at den har et bredere
samfunnsansvar enn bare idrettens egeninteresse og derfor som maktfaktor må besinne seg. Arild
Eek ønsker tydeligvis å bidra til å sette debatten på et saklig spor, at det mest dreier seg om
byutvikling – ikke bare om idrettsanlegg.
Ja – men: Det er ingen by planmessig skandale om det ikke blir boliger på Marienlyst-området. Det blir
en større byplanskandale om nedbygging av de gjenværende grønne lunger får redusere kvalitetene i
nødvendig framtidig by fortetting fordi man ikke så helhetlig og langsiktig på byutviklingen.
Den største skandalen er at Drammen kommune undergraver sin egen rolle som
samfunnsutvikler. Plan- og bygningsloven stiller krav til framgangsmåten (innsyn, reell
påvirkningsmulighet osv.) og til kvalitet i planers innhold.
At prosedyrer og planbestemmelser blir fulgt er ikke tilstrekkelig til at noe skjer, det vet alle som sysler
med byplanlegging. I tillegg til papirplaner må det ressurser og innsats til, enten i offentlig regi eller i
privat, eller gjerne ved offentlig-privat samarbeid. Kommunen har i det stille forhandlet seg til
plangjennomføring med én part, før planer er vedtatt. Men dette skjer altså på bekostning av andres
og bredere interessers rettigheter.
Kortslutningen, og tildekkingen og forsvaret av denne, har medført at kommunen taper legitimitet
overfor sin utvalgte rådgiver og samtalepartner idretten, overfor by brukere og velgere, overfor naboer
og berørte som ikke slipper inn i planprosessen før konklusjonen i hovedsak er trukket. En formell
kommuneplanprosess i ettertid vil ikke engang fungere som et fikenblad, det blir en rød klut også langt
inn i de blå rekker.
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Ordførerens alenegang svekker det ledende parti i byen og bidrar vel heller ikke til at
ordførerens omdømme som samarbeidspartner i andre sammenhenger styrkes. Han er vår
ledende talsperson inn i mange regionale og interkommunale sammenhenger.
Endring eller heving av avtalen med Ticon stiller kommunen i dårlig lys som partner i framtidige
offentlig-privat samarbeid. Kommunen har satt seg i en Catch 22-situasjon, – det kan bli galt uansett
hva den nå gjør. Sentrale aktører i kommuneledelsen burde ha vist besinnelse i sin maktposisjon og
vært sitt samfunnsoppdrag bevisst!
Kommunen sniker seg rundt planlovens relativt ferske bestemmelser om medvirkning i strategisk
planlegging. Innen ett år etter oppstart av ny kommunestyreperiode skal kommunen ha vedtatt en
planstrategi, der en har vurdert behovet for planlegging i perioden.
Drammen laget en Bystrategi som sier at det i 2013 skal fremmes en Boligstrategi, i 2014/15 en
Uteroms strategi som skal «gi nødvendige strategiske analyser for kommuneplanens arealdel»
og det skal utarbeides en Hovedplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv.
Det er praktisk med slike delplaner, men det krever omtanke å sikre helhetlig planlegging underveis i
prosessen.
Det ville vært mulig å se Marienlystsaken i en større i sammenheng i forarbeider til delplanene, ved at
de tema og områder som berører saken hadde blitt forsert.
Hva vil kommunen egentlig med overordnet planlegging, når rådmann og ordfører opererer så
fritt fra lovpålagte plansystem?
Politikerforakt får næring av opplevd illegitimitet, byråkratikritikk får næring av at planer utarbeides og
vedtas men ikke brukes. Dette er uheldig overfor kommunens planfolk og svekker deres omdømme og
engasjement! Kommunen lagde dyre arbeidskrevende medvirkningsprosesser i forbindelse med
«Drammen 2036», med diskusjoner rundt kreative men uforpliktende innspill fra inviterte
arkitektkontorer: «Hva … hvis ……?» Medvirkning gir bare effektiv nytte om den knyttes til reelle
planer, både for fagfolk, interessepartner og beslutningstakere!
Marienlyst er viktig for å få til det «Naturbania» som tidligere var en tverrpolitisk vedtatt visjon
for byen. Behov for fortetting og endring i bygningsmassen (bruksendring, modernisering,
opprustning) er erkjent av de fleste, men ofte med forskjellige begrunnelser. Sett fra mitt
ståsted er det behov for fortetting rundt kollektivknutepunktene og sentrumsaktiviteter, slik at
reisebehovet minimeres.
Samtidig må vi sørge for at fortetting skjer slik at utomhus kvaliteter som sikrer barn gode
oppvekstsvilkår og tilgjengelighet for alle, ivaretas. Barn fra 10-års alder, ungdom og eldre trenger
større sammenhengende grønne lunger i nærområdet. Marienlyst-området ligger slik til at det kan
betjene vesentlig fortetting i de omkringliggende boligområdene.
Som et variert aktivitetstilbud i kraft av seg selv bør det ligge sentralt for å være maksimalt
tilgjengelig. Dette bør vektlegges mer enn det relativt sett lille boligtilskuddet en på kort sikt får
ved å bygge ned deler av det.
25.01.2014

RAGNHILD ASK CONNELL STIAN ØVREBØ JOHANNESSEN

Krever åpent folkemøte om Marienlyst
Det ulmer blant folket i Drammen, og i en ny undersøkelse sier bare 29 prosent av de spurte ja til
utbygging av byens indrefilet.
Dette er Marienlyst-saken:







29. august, 2012 presenterer Ticon Eiendom og Drammen kommune omfattende planer for Nye
Marienlyst.
Drammen kommune og Ticon Eiendom blir 50/50 eiere i Marienlyst Utvikling AS.
Det blir presentert planer om mellom 300 og 400 boliger og næringsarealer.
Planen var også at Drammenshallen skulle rives og erstattes av en ny multifunksjonshall som er
dobbelt så stor.
Planene ble presentert etter hemmelige dialoger.
Kommunen nektet først å frigi taksten som var grunnlaget for salg av tomten. Drammens Tidende
klagde hemmeligholdet inn til Fylkesmannen og fikk medhold.
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I september i fjor vedtok bystyret mot én stemme å inngå en avtale med Ticon om utvikling av
området.
I desember skulle bystyret behandle en sak om at Drammenshallen beholdes, og ny tvillinghall bygges
i vest.
Friidrettsbanen ble også foreslått flyttet til Berskaug.
Saken ble utsatt til februarmøtet etter at idretten viste økende misnøye med prosjektet.
Friidretten ønsker blant annet en ny friidrettshall på Berskaug om friidrettsbanen skal flyttes dit.
Nå vil Høyres gruppeleder vente til Drammen Idrettsråd har hatt sitt årsmøte den 25. mars før de
behandler saken i bystyret.
Kontrollutvalget i Drammen bestemte i før jul å se nærmere på kommunens rolle i utbyggingen på
Marienlyst.
De vil først og fremst se nærmere på hva som foregikk før avtalen ble inngått i 2012, og hvorvidt
bystyret hadde tilstrekkelig grunnlag til å behandle saken.
Arbeiderpartiets gruppeleder Masud Gharahkhani er ikke overrasket. Han mener Høyre bare vil merke
den motviljen som ulmer i byen i tiden fremover.
– Jeg har full forståelse for at folk føler det sånn. Hele byen ble tatt på senga av prosjektet,
prosessen har vært for dårlig, sier Gharahkhani.
Aps gruppe går nå inn for full stopp i Marienlyst-prosjektet, og at det nullstilles helt.

Baumann avventer
Det er i en undersøkelse i DT-tinget (se fakta) det kommer fram at mindre enn tre av ti ønsker en
utbygging på Marienlyst.
Høyres gruppeleder Johan Baumann er imidlertid positivt overrasket over resultatene. Han
trodde det skulle være enda større motstand.
– Med all den debatten som har vært i den senere tida er jeg overrasket over at undersøkelsen er så
positiv. Det folk ikke vet er at det er nå reguleringsplanarbeidet begynner, og det vil bli en demokratisk
prosess der alle vil bli lyttet til, sier Baumann.

Vil ha folkemøte
Rett før jul fremmet Arbeiderpartiet et forslag i bystyret om å avholde et folkemøtet slik at alle
drammensere får sagt sin mening om prosjektet – direkte til politikerne.
Det ville ikke Høyre ha noe av.
Gharahkhani mener Høyre gang på gang har vist at de ikke hører godt nok på innbyggerne i byen.
– Jeg tror det er mange som har mye på hjertet, og når ikke flertallet i bystyret ønsker det,
kommer vi i Arbeiderpartiet til å ta initiativ til et åpent møte om Marienlyst-prosjektet, sier
Gharahkhani.
Han mener det for den videre prosessen blir ekstremt viktig at politikerne tar det signalet som
Drammenssamfunnet sender, skal Marienlyst-prosjektet i det hele tatt bli gjennomført.

– Ikke aktuelt nå
Johan Baumann mener Ap må få gjøre som de vil, men at Høyre ikke vil ta initiativ til et folkemøte nå.
– Nå står vi foran et reguleringsplanarbeid, og der skal høringene fra de impliserte partene
innhentes. Det er først når man har en plan at man kan ta stilling til noe. I denne saken er hele
byens befolkning en part, men det er ikke tiden for et folkemøte når man ikke vet hva man skal
ta stilling til, sier Baumann.
– Betyr det at det kan bli aktuelt med et folkemøte når planen er på bordet?
– Jeg vil ikke avvise noe. Men det er ikke tiden for det nå. Vi som posisjonsparti kan ikke slenge
ut dette nå, uten at man vet hva man skal invitere folk for å snakke om.

– Dette må vi lytte til
Jan Rockstad, styreleder i Drammen Idrettsråd, mener undersøkelsen viser en klar trend: Folk er
skeptiske til Marienlyst-prosjektet.
Rockstad har tidligere tatt til orde for en folkeavstemning om Marienlyst-prosjektet.
– Det er klart at dette er signifikante tall. Dette må alle involverte lytte til og se til og ta med i sin
vurdering. Jeg har gjort mitt standpunkt klart: Jeg er ikke for å bygge blokker på Marienlyst,
sier Rockstad.
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Han tror den store debatten som har vært rundt prosjektet i media de siste månedene har ført til at
flere drammensere har engasjert seg, og at flere nå har fått øynene opp og skjønner hva planene
egentlig handler om.
– Trenden er klar: Nesten halvparten er imot. Politikerne har ikke greid å møte kravene våre,
men jeg vet at de jobber med å finne ut av dette, sier Rockstad.
Idretten har årsmøte 25. mars. Da skal de på ny fatte et årsmøtevedtak på hva idretten ønsker fra
Marienlyst-prosjektet.
– Vi har bare en agenda, og det er å få på plass det. Hvis ikke politikerne vil vente med å utsette
avgjørelsen til vi har hatt møte, kommer vi til å innkalle til et møte i februar for å klargjøre
saken, sier Rockstad.

Aksjonsgruppe ønsker også folkemøte
Aksjonsgruppen som er dannet mot utbyggingen på Marienlyst, har også spilt inn ideen om et
folkemøte.
Det må til for å få fram en bedre diskusjon om områdets framtid, mener gruppen. Om det skal
skje i samarbeid med Ap, er ikke diskutert, uttaler Jan Røkaas i gruppen.
De ønsker å bevare området som en grønn lunge der folk i alle aldre kan drive både idrett og mosjon.
De ønsker ikke at Marienlyst skal nedbygges med boligblokker, og de vil ikke ha omregulering til annet
formål enn friluftsliv og idrett.
– Vi er ikke en gruppe som bare vil snakke for idretten. Vi er opptatt av byutvikling, å beholde
de grønne lungene og friluftsområder, har Per Marheim tidligere uttalt i DT.
Med i gruppen er i tillegg til Røkaas og Marheim, også Thor Lund-Kristensen, Per L. Andersen og
Ståle Sørensen, politiker i Miljøpartiet De Grønne.

27.01.2014

TORE OPDAL HANSEN , ORDFØRER I DRAMMEN

Skal selvfølgelig debatteres
Ideen var å skape store nok verdier til å bygge nytt idrettsanlegg gjennom tomtesalg og
boligutvikling.
KRONIKK: Saken om bygging av en ny multifunksjonshall i Drammen har en lang historie.
Ideen ble lansert i pressen allerede 1. april 2008. Den gangen var det Norges Idrettsforbund som tok
initiativet og som kontaktet Drammen kommune.
Saken ble fulgt opp i et nytt møte mellom Drammen kommune, Norges Idrettsforbund og Norges
Håndballforbund 19. mai 2008, også dette referert i pressen. I dette møtet kom man til enighet om å
gjøre en felles utredning for å avklare om det var mulig å realisere et slikt prosjekt.
Det ble etablert en prosjektgruppe med representanter for Drammen kommune, Buskerud
fylkeskommune, Norges Idrettsforbund Buskerud Idrettskrets og Norges Håndballforbund
Region Sør.
Utredningen ble finansiert i fellesskap mellom Drammen kommune og idretten.
Prosjektgruppen la fram en foreløpig statusrapport 30. april 2009. Her konkluderes det med at det av
hensyn til transport og generell attraktivitet ikke er realistisk å gjennomføre et slikt konsept andre
steder enn i sentrale deler av Strømsø. Som følge av dette anbefalte prosjektgruppen å konsentrere
det videre arbeidet med mulighetsanalysen om Marienlystalternativet.
Prosjektgruppens rapport ble gjort kjent for bystyret som vedlegg til 1. tertialrapport 2010.
Grunnet manglende avklaring av nasjonal anleggsstrategi og manglende statlig finansiering
stoppet videre framdrift. Det var gode intensjoner fra begge sider, men kommunen kunne ikke
løfte prosjektet økonomisk uten sikkerhet for statlige bidrag.
Høsten 2011 kontaktet Ticon Eiendom AS rådmannen i Drammen kommune om et mulig samarbeid
om utvikling av Marienlyst-området. Første møte mellom partene var 30. september 2011. Ticons
innspill inneholdt et forslag om utvikling av bolig- og næringsarealer på deler av Marienlyst, der
Drammenshallen og friidrettsbanen ligger i dag.
Ideen var å skape store nok verdier til å bygge nytt idrettsanlegg gjennom tomtesalg og boligutvikling.
Representanter for Buskerud Idrettskrets og Drammen Idrettsråd ble orientert om
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utredningsarbeidet 20. mars 2012. Formannskapet ble orientert samme dag. Orienteringen i
formannskapet var unntatt offentlighet.
Drammen kommune utarbeidet sammen med Ticon Eiendom AS en avtale om opprettelse av et felles
selskap, Marienlyst Utvikling AS, for å realisere ideen. Avtalen om et felles selskap ble behandlet, og
godkjent, i bystyret 18. september 2012. Marienlyst Utvikling skal, som sin første oppgave, fremme et
forslag til reguleringsplan for området.
Enkelte karakteriserer den nye hallen som et utenom idrettslig aktivitetssenter. Men det kommunen
ønsker, er å bygge en idrettshall, en av de største i Norge. Vi snakker om et areal tilsvarende 7
håndballflater. Dette er et gigantisk idrettsløft som kommer i tillegg til det som ellers tilføres idretten.
La oss for all del holde debatten om Marienlyst varm og levende. Men det er greit å kjenne
historikken i saken.
Saken om Marienlyst inneholder tre viktige debatter som alle pågår nå:
• Hvordan skal en ny stor hall og et nytt, moderne friidrettsanlegg finansieres?
Dette dreier seg om å tilføre idretten i Drammen 250 til 300 millioner kroner i form av et nytt anlegg for
idretten og for byen på Marienlyst. Det er ikke rom for å ta disse pengene fra bykassen. Avtalen med
Ticon innebærer at kommunen som grunneier får realisert tomteverdien og samtidig får sin andel av
verdiskapingen ved utvikling av bolig- og næringsarealer.
• Hvordan skal et nytt anlegg utformes og hvor skal det ligge?
Hvilke ønsker har idretten selv for hva et slikt anlegg, pluss erstatning for friidrettsbanen, skal
inneholde og hvor er det mest hensiktsmessig å bygge anleggene. Idretten må selv diskutere dette slik
at alle momenter blir belyst. Det er bystyret som tar den endelige avgjørelsen, men idrettens stemme
vil veie tungt.
• Hvordan ønsker byen at området Marienlyst skal brukes i fremtiden?
Konseptet som nå diskuteres omfatter arealene langs Bjørnstjerne Bjørnsons gate. Dette er et område
som i dag i vesentlig grad er forbeholdt organiserte idrettsformål. Dette er ikke en «grønn lunge» i
ordets egentlige forstand. Skal dette i fremtiden være forbeholdt organisert idrett, slik som i dag eller
skal det åpnes for allmenn bruk i form av et nytt torg/bypark? Eller skal området kunne reguleres til
bolig- og næringsutvikling i kombinasjon med nytt idrettsanlegg og nytt torg.
Bystyret har ikke vedtatt å bygge en ny multifunksjonshall på Marienlyst, ei heller at deler av området
skal omreguleres til bolig og næring. Bystyret har så langt bare vedtatt å etablere et felles selskap
med Ticon Eiendom AS, Marienlyst Utvikling AS, og at dette selskapet skal utarbeide et privat
forslag til reguleringsplan for området.
Spørsmålene rundt fremtidig bruk av Marienlyst vil bli avgjort i bystyret i forbindelse med
reguleringsplanen. Denne vil være gjenstand for alminnelig demokratisk behandling.
30.01.2014

STIAN ØVREBØ JOHANNESSEN

Her er Marienlyst-planen
Motstanden fra idretten, og spesielt friidretten, har vært stor på særlig ett punkt: At ikke kommunen gir
noen lovnader om en ny innendørshall så fort friidretten flytter fra Marienlyst til Berskaug.
Nå åpner imidlertid Høyres gruppeleder Johan Baumann opp for at idretten skal få som de vil. Under
formannskapsorienteringen om Marienlyst tirsdag ba han kommunen ta med seg det signalet i møter
med idretten.

- Jeg griper ikke direkte inn
– Jeg griper ikke direkte inn i en forhandling som rådmannen skal gjøre, men jeg gjør
oppmerksom på at det er et signal inn i forhandlingene, og vi ønsker at det blir drøftet nærmere
i detalj, sier Baumann.
– At idretten får egen hall på Berskaug?
– Det kan løses på flere måter. Det er en hall der oppe i dag, det skal bygges en fotballhall i løpet av
perioden. Vi må nå være løsningsorienterte, slik at de kan drive 60 prosent av idretten sin ute og 40
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prosent inne i det samme området, sier Baumann.
Tidligere har det vært foreslått at det settes av et område til en idrettshall på lang sikt.
– Men nå kan idretten få trene inne på Berskaug med en gang de flytter?
– Ja, det er målet, sier Baumann.

Motstand fra Ap
Arbeiderpartiets Masud Gharahkhani sto i møtet fast på at Ap nå vil ha hele prosessen nullstilt.
– Dette engasjerer hele byen. Historisk har vi hatt tverrpolitisk enighet om store byutviklingsprosjekter
– og klart å få den brede forankringen i drammenssamfunnet. Der er vi ikke i dag, og det vil ikke være
noe godt utgangspunkt når vi skal i gang med flere prosjekter, sa Gharahkhani, etter å ha sett de
nyeste konsepttegningene fra arkitektfirmaet LPO

29.01.2014

HAAKON FOSSEN, MEDLEM DRAMMEN BYSTYRE FOR HØYRE

Pressen og demokrati
Marienlyst som idrettsområde blir ikke redusert ved en slik utvikling. Den nye hallen vil gi langt flere
idrettstimer for mange typer idrett enn dagens friidrettsbane.
Drammens Tidendes redaktør skal forlate byen. Da han kom hit i 2013, var han klar på at et av hans
mål var å «angripe og kritisere makta».
Dette har ført til et korstog mot byens ordfører. Tore Opdal Hansen har ifølge avisen vært helt
udugelig, bare gjort dumme ting og bør avsettes, hvis leseren tror på det som skrives.
Som leser av DT gjennom over 60 år, er jeg vant med at avisen har sine meninger. Disse uttrykkes
som ledere fra redaksjonen. Tidl. redaktør T. Kandahl hevdet at «Kommentaren er fri, men nyheter er
hellige».
Denne holdningen har avisen hatt i mange år. Nå har vi i det siste halve året opplevd at avisen
bruker sin makt også i nyhetsbildet. Sakene blir ensidig fremstilt og forvrengt, og det skapes
negative inntrykk bevisst. Er dette demokrati?
Særlig ille har dette blitt i Marienlyst-saken. Grunnlaget er det sterke ønsket om å få en ny og større
hall for håndball og andre hallidretter, siden Drammenshallen er utdatert og ikke lenger godkjent for
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større kamper. Etter å ha analysert en rekke muligheter, har kommunen samlet seg om å bygge en ny
hall inntil den eksisterende.
Det betyr at friidrettsbanen må flyttes. Også denne banen er nedslitt og må fornyes. Det er foreslått å
flytte banen til Berskaug på Åssiden.
Her er det også plass til en ny friidrettshall med 200 m løpebane – noe som friidretten ønsker seg.
Disse store nyanleggene har ikke kommunen råd til. Økonomien i Drammen er brukbar, men i
konkurranse med skole og sykehjem og alle andre gode formål, finnes det ikke 300 mill kroner til ny
hall og ny bane. Derfor foreslås det at kommunen selger resten av friidrettsbanen og «tivolitomta» til
bygging av boliger. Det er plass til 300–400 leiligheter, og et salg vil gi ca. 300 mill. kroner.
For dette beløpet kan Drammen få en ny og tidsmessig innendørs hall, og samtidig ruste opp
Drammenshallen. Videre har vi råd til en ny friidrettsbane på Berskaug.
Marienlyst som idrettsområde blir ikke redusert ved en slik utvikling. Den nye hallen vil gi langt flere
idrettstimer for mange typer idrett enn dagens friidrettsbane. Friidretten i Drammen kan like gjerne
drives på et nytt anlegg på Åssiden, som dagens bane i sentrum.
Ingen andre idretter blir negativt berørt av denne planen. Det er derfor meningsløst når avisen ringer
rundt til en rekke idrettslag og spør om deres mening–det er vel ikke roklubben og slalåmklubben og
orienteringsløperne og fotballspillerne som skal mene noe om friidrett og hallidrett?
Det blir en liten reduksjon av Marienlyst-området når hjørnet nærmest Strømsø Torg blir
bebygd. Men den grønne aksen vil fortsatt bestå for Marienlyst-området–friidrettsbanen har jo
hele tiden vært stengt og innelåst og reservert for utøvere. De store grønne områdene blir
fortsatt liggende, men området blir skjermet fra trafikken i Bj. Bj. gate.
Ordføreren har til og med fått kritikk for sin handlemåte, fra kritikere som ikke har forstått ordførerens
rolle og oppgave. I saker som er under politisk behandling er det Høyres gruppeleder som skal uttale
seg og ikke ordføreren. Han har opptrådte helt korrekt i denne saken og har frontet Drammen
glimrende i mange år, og fortjener ikke den simple kritikken som har kommet fram.
Selve prosjektet ble lagt fram for bystyret i september 2013–og vedtatt mot en stemme! Sterkt
oppildnet av DTs kritiske kommentarer, løper nå Aps gruppeleder mot sin egen stemme og har «full
forståelse for den motviljen som ulmer i byen». Det er jo kommunevalg i 2015!
Samarbeid med TICON måtte selvsagt forhandles i et lukket rom–og ikke på Bragernes torg.
Hensikten med en slik avtale er en følge av at kommunen (idretten) også kan få en del av verdien som
følger selve utbyggingen, og ikke bare en ren tomtepris. TICON har gjennom mange år vist seg som
en ansvarlig og klok utvikler at eiendommer i Drammen, og kommunen har gode erfaringer med
samarbeid med firmaet.
Selvsagt skal lover og regler følges
hele veien – i full åpenhet, så både
tidl. byplansjefer og tidligere
Byliste/Frp-representanter kan ta
det rolig. Det viktige spørsmålet er
om hallidrettene ønsker/trenger en
ny hall.
Da må friidretten flytte til en ny bane,
men får bedre forhold for innendørs
trening i 2 store haller på Marienlyst.
Den grønne lungen beholdes, med
boliger i det ene hjørnet, men med
enda mer idrettsaktivitet enn vi har i
dag.
300 boliger nær Strømsø Torg og
jernbanestasjonen–og
idrettsanleggene på Marienlyst–er
meget god byutvikling.
Hvis det samtidig kan gi oss en ny
og moderne Drammenshall, og et
tidsmessig anlegg for friidrett på
Åssiden–så er det vanskelig for meg å skjønne at det kan være så galt som kritikerne hevder.
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30.01.2014

DRAMMENS TIDENDE

Fossens demokrati
Høyre har rent flertall og all makt i Drammen. Med makt og innflytelse følger den ulempen at
man må tåle å stå i medienes flombelysning.
LEDER: Høyres bystyremedlem Haakon Fossen mener Drammens Tidendes kritiske journalistikk er
en fare for demokratiet.
Og avslører med det at han ikke har forstått selve kjernen i vårt demokrati: En fri og uavhengig presse.
Høyre føler seg misforstått, forfulgt og urettferdig behandlet. Av media og av opposisjonen. Og
åpenbart også av Drammens befolkning – som ifølge undersøkelser har fått svekket tillit til byens
ordfører.
Nå koker det i partiet, og for Fossen har det fosset over. Det er synd. For Høyre.
Høyres representanter har våknet etter lang tids taushet. Nå skal partiets ordfører fremelskes og
beskyttes. Det er menneskelig at partimedlemmer flokker seg rundt en leder i politisk uvær, men
Fossens argumenter er så svake at han føler mest behov for å skyte pianisten. Pianistskyting er jo en
kjent øvelse for politikere i trøbbel, men vi tviler på effekten.
Å få kjeft for kritisk journalistikk er vi vant til.
Det tåler vi også inderlig vel. At Fossen mener vi driver et korstog, får stå for hans regning. Når Fossen
hevder vi har skrevet at ordfører Tore Opdal Hansen er «helt udugelig, bare har gjort dumme ting og
bør avsettes», så må vi få påpeke at det er tøv.
Vi har ikke hevdet noe av dette. Vi har sågar skrytt av ordføreren ved en rekke anledninger.
Men ja, vi har våget å kritisere ordføreren for Marienlyst-saken, bruken av First House og
kommunens ulovlige sykehjems rutiner som rammet eldre i Drammen.
Bystyrerepresentant Fossen mener altså dette er korstog. Et samlet bystyre mener imidlertid disse
sakene er så alvorlig at de må undersøkes og granskes av kontrollutvalget. Vi minner også om at
Høyres gruppeleder, Johan Baumann, selv har sagt at han følte seg ført bak lyset av ordføreren i den
såkalte First House-saken.
Baumann har også beklaget kommunens ulovlige sykehjems praksis og gått i spissen for å utsette
Marienlyst-planene.
Hadde Drammens befolkning i det hele tatt fått vite om alt dette uten Drammens Tidendes
journalistikk?
Vi tviler.
Vi forstår godt at Fossen gjerne vil drive politikk i fred for brysomme journalister, men å fremstille
Høyre og ordføreren som ofre blir merkelig.
Høyre har rent flertall og all makt i Drammen. Med makt og innflytelse følger den ulempen at man må
tåle å stå i medienes flombelysning.
Vår jobb er å beskytte, hjelpe og informere folk flest. På fritt grunnlag.
Pianistskyting er jo en kjent øvelse for politikere i trøbbel, men vi tviler på effekten.
04.02.2014

HAAKON FOSSEN , MEDLEM AV DRAMMEN BYSTYRE H

I din lederartikkel bruker du et av de aller eldste debattriksene – som Piet Hein formulerte det – du må
pådytte din motstander meninger, hvis vanvidd alle kan forstå.
Håkon Borud er ansvarlig redaktør av Drammens Tidende. I sitt angrep på meg 30.01 i lederartikkelen
(riktignok anonym, men jeg tror det er redaktøren som har ført den i pennen), hevder han at jeg ikke
har forstått at «selve kjernen i vårt demokrati:
En fri og uavhengig presse».
Jeg beklager, herr redaktør, men du tar feil: Demokrati betyr folkevalgt styring.
Det er de folkevalgte som styrer, ikke pressen. Dessverre har din mening om demokratiet preget
Drammens Tidende det siste halve året – du bruker avisen til å styre.
I din lederartikkel bruker du et av de aller eldste debattriksene – som Piet Hein formulerte det – du må
pådytte din motstander meninger, hvis vanvidd alle kan forstå.
Jeg skrev i mitt innlegg om Marienlyst at jeg er vant med at avisen har sine meninger. I alle år har jeg
levet godt med at avisen – i mange år avisene – hadde sine meninger. Av og til var jeg enig, av og til
ikke. Gjennom mine over 40 år i bystyret og andre posisjoner i Drammenssamfunnet, har jeg levd med
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både ris og ros. Jeg har aldri stilt spørsmål ved det faktum at pressen har sin oppgave i å ta for seg
små og store hendinger, og gjennom ledere eller kommentarer gi uttrykk for sitt syn.
Det er derfor rent tøv når avisen sier at jeg mener at DTs kritiske journalistikk er en fare for demokratiet. Jeg har ikke – og har aldri hatt – noen motforestillinger til at vår lokale presse har meninger og
gir uttrykk for det.
Mitt ankepunkt er at redaktøren bruker avisen til også å vri på nyhetsbildet. Dette er ikke kommentert
i redaktørens leder. Han har brukt plassen på å angripe meg for meninger som jeg ikke har.
Det er ikke slik at «for Fossen har det fosset over» – morsomt ordspill, men rent tøv. Det
er heller ikke slik at «Høyres representanter har våknet etter lang tids taushet. Nå skal
ordføreren fremelskes og beskyttes». Jeg har kun reagert på at avisen konsekvent har
fortegnet sakene det siste halvåret. For eksempel har avisen brukt mye spalteplass på å
kritisere ordføreren for hans tabbe med First House i sykehussaken.
Det er et faktum at ordføreren kom med en gal opplysning i møte med de folkevalgte, og det har han
beklaget og erkjent.
Egentlig en bagatell – det viktige i saken er at ordføreren har klart å få til at Drammen kommune er
foreslått som vertskommune for et nytt stort sykehus. DT har valgt å konsentrere seg om tabben og
har ikke brukt mye spalteplass på det helt vesentlige i saken.
Lederen gjentar også en direkte løgn. Høyres gruppeleder Johan Baumann har aldri har sagt at «han
følte seg ført bak lyset av ordføreren i den såkalte First House-saken».
Han har beklaget manglende opplysninger i saken og takket for ordførerens beklagelse.
Heller ikke er det Baumann som har «gått i spissen for å utsette Marienlystplanene». Det
skyldes et vedtak i Høyres bystyregruppe, hvor ordføreren og alle vi andre er med, fordi
idrettens stilling er uklar.
Det siste vedtaket i årsmøtet for Drammens Idrettsråd i 2013 var enstemmig positivt til Marienlystutbyggingen. Bystyret har også – mot en stemme – støttet planene for Marienlyst. La meg bare presisere at hvis ingen innen idretten ønsker en ny Drammenshall og en ny friidrettsbane på Berskaug, blir
det ingen endring, og vi lever videre med en utdatert hall og friidrettsbane. Så langt har ikke Drammen Idrettsråd fattet noe vedtak i saken, men rådets leder har gått ut med sin private mening – og
fått enorm spalteplass av Drammens Tidende.
Det er direkte løgn at «Fossen gjerne vil drive politikk i fred for brysomme journalister». Både jeg og
resten av Høyres bystyremedlemmer tåler godt journalister - selv om de er brysomme.
Når redaktøren hevder at avisens jobb er «å beskytte, hjelpe og informere folk flest. På fritt grunnlag», så savner jeg ordene objektivt og nøytralt. Pressen har i sine etiske regler retningslinjer for sin
journalistiske virksomhet. Nylig ble Aftenposten – hvor redaktør Borud skal fortsette sin karriere – felt
av Pressens Faglige Utvalg, nettopp fordi artikler i avisen var vridd i forhold til fakta.
Jeg håper DT under sin nye redaktør vil komme tilbake til en objektiv og nøytral dekning av nyhetene.
Og jeg er helt innforstått med at avisen skal være kritisk og ta opp alle saker.
Som medlem av bystyret er jeg helt klar over at jeg og resten av Høyres gruppe må tåle
medienes flombelysning. Men jeg vil ikke akseptere at pressen misbruker sin makt og
fremstiller fakta skjevt.
06.02.2014

KOMMENTAR HÅKON BORUD , ANSVARLIG REDAKTØR

Haakon Fossen fossror

Der Baumann mener First House-hemmeligholdet bryter med egne prinsipper, mener altså Fossen det
hele er en bagatell og at flertallspartiet Høyre kun er et offer for ubalansert journalistikk.
Når fakta er få og følelsene sterke, blir gjerne språkbruken høylytt. Høyres Haakon Fossen fortsetter å
skyte pianister, kaster ut udokumenterte påstander og fossror fra fakta.
Slik velger han å møte meningsmotstandere. Synd. For Høyre.
Egentlig er jeg litt usikker på hvor lenge vi bør kjede Drammens Tidendes lesere med vår
lille disputt.
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At Fossen angriper min redaktørgjerning i sitt leserinnlegg 4. februar, anser jeg som helt uproblematisk. At han også rammer mine journalisters integritet og troverdighet, kan imidlertid ikke stå uimotsagt i det offentlige rom.
La meg svare punktvis:
Påstand 1: Drammens Tidende «misbruker sin makt og fremstiller fakta skjevt». Hevder Fossen – og
bruker vår dekning av First House-hemmeligholdet som et eksempel. Ifølge Fossen er hele saken en
«bagatell». En rimelig oppsiktsvekkende påstand.
Jeg minner om at Fylkesmannen har slått fast at hemmeligholdet var ulovlig, at et samlet
bystyre krevde en beklagelse fra ordføreren (og fikk det) og at hele saken er sendt til
kommunens kontrollutvalg for full granskning.
Høyres gruppeleder kritiserte sågar for første gang sin egen ordfører fra bystyresalens talerstol fordi
saken var «så betent». Likevel mener altså Fossen at saken er en bagatell. For Høyres og Drammens
skyld er det bare å håpe at det er en høyst personlig oppfatning.
Påstand 2: Fossen mener DT har brukt lite spalteplass på det «helt vesentlige» i First House-saken –
nemlig den fysiske plasseringen av det nye sykehuset. Om Fossen har dårlig eller selektiv hukommelse, vet jeg ikke, men sjelden har DT brukt mer spalteplass over så lang tid som i sykehussaken.
Påstand 3: Håkon Borud bruker avisen til å styre Drammen. Jeg takker for tilliten, samtidig skjønner
jeg at det må ha vært en tung høst for Fossen. Selv har jeg verken ambisjoner om, eller særlig tro på,
at vår kritiske journalistikk styrer Drammens politikere. I så fall er det oppsiktsvekkende. Oppsiktsvekkende er det uansett at Fossen virker å tro at mine journalister er umælende sauer som slavisk følger
en ondsinnet masterplan Håkon Borud måtte ha for å ta makten i Drammen.
Påstand 4: Drammens Tidende lyver fordi vi hevder at gruppeleder Johan Baumann (H) har sagt at
han følte seg ført bak lyset av ordføreren i First House-saken og at den samme Baumann har gått i
spissen for å utsette Marienlyst-saken. For å ta det siste først: At en gruppeleder går i spissen for en
sin egen gruppes vedtak er vel så åpenbart at det ikke kreves ytterligere kommentar. Det er tross alt
en del av «stillingsinstruksen», skulle man tro.
Når det gjelder å bli ført bak lyset, sa Johan Baumann dette til Drammens Tidende 17. januar i år:
«Jeg liker å vite. I denne saken har jeg ikke visst noe». Baumann la for øvrig til: «Høyre har ikke opptrådt åpent i saken, og åpenhet er en del av Høyres profil. Jeg føler den saken har gått på kant med
mine egne prinsipper».
Der Baumann mener First House-hemmeligholdet bryter med egne prinsipper, mener altså
Fossen det hele er en bagatell og at flertallspartiet Høyre kun er et offer for ubalansert
journalistikk. Det kan jo være verdt å merke seg.
04.02. 2014

Ap vil utsette hele Marienlyst-prosjektet







Arbeiderpartiet ønsker å vente med hele Marienlyst-prosjektet til 2015. Nå vil de gjøre Marienlyst
til den store valgkampsaken.
Dette er saken
25. mars i fjor vedtok årsmøtet til Drammen Idrettsråd at friidretten kunne gi fra seg
Marienlystbanen, dersom de i tillegg til ny bane på Berskaug fikk en innendørshall.
Dette har ikke kommunen klart å etterkomme -foreløpig.
Denne uka ble det i formannskapet lagt fram skisser over hvordan det kan se ut på Marienlyst
dersom prosjektet blir vedtatt.
Aksjonsgruppa «Redd Marienlyst» vil stanse hele prosjektet og mener at kommunen raserer en av
de fineste tomtene i byen.
Drammen Idrettsråd vil avvente vedtaket på årsmøtet i mars i år, før de vet hva
idretten og kommunen kan enes om.
Arbeiderpartiet vil utsette hele saken.
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Marienlyst-prosjektet blir mer og mer diskutert for hver dag som går. Nå mener gruppeleder i
Arbeiderpartiet, Masud Gharahkhani, at hele prosjektet må nullstilles og legges på is – til neste
kommune– og fylkestingsvalg i 2015.
– Jeg kommer nå til å ta opp med Arbeiderpartiets bystyregruppe at vi skal nullstille hele
Marienlyst-prosjektet. Jeg mener at den prosessen Høyre har hatt ikke har vært god nok. Nok en
gang har det vært hemmelighetskremmerier, saken har ikke vært godt nok forankret verken hos
politikere, innbyggere eller idretten. Vi er ikke tjent med den maktarrogansen som Høyre nå
utviser, sier Gharahkhani til Dagsavisen Fremtiden.
Vil vente til valgåret
Aksjonsgruppa «Redd Marienlyst» har uttalt at innbyggerne må få si sitt i denne saken. Det
samme har idretten, som på sin side synes det er plagsomt å være dem som blir pålagt ansvaret
for å ro i land avtalen med kommunen – eller avfeie tilbudet. Arbeiderpartiet, som tidligere har
foreslått folkeavstemning, mener at dette er en sak som bør avgjøres ved valgurnene.
– Vi mener at saken bør utsettes til neste kommune– og fylkestingsvalg i 2015. Først da får folk i
Drammen en reell mulighet til å si sin mening. Denne saken handler om by identitet og om hva
slags byutvikling vi skal ha framover. Jeg mener at denne saken er så viktig at dette bør bli en
valgkampsak, sier Gharahkhani.
– Hva er det med prosessen i denne saken som har vært så dårlig at dere vil starte på nytt?
– Dette er en sak som engasjerer hele byen. Jeg har inntrykk av at idretten føler de har blitt
presset inn i debatten, som om det er de alene som har ansvaret for hva som skjer med
Marienlyst. Jeg er redd for at Høyre, uavhengig av hva innbyggerne mener, vil kjøre denne saken
akkurat slik som de vil. Sånn kan det ikke være.
Alle må samarbeide
Som Dagsavisen skrev på lørdag i intervju med ordfører Tore Opdal Hansen (H), var bystyret enig
i et samarbeid med Ticon Eiendom om å starte på planleggingsarbeidet til det nye Marienlyst.
Arbeiderpartiet snudde sin støtte da det ble kjent at idretten ikke ville få kompensert det de
ønsket for å gi fra seg friidrettstomta på Marienlyst. I tillegg til det Gharahkhani opplever som en
prosess uten åpenhet, er han klar på at dette kan skade for kommunens samarbeid med andre
private aktører i Drammen.
– Helt siden prosjektet ble lagt fram har jeg påpekt flere ganger at vi må være åpne i slike
prosesser. Vi har foreslått i bystyret at ved framtidige saker, skal vi nå ha all informasjon på
bordet slik at vi har det beste grunnlaget for å ta en avgjørelse.
– Betyr dette at dere ser på det som problematisk at kommunen samarbeider med Ticon i denne
saken?
– I Drammen så er vi helt avhengige av å samarbeide med private utbyggere, inkludert Ticon,
men vi må ha en større åpenhet.
Vi forvalter fellesskapets og
drammensernes ressurser, og av
den grunn så er det viktig at vi
kan være med i hele prosessen
slik at vi vet hva kommunen får
igjen for det. Det er aldri en
skam å snu som folkevalgt når
man velger å lytte til
innbyggerne sine. Man har aldri
kommet langt med arroganse,
sier Gharahkhani til Dagsavisen
Fremtiden.
Drafn og DBK spilte sin hittil siste kampen på Marienlyst Nye i mai 2011.
Nå er igjen Drafn satt opp med kamper her i sesongen 2014.

69

06.02.14 Morten Backe, Skiold
Vet vi (idretten) nok om hva vi skal ta en avgjørelse på? Jeg påstår NEI ! Saksinfo har vært mangelfull. Jeg
uttalte meg i DT om saken for en stund siden, nå setter jeg min egen uttalelse i tvil. Nå vet jeg ærlig talt
ikke om jeg vet hva jeg selv mener. Oppfordrer de som sitter på info. om å komme på banen og belyse de
positive og de evt. negativer sider ved en utbygging av Marienlyst.
Idretten burde i det minste hatt et felles standpunkt. Ville et møte med alle byens klubber vært på sin
plass? Men da må felles interesser diskuteres og ikke sær interesser. Jeg kommer til å ta et initiativ til et
medlemsmøte i Skiold for å diskutere saken så får vi se hva det vil medføre. Lykke til alle sammen og
måtte idrettens beste vinne frem.
12.02.2014

BERTIL HORVLI BYUTVIKLINGSDIREKTØR DRAMMEN KOMMUNE

En ryddig planprosess

Alle berørte parter gis anledning til å komme med sine innspill.

KRONIKK: Terje Selvik stiller i en kronikk spørsmål ved om Marienlyst-utbyggingen er «En ugyldig
planprosess?», og skriver i den forbindelse blant annet at det ikke kan være tvil om at det allerede er
inngått en utbyggingsavtale.
Uten å gå i detalj i alle de påstander som fremsettes, finner jeg grunn til å påpeke at det ikke er inngått noen utbyggingsavtale, at det ikke foreligger noen forhåndsbinding av forvaltningsmyndighet, og at
det er lagt opp til en ryddig, åpen, ordentlig og uavhengig planprosess, hvor alle berørte parter og
interessert gis anledning til å komme med sine innspill.
Jeg har forståelse for at det stilles spørsmål ved uavhengigheten i planbehandlingen i enhver planprosess hvor en kommune selv har eierinteresser i den aktuelle tomten. Det er
imidlertid slik at en kommune – på lik linje med enhver annen grunneier – har adgang til å
igangsette planprosesser og få omregulert tomter. Kommuner kan i den forbindelse ikke
forskjellsbehandle seg selv, og kan heller ikke ta utenforliggende hensyn i sin behandling
av plansaken.
Jeg har full tillit til at gjeldende regelverk vil bli fulgt også i denne saken.
Ingen av de avtalene som er inngått er en utbyggingsavtale i PBL § 17-1's forstand. PBL § 17–1 lyder:
«Med utbyggingsavtale menes en avtale mellom kommunen og grunneier eller utbygger om utbygging
av et område, som har sitt grunnlag i kommunens planmyndighet etter denne lov og som gjelder
gjennomføring av kommunal arealplan.» Samtlige avtaler er inngått med DK enten som grunneier til
den aktuelle tomten, eller som eier av aksjene/andelene i Marienlyst Utvikling.
Alle avtalene er inngått på normale markedsmessige betingelser. Wikborg Rein advokatfirma har vært
engasjert som uavhengig rådgiver for å sikre normale markedsmessige betingelser i avtaleverket. Avtalene har verken formelt eller reelt et innhold som har sitt grunnlag i kommunens planmyndighet.
I kronikken heter det at «Ideelt sett bør en utbyggingsavtale inneholde bestemmelser
med forbehold om at avtalen ikke kan binde kommunen før planen er vedtatt og ta høyde
for muligheten for at planen ikke blir vedtatt eller planen endret. Det kan reises spørsmål
om Drammen kommune burde ha tatt klarere forbehold.» Selv om ingen av avtalene som
er inngått er utbyggingsavtaler, er det inntatt forbehold og presiseringer som den som
etterlyses.
I utviklingsavtalens punkt 8 står det eksempelvis: «Det presiseres for ordens skyld i så måte at dette
ikke innebærer noen forhåndsbinding av forvaltningsmyndighet, at DK som planmyndighet må behandle saken på ordinær måte, og at DK som planmyndighet har en uavhengig rolle.» Dette har også
Drammen kommune vært tydelig på i alle forhandlinger.
Jeg finner også grunn til å presisere at det i avtaleverket med Ticon ikke ligger føringer på hvilket
planforslag som skal foreslås. Det er riktig som det står i den nevnte kronikken at salgsavtalen mellom
Drammen kommune kan bortfalle dersom vedtatt regulering innebærer begrenset utbygging. Dette er
utelukkende gjort for å sikre Drammen kommune en fornuftig kjøpesum dersom salget skal gjennomføres – slik enhver annen tomteeier også ville ha sikret seg en minimums kjøpesum.
Disse klausulene illustrerer at partene har brukt tid på å diskutere og forhandle om konsekvensene av
manglende regulering – nettopp fordi det var og er uklart hvilken regulering som vil bli vedtatt.
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Avtaleverket er selvfølgelig åpent tilgjengelig på Drammen kommune sine nettsider for de som har
interesse av å studere dokumentene nærmere. Dokumentene har vært åpent tilgjengelige siden første
utkast til avtale ble lagt fram til politisk behandling i september 2012.
Det presiseres også at det i det videre arbeidet med en reguleringsplan for området vil bli
en åpen og ryddig planprosess etter plan- og bygningsloven, der byens borgere får rikelig
anledning til å si sin mening om Marienlystutbyggingen, både i forhold til om utbyggingen
bør finne sted, og i forhold til hvordan planene bør utformes.

18.02.2014

TERJE SELVIG PENSJONIST OG JURIST

En (u) ryddig planprosess
Kommunen og ordføreren har holdt tilbake for innsyn planer som ble presentert etter hemmelige dialoger mellom Drammen kommune og Ticon. Kommunen avslo innsynsbegjæring fra
Drammens Tidende den 03.09.2012. Drammens Tidende påklaget avslaget til fylkesmannen.
I et svar på min kronikk anfører byutviklingsdirektøren:
1. Det er ikke inngått noen utbyggingsavtale
2. Det foreligger ikke noen forhåndsbinding av forvaltningsmyndighet
3. Det er lagt opp til en ryddig, åpen, ordentlig og uavhengig planprosess.
Jeg skal ta for meg hans anførsler i tur og orden:
Etter mitt syn foreligger det en utbyggingsavtale i Plan- og bygningslovens forstand når man ser de
inngåtte avtaler i sammenheng. Kjøpsavtalen mellom Drammen kommune og det halvkommunale selskapet, Marienlyst Utvikling AS (MU), viser til en utviklingsavtale mellom DK og Ticon Eiendom AS
som danner bakgrunnen for partenes samarbeid.
Utviklingsavtalens hovedintensjon er gjennom kommersiell byutvikling å skape finansielt
grunnlag for en Multifunksjonshall. Kjøpsavtalen inneholder klausul om en forventet ytelse,
nemlig at minimum 65 prosent av det aktuelle arealet tillates utbygd i henhold til endelig regulering.
Avtalene forutsetter derfor en bestemt løsning for innholdet av kommunal arealplan.
Byutviklingsdirektøren anfører at en kommune – på lik linje med enhver annen grunneier, har adgang
til å igangsette planprosesser og få omregulert tomter.
Og at kommunen i den forbindelse ikke kan forskjellsbehandle seg selv. Jeg bemerker at det her er det
Marienlyst Utvikling, hvor Drammen kommune er eier med 50 prosent, som skal utarbeide og fremme
et privat forslag til reguleringsplan for området. I utgangspunktet har Marienlyst Utvikling krav på å få
den samme behandling som enhver annen forslagsstiller av privat reguleringsplan.
Det forsikres fra byutviklingsdirektøren at det videre arbeid med en reguleringsplan for området blir en
åpen og ryddig planprosess etter Plan- og bygningsloven. Ja, det skulle bare mangle!
Men byutviklingsdirektøren synes ikke å ha tatt mitt poeng. Selv med de forbehold som er tatt i
avtalene, kan det stilles spørsmål om det foreligger en nærliggende mulighet for at de inngått
avtaler kan påvirke planmyndighetens vurdering i saken.
Det sentrale spørsmål i denne saken er om det foreligger en avtalerettslig binding som innebærer en
risiko for en udemokratisk prosess og tilsidesettelse av de hensyn Plan- og bygningslovens regler er
satt til å ivareta. Det hjelper lite at alle berørte parter gis anledning til å komme med sine innspill dersom det er en fare for at muligheten for offentligheten til å påvirke resultatet ikke blir reell fordi kommunen har inngått en utbyggingsavtale i forkant av en reguleringsprosess.
Uavhengig av spørsmålet om utbyggingsavtale eller ikke, foreligger det i denne saken som jeg
tidligere har påpekt, en uheldig sammenblanding av kommunes roller og hvor kommunen sitter
på alle sider av bordet. Også på denne bakgrunn kan det stilles spørsmål om kommunens reguleringsmyndighet vil ha den nødvendige frie og uavhengige rolle til å behandle reguleringssaken.
Det hevdes at avtaleverket har vært åpent tilgjengelig på kommunens nettsider helt fra starten
av.
Alle som har fulgt med i denne saken, vet at dette ikke medfører riktighet. Kommunen og ordføreren
har holdt tilbake for innsyn planer som ble presentert etter hemmelige dialoger mellom Drammen
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kommune og Ticon. Kommunen avslo innsynsbegjæring fra Drammens Tidende den 03.09.2012.
Drammens Tidende påklaget avslaget til fylkesmannen. Ved fylkesmannens vedtak av 11.09.2012 fikk
DT innsyn i kjøpsavtalen mellom Drammen kommune og Marienlyst Utvikling samt e-posten som omhandler verdivurderingen som er lagt til grunn for avtalen. Først fra dette tidspunkt var de aktuelle dokumentene tilgjengelig for offentligheten.
Det er vel for mye å håpe på at kommunen nå legger ballen død ved at reguleringsmyndigheten
treffer vedtak om at et privat reguleringsplanforslag for Marienlyst-området ikke fremmes for
videre behandling etter Plan- og bygningsloven, jf. Plan- og bygningslovens §12-11.
14.02.2014

ARNE FINN SOLLI , ARKITEKT OG BYPATRIOT

Et godt prosjekt for byen
Men for å finansiere dette må det selges boliger, kanskje 300 stykker.















Dette er Marienlyst-saken:
29. august, 2012 presenterer Ticon Eiendom og Drammen kommune omfattende planer for Nye
Marienlyst.
Drammen kommune og Ticon Eiendom blir 50/50 eiere i Marienlyst Utvikling AS.
Det blir presentert planer om mellom 300 og 400 boliger og næringsarealer.
Planen var også at Drammenshallen skulle rives og erstattes av en ny multifunksjonshall som er
dobbelt så stor.
Planene ble presentert etter hemmelige dialoger.
Kommunen nektet først å frigi taksten som var grunnlaget for salg av tomten. Drammens Tidende
klagde hemmeligholdet inn til Fylkesmannen og fikk medhold.
I september i fjor vedtok bystyret mot én stemme å inngå en avtale med Ticon om utvikling av området.
I desember skulle bystyret behandle en sak om at Drammenshallen beholdes, og ny tvillinghall bygges
i vest.
Friidrettsbanen ble også foreslått flyttet til Berskaug.
Saken ble utsatt til februarmøtet etter at idretten viste økende misnøye med prosjektet.
Friidretten ønsker blant annet en ny friidrettshall på Berskaug om friidrettsbanen skal flyttes dit.
Nå vil Høyres gruppeleder vente til Drammen Idrettsråd har hatt sitt årsmøte den 25. mars før de
behandler saken i bystyret.
Kontrollutvalget i Drammen bestemte i før jul å se nærmere på kommunens rolle i utbyggingen på
Marienlyst.
De vil først og fremst se nærmere på hva som foregikk før avtalen ble inngått i 2012, og hvorvidt
bystyret hadde tilstrekkelig grunnlag til å behandle saken.
Mye har vært skrevet om Marienlyst gjennom vinteren.
Noen mener at området vil bli ødelagt og at idretten med sine fremtidige generasjoner vil lide. Å fremstille forholdene slik er å snu saken på hodet. Prosjektet ble utløst fordi Drammen kommune ønsket å
bygge ny multifunksjonshall (MF-hall) for idretten, men hadde ikke penger (2009). Et samarbeid med
Ticon (2012), gjennom etablering av Marienlyst Utvikling AS, innebar en måte å løse dette på. Penger
til MF-hallen kunne skaffes gjennom salg av boliger!
Dette har åpenbart falt mange tungt for brystet. De mener det vil føre til tap av grønne lunger. Å betegne friidrettsbanen som en grønn lunge kan forstås som at området er åpent og grønt. Men å betrakte
banen som en grønn lunge i betydning rekreasjonsområde for publikum er feil. Banen har kun vært
åpen og tilgjengelig for organisert bruk, men lukket og låst for publikum generelt.
Den har således ikke vært et område for folk flest til å boltre seg på. Det kan det bli nå! Friidrettsbanen skal flyttes, – og det er anbefalt til Berskaug. Altså må vi forvente at friidrettens interesser blir ivaretatt der. Siden kunstisbanen stakk av med skøyte- og bandyfolket, ligger nå
banen nedsnødd og ubenyttet fra oktober til mai!
Hvorfor kan vi ikke da utnytte dette området bedre?
For å få svar på dette ble det før sommeren avholdt en parallell oppdragskonkurranse hvor jeg takket
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ja til å være sekretær for juryen. Fire arkitektfirmaer ble invitert til å komme med forslag. Vinnerne ble
LPO Arkitekter fra Oslo. De har lagd et prosjekt hvor tilgjengelighet for publikum er den bærende idé.
Byaksen, som så lenge har vært planlagt til å ende opp på Marienlyst torg (det gamle kastfeltet), har de forlenget fram til Gamle gress. Der har de også plassert den nye MF- hallen i tilknytning til Drammenshallen. Gangforbindelsen som de har kalt Aktivitetsgaten (rødt på tegningen),
er tenkt utvidet i bredden og ”møblert” med en rekke aktivitetsflater for ulike former for utfoldelse.
Lett tilgjengelig for publikum.
Hallanlegget vil bli på nærmere 20.000 kvm. Drammenshallen på 8000 kvm skal pusses opp og fornyes. Inntil denne skal det bygges en ny MF-hall i flere plan på til sammen 12000 kvm. Her vil det
være tilbud til omtrent alle typer idretter i tillegg til utstillinger, messer og kongresser, fra internasjonale
håndballkamper med 5000 tilskuere til fekteoppvisninger med 150, fra Justin Bieber konsert med
10.000 elleville fjortiser til Bob
Dylan og 10.000 hvithårede 60-åringer. ????????
Mellom disse vil dagene fylles av alt fra kroppsøving, volleyball, basket, klatring og håndball –
tilbud for både skoler, foreninger og enkeltpersoner. Utbygging av Marienlyst er derfor et godt
prosjekt for idretten!
For å finansiere dette må det selges boliger, kanskje 300 stykker. Boligbebyggelsen vil bestå av leilighetsbygg med åpne arealer imellom, godt tilgjengelig for publikum. Bilene har atkomst fra Langes gate
og parkeres under bakken. Bebyggelsen vil selvfølgelig synes, men høyden er begrenset. To byggetrinn vil være i 6 etasjer (som Byhaven), tre i 7 etasjer og ett punkthus i 13 etasjer, to etasjer lavere
enn Skistadbygget. Med den erfaring vi har med LPO her i byen, er jeg trygg på at byggene vil bli både
smekre og spennende.
Kollegene i LPO har tidligere tegnet Papirbreddens begge byggetrinn, – flotte bygg som vi gjerne viser
fram og er stolte av. Marienlyst er et godt prosjekt fordi byen trenger moderne og miljøvennlige boliger,
sentralt plassert, nær jernbane, bussruter, skoler, sportsanlegg og sentrumsfunksjoner. Marienlyst er
et godt prosjekt fordi det vil bidra til å styrke Strømsø som bysentrum og handelsområde.
Utbygging av Marienlyst er, ikke minst, et godt prosjekt fordi vi får en mulighet til å fullføre Byaksen –
et byplanmessig grep vi har ønsket å gjennomføre i 25 år. Utbygging av Marienlyst er et godt prosjekt
fordi det vil vitalisere kastfeltet, et område som fremstår utflytende, konturløst, lite innbydende og med
et dekke av pukk. Slik har det ligget i 60 år – siden travbanen ble flyttet derfra engang på femtitallet!
Likeledes vil en fullføring av Byaksen muliggjøre en ny forbindelse fra Strømsø torg slik at vi
kan bedre tilgjengeligheten og kvitte oss med byens mest utrivelige fotgjengerundergang. Utbygging av Marienlyst vil gi oss en ny opplevelse, – bebyggelse med lys i vinduene.
Det vil bli et sted hvor det vil være hyggelig å ferdes, – også etter mørkets frembrudd. Det er det ikke i
dag.
Friidrettsbanen utgjør i dag ca. 15.000 m². Etter utbyggingen vil det mellom den nye bebyggelsen være
til sammen 13.000 m² åpne grøntområder (grønt på tegningen), foruten Aktivitetsgaten med sine
19.600 m² (rødt på tegningen).
Å betrakte dette som en nedbygging må derfor
bero på en misforståelse. Drammen Bystyre har
utsatt saken i påvente av at idretten skal avklare
sin holdning – enda en gang. *)Idretten har sittet i
gruppa som har anbefalt (?) flytting av friidrettsbanen til Berskaug og i gruppa som har anbefalt (?)
ny MF-hall!
Men Ap vakler. Til Masud, det gode menneske
fra Skotselv, vil jeg si: Slutt opp om prosjektet.
Stå fast på enigheten dere viste både i formannskap og bystyre.
*) Det rette uttrykket er «utarbeidet». «Anbefalingen»
går på Berskaug kontra andre lokaliteter.
Når det gjelder hallen så er heller ikke uttrykket presist.
Det er kun plasseringen øst eller vest som
idretten har vært med på å «anbefale».
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Publisert 18 januar

Drammens ufrie idrett
Det har vært en dårlig uke for Høyres leder Johan Baumann, men en strålende uke for journalister
som kan skrive om «ekstraomganger», «på tide at bystyret blåser i fløyta» og «selvmål på Marienlyst».
20.000 kvadratmeter næringseiendom. 350 boliger. Flytting av friidretten til Berskaug. En flunkende ny bydel. Og for kommunen skulle det ikke koste ei krone.
Voila! Det må ha sett ut som en genial plan. På papiret. Men realiteten er at saken er blitt en
skandale, som neste høst kan koste blått blod.
Rett før jul bestemte bystyret å utsette behandlingen av Marienlyst til neste gang byens fremste
tillitsvalgte igjen skulle samles, 18. februar. Hvis saken var omstridt da, vil den bli en bombe nå i
februar. For Høyres leder Johan Baumann har startet det nye året med å kløne til prosessen. En
prosess som har vært elendig håndtert helt fra en glisende ordfører 29. august 2012 første gang
la fram Marienlyst-planene. Til alles, til og med Høyres leder Johan Baumanns, sjokkartede overraskelse. Store byplangrep skal ikke komme plutselig bakfra. Skal kommunen endevende et kjært
område, flytte ut idrettslag og danse så tett med lokale næringslivskrefter at man må slå ned blikket, bør man som politiker sikre seg ryggdekning. I bystyret, hos de berørte idrettslagene og blant
folk flest. Alt annet er politisk dårskap.
I Rådhuset denne uka la en stadig glisende ordfører fram drammenfolkets visjoner for Bybrua,
som politikerne ønsker å pynte på og finne nye bruksmuligheter for. Ingenting galt i det. Forbilledlig er det å ta byens innbyggere - politikernes oppdragsgivere - med på råd. Men hvorfor kunne
ikke Drammen fått uttale seg, tenkt høyt om det største byplangrepet på mange år på Marienlyst byens indrefilet?
En ny flerbrukshall i hundremillionersklassen skulle sukre pillen for idretten på Marienlyst. Og det
så det også ut som om idretten ville akseptere. Men ville en flerbrukshall som er omstendelig å
rigge om, tjene breddeidretten? Friidretten ville også ha ny hall på Berskaug som betaling for å
flytte, og før jul skar det seg. Idretten sa da nei til å bytte bort Marienlyst mot boliger, og den forsto med ett sin unike forhandlingsposisjon etter at politikerne en etter en innrømmet idretten vetorett.
Mulig har det vært utslag av dårlig samvittighet og innrømmelse av en svakt fundamentert prosess, å skjenke idretten stor innflytelse. Et forsøk på å glatte over at ordføreren nærmest på egen
hånd hadde lagt planene for en ny bydel. Men plutselig satt idretten med trumfen: «Er ikke dette
interessant for idretten har ikke Venstre noe imot å legge saken død», sa Ulla Nordgarden. Og
Høyres mektige leder, Johan Baumann, sa i desember: «Selvsagt blir det ikke noe uten idretten».
Eller for å være enda tydeligere: Uten idrettens ja, blir det ikke noe av utbyggingen på Marienlyst.
Men hvem er idretten? Det er det store spørsmålet. Idretten selv har på demokratisk vis bestemt
på sitt årsmøte for Drammens Idrettsråd at i denne saken skal idretten snakke med en stemme.
Idrettsrådets. Det samme må ordfører Tore Opdal Hansen mene, han som tross alt har undertegnet på en avtale med Drammen Idrettsråd der rådet defineres som «høringsinstans og viktigste
rådgiver i forhold til alle kommunale organer i saker som berører idretten i kommunen».
Det er da smått sjokkerende å høre Johan Baumann si, etter at rådets styre denne uka gjentok
sitt nei til utbygging på gjeldende premisser, at rådet ikke lenger er avgjørende. Styret - «kommunens viktigste rådgiver i idrettssaker» - ga visst feil svar. Den uoffisielle vetoretten ble trukket
tilbake. Han vil isteden vente på et årsmøte der alle skal få si sitt. Et årsmøte som altså allerede
har slått fast at rådet skal bestemme på vegne av idretten. Baumann gir blaffen i idrettens demokratiske prosess og oppfordrer til åpen kamp innad i idretten. Han har en plan. Og har allerede
gått bak ryggen på rådets styre og forhandlet på bakrommet med rådets administrasjon om alternative løsninger.
Til Drammens Tidende sa Baumann denne uka: «Idretten har nok fortsatt behov for å avklare
med seg selv hva de mener. Alle er nok ikke like realitetsorienterte i denne saken». Han bryr seg
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ikke lenger om hva det bredt sammensatte styret i Idrettsrådet måtte mene. Idrettens demokrati
ignoreres. En politikers ord og løfter trekkes tilbake. Og erstattes med trusler om at det ikke fins
penger til vedlikehold av dagens friidrettsbane og Drammenshallen. Underforstått: Idretten har
ikke noe valg.
Det kommer til å bli bygd leiligheter og næring på Marienlyst. Byen må vokse, og idretten vil bli
tilbudt et attraktivt bytte mot at de gir opp Marienlyst. Men først må prosessen stanses. Den må
fundamenteres på nytt. En solid plattform må etableres i samarbeidets og tillitens ånd, der alle er
involvert. Også folk flest, som allerede har levert underskriftskampanje mot utbyggingen. Så dårlig
tid har ikke denne byen at den ikke kan vente med å få åpnet 20.000 kvadratmeter med butikker
og noen hundre leiligheter. Det er ikke tradisjon for folkeavstemninger i Drammen. Men om halvannet år er det kommunevalg. Det er den gjengse drammensers anledning til å si sin mening. En
så stor og ikke minst prinsipiell avgjørelse som utbygging av Marienlyst er, må stå på den politiske
dagsorden i en valgkamp. Hvis ikke blir folkestyre og lokaldemokrati bare tomme ord.
For en valgkamp det kunne blitt med en sånn sak på menyen. Våger politikerne å vente? Sannsynligvis ikke. Men valgkampen om halvannet år vil uansett bli interessant. Ordfører Tore Opdal
Hansen har gjennom Marienlyst- og First House-sakene vist at han har et sløvt forhold til egen
rolle, oppdrag og demokratiske prosesser. Samarbeidet med bystyret er anstrengt etter en tøff
høst. Det samme er hans forhold til eget parti, ifølge Drammens Tidende. Det er duket for ordførerjakt høsten 2015 for opposisjonen. Johan Baumanns dager som byens mektigste politiker er da
talte. Han er 81 år neste høst, og vil ikke bli kastet av sine egne.
Det er ikke sikkert at det samme gjelder for ordfører Tore Opdal Hansen. Slik vil First House og
Marienlyst kunne få politiske konsekvenser også med et rent Høyre-flertall. Og for å avslutte som
det begynte, med idrettsanalogier: Kanskje er det på tide med en ny kaptein på drammenslaget.
En som forstår at han ikke er fus i alt.
18. 02. 2014 Kjell N. Nilsen
Marienlyst. Noen innspill.
Drammen Scener, som driftsavdeling for ny Marienlysthall. Hvor er seriøsiteten ?
Hva skal bedrives i en ny hall ? idrett eller annet. Svaret er annet. Idretten kommer til å få bort i mot
håpløse «kår». Idrett blir «leilending i egen stue».
Hvilken link er det mellom idrett og Drammen Scener ? Ingen. Det kommer det heller ikke til å bli.
Drammen kommune er kun ute etter å få spillemidler til dette bygget, for så å bruke det minst mulig til
idrett. Den som ikke forstår det, bør finne ny hobby. Siden sjakk, kan hende blir idrett, vil jeg foreslå ludo,
som ny hobby.
Elling Frøvoll hadde i dag i DT et fint innlegg. Arkitekt Solli må jo tro at Drammens befolkning er stokk
dumme. Og det er vi faktisk ikke. Å tro og hevde at grønt område mellom evt. lokker på Marienlyst vil bli
rekreasjonsområde for resten av byen, er for dumt. Se til Bragernes Strand. Se på avstanden mellom
byggene. Se på Hotvedt, samme korte avstand mellom byggene. Det kommer til å bli så trengt mellom
byggene, en følelse som vil forsterkes pga. høyden på bygningene.
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Hemmelighold, rabalder og maktkamp
Den planlagte utbyggingen på Marienlyst har skapt begeistring og raseri, og et voldsomt engasjement
i Drammens Tidendes spalter.
Her er stridens kjerne rundt planene for den storstilte utbyggingen:

Idretten
Idretten skulle bli vinneren og få ny storstue til internasjonale arrangementer. Men slik har ikke store
deler av idretten følt det. En forutsetning for avtalen er at dagens friidrettsbane fjernes. Kommunen
har tilbudt friidretten en ny bane på Åssiden, og det forhandles nå om en innendørshall i tillegg. Dette
har Idrettsrådet krevd siden sitt årsmøte i fjor.
Etter at skepsisen i idretten økte, understreket politikerne at prosjektet ikke blir noe av,
hvis idretten ikke vil. De forlangte samtidig at administrasjonen går inn i en ny og bedre
dialog med idretten. Saken skal opp i på Drammen idrettsråds Årsmøte den 25. mars.

Ticon
Drammen kommune begrunner sitt valg av Ticon som samarbeidspartner med at de har lang og sterk
lokal tilhørighet, samt sterk soliditet og likviditet. Christian Falck-Pedersen i Ticon har vært sentral i
store byutviklingsprosjekter som Torget Vest og Losjeplassen.
Andre eiendomsaktører har undret seg hvorfor nettopp de har fått mulighet til å utvikle
eiendommen.

Lovligheten
Kommunen har anledning til å selge en tomt på to forskjellige måter.
1. Legge den ut på anbud.
2. Tomten selges til markedspris etter minst to uavhengige vurderinger.
Kommunen og Ticon hentet inn hver sin verdivurdering. Basert på disse blir tomteprisen satt avhengig
av hva som bygges.

Hemmeligholdet

Svært få personer kjente til forhandlingene mellom Ticon og Drammen Kommune om utviklingen av
området før fiks ferdige planer, kontrakter, og avtaler ble presentert den 30. august 2012. Politikerne i
formannskapet ble orientert om avtalen dagen før, men fikk munnkurv og beskjed om ikke å svare
pressen.
På pressekonferansen presenterte Falck Pedersen og ordfører Tore Opdal Hansen de storstilte planene sammen, og planla at Drammen skulle bli OL-by. Idrettsfolket er blant dem
som ble mest overrasket.
Drammens Tidende ba om innsyn i kjøpsavtalen og verdivurderingene, da det var avgjørende for om
avtalen var lovlig. Kommunen avslo innsyn to ganger, og saken ble klaget til Fylkesmannen, hvor DT
fikk medhold. Heller ikke politikerne kjente til innholdet i dokumentene før samme dag saken skulle
behandles i formannskapet.

Engasjementet
Interessen blusset opp høsten 2013 da tegninger fra Ticons boligplaner ble kjent, og politikerne fikk en sak om plasseringen av den nye storhallen. Leserinnlegg har preget DTs
debattsider i mange uker.

Granskning
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I desember 2013 bestemte Kontrollutvalget seg for å se nærmere på Marienlyst-saken, og
hva som egentlig skjedde før kommunen ble enige med Ticon om en avtale. Saken
behandles tidligst i utvalgets aprilmøte

Kneblet av kommunen
Det kan tenkes begrensninger i de ansattes adgang til å uttale seg offentlige om forhold som berører
eget arbeidsområde, men det vil primært gjelde personer som jobber som sekretariat for eller på annen måte tett opp mot politisk ledelse på de respektive områder.
Dessverre ser vi at kommuners forsøk på å kneble egne ansatte brer om seg, i lys av en nesten religiøs tilbedelse av informasjons- eller kommunikasjonsreglementer. Dette er dokumenter som i stor
grad handler om å unngå motstemmer og kritikk. Her er to aktuelle eksempler:
I et åpent brev til leder for komiteen for levekår i Bodø kommune, publisert som leserinnlegg i Avisa
Nordland (AN) 21. august, advarte fastlege og avdelingslege ved rehabiliteringsavdelingen i Bodø
kommune, Mari Kristin Johansen, mot konsekvensene av det hun mener er mangel på sykehjemsplasser i kommunen.
I et intervju med samme avis 30. august utdypet hun sine synspunkter. I en e-post til Avisa Nordland
sier rådmann Rolf Kåre Jensen i Bodø at «saken er tatt opp med legen gjennom helseleder, og der er
kommunens regler for mediekommunikasjon klargjort».
I begge tilfeller viser altså kommunenes representanter til informasjonsreglementene. Ifølge Rana Blad
28. desember har sykehjemslege Bjørn Lichtwarck mottatt en skriftlig advarsel fra Rana kommune,
fordi han to ganger, gjennom Rana Blad, skal ha gitt uttrykk for synspunkter på den kommunale budsjettbehandlingen.
Første gang var 25. oktober i fjor, da han ble intervjuet i avisen. I tillegg hadde han et leserbrev på
trykk i avisen 3. desember. Rana Blad skriver at «begge ytringene handlet om konsekvensene for de
eldre, hvis det politiske flertallet valgte å legge ned sykehjemsplasser».
For å ta det enkle først: Bodø og Rana kommuner er etter mitt syn åpenbart på villspor hva gjelder det
juridiske grunnlaget for sine reaksjoner.
Ytringsfriheten er slått fast i den europeiske menneskerettighetskonvensjonens artikkel
10 og i den norske grunnlovens §100. For ordens skyld: Grunnloven er en brukslov, den
handler om mer enn festtaler.
Norske kommuners forsøk på å kneble egne ansatte brer om seg, i lys av en nesten religiøs tilbedelse
av informasjons- eller kommunikasjonsreglementene. Paragrafen ble revidert i 2004. Revisjonen bygget på Ytringsfrihetskommisjonens utredning (NOU 1999:27), punkt 6.2.4.1:
«Hensynet til allmennheten er generelt en omstendighet som taler for stor ytringsfrihet for ansatte.
Særlig er det viktig å ha for øye at kvaliteten på den offentlige debatt forringes når de som jobber
konkret med de aktuelle sakene ikke får eller vil delta i ordskiftet – ikke minst gjelder dette offentlig
ansatte.»
Det kan tenkes begrensninger i de ansattes adgang til å uttale seg offentlige om forhold
som berører eget arbeidsområde, men det vil primært gjelde personer som jobber som
sekretariat for eller på annen måte tett opp mot politisk ledelse på de respektive områder.
Spørsmålet om offentlig ansattes ytringsfrihet knyttet til egen arbeidsplass har vært oppe
i en rekke saker de siste årene, blant annet hos Sivilombudet.
Ombudet har generelt uttalt følgende om forholdet mellom ansattes ytringsfrihet og lojalitetsplikten:
«Det rettslige utgangspunkt er således at tilsatte i offentlig forvaltning, som andre privatpersoner, har
alminnelig ytringsfrihet. Dette er normalt klart i forhold til å ytre seg om forhold som ikke har tilknytning til eget arbeid. Som utgangspunkt gjelder imidlertid ytringsfriheten også forhold som hører inn
under arbeidsområdet og berører forholdet til arbeidsgiveren. Offentlig tilsatte har et vidt spillerom –
både i form og innhold – for offentlig å gi uttrykk for sin mening, også om forholdene på sin arbeidsplass. (…) Arbeidsgivers styringsrett gir ikke noen generell adgang til å regulere tilsattes ytringer, herunder gi etterfølgende tilrettevisning. .»
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Det er etter mitt syn helt åpenbart at Rana og Bodø kommuner ville tape en eventuell
rettslig strid med vedkommende leger, dersom dette ble satt på spissen, gitt dagens rettstilstand i Norge og internasjonalt. Rådmenn og ordførere viser til kommunens retningslinjer og at disse må følges. Nei, det må de ikke, dersom de samme retningslinjene bryter
med Grunnloven og internasjonale konvensjoner. Kommunen kan regulere hvem som skal
uttale seg på vegne av kommunen, men ikke ulovlig innskrenke den enkeltes rett til å uttale seg som enkeltperson.
Mer bekymringsfullt enn det juridiske er den mangelen på politisk gangsyn og demokratisk forståelse
som rådmenn og ordførere synes å være plaget av. I et åpent, demokratisk samfunn er det en styrke
at ulike syn kommer til uttrykk, ikke minst fra personer med faglig innsikt. Dette handler ikke bare om
de ansattes rettigheter, det handler minst like mye om allmennheten og publikums behov for innsikt i
flest mulig faglig funderte synspunkter på politiske prosesser.
Personlig vil jeg utfordre kommunalminister Jan Tore Sanner (H) til å benytte anledningen
og iverksette tiltak for å sørge for at norske kommuner i større grad enn i dag følger elementære demokratiske spilleregler for ansattes ytringsfrihet. Hvis ikke, vil mange norske
offentlig ansatte oppleve at det klinger hult av grunnlovsjubileet.

Per Erik Marheim Ulla Nordgarden Masud Gharahkhani Tore Opdahl Hansen Jan Rockstad
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18.03.2014

ARNE FINN SOLLI SIVILARKITEKT OG BYPATRIOT

På tide å gjennomføre prosjektet
Det er nye tider! Borte er stemningen under flomlyset på bandybanen. Borte er banemester Syvertsen,
Nordal og hele Sportskafeen og ikke minst pølsebua til Erling. Og det er lenge siden det ble slipt skøyter hos Støa i Konnerudgata. Sport og idrett drives ikke som før.
Drammensdebatten på Papirbredden sist uke var nyttig og godt besøkt, selv om man kunne ønske seg
flere ungdommer til stede.
Siden det var pressen som arrangerte, fokuserte møtelederne, ikke uventet, på den politiske siden av
saken. Det ble mye om hvem som hadde lest hva når og hvorfor man burde eller ikke burde bruke
penger på å kjøpe gode råd. Likevel hadde nok de fleste kommet for å diskutere Marienlystsaken.
Politikerne har tidligere vedtatt at dette er et godt prosjekt uten å definere nærmere hva de legger i
begrepet. Ordføreren fremholdt imidlertid, på direkte spørsmål, at dette er et idrettsprosjekt og ikke et
byutviklingsprosjekt.
Deretter sendte han behendig ballen over til idretten og mente at nå må idretten bestemme seg.
Noe de 88 (!) lagene skal gjøre på møte i Idrettsrådet 25 mars. Hvis idretten ikke vil, blir det ikke
noe utbygging mente ordføreren, som deretter tok med seg både formannskap og bystyre opp
på tribunen.
Hva 88 lag kan oppnå av enighet er høyst usikkert. Et rungende «tja» er kanskje det beste vi kan håpe
på. En slik fremgangsmåte er etter min mening feil og grenser til politisk unnfallenhet. Vi har valgt våre
politikere til å ta disse avgjørelsene. Selvfølgelig skal idretten bli hørt, men å overlate denne saken til
guttene og jentene på friidrettsbanen, kanskje de eneste som blir direkte berørt, blir feil, – noe også
Rockstad i Idrettsrådet fremholdt.
«Prosjektet er todelt», presiserte Ulla Nordgarden med håp i stemmen. «Prosess er viktig, men
vi må ikke glemme innholdet i saken.» Men møtelederne været politikerblod og la opp til en
grundig gjennomgang av «prosessen», eller mangelen på sådan. Dette tok både rådmann og
politikere ansvar for og «la seg flate» som det heter. De fremholdt hva de hadde lært av saken
og bedyret flere ganger at dette ikke skal gjenta seg.
Gjennom den kollektive flatlegging som skjedde under Drammensdebatten 2014 tør vi vel håpe på at
disse forholdene nå er utdebattert, slik at vi kan komme videre og diskutere del to, – innholdet i saken,
selve prosjektet.
Dessverre ble det lite tid til det. Jeg mener Marienlystutbyggingen er mer enn et idrettsprosjekt. Det er
et viktig byutviklingsprosjekt for Strømsø, – en lenge stemoderlig behandlet bydel.
På Marienlyst ligger alt til rette for utvikling. Lar vi toget gå nå, kan det bli lenge å vente på neste. Men
noe må ofres. En nedslitt friidrettsbane med kondemnable tribuner må vike.
Dette faller den eldre garde tungt for brystet. De mener det er ”for jævlig” at ikke forholdene lenger er
som før (overhørt ved utgangen).
Til Gamlegutta, – med blikket ennå fylt av pølse og bløyta, vil jeg si: Det er nye tider! Borte er stemningen under flomlyset på bandybanen. Borte er banemester Syvertsen, Nordal og hele Sportskafeen
og ikke minst pølsebua til Erling. Og det er lenge siden det ble slipt skøyter hos Støa i Konnerudgata.
Sport og idrett drives ikke som før.
Det er haller som gjelder. Dette kan man like eller ikke like, men faktum kommer man ikke utenom.
Marienlystprosjektet kan være med å løse dette.
I tillegg kan vi få en ny bydel med boliger, liv og virksomhet. Dette trenger Strømsø og Drammen! Folk har lagt seg flate. Nå er det på tide å reise seg, børste støvet av klærne og få gjennomført prosjektet.
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22.03.2014

STÅLE SØRENSEN

Marienlyst-utbyggingen og hersketeknikk

Solli må ha fulgt særdeles dårlig med under debatten. Jeg så en rekke yngre deltakere som talte sterkt
imot utbygging av Marienlyst. Det kalles hersketeknikk å karakterisere sine meningsmotstandere ut fra
kjønn, alder eller tilhørighet
Arkitekt Arne Finn Solli raljerer i sitt innlegg i DT over sine meningsmotstandere i Marienlyst-saken og
går langt i å karakterisere de som en gjeng gretne gamle gubber uten visjoner for Drammen, idretten
eller byutviklingen.
Solli må ha fulgt særdeles dårlig med under debatten. Jeg så en rekke yngre deltakere som talte sterkt
imot utbygging av Marienlyst. Det kalles hersketeknikk å karakterisere sine meningsmotstandere ut fra
kjønn, alder eller tilhørighet. Men jeg lar den debatten ligge.
Jeg flyttet til Drammen for ca. seks år siden, jeg er ikke akkurat ung med mine ca. 40 år men jeg kan
likevel bruke meg selv som eksempel for en ganske typisk meningsbærer mot utbygging av Marienlyst.
Jeg har aldri drevet med friidrett, jeg har ingen tidligere historiske bindinger til området, til pølse med
bløyte, pølsebua til Erling eller banemester Syvertsen. Men en god grunn til at jeg flyttet, er hvordan
Drammen de siste årene har bygget opp sin byutvikling rundt de offentlige møteplassene.
Elvebredden er åpnet for allmennheten og byen har bygget kanskje Norges flotteste offentlige bad.
Det er dette jeg viser folk fra Oslo og Tønsberg når de er på besøk, det er dette som gjør at jeg er
stolt av byen min. Marienlyst er et forsømt offentlig område. Kommunen har latt det forfalle i mange
år. Sirkustomta har sett bedre dager og tribuneanlegget på stadion er på vei ned. Men hvilket fantastisk ubrukt potensial, også for oss som ikke driver friidrett.
Marienlyst, med badet, fotballstadion og friidrettsanlegget kan bli den fantastiske grønne lungen med
folkehelse i sentrum som byen bygges rundt. Solli vet meget godt som arkitekt at i andre europeiske
byer bygger man byen rundt slike områder, ikke på de.
Nylig har jeg kommet hjem fra London. London som by kretser rundt sine grønne parker og idrettsanlegg. Under Margaret Thatchers markedsliberalistiske periode ble en del slike områder bygget ut.
Det angrer londonerne nå dypt og inderlig på. La oss ikke gjøre samme feil her. Jeg deler Sollis syn på
en mer fortettet by. En utbygging av Strømsø er ønskelig. Et tettere mer urbant sentrum ønsker jeg
velkommen. Drammen kan fint ta imot mange tusen nye innbyggere og de kan helt fint bo sentralt i
byen. Men de skal ikke bo på Marienlyst. Viktigheten av Marienlyst som friområde og idrettsanlegg blir
i fremtiden viktigere når byen fortettes og befolkningen øker.
La oss løfte visjonen om nye grønne og åpne Marienlyst. La oss få et flott parkdrag rundt
friidrettsanlegget med lekeapparater og treningsmuligheter. La Marienlyst bli Drammens
Akropolis. La oss fortsette en byutvikling ved å åpne de offentlige møteplassen ikke bygge
de ut.
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20.03.2014

FRODE TORVIK , DANVIK

Arkitekt og bypatriot Arne Finn Solli bidrar i DT 18. mars med et engasjert innlegg til fordel for Marienlyst-utbyggingen.

Fra offentlig til privat

Politikerne kan ikke skyve ansvaret for så viktige arealdisponeringsspørsmål over til idretten. Når det gjelder det øvrige bør ikke arkitekt Sollis syn vinne fram.
Arkitekt Solli var sekretær for juryen som ga oppdraget til LPO-arkitekter. Han har selv sitt levebrød av
utbyggingsprosjekter, og har nå inntatt rollen som positivitetsagent for utbyggingsprosjektet. Arkitekt
Solli skal gis rett i to ting. Det er at i denne saken er resultatet viktigere enn prosessen, samt at det er
politikerne som må ta avgjørelsene.
Politikerne kan ikke skyve ansvaret for så viktige arealdisponeringsspørsmål over til idretten. Når det
gjelder det øvrige bør ikke arkitekt Sollis syn vinne fram.
I sitt innlegg ironiserer Solli over «den eldre garde» «med blikket ennå fylt av pølse og bløyta» som
han skal ha overhørt ved utgangen etter debatten på Papirbredden. Nå tror jeg ikke disse i for seg er
imot bygging av multifunksjonshall. Det er den påfølgende omdisponeringen av idrettsområdet til boligformål, og byggingen av boligblokker på friidrettsbanen som er det kontroversielle
Men det er uansett langt flere enn den «eldre garde» som er engasjert i spørsmålet vedr.
den fremtidige utviklingen av Marienlyst-området. Omdisponeringen av et område som i
dagens kommuneplan er avsatt til offentlig formål, friområde med underformål «Idrettsplass», til byggeområde for boliger, er et spørsmål som i høyeste grad berører den yngre
generasjon.
Dagens unike sammenhengende og offentlig tilgjengelige idrettsområde vil ved slik utbygging bli sterkt
redusert.
Arkitekt Solli, som tidligere har ansett det for en misforståelse at oppføring av blokkbebyggelse innebærer en nedbygging, er nå bekymret for at om vi lar «toget gå nå, kan det bli lenge å vente på neste» En endelig vedtatt reguleringsplan vil imidlertid gi rett til å bygge i samsvar med planen. En påfølgende utbygging vil være irreversibel. Da vil toget virkelig være gått. Marienlyst er et unikt idrettsområde, med sin størrelse og sin sentrale plassering i byen.
Boliger er det plass til mange andre steder. Det vil innebære et evig tap for den yngre generasjon i
Drammen, blant disse også elever ved ungdomsskole og videregående, om dette unike idrettsområdet
skulle bli kraftig redusert til fordel for sentrale blokkleiligheter, sannsynligvis først og fremst for seniorer.
Arkitekt Solli har i tidligere innlegg publisert i DT 14. februar, snakket ned betydningen av området for
friidrettsbanen. Det er brukt uttalelser som «En nedslitt friidrettsbane med kondemnable tribuner»
«lukket og låst for publikum generelt» Til det første er det å si at løsningen da må være å ruste opp
anlegget.
Til det siste at friidrettsbanen selvfølgelig er åpen for et publikum. Aktiviteten på dette anlegget må
heller økes. Å søke å fremstille dette området som i kommuneplanen er avsatt til offentlig formål som
låst og utilgjengelig for publikum generelt er åpenbart uriktig, og del av en strategi om å snakke ned
betydningen av området slik det er i dag.
Ved en transformering fra offentlig formål til boligformål vil i hvert fall området ikke lenger være like
allment tilgjengelig, men bli atskillig mer privatisert. Arkitekt Solli reklamerer med «en ny bydel med
boliger, liv og virksomhet.» Men hva er det som skaper liv og virksomhet Solli? Det må være et område avsatt til offentlig formål, idrettsformål, og ikke til private boliger.
Det hjelper lite på dette om blokkene skulle bli ispedd enkelte næringslokaler på bakkeplan.
Den sminkede illustrasjonsskissen fra LPO-arkitekter, som det bla. fra Arkitekt Solli er vist
til, er villedende og bør ikke tillegges vekt. Bygningsmassen synes her nedskalert i forhold
til en naturlig situasjon, mens grønne områder er forsterket. Jeg vil anta at plankartet
som eventuelt legges ut til offentlig ettersyn vil vise en noe annen situasjon. Om disse
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grønnfargede områdene, mellom blokkene, vil bli regulert til offentlig formål, hvor allmennheten fritt kan slå seg ned, er lite trolig.
Det er nå fra kompetent hold også reist spørsmål ved gyldigheten av planprosessen. En slik anførsel
synes også å ha mye for seg, ettersom det er inngått en avtale med utbygger som det ved oppslag i
DT allerede er godt dokumentert at flere representanter vil kunne oppfatte som førende. Man kan derfor risikere en etterfølgende prosess om gyldigheten av planen. En planprosess gir mulighet for medvirkning for offentlige fagmyndigheter som ivaretar andre samfunnsinteresser. At de som vil bevare
området skal kunne medvirke gjennom planprosessen er derfor en illusjon.
Det er ingen innsigelsesmyndighet for den som ikke vil ha sitt nærområde rasert. Når
planforslaget ev. kommer til formannskapet bør det ikke vedtas lagt ut til offentlig ettersyn, og saken bør stanse der. Toget bør gå, og det bør være det siste, slik at arkitekt Solli
ikke behøver å vente på neste.
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Ski & Ballklubben Drafn vil ikke anbefale at idretten v/Idrettsrådet godkjenner avtalen
om boligblokker på Marienlyst Nye.
Hvorfor mener vi det?
1. Avtalen mellom Ticon og Drammen kommune ble presentert i media som en ”bombe”. Alle (poli‐
tikerne, idretten og allmenheten) er veldig enig i at prosessen har vært elendig og til dels lovstri‐
dig (mangel på åpenhet/offentlighet vedr saksdok. mm)
2. Ordføreren presiserte gang på gang i folkemøtet i Biblioteket 12.3. at denne saken er en ”idretts‐
sak”. Det er den ikke!
(Jfr. utdeling av dokumentet «Byutviklingsprosjekt Marienlyst av 29/8‐2012.)
Det vises også til det store engasjementet fra folk flest som går på at de ikke vil ha utbygging av
boliger på Marienlyst. Derfor er dette en byutviklingssak.
Det er åpenbart at Ticon har gått inn i avtalen med det som formål. Så har de sukret utbyggings‐
saken med ”sølvpenger” som skal brukes til noen idrettstiltak for å få idretten med seg på plane‐
ne.
3. De idrettsutbyggingstiltak som denne saken inneholder er:
1) Utvikling av ny stor multifunksjonshall i på Marienlyst – koplet til eksisterende hall.
2) Flytting av friidrettsbanen til Bergskau (for å få plass til boligene på Marienlyst).
Ingen av disse 2 idrettsprosjektene har vært lansert tidligere, eller vært ønsket/prioritert av idret‐
ten/Idrettsrådet.
Dette kan dokumenteres ved henvisning til de seneste års prioritetslister vedr idrettsanlegg som
DIR har vedtatt – og hvor det framgår at det er helt andre anlegg som er gitt prioritet, enn de
foran nevnte.
Idretten får altså noe de ikke har bedt om!
4. Ved utbygging av så mange boliger på Marienlyst (3‐350 boligenheter, 20 000 m3 til næring og
parkering for 3‐400 biler), er det bort imot stengt for en videre utvikling av Marienlystområde for
idrettsformål. Selv om man skal igangsette planlegging av ”Campus Marienlyst”, så blir dette for
trangt til å få en luftig og god utbygging av ønskede idrettsanlegg
5. Så kommer innvendingen:
Ved å si nei til dette, så går man glipp av kroner 200‐300 mill. til idrettsformål.
Ja, det gjør vi, men skal vi bruke så mye penger på idrettsanlegg midt i byen, som vi attpå til ikke
har prioritert tidligere, når behovet ligger ute i bydelene?
6. Marienlyst er sikkert indrefileten for Ticons planer. Men er det ikke andre gode utbyggingsom‐
råder i byen Drammen kan selge til Ticon og således få midler til en videreutvikling av Marienlyst‐
området for idrett? Vi viser til at kommunen i forbindelse med sykehusplanene har pekt på 3‐4
sentrale områder som kunne utbygges/tilbys til sykehusområde (men Brakerøya er altså nå vur‐
dert som best). Selg et av disse områdene til Ticon og bruk pengene til utvikling av Marienlyst og
rehabilitering av de eksisterende anlegg der, samt de andre høyt prioriterte anlegg som idret‐
ten/DIR har prioritert.
Idretten er ikke tjent med å bli presset opp i dette «hjørnet». Det er ingen god situasjon for verken DIR
eller idretten å bli tvunget til å ta standpunkt i en slik sak.
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23.03.2014 RAGNHILD ASK CONNELL

Enige om avtale - kan bety både bane og hall

Drammen kommune blar opp 50 mill. kroner for å flytte friidretten fra Marienlyst til Åssiden.

Drammen kommune og Drammen idrettsråd er nå enige om en ny samarbeidsavtale som sikrer at
kommunen vil bruke dobbelt så mye som de opprinnelig hadde planlagt, for å flytte friidrettsbanen fra
Marienlyst til Berskaug på Åssiden. Det kan bety anlegg for opp mot 100 millioner kroner, og sikrer ny
innendørs hall i tillegg til utendørsbane.
– Det er et nettobeløp. I realiteten kan det med spillemidler og momskompensasjon bety
mellom 80 og 100 millioner å bygge friidrettsanlegg for, sier daglig leder Oddvar Moen i
idrettsrådet.

Årsmøte i morgen

Avtalen er avhengig av både idrettens og politikernes støtte. I morgen kveld behandles den på årsmøtet i Drammen idrettsråd. Da skal byens 87 idrettslag prøve å bli enige om hva de egentlig vil. Det har
byens politikere sagt er en forutsetning for at de store utviklingsplanene på Marienlyst blir noe av (se
fakta). Saken har skapt voldsom debatt i Drammen, og før jul tok bystyret time-out i saken. Kommunens administrasjon fikk beskjed om å komme til enighet med idretten.
– Vi har jobbet godt og konstruktivt, og mener avtalen er god. Det viktigste er at den er i tråd med
vårt årsmøtevedtak fra i fjor, sier Moen, som innrømmer at bråket før jul har ført til økt utbytte for
idretten.– Vi fikk bremset noen prosesser som kunne rammet friidretten, sier han. Friidretten blir den
store vinneren.– Jeg vet det er noen i friidretten som ikke vil flytte. Men anleggsmessig får de helt
åpenbart bedre forhold, sier Moen.

Ikke byutvikling

Sammen med styreleder Jan Rockstad og leder Inge Tveit av anleggsutvalget i DIR, har han ført dialogen med kommunen. Ikke bare betyr avtalen at det kan bli ny friidrettshall, den legger også opp til
at man ser idrettstilbudet på Marienlyst i et helhetsperspektiv. Både når det gjelder bruk av utebadet,
skolenes behov og fremtidige løsninger for turnforeningen.

– Har idretten latt seg kjøpe?

– Nei, vår oppgave er å få anleggsutviklingen til å gå framover, ikke nødvendigvis drive byutvikling,
sier Inge Tveit.
I Hellas er man delt i synet på avtalen, men i Sturla har styret nå vedtatt å støtte den, forteller leder
Tor Lau i Sturla.
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Derfor må idretten si ja
24.03.2014 ODD MYKLEBUST

Idretten må si ja til Marienlyst-planene tirsdag kveld. Den har egentlig ikke noe valg. Dermed kan snart
de første spadestikkene tas, og den mest forunderlige byutviklingsprosess i manns minne når et klimaks.
«Dette er ikke et byutviklingsprosjekt. Det er et idrettsprosjekt», gjentok ordfører Tore Opdal Hansen
gang på gang på Drammensdebatten nylig, vel vitende om at enhver med bedre gangsyn enn en blindebukk selvsagt vet at dette ikke er enten eller, men både og. Dessuten solgte ordføreren selv inn planene som et byutviklingsprosjekt den gangen han presenterte dem for formannskapet. Det betyr ikke
at ordføreren har hukommelse som en døgnflue, for ordene er likevel velvalgte. Dette handler
om politikk, troverdighet, valgløfter – og det handler om å finte ut Arbeiderpartiet allerede før
valget.
Årsaken til at ordføreren konsekvent bruker ordet idrettsprosjekt om å utvikle et helt område i Drammen sentrum, er blant annet for å binde idretten til masta. Hadde han fortsatt med å bruke ordet byutvikling, måtte han inkludert flere aktører, og risikoen for flere innsigelser og protester ville vært åpenbar. Dessuten kunne han risikere å få Fylkesmannen på nakken. Idrettens Jan Rockstad hevdet på
folkemøtet at han følte seg presset av kommunen, og at idretten sto overfor et slags valg mellom pest
eller kolera. For makten i rådhuset fortoner det seg annerledes.
De vil mene at idretten nå står overfor valget mellom gull eller gråstein, og gråstein i denne
sammenhengen er den eksisterende Marienlyst-tomta med en hall som har sett bedre dager, en
antikvert friidrettsarena og tivolitomt så trist at selv sirkuselefantene har meldt flytting.
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«Gullet» er i denne sammenhengen ikke bare en utvikling av Marienlyst, men en gavepakke for bydelen Åssiden, og muligens også andre bydeler. Her handler det om en massiv idrettssatsing i hele byen
som kommunen selv ikke har muskler til å betale. Derfor kommer investorer på banen – egentlig i kjent
Høyre-stil.
Dette handler ikke bare om en eiendomsaktør, men alle som investerer i nye boliger. Det var jo
akkurat slik Papirbredden, høyskolen og Union Scene ble skapt, og som senest mandag denne
uken ble hyllet av byutviklingsguruen Erling Dokk Holm i en kronikk i Dagens Næringsliv.
Dermed legger ordfører Opdal Hansen fram en plan som innfrir de forventninger velgerne hadde ved
sist lokalvalg, nemlig en forventning om en massiv idrettssatsing. De kornene ble sådd ved at Høyre
plasserte tre tidligere idrettstopper i de tre viktigste politiske posisjonene etter ordføreren: Den tidligere
skipresidenten Johan Baumann ble gruppeleder, den tidligere idrettspresidenten Tove Paule ble varaordfører og den tidligere lederen i Drammen Håndballklubb Kristin Haftorn Johansen ble leder for komiteen med ansvar for byutvikling, kultur og idrett.
Dette handler også om å sette Arbeiderpartiet sjakk matt i god tid før valgkampen. Arbeiderpartiet har
ment alt det som går an å mene i denne saken. Til å begynne med heiet Ap på planene, akkurat som
Høyre. Så ble Ap skeptiske etter hvert som de forsto at Marienlyst-utbyggingen var upopulær hos de
mange Marienlyst-vennene.
Da etter hvert idretten sa nei, gjorde Ap det samme og skjøv samtidig idretten foran seg: Siden idretten
er skeptisk, så er Ap det også. Når idretten nå ombestemmer seg, så må jo Ap gjøre det samme. Og
gjett, denne runddansen kommer Ap til å bli minnet om hele veien til valgurnene.
Sier idretten nei til Marienlyst-planene, vil den alltid være fordømt. Da sier den nei til hundrevis
av millioner kroner, utbygging av bydeler og utviklingsmuligheter for tusenvis av nye og unge
drammensere, og kanskje enda viktigere: Den får kommunen som motspiller. Har den råd til
det? Er virkelig et samlet idrettsrike på Marienlyst så viktig?
Det innlysende svaret på dette er nei. Det betyr imidlertid ikke at Marienlyst-saken er over. Fortsatt
svever noen ubehagelige spørsmål i luften: Er det riktig pris? Har kommunen solgt seg for billig? Hva
skjer egentlig med Drammenshallen – blir den bare et oppussingsobjekt eller en messehall? Og hva er
det egentlig bydelene får, helt til slutt? Og ishallen, når kommer den?
Alle disse spørsmålene er der, men for idretten blir fremtiden enklere om den gjør som Tore
Opdal Hansen og hans høyre hånd, ringreven Johan Baumann, sier. Hvis ikke venter en ørkenvandring rundt neste sving.
Derfor er idretten nødt til å si ja.
25.03.2014 RAGNHILD ASK CONNELL

Skjebnekveld for idretten
Det blir det viktigste møtet i drammens-idretten på lenge. Men før dagens årsmøte i Idrettsrådet
råder det mer usikkerhet enn entusiasme for Marienlyst.
Når byens idrettslag i kveld samles til årsmøte i Drammen Idrettsråd (DIR) på klubbhuset til Drammen
Ballklubb på Øren, er det ingen som tør å spå utfallet av den viktigste saken på mange år – utviklingen
av Marienlyst-området. Bystyret utsatte saken før jul, for å vente på utfallet av nettopp dette årsmøtet.
En ting er sikkert – møtet vil sette sitt preg på idrettsrådets framtid. Det er foreslått store utskiftninger i
styret, og leder Kjell Nilsen i valgkomiteen sier rett ut av han har fått signaler fra flere hold, både i idretten og fra rådhuset på at det må tøffere folk inn i styret.
DIR er både kritisert for å ha vært uryddige, og fått ros for å ha prøvd å takle en nærmest umulig oppgave de er pålagt av kommunen. Nemlig å tale med en stemme på vegne av idrettens mange interesser.

Mer tyngde
Valgkomiteen har blant annet foreslått følgende nye inn i styret: Arild Østeby (DHK), mangeårig leder
av Norsk Topphåndball, Geirr Kihle (Konnerud), tidligere visepresident i skiforbundet og Per Burud
(Drammen Basket), tidligere generalsekretær og president i Norges Basketballforbund. Samtidig må
SIF Toppfotballs Inge Tveit og nestleder Kyrre Frøyd ut. Styreleder Jan Rockstad er ikke på valg, men
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heller ikke hans posisjon skal være trygg, ifølge flere kilder DT har snakket med.– Vi valgkomiteen ser
at det er mange krevende jobber foran oss i idrettsrådet. Vi har mottatt en del signaler fra flere om at vi
er nødt til å styrke laget, sier Kjell Nilsen, leder av valgkomiteen i DIR.
Drafn-veteranen vil ikke kritisere jobben som er gjort.– Men vi trenger mer rutine inn. Mer tyngde, mer
tydelighet, og bedre kommunikasjon med politikerne og administrasjonen. Enkelte er spilt ut på sidelinjen av politikerne, mener Nilsen.

Usikre
Som DT skrev i går, har DIR kommet fram til en samarbeidsavtale om utvikling av Marienlyst-området.
Den sikrer 50 millioner kroner til ny bane og ny innendørshall for friidretten på Åssiden. Den omtaler
også Campus Marienlyst som en helhetlig utvikling på området. Det er forventet at idrettsrådet skal gå
for denne avtalen.
En ringerunde til de store idrettslagene i byen bekrefter at de fleste trolig vil støtte avtalen som styret i
DIR, samt IF Sturla og deler av IF Hellas stiller seg bak. Men få er entusiastiske. Både Konnerud IL,
Åssiden IL, Strømsgodset IF på Gulskogen og Glassverket IF på Åskollen er bekymret for konsekvensen det vil få for satsing i bydelene.
– Det er nok flere forskjellige meninger i klubben vår også. Vi har ikke bestemt oss hva vi skal stemme
for. Vi er først og fremst bekymret for at den idrettsplanen som er vedtatt som sikrer satsing i bydelene,
skal bli forringet, sier leder Rune Lislelid i Åssiden IF.

25.03.2014 RAGNHILD ASK CONNELL

Idretten sier ja til Marienlyst
Drammen Idrettsråd gikk nesten enstemmig inn for å samarbeide med Drammen kommune om å utvikle Marienlyst og flytte friidrettsbanen til Åssiden.
Nye Marienlyst:

Drammen kommune samarbeider med Ticon Eiendom AS for å utvikle en stor tomt på Marienlyst. De
blir 50/50 eiere i Marienlyst Utvikling AS.
Drammenshallen skulle først rives og erstattes av en dobbelt så stor multihall. Nå skal Drammenshallen beholdes, med ny tvillinghall ved siden.
Friidrettsbanen skal flyttes til Åssiden, og erstattes av mellom 300 og 400 boliger.
Etter press fra idretten er saken nå utsatt i bystyret til etter behandling på idrettsrådet årsmøte.
Det var på forhånd beskrevet som ett av drammensidrettens viktigste møter på lang tid. Det var knyttet
stor usikkerhet til om idretten ville si ja til samarbeidsavtalen styret i Drammen Idrettsråd (DIR) vil
inngå med Drammen kommune.
I den er partene enige om å bygge ny multihall på Marienlyst, og flytte friidrettsbanen til Berskaug på
Åssiden.
I avtalen får friidretten hele 50 millioner kroner fra kommunen. Den skal gi ny bane, og innendørshall. Hele 56 av de 60 fremmøtte delegatene stemte for avtalen. Selv de som ville utsette
saken, og de som ønsket å bevare Marienlyst endte til slutt opp med å stemme for avtalen.
Dermed var det en lettet styreleder Jan Rockstad i DIR som konstaterte at det ikke ble fullt så nervepirrende som han hadde fryktet.
– Vår oppgave var å få en enighet i idretten, og det klarte vi. Vi ønsket minst mulig usikkerhet, og mest
mulig enighet, sier Rockstad.
Han mener dessuten at samarbeidsavtalen har oppfylt kravene idretten ga styret på forrige årsmøte.
– Det er viktig å stå samlet nå. Alle har fått sagt sitt, og nå har idretten sagt ja, konstaterte han.

Et skritt videre
Det var rekordmange som hadde møtt opp til årsmøte i Drammen Idrettsråd tirsdag kveld. Klubbhuset
til Drammens Ballklubb var stappfullt med til sammen 60 stemmeberettigede delegater og over 30 tilhørende.
Blant dem var byutviklingsdirektør Bertil Horvli, som konstaterte at avtalen var nesten enstemmig.
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– Dette er et skritt videre for utviklingen av Marienlyst. Det er bra at vi har fått på plass en felles
plattform. Nå er det opp til politikerne hva de vil gjøre, sier Horvli, som fulgte møtet til behandlingen av avtalen var over.
Endringen siden saken ble utsatt i bystyret før jul, er at friidretten har fått mer penger til en innendørshall på Berskaug. Nesten dobbelt så mye som først planlagt er kommunen nå villig til å gå ut med.

– Et løft
Tor Lau i friidretten i IF Sturla var fornøyd.
– Ja, dette gir oss mulighet for oss å få et anleggsløft. Nå håper jeg Drammen kommune holder
ord og får på plass bane og hall før noe fjernes på Marienlyst, sier han.

Mange forslag
Det var naturlig nok behandlingen av Marienlystavtalen som skapte diskusjon under møtet.
Konnerud fremmet som varslet et nytt forslag om å støtte utbyggingen på Marienlyst, men
droppe den planlagte multihallen, og la bydelene få gevinsten av tomtesalg og boligbygging.
Forslaget fikk bare åtte stemmer og falt. Konnerud støttet dermed samarbeidsavtalen.
Drafn ville ikke ha saken på bordet i det hele tatt. De stemte for å utsette hele saken da de mente den
var for dårlig utredet. Det fikk kun seks stemmer.
Det var heller ingen stemning for å bevare Marienlyst. Friidrettsklubben Hellas fremmet forslag
om å beholde friidrettsbanen som den er, men fikk laber støtte for det. Da det ikke gikk gjennom, valgte også Hellas å stemme for avtalen.

La penger på bordet
Rockstad i idrettsrådet presiserte at samarbeidsavtalen er et levende dokument som styret i idrettsrådet nå har fått fullmakt til å gå videre med.
– Vi har fått masse innspill her i dag som vi skal ta med oss videre. Vår oppgave er å jobbe for
idretten, og det skal vi fortsette å gjøre, sier han.
Rockstad mente idretten har fått mye ut av avtalen, sammenlignet med hva utgangspunktet var.
– Da vi satt foten ned, la kommunen pengene på bordet, sa han.

25 mars 2014 Ronny Johnsen

Hellas fremdeles ikke overbevist





I kveld skal idretten bestemme seg for hva de vil med Marienlyst. Friidrettsmiljøet vil ikke forlate
sentrum, men mange føler de ikke har hatt noe valg.
Avgjøres i kveld
Drammen idrettsråd har årsmøte i kveld og vil avgjøre hva idrettens formelle syn i Marienlystsaken er.
De to friidrettsgigantene Sturla IF og IF Hellas er ikke blitt enige om hva som er best for friidretten. Sturla godtar flytting dersom kravene de har stilt blir gjennomført. Hellas sier nei til å flytte.
På siden av idrettsmiljøene er det opprettet flere støttegrupper for å redde Marienlyst fra byutviklingsprosjektet som Drammen kommune har planlagt sammen med Ticon Eiendom.
Drammen idrettsråds styre anbefaler årsmøtet at det bør gi sin tilslutning til den samarbeidsavtalen som er forhandlet fram med kommunen. Den innebærer utvikling av moderne ute- og inneanlegg for friidrett på Berskaug, i tillegg til en planlagt multifunksjonshall på Marienlyst.
mer å lese
Enorme følelser er i sving når Drammen idrettsråd i kveld skal ta stilling til Drammen kommunes
tilbud om nytt friidrettsanlegg på Berskaug. Etter at kommunen inngikk en avtale med Ticon Eiendom om å bygge ut Marienlyst med boliger og næringsbygg føler friidretten at de smått, men sikkert blir truet til å flytte fra anlegget sitt på Marienlyst.
– Vi sier nei til å flytte og vi sier nei til samarbeidsavtalen slik den foreligger nå, sier sportslig leder
i IF Hellas, Petter Torgersen.
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Avgjørelsen allerede tatt
Innkallingen til årsmøtet levner imidlertid lite håp om at Hellas får med seg flertallet på sitt krav
om å få bli på Marienlyst. Allerede før kveldens møte har Idrettsrådets styre innstilt på å ikke støtte Hellas‘ alternative forslag om å fortsette friidretten i sentrum. I stedet handler det nå om hva
friidretten kan kreve når de blir flyttet fra Marienlyst. Sturla IF har ikke hatt noe ønske om å flytte
fra Marienlyst, og de er sterkt imot utbyggingsplanene til kommunen og Ticon Eiendom. Allikevel
har de bestemt seg for å stemme for å flytte til Berskaug.
– Sturla er veldig delt, men vedtaket er nå gjort. Vi ønsker oss friidrett på Marienlyst fortsatt, men når det
ikke går så er vi glad for at kommunen legger opp til at det både blir ny bane og egen hall på Berskog, sa
sportslig leder i Sturla IF Hanne Ødeby til Dagsavisen Fremtiden for kort tid siden.

Ingen tillit
Den første intensjonsavtalen med idretten hadde en forutsetning om at Sturla og Hellas ble enige
om at det var greit å flytte fra Marienlyst. Sjokket var derfor stort da ingen av dem sa seg villig til
å flytte. Nå er det ikke lenger friidrettsklubbene som avgjør – det er hele idrettsmiljøet i byen,
gjennom Drammen idrettsråd, som skal ta bestemmelsen. Samtidig er forutsetningene endret, slik
at spørsmålet ikke lenger er hvorvidt man skal flytte eller ikke, men hva Drammen kommune tilbyr
for å få friidretten med på en omplassering til Berskaug. Men sportslig leder i Hellas har ingen tillit
til at Drammen kommune vil holde det de lover.
– I den første avtalen sa kommunen at det var en forutsetning at Sturla og Hellas sa ja til å gi fra
seg Marienlyst. Vi sa nei, og se hvor vi er i dag. I den nye avtalen er ikke dette lenger en forutsetning. Vi har ikke lyst til å gi fra oss Marienlyst under noen omstendighet, sier Torgersen.
– Men om kommunen tilbyr ny bane og ny hall, så har de jo kommet friidretten i møte?
– Ja, hvis du ser bort fra det faktum at vi absolutt ikke vil flytte, men blir tvunget til det, så skal de
oppfylle Idrettsrådets styrevedtak fra 2013. Problemet er bare at jeg ikke lenger stoler på kommunen. Jeg er ikke sikker på at de kommer til å holde det de lover. Det er så enkelt som det, sier
han.
Gruppeleder i Høyre, Johan Baumann, gikk i bresjen for å utsette behandlingen av Marienlystsaken som egentlig lå til behandling i desember. I og med at avklaringen fra friidretten ikke kom,
ble saken utsatt til etter Drammen idrettsråds årsmøte. I kveld kommer avgjørelsen fra Idrettsrådet.

Må ønske dette selv
Per Erik Marheim startet støttegruppa «Redd Marienlyst» for å bevisstgjøre byens politikere på
hva slags konsekvenser det vil få om Marienlyst mister friidrettsanlegget sitt – byens grønneste
lunge, mener Marheim.
– Problemet til Baumann, ordføreren og de andre politikerne er at de hele tida har sagt at friidretten skal få bestemme. Når de først sa nei, fortsatte lobbyvirksomheten og helt ut av ingenting
dukker det stadig opp millioner av kroner og kreative løsninger for at kommunen skal få det som
de vil. Det er ikke sånn det skal være, tordner Marheim.
– Men i kveld kan idretten allerede ha sett seg nødt til å takke ja til kommunens tilbud?
– Dette beviser nettopp det jeg sier. Marienlyst-prosjektet er en byutviklingssak, og ikke en sak for
idretten å avgjøre. Jeg synes det er direkte ufint av byens politikere å tvinge idretten vekk fra Marienlyst og i etterkant si at det er idretten selv som har ønsket seg dette. Dette ansvaret kan ikke
ligge på skuldrene til idretten, sier han til Dagsavisen Fremtiden.
– Problemfritt for fotballen
Friidretten har kjempet i snart et år for å få politikerne med på å bygge en hall for friidretten på
Berskaug. Kravet har vært ufravikelig fra idrettens side – også i Drammen idrettsråd. Torgersen i
IF Hellas synes politikernes snakk om at det ikke er penger til å gi friidretten en annen god kompensasjon for anlegget på Marienlyst er smålig.
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– Kommunen har hele tida sagt at det ikke er penger til ny hall. Vi har ment at det står på vilje.
Det er jo merkelig at kommunen kan hoste opp flere titalls millioner til Strømsgodset fordi det skal
spilles europacup i byen – hvis det ikke er penger til idrett i Drammen kommune, sier han.
– Hva stemmer dere i kveldens møte?
– Nei til å flytte. Hvis det blir nedstemt, vil vi ha kravene våre innfridd og insistere på at kommunen må forplikte seg til å holde det de lover. Vi stoler nemlig ikke på dem, sier Torgersen.
27.03.2014

RAGNHILD ASK CONNELL

Politisk idrettsglede
Politikerne i posisjonen jubler over idrettens ja til Marienlyst. Opposisjonen er fortsatt skeptiske.
Det ble langt fra så spennende som man på forhånd hadde trodd. Under Drammen Idrettsråds årsmøte tirsdag kveld, sa idretten et rungende ja til utvikling av Marienlyst og flytting av friidrettsbanen til
Berskaug.
Det er sentrale drammenspolitikere svært fornøyd med.
– Jeg synes det er en god avgjørelse, og jeg er veldig glad for at den var såpass klar. Det var
viktig for saken, sier gruppeleder Johan Baumann (H).
Det var han som før jul tok time-out i saken, og ba administrasjonen komme fram til en løsning med
idretten. På det tidspunktet kokte det i debatten om Marienlyst, og Baumann innrømmer at han da så
mørkt på hele prosjektet. Det gjør han ikke nå. – Det var klokt av alle at vi satt foten ned, og ble enig
med idretten hva dette skal være. Det ville vært helt håpløst hvis idretten ikke hadde vært med. Nå får
de et skikkelig løft, sier han.

Prosjekt i fare
Ordfører Tore Opdal Hansen (H) går så langt som å si at Marienlyst-utviklingen ikke hadde blitt noe av
om idretten ikke hadde sagt ja på tirsdag.
– Hadde idretten sagt nei, så hadde det satt strek over dette prosjektet. Da hadde vi ikke brukt
mer tid og krefter på det, sier Opdal Hansen. Han har fått kritikk for å kalle det en idrettssak, i
stedet for en byutviklingssak.
– Det er også en byutviklingssak, selvfølgelig, men hadde ikke blitt noe av uten idrettsprosjektet, sier
han, og vil se framover.
– Nå kan det ordentlige arbeidet startes opp. Det er bra for idretten og vil være veldig bra for hele
Drammen, sier ordføreren.
Også Frps Jon Helgheim er glad for idrettens klare svar.
– Etter den siste utvikling i saken, så jeg på det som ganske opplagt at de kom til å si ja. Dette vil idretten tjene på, det tror jeg de er glade for. Det har de god grunn til.

Må ta signalene
Arbeiderpartiets gruppeleder Masud Gharahkhani mener det nå er viktig å ta signalene fra idretten.
– Sluttvedtaket er nesten enstemmig. Det er et viktig signal til oss folkevalgte på hva idretten tenker,
sier Gharahkhani som var til stede på idrettsrådets møte på DBK-huset på tirsdag.
– Jeg ville lytte til de innspillene som kom. Det er tydelig at idretten har hatt grundige diskusjoner. Mange har nok også følt seg presset opp i et hjørne og tvunget til å være med på dette, sier
han.
Ap har tidligere uttalt at de vil støtte idretten i saken. Det står gruppelederen fast ved.
– Men personlig er jeg fortsatt skeptisk til hele prosjektet. Det er på grunn av alt hemmeligholdet og
fordi økonomien fortsatt er høyst usikker, sier Gharahkhani.

Går mot
Heller ikke SVs Sadi Emeci er blitt overbevist om at Marienlystsaken er rett for Drammen, selv om idretten nå sier ja.
– Vi har et styrevedtak på at vi ønsker å bevare Marienlyst-området, uavhengig av hva idretten
sier, forteller Emeci. SV stemte for utviklingsavtalen med Ticon i september i 2012.
– Etter det har det kommet fram veldig mye som har vært problematisk for oss, sier han.
Den eneste som stemte imot i bystyret var Haydar Øzbal.
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– Jeg er glad for at idretten nå er enige. Men det endrer ikke mitt standpunkt. Det er kommunens prosess jeg har vært negativ til, sier han.





























Sier ja til idrettshall i Drammen
Drammen Idrettsråd sier ja til å samarbeide med Drammen kommune om å
utvikle Marienlyst og flytte friidrettsbanen til Åssiden.
Det ble klart på et møte tirsdag kveld. I forkant av møtet var det forventet stor uenighet, men
slik ble det ikke.
– Jeg er litt overrasket, innrømmer styreleder i Drammens Idrettsråd, Jan
Rockstad.
Men han synes det beste er at forslaget ble vedtatt med alles stemmer unntatt en.
– Vi hadde håpet at vi skulle få et klart flertall for det ene eller det andre forslaget
og det fikk vi.
Avtalen som nå er spikret sier ja til en ny multihall på Marienlyst, og flytte friidrettsbanen til
Berskaug på Åssiden. Men i avtalen får også friidretten hele 50 millioner kroner fra kommunen.
Den skal gi ny bane og innendørshall.
Nå starter arbeidet med en reguleringsplan.
– Dette vil ta to år, og flere har sagt at det ikke bare er idretten som skal si sitt i denne saken
og slik blir det heller ikke. Når arbeidet med reguleringsplanen starter får alle muligheten til å
si sitt.

Dette er Marienlyst saken
29/8 2012 presenterer Ticon Eiendom og Drammen kommune omfattende planer for Nye Marienlyst.
Drammen kommune og Ticon Eiendom blir 50/50 eiere i Marienlyst Utvikling AS.
Det blir presentert planer om mellom 300 og 400 boliger og næringsarealer.
Planen var også at Drammenshallen skulle rives og erstattes av en ny multifunksjonshall som er
dobbelt så stor.
Planene ble presentert etter hemmelige dialoger.
Kommunen nektet først å frigi taksten som var grunnlaget for salg av tomten. Drammens Tidende
klagde hemmeligholdet inn til Fylkesmannen og fikk medhold.
I sept. 2013 vedtok bystyret mot én stemme å inngå en avtale med Ticon om utvikling av området.
I desember skulle bystyret behandle en sak om at Drammenshallen beholdes, og ny tvillinghall
bygges i vest.
Friidrettsbanen ble også foreslått flyttet til Berskaug.
Saken ble utsatt til februarmøtet etter at idretten viste økende misnøye med prosjektet.
Friidretten ønsker blant annet en ny friidrettshall på Berskaug om friidrettsbanen skal flyttes dit.
Nå vil Høyres gruppeleder vente til Drammen Idrettsråd har hatt sitt årsmøte den 25. mars før de
behandler saken i bystyret.
Kontrollutvalget i Drammen bestemte i før jul å se nærmere på kommunens rolle i utbyggingen på
Marienlyst.
De vil først og fremst se nærmere på hva som foregikk før avtalen ble inngått i 2012, og hvorvidt
bystyret hadde tilstrekkelig grunnlag til å behandle saken.
Forrige uke ble Idrettsrådet og kommunen enige om en samarbeidsavtale om utvikling, som sikrer
50 millioner kroner til ny friidrettsbane og hall på Åssiden.
Idrettsrådet ga tirsdag sin fulle tilslutning til avtalen.
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26 mars 2014 Ronny Johnsen

Slutt for Marienlyst
Politikerne ba idretten bestemme seg, og det gjorde de i går kveld. Friidrett på Marienlyst er nå en
saga blott.
Etter 63 år som friidrettens storstue i Buskerud er det slutt. Hele bystyret i Drammen har etterlyst
en avgjørelse fra idretten på om de ønsker seg fortsatt drift på Marienlyst eller om de er positive
til å flytte. I går kveld ga idretten sitt svar.
Friidretten har sagt ja til å flytte fra den ærverdige arenaen i sentrum av Drammen, og politikerne
kan se fram til neste bystyremøte der det skal vedtas storstilt utbygging på Marienlysttomta.
Idrettsklubben Drafn foreslo å utsette hele saken, mens Hellas ville ha Marienlyst slik som det er i
dag. Begge forslagene ble nedstemt. Det samme skjedde med Konnerud IL og Geir Kihles forslag
om å skrinlegge multihallen som er planlagt og fordele pengene ut i bydelene. Dermed lå det
åpent og klart for flytting av friidrett til Berskog. Og dermed var Marienlyst historie i et idrettsperspektiv over. Nå venter boliger, næringseiendom og et yrende sentrumsliv på Strømsø.
Ikke et valg
I går skrev Dagsavisen Fremtiden om IF Hellas som føler seg tvunget til å flytte fra Marienlyst.
Sturla IF har også hatt store problemer med å bestemme seg og innad i Drammen Idrettsråd har
den ene konflikten tatt den andre etter at tvisten om Marienlyst og friidretten ble kjent i fjor høst.
Underskriftskampanjer, borettslag, beboere og engasjerte ungdommer har på eget initiativ deltatt
i debatten og forsøkt å stoppe utviklingen.
Prosjekter i kø for byen
Det er bystyret i april som tar den endelige avgjørelsen å sette punktum for Marienlyst som friidrettsanlegg. Etter så mange år med planlegging og en offensiv holdning mot idretten gjør at de vil
vedta de store utbyggingsplanene som foreligger på Marienlyst. Alt annet ville vært katastrofalt
for både idretten og politikken.
Nå er Marienlystsaken ryddet av veien, nå kommer kravene om oppgradering av anlegg på Konnerud, ishall, ny cricketbane i Skoger og bedre forhold for breddeidretten over hele byen. I og med
at Drammen kommune nå allerede har lovet bort mesteparten av pengene til friidrett og multihall,
er det stor spenning knyttet til hvordan kommunen vil opptre overfor andre idrettslag, hvilke midler som er tilgjengelig for å kunne drive.
Katastrofe for området
Dagsavisen Fremtiden har tidligere skrevet om «Redd Marienlyst» – aksjonsgruppa som ikke under noen omstendighet vil gå inn for å bygge ut Marienlyst slik kommunen nå planlegger.
– Marienlyst kommer til å bli et bysentrumsområde der blokker skygger for sola, private områder
og adgang forbudt og det som følger med en slik utbygging. Politikken er uberegnelig, prosessen
har vært uryddig og jeg kan ikke forstå at byens politikere kan vedta å ødelegge dette området,
sier Per Erik Marheim.
Multihall eller ikke
I tilknytning til Drammenshallen er det planlagt en splitter ny hall som skal ivareta idretten, men
også bli en ny konsert– og messearena i byen. Hallen skal etter planen fullfinansieres med penger
fra tomtesalget på Marienlyst, men det er mange som mener dette er bortkastede penger. Geirr
Kihle fra Konnerud IL sto i går bak forslaget om å skrinlegge planene om ny hall, men ble altså
ikke hørt.
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27 mars 2014 Katrine Strøm

Slik kan Marienlyst se ut om to år






Går alt slik utbygger Marienlyst Utvikling vil, kan bygging av en ny bydel begynne allerede i starten av 2016.
Marienlyst Utvikling eies 50/50 av Drammen kommune og Ticon Eiendom.
I konkurranse med tre andre arkitektfirmaer vant LPO fram med sitt konsept.
En ryggrad i prosjektet og bydelen er Aktivitetsparken, som skal sikre at Marienlyst fremdeles kan
fungere som møteplass.
I skissen skriver LPO at de ønsker å etablere «et ikonisk uterom for bydelen, som samtidig skaper
særegenhet og kvalitet for boligene.»
En slik aktivitetsgate kan få et areal på rundt 20 mål, eller 20.000 kvadratmeter, ifølge plantegningen.
– Sa de ja? Så gøy! sier en energisk Lars Haukeland i LPO arkitekter når vi ringer for å høre hva
gårsdagens avstemning i Drammen Idrettsråd har å si for realiseringen av hans forslag til «nye
Marienlyst».
– Vi har allerede en forpliktelse overfor Drammen, en fin by som vil mye. Det er morsomt å være
med å løfte, sier Haukeland.
I tillegg til å ha blitt valgt i konkurranse med tre andre om den beste idéskissen for friidrettsområdets framtid, har arkitektkontoret LPO vunnet priser for sine bygg Papirbredden 1 og 2. Marienlyst
skal bli like bra, tror Haukeland, eller bedre.
Sport og lek
Han er opptatt av at prosjektet ikke bare rommer blokker, men også utearealer som skal være
offentlig tilgjengelige.
– I prosjektet vårt legges det grunnlag for at man sammen med boliger får et parkområde, et
byrom fokusert på sport og lek. Vi tenker oss en ny type gate og en plass som vil bli hjertet i det
som fortsatt er et idrettsområde med stadion, badet og skolene tett på.
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Han tror området vil bli unikt i Norge, og det nærmeste han kommer som eksempel på slike uterom er en park i København kalt Superkilen. Det er veldig enkelt gjort, med maling og møbler og
enkle anlegg, men det har stort potensial. I Drammen kan de starte på scratch.
– Hva aktivitetsområdet skal inneholde, bør være en offentlig debatt. Som arkitekt tror jeg dette
kan bli nok en nyskapning i innovative Drammen, som vil skape godt miljø. Boliger fortetter en by,
men man kan også skape rom.
– Mange er redde for at uteområder rundt boliger vil oppfattes som private?
– Det finnes det løsninger på, det handler om hvordan vi former og prioriterer. Vi har jobbet med
Sørenga i Oslo, som også har hatt som mål å bli et utfartssted, samtidig som folk bor der.
Sol og medvind
Konseptet vil bli lagt til grunn i en eventuell videre reguleringsprosess, bekrefter LPOs oppdragsgiver Jon Kristian Lunke. Han er administrerende direktør i Ticon og i selskapet de har etablert
sammen med Drammen kommune: Marienlyst utvikling.
– Feiret du da Idrettsrådet stemte for å flytte friidretten fra Marienlyst i går?
– Det har jeg ingen kommentar til. Vi synes det er hyggelig at et overveldende flertall i Idrettsrådet støtter ideen, det har brakt mulighetene for gjennomføring et skritt videre. Nå venter vi på
hva de folkevalgte i Drammen skal foreta seg.
– Når er det realistisk å se for seg at det kan stå ferdig?
– Med høringsrunder og varslingsfrister tar det 1-1 ½ år å få et reguleringsvedtak. Med sol og
medvind kan byggearbeidene komme i gang i 2016.
Stemmer Bystyret for utbygging, vil LPO få i oppdrag å lage forslag til reguleringsplan for området. Den vil inneholde en ny bydel, og plassering av en hall. Selve hallen er Drammen kommune
alene ansvarlig for, og planlegging og bygging av den kan skje parallelt.

5 på gaten om Marienlystutbyggingen
Lal Ming Thang Peng (16), Strømsø
– Jeg liker det ikke. Jeg bruker friidrettsbanen en del, er her og trener og spiller fotball med venner om sommeren. De pleier å sette opp mål her inne, og familier kommer og bruker det til å
være sammen i nabolaget sitt. På Drammen VGS der jeg går, bruker vi anlegget til å jogge i gymtimene. Det er praktisk for alle.
Ndashubana Yakubo (17), Strømsø
– Dette er på en måte parken på Strømsø, og jeg håper det ikke blir boliger her. Jeg er redd for at
vi ikke lenger får henge her og at aktivitetene her blir ødelagt. Og hva med 17. mai-toget og tivoli? Byen har ingen annen naturlig plass til dette. Jeg har også drevet med friidrett, hvor skal Tinestafetten og Dialoglekene gå nå?
Alf Jørgen Larsen (81), Strømsø
– Jeg har skrevet under på at jeg ikke vil bygge boliger her. Jeg synes det er bra med plassen
som er her, området er en grønn lunge. Skal det likevel bli sånn, må det ikke bygges trangt.
Steinar Amdam (60), Ålesund
– Jeg mener det er feil, det bør være rom for en grønn lunge her. Jeg bodde her i 30 år før jeg
forlot Drammen, har bodd i Skistadbygget og sett på utsikten. Dette åpne landskapet bør være
som det er. Jeg synes politikerne gjør stikk i strid med folks vilje, vi har ingenting å si lenger. I
Ålesund der jeg bor nå skal IKEA snart bygge ut inne i sentrum.
Knut Jul Andersen (62), Bragernes
– Jeg synes løsningen som er lagt fram er OK. Får vi en multifunksjonshall som mange idretter
kan benytte seg av, synes jeg det er klokt. Jeg synes idretten har gjort det rette.
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29 mars 2013 Ronny Johnsen

Kampen om tippemidler avgjør hallbyggingen










De tre siste årene har Drammen fått 33 millioner i tippemidler. De neste tre trengs 68 millioner,
skal hall-løftene innfris.
De siste tre årene har Drammen kommune mottatt i overkant av 33 millioner kroner fra potten
tippemidler. Drammen Idrettsråd har lagt til grunn at byen får over 68 millioner kroner de neste
tre årene.
Buskerud fylkeskommune, som deler ut tippemidlene, sier at det er mange års ventetid før
tippemidlene blir utbetalt og at alle investeringer som gjøres i forkant må tas av byggherren, i dette tilfelle Drammen kommune.
218 millioner kroner hevder Drammen Idrettsråd det koster å bygge ut idretten i bydelene - noe
som kommunen har gitt en lovnad om skal skje. Idrettsrådet krever dette arbeidet utført innen
2016/2017.
Multihallen på Marienlyst skal også bygges på en forutsetning om tilskudd av tippemidler. Hallen
skal stå ferdig bygget i 2020 og kostnadene for denne hallen alene vil ligger på i overkant av 200
millioner kroner.
Kilde: Drammen Idrettsråds prioriteringsliste til Drammen kommune
Drammen Idrettsråd har laget en prioriteringsliste over hvilke oppgaver som skal løses før det blir
ny multihall på Marienlyst. Listen innebærer oppgaver som skal løses innen 2017, med investeringer så store at det kan bli problematisk å gjennomføre. Samtidig forsikrer gruppeleder Johan
Baumann i Høyre at breddeidretten skal prioriteres før den nye hallen på Marienlyst.
– Jeg kan forsikre om at breddeidretten står foran Marienlysthallen i køen om midler. Dette ble
også diskutert under årsmøtet til Drammen idrettsråd, sier Baumann.
Mange har vært redd for at et nytt prosjekt med multihall på Marienlyst kan sette en stopper for
breddeidretten i byen. Dagsavisen Fremtiden har fått tilgang til det foreløpige budsjettet Drammen kommune har å forholde seg til. Investeringskravet fra Drammen idrettsråd er enormt.
Nærmere 218 millioner kroner vil det koste å gjennomføre kravene fra idretten. Riktignok får
Drammen kommune noe av pengene tilbake i form av tippemidler og momsrefusjon, men først må
kommunen og politikerne bla opp pengene.
Baumann håper og tror at den nye multihallen står klar i 2020. Før den tid forventer idretten at
alle andre bydelsprosjekter skal være ferdig bygd.
– Det skal ikke være noe problem å gjøre begge ting. Vi har satt et krav om at alle prosjektene til
breddeidretten skal stå klare og ferdig bygd før det blir multihall, sier Jan Rockstad, styreleder i
Drammen Idrettsråd.
– Vil ta mange år
Drammen idrettsråd tar utgangspunkt i at kommunen blir tildelt nærmere 70 millioner kroner i
tippemidler for prosjektene som skal stå ferdig i løpet av de neste to til tre årene. De siste tre årene har Drammen mottatt i underkant av 34 millioner kroner, mens budsjettet Drammen idrettsråd
har lagt fram, beregner at man skal få igjen det dobbelte fra denne potten i årene framover.
– Tippemidlene fungerer sånn at jo mer du søker, jo mer får du. Samtidig er det viktig å huske på
at det er svært lang ventetid på disse pengene. Det vil si at i dette tilfelle vil Drammen kommune
måtte forskuttere alle pengene for så å få dem igjen etterpå, sier Øyvind Gonsholt i Buskerud fylkeskommune, som deler ut tippemidlene.

– Hvor lang ventetid snakker vi om?

– Det er et minimum at man må vente i fire år før man får refundert beløpene. Søker man om alt
på en gang, kan det gå enda lengre tid, sier Gonsholt.

– Idrettsrådet har beregnet nesten 70 millioner fra tippemidlene de neste tre årene. Hva tenker du
om det beløpet?
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– Hvis man venter med å søke, og alt skal komme på en gang, vil det ta mange år før spillemidlene slår inn. 70 millioner kroner på tre år høres litt vel mye ut, sier Gonsholt.
– Både og blir vanskelig
Tida og investeringene kan sette en stopper for å få til multihall samtidig med storsatsingen på
idretten i bydelen. Uansett hvilke løsninger som kommer vil Drammen kommune være nødt til å
forskuttere flere hundre millioner kroner i en årrekke før tippemidlene kan regnes med. Når det
samtidig er slik at multihallen vil legge beslag på flere titalls millioner av tippemidlene, skal det
vanskelig gjøres å bygge multihall samtidig som man oppfyller breddeidretten i byen. Baumann
sier at det er Øren, Fjell og Brandenga som vil bli prioritert først.
– Grunnen til at disse står øverst på lista er fordi dette er anlegg som er like viktig for skolen som
det er for idretten at dette nå blir gjort, sier han.
Gruppeleder i Arbeiderpartiet mener at man ikke kan bruke de samme pengene flere ganger og at
det er helt urealistisk å få til alle bydelsprosjektene og en ny hall på Marienlyst.
– Hovedsatsingen må komme der den faktiske, daglige bruken foregår, i idrettsanleggene i bydelene. Disse må ha første prioritet. Anleggene på Øren, Åssiden, Fjell, Brandenga og Konnerud lider
alle under stor overbelastning, det er et presserende behov for nye og moderne haller, sier han.

– Tallene fra idrettsrådet viser et doblet behov for tippemidler, allerede før multihallens andel. Lar
begge seg gjennomføre?

– Det behøves ikke hovedfag i matematikk for å forstå at regnestykket for Høyres idrettsprioritering ikke går opp. Når Marienlyst får tippemidler innebærer det helt enkelt en tilsvarende svekkelse av breddeidretten som foregår ute i bydelene. Baumanns erklæring om at Marienlyst-prosjektet
ikke skal gå ut over hall-utviklingen i bydelene tyder på at han leser regnestykket med doble forstørrelsesglass – omtrent som at 2 pluss 2 skal bli 22 i stedet for 4. Med alle økonomiske usikkerhetsmomenter i saken, Høyres ja takk begge deler lar seg helt enkelt ikke gjennomføre.
Dagsavisen Fremtiden vet at selv om hallen på Øren står først i køen, blir det ikke byggestart før
2015, kanskje 2016. Det kan fort bety at andre anlegg også blir forskjøvet, noe som igjen fører til
at man nærmer seg 2020 med stormskritt – da den nye multihallen skal stå klar.

Praktiske utfordringer
Baumann er klar på at det blir ingen multihall uten tippemidler.
– Det vil alltid være et spørsmål om prioritering av tippemidlene. Det er helt klart at multihallen vil
komme inn under tippemidlene til slutt. Kommunen kan ikke stå ute med disse pengene. Allikevel
er det viktig å presisere at det er ingen fare med de anleggene som skal bygges i bydelene. De
ligger foran alt som skal skje på Marienlyst, sier Baumann.
Etter det Dagsavisen Fremtiden kjenner til var realisering av multihallen på Marienlyst en forutsetning for at kommunen skulle lage et avtaleforslag med Drammen idrettsråd.
De siste tre årene har Drammen kommune mottatt i overkant av 33 millioner kroner fra potten
tippemidler. Drammen Idrettsråd har lagt til grunn at byen får over 68 millioner kroner de neste
tre årene.
Buskerud fylkeskommune, som deler ut tippemidlene, sier at det er mange års ventetid før tippemidlene blir utbetalt og at alle investeringer som gjøres i forkant må tas av byggherren, i dette
tilfelle Drammen kommune.
218 millioner kroner hevder Drammen Idrettsråd det koster å bygge ut idretten i bydelene – noe
som kommunen har gitt en lovnad om skal skje. Idrettsrådet krever dette arbeidet utført innen
2016/2017.
Multihallen på Marienlyst skal også bygges på en forutsetning om tilskudd av tippemidler. Hallen
skal stå ferdig bygget i 2020 og kostnadene for denne hallen alene vil ligger på i overkant av 200
millioner kroner.
Kilde: Drammen Idrettsråds prioriteringsliste til Drammen kommune
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29 mars 2014 Christian Evenshaug, barnerepresentant i plansaker -Drammen kommune

Marienlyst må sikres som aktivitetsområde for barn og unge.
Helt ok at idretten verner om sine interesser. Medlemmene her gjorde det de måtte; i valget
mellom gull og gråstein, velger de fleste gull. For Ticon er det naturligvis også gull. De vil tjene store
penger på dette. Men politikerne må se at dette er en byutviklingssak som ikke bare handler om idretten, og det haster ikke. Området øker i verdi for hver dag som går. Dette er, og bør fortsette å være, et offentlig område og det vil bli tapt for yngre generasjoner dersom det privatiseres. Et unikt, sammenhengende
offentlig idrettsområde vil bli sterkt redusert ved en slik nedbygging. Drammen bystyre skal avgjøre denne
saken og de bør ikke la seg forføre av LPO arkitekters grønnmalte og villedende skisse. Finnes det ikke
penger til en ny multihall nå, så er det kanskje ikke riktig tid å planlegge byggingen av en?
I Plan- og bygningsloven heter det:
«Utearealer må sikres mot nedbygging. Et viktig premiss for boligfortetting vil være å sikre lekeområder for
mindre og større barn og med trafikktrygg tilgang på grøntarealer, parker, ballfelt og andre steder barn og
unge kan utfolde seg i nærmiljøet».
I de nasjonale føringene for den kommunale planleggingen heter det:
"Dersom det oppstår konflikt om et areal, skal barns interesser gå foran andre interesser.»
Dette er en slik konflikt. Det kan være greit å minne om at idrettsrådet på ingen måte representerer alle
barn og unge i Drammen.
31.03.2014 HAAKON FOSSEN MEDLEM AV DRAMMEN BYSTYRE FOR HØYRE

Marienlyst og idretten lang prosess venter
I torsdagens avis fikk jeg spørsmål fra Christian Evenshaug, som er barnerepresentant i plansaker.
Dessverre har han misforstått mitt innlegg i avisen 24. mars. Når jeg skrev at «Det er utøverne av friidrett og hallidretter som har «stemmerett» i saken», så var det direkte knyttet til idrettens uttalelse,
og knyttet til foregående setning : «For bystyret har det liten interesse hva roklubben eller slalåmklubben eller orienteringsløperne mener». Mitt poeng var at det først og fremst er de idretter som er berørt av planene på Marienlyst som skal uttale seg.
Jeg var til stede på idrettsrådets årsmøte på Ballklubbhuset på tirsdag, og behandlingen
av saken viste at min oppfatning var korrekt. Som medlem av bystyret og komiteen for
byutvikling og kultur, er jeg selvsagt klar over at planene om nytt anlegg for friidrett på
Berskaug, ny og større hall på Marienlyst og bygging av boliger på restarealet fra friidrett,
skal behandles av kommunen i henhold til reglene i Plan- og Bygningsloven, og til slutt
vedtas av bystyret i Drammen
Det har imidlertid vært presisert fra både ordfører og andre politikere at dette forslaget ikke ville bli
gjennomført dersom idretten hadde gått imot. Derfor var det gledelig at klubbrepresentantene på
årsmøtet gikk nesten enstemmig inn for forslaget.
Nå gjenstår en lang prosess – anlegget for friidrett på Åssiden skal planlegges og fremmes som reguleringsplan og både bane/garderober/hall skal prosjekteres og kostnadsberegnes. På Marienlyst skal
ny multifunksjonshall planlegges og prosjekteres med kostnadsberegning, og tilsvarende skal boligene
tegnes ut og prosjekteres.
Det vil bli utarbeidet forslag til ny reguleringsplan som skal behandles av kommunen og
legges ut til offentlig ettersyn. Reguleringsplanen skal til slutt legges fram for bystyret til
eventuell godkjennelse. I denne prosessen vil man utrede både trafikk, parkering, lekearealer og mange andre spørsmål, med muligheter for innspill og kommentarer fra berørte
og interesserte, som Evenshaug sikkert kjenner godt til.
Reduksjonen av idrettsområdet vil etter min oppfatning bli mer enn balansert ved bygging av en ny
storhall, og et nytt anlegg for friidrett på Åssiden. Men alle disse forholdene vil bli behandlet i den
kommende prosessen. Ingenting er så langt vedtatt.
Det eneste som er sikkert, er at det blir en lang prosess over mange år, før vi vet hva som
blir det endelige svaret.
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01.04.2014 PER ERIK MARHEIM , AKSJONSGRUPPA REDD MARIENLYST

Byen og idrettsrådet
Under idrettsrådets årsmøte 25. mars ble det fremhevet at idrettsrådet hadde hatt et usedvanlig godt
samarbeid med kommunen.
Ja, en hadde sågar oppnådd å få hele 50 mill kroner til en ny innendørshall. Med dette sjenerøse tilbudet fra kommunen måtte jo delegatene bare stemme ja, selv om de visste at de samtidig vedtok å
bygge boligblokker på Marienlyst!
Trolig tenkte lagenes delegater at dette pengedrysset også ville komme deres lag til gode.
Dette var århundrets sjanse til å få midler til sin egen klubb. Dersom de sa nei, ville de ifølge ordføreren ikke få noe. Kanskje tenkte delegatene som så; «Skit i Marienlyst, leve vårt eget idrettsanlegg».
Konnerud idrettslag foreslo for eksempel å støtte boligbyggingen på Marienlyst, men droppe den planlagte multihallen, og la bydelene få gevinsten av tomtesalg og boligbygging.
For ordføreren var dette et dramatisk forslag, som dersom det ble vedtatt, ville ført til at
hans drøm om multihall for håndballsport, ville ha falt i grus. Ordførerens opprinnelige
initiativ i saken, var jo nettopp å bruke inntektene fra Marienlyst-utbyggingen til å finansiere multihall og bygge nytt idrettsanlegg på Berskaug.
Idrettsrådet må gjerne tro at det bare var deres forhandlingstaktikk overfor kommunen,
som førte til gavepakken på 50 mill kroner ekstra.
Man ser muligens helt bort fra at det var gått så mye politisk prestisje i saken at ordfører og hans parti, måtte få idrettsrådet til å endre sitt første standpunkt, koste hva koste det ville. Ordføreren uttalte
konsekvent at dette var ikke en byutviklingssak, men en idrettssak. Bare idretten fikk tenkt seg litt om,
ville man nok si ja. Når dette ikke skjedde, ble det gitt beskjed om at det måtte legges penger på bordet.
Det ble laget et utkast til intensjonsavtale mellom Drammen Idrettsråd og Drammen kommune, der
det het : «Det er en forutsetning at Hellas og Sturla godtar avtalen.»
Man regnet det som sikkert at friidretten ville si ja takk til 50 mill kroner. Da det viste seg at bare Sturla godtok avtaleutkastet, ble ordlyden forandret til «Det er ønskelig at et flertall i friidretten gir sin tilslutning til avtalen.» Dvs at Hellas og Sturla mistet sin vetorett for at avtalen skulle kunne godkjennes.
Til tross for at det var fridrettsklubbenes baneanlegg som skulle ofres, valgte man å la alle klubbene
avgjøre skjebnen til Marienlyst. Man valgte ikke å legge vekt på om klubbene hadde noen form for
tilhørighet til Marienlyst.
Ordføreren kunne jo ikke tape denne kampen med de uheldige konsekvenser dette ville få for ham og
hans parti. I pressen ble det stilt spørsmål om styret i idrettsrådet nå var havnet i lomma til kommunen.
Under møtets gang ble det stadig påpekt fra flere delegater at idrettsrådet måtte forholde seg til sin
egen prioritetsliste. Delegaten fra Drafn påpekte at det ikke var Idrettsrådet som hadde fremmet Marienlyst-saken og at den følgelig heller ikke sto på noen prioritetsliste.
Delegaten mente således at saken var så dårlig forberedt at den burde utsettes. Det ble påpekt at det
ikke kunne igangsettes noen form for boligbygging før Marienlyst-området blir omregulert fra å være
“et område for idrett og friluftslivsformål” til å være “ et boligområde”. Dette kunne ta lang tid, og det
er usikkert om reguleringsendringen vil bli godkjent. Det ble også påpekt at bortfall av Marienlyst stadion først og fremst vil gå ut over breddeidretten innen fotball i Strømsø bydel.
For egen del vil jeg legge til at dette også vil ramme breddeidretten innen friidrett og mosjonsidrett i Drammen. Delegatene fra DBK og Åssiden uttrykte i tillegg bekymring for at
de ville miste sine treningsområder, når friidrettsanlegget på Berskaug skal etableres.
Ironisk nok ble møtet innledet med en gjennomgang av kommunens «Temaplan for fysisk aktivitet,
idrett og friluftsliv 2014 – 2017». Der ble vi blant annet fortalt at «kommunens idrettsfokus er å gi
innbyggerne bedre muligheter til å utøve idrett i et livsløpsperspektiv (breddeidrett/toppidrett)». Jeg
vil bare minne om at det er slik Marienlyst-anlegget fungerer i dag.
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Tar man vekk deler av anlegget betyr dette et langt dårligere tilbud til både unge og gamle som bor i
sentrum og sentrumsnære områder av Drammen. Dette bør både kommunen og idrettsinteresserte
politikere ta inn over seg.
Det er grunn til å gratulere ordføreren med at han klarte å bla opp nok penger slik at han fikk tilslutning fra Idrettsrådet til sitt Marienlyst-prosjekt. Han har nå sikret seg et trumfkort som han kan bruke
overfor de andre politikerne. Mens han tidligere har kalt Marienlyst-saken et idrettsprosjekt, betegner
han det nå som et byutviklingsprosjekt.
Både Fremtiden og DT gir nå uttrykk for at det nærmest er utenkelig at saken vil bli stoppet. Spørsmålet nå er om aksjonsgruppa «Redd Marienlyst», klarer å skape en folkeopinion mot ordførerens planer.
Ingen ting er avgjort ennå, og aksjonsgruppa vil fortsette å samle inn underskrifter fram til bystyrets
møte 23. april. I dette møtet skal politikerne ta beslutning om hvorvidt planleggingen av prosjektet
skal fortsette.
Vi vil derfor appellere til alle drammensere som er imot Marienlyst-planene, om å støtte
oss ved å gi sin underskrift.
1. april 2014 Ronny Johnsen

Vil koste minimum 75 millioner




Et nytt friidrettsanlegg på Berskog, inkludert hallen slik friidretten har krevd, vil koste minimum 75
millioner kroner mener Norges Friidrettsforbund.
Etter avtale med Drammen kommune skal friidretten få et helt nytt friidrettsanlegg på Berskog
som erstatning for Marienlystbanen.
I tillegg har friidretten krevd en hall med treningsfasiliteter.
Det er satt av 50 millioner kroner til hall og uteanlegg.
mer å lese
Flere steder i Norge er det de siste årene bygd nye friidrettsanlegg. Noen med hall og noen uten.
Anlegget som er beregnet å oppfylle kravene til friidretten i Drammen inneholder en ny og fullverdig friidrettsbane utendørs, i tillegg til innendørstilbudet med egen hall for friidretten.
En som har fulgt friidretten i Drammen tett i en årrekke er Ole Petter Sandvik i Norges Friidrettsforbund. Han kjenner hvilken type hall som er tiltenkt Drammen og hva man kan forvente av
kostnader tilknyttet hele prosjektet på Berskog.
– Det er mange måter å regne seg fram til sluttsummen på. Alt fra selve idrettsflaten utendørs, til
tribuner og infrastruktur. I tillegg har vi kostnadene for en helt ny hall. Totalt sett vil jeg anslå at
75 millioner kroner er en realistisk sum når alt står ferdig til bruk, sier Sandvik til Dagsavisen
Fremtiden.
– Når Drammen kommune har satt av 50 millioner kroner, så mangler det litt?
– Dette anlegget skal også søke om spillemidler, kanskje i størrelsesorden 10 millioner kroner.
Sånn sett mener jeg at de kan klare å levere for pengene som skal ligge på bordet, sier han.
Dyr drift
– Én ting er å investere i et så omfattende anlegg, en annen ting er å få midler nok til å drifte det.
Også den nye hallen på Berskog vil måtte beregne å leie ut hallene for å få hjulene til å gå rundt.
En slik hall er mye dyrere å drifte enn utendørsanlegget på Marienlyst, mener Sandvik.
– I Drammen blir vi helt avhengig av å få inn faste leietakere fra håndball, fotball og andre idretter
for å få dette til å gå rundt. Utendørsanlegget på Berskog blir ikke noe dyrere å holde enn det Marienlyst er i dag, det er hallen som blir utfordringen, sier han.
– Hvorfor er det så dyrt å drifte en slik hall?
– Det er mange årsaker til det, men bare det faktum at noen skal passe på og være til stede hele
tida er kostbart, sier Sandvik.
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Flere nye eksempler
I Skedsmo kommune investerte de i et nytt friidrettsanlegg som sto ferdig for seks år siden. Med
sitteplass til 1.000 publikummere kostet anlegget drøye 28 millioner kroner – uten hall. I Haugesund måtte de vente med tribuneløsninger og ferdigstilling da sluttsummen kom på rundt 50 millioner kroner – også dette uten hall.
– Friidrettsbanen ble ferdigstilt for litt over ett år siden, riktignok uten tribunefasiliteter. Sluttsummen ble på i underkant av 30 millioner kroner, sier Tore Nilsen som sitter i bystyret for Venstre i Haugesund.
– Hva vil det koste å bygge anlegget ferdig?
– Vi har fått indikasjoner på at vi mangler rundt 20 millioner kroner før anlegget er helt komplett.
Vi valgte derfor å avvente den siste investeringen, sier Nilsen.
Kommunens prioritering
Lørdag skrev Dagsavisen Fremtiden om hvor mye tippemidler Drammen kommune har mottatt de
siste tre årene. Det er vesentlig mye mindre enn hva som kreves dersom kommunen skal få realisert alle de nye hallene som er planlagt. I tillegg til Drammen idrettsråds kostnadsoverslag på
snaue 218 millioner kroner for seks haller i bydelene, kommer friidrettsanlegget og multihallen.
Det betyr at Drammen, hvis de skal holde løftene til idretten, vil måtte investere nærmere en halv
milliard kroner i nye idrettsanlegg innen 2020.
Når det gjelder friidrettens nye anlegg på Berskog, mener Norges Friidrettsforbund at dette vil
være et stort løft for idretten i byen.
– Både Drammenshallen og Marienlyst-anlegget har vært veldig viktige arenaer for friidretten. Jeg
skal ikke blande meg inn i politikken rundt Marienlyst-utbygging og lokalisering, men for idretten
isolert er dette et stort løft som vil bety mye for veldig mange, sier Sandvik.
I tillegg til de 75 millioner kronene som Sandvik mener det nye friidrettsanlegget på Berskog vil
koste, kommer arbeidet med grunnforholdene på Berskog.

Marienlyst, et stort løft for breddeidretten i Drammen
Per Erik Marheim skriver en kronikk i Drammens Tidende 31 mars som Drammen Idrettsråd(DIR) ønsker å
kommentere da flere av hans påstander ikke medfører riktighet.

Først: Et idrettsløft på Marienlyst er IKKE en bløff!
I dagens Drammenshall er det i tillegg til topphåndballen minst 24-25 idrettslag som driver sine aktiviteter. Når en ny Multifunksjonshall(MFH) er rigget for breddeidrett, dvs tre aktivitetsflater med håndballbane størrelse på tvers så vil denne hallen sammen med mellombygget og den renoverte Drammenshallen kunne gi plass til minst 4-5 kampsportklubber, flere bokseklubber, flere danse- og Cheer danseklubber, badminton, basketball, bordtennis, fotball, volleyball, innebandy mm. I tillegg vil flere skoler i
området fylle alle aktivitetsflater på dagtid.
Hver etasje i mellombygget vil bli på ca 1900 kvm og hvis man utnytter høyden på dagens hall og bygger i tre
etasjer så vil dette bygget alene være på flere kvadratmeter enn dagens Drammenshall. I tillegg til mye aktivitetsflater vil mellombygget kunne gi plass for f.eks et regionalt kraftsenter, planer som flere ganger er omtalt i
Drammens Tidende. Totalt vil MFH, mellombygget og dagens Drammenshall bli på ca 17.000 kvm.
DHK og Glassverket vil få en flott arena for sine kamper, de vil kunne få moderne og funksjonelle tilleggsarealer
for VIP, media og presse som i dag ikke er tilstede i spesielt god grad. Men i det store bildet blir MFH et stort løft
for breddeidretten i Drammen.
Et moment som hittil ikke er avgjort, er om håndball-anlegget i Drammen kan få status som nasjonal- anlegg.
Det vil være en økonomisk gavepakke til byen, i det kostnadene vil bli halvert.
Videre ønsker Drammen Idrettsråd å kommentere noen av Marheim andre påstander:

Mengder av boligblokker:
Hvordan et bebygd Marienlyst vil se ut, er ennå ikke fastlagt, så Marheims «mengder av boligblokker» vet vi
ennå lite om. Reguleringsarbeidet vil gå sin gang og i den forbindelse vil Drammens innbyggere kunne gi sine
innspill og kommentarer som i alle andre reguleringsprosesser.
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DIRs prioriterte liste over anlegg
At Marienlyst ikke har stått på DIRs liste er direkte feil. Der står det at nye friidrettsanlegg må komme i 20162017 og finansieres av boligsalget på Marienlyst. Videre står det at det er besluttet at det skal komme store haller på Marienlyst og Fjell med egen finansiering og derfor er de ikke inne blant de 9 anleggene DIR ønsker at
kommunen skal bidra med finansiering til i perioden 2014-2018.

«Stor del av Marienlyst vil bli båndlagt som et privat område»
Sier Marheim bombastisk. Hvordan har han dekning for det utsagnet? Prosjektrapporten som er avgitt Formannskapet 17. mars tar ikke for seg dette aspektet, den ser kun på de idrettslige områdene. Underveis har det
i media dukket opp skisser der man kan se tanker om hvordan området kan se ut men dette er akkurat det det
er, tankeskisser!
DIR har underveis i prosjektarbeidet kommet med tanker om at grunnplanene på evt boligblokker bør bestå av
fellesområder som butikker, kafeer, idrettslokaler etc., etter mønster av Aker Brygge. Hele Marienlyst idrettspark
bør således bli et myldre-område av samlingspunkter og møteplasser. Men dette er foreløpig kun tanker og
ideer på lik linje med de andre skissene vi kommer inn på over.

Den politiske prosessen
Vi er enige i Marheims utsagn om at DIR ble trukket inn etter at Ticon-avtalen var undertegnet, og det var vi ikke
komfortable med. Det var forøvrig DIR som stilte ultimatum til politikerne og ikke omvendt slik Marheim påstår.
Vi nektet å gå med på planene før et fullverdig tilbud på Berskaug var en del av Marienlyst-utbyggingen. Dette
punktet er med i samarbeidsavtalen mellom Drammen kommune og DIR som ble undertegnet etter årsmøtet i
2014 og som har dannet grunnlaget for arbeidet etterpå.
Når det gjelder Marheims andre påstander om den politiske behandlingen mener DIR at dette er godt dokumentert i vår samarbeidsavtale med Drammen kommune, våre styreprotokoller underveis og i vår årsmøteprotokoll
for 2014. Når det gjelder Drammen kommunes behandling så er den etter vår mening godt dokumentert og etterprøvd i de kommunale systemene, utover dette lar vi Marheims uttalelser om denne prosessen stå for hans
regning.
DIR har for øvrig ikke fanget opp at politikerne har uttalt at Marienlyst blir lite brukt, men DIR har fått innspill fra
naboer og andre som faktisk har uttrykt nettopp dette, uten at dette på noen måte diskvalifiserer idrettsplassens
beliggenhet.
Berskaug vil kunne bli et en nytt og toppmoderne anlegg, både for friidrett, ute og inne, fotball, cricket, baseball
og amerikansk fotball. Sammen med det vi kan få til på Marienlyst får Drammen et unikt idrettstilbud til byens
innbyggere i alle aldre.
I denne prosessen har friidrettsforbundet og fridrettsklubbene i Drammen bidratt positivt og kommet med gode
og konstruktive innspill. Løsningen prosjektgruppen anbefaler er en innendørs fridrettshall bygd sammen med en
utvidet Berskaughall og en friidrettsbane på dagens grusbane. Løsningen for friidrettshallen vakte for øvrig en
betydelig interesse hos departementet.
Drammen Idrettsråd er opptatt av å få best mulig og flest mulig idrettsanlegg/tilbud på Marienlyst og Berskaug,
og at det i størst mulig grad skal være idrettsbygg/anlegg på disse områdene.
Drammen 7. april 2015
Jan Rockstad, Styreleder DIR (sign)
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9 april 2014 Ronny Johnsen

En siste bønn til politikerne





Over 4.500 underskrifter har aksjonsgruppen «Redd Marienlyst» samlet inn for å bevise for byens
politikere at prosjektet ikke er ønsket av innbyggerne. Nå ber de en siste gang om å bli hørt.
I går ga formannskapet grønt lys for Marienlystutbyggingen.
Idretten har også gått inn for prosjektet.
Aksjonsgruppa «Redd Marienlyst» leverte i går et opprop til bystyrepolitikerne i Drammen. De ber
om at saken utsettes et år.
Om lag 4.500 underskrifter skal leveres til ordfører Tore Opdal Hansen og byens politikere under
neste bystyremøtet.
Gårsdagens formannskapsmøte sendte sin innstilling til bystyret i Drammen om å klubbe gjennom
Marienlystprosjektet én gang for alle. Med stort flertall i ryggen, og med idrettens velsignelse, kan
leiligheter, næringsbygg og multihall se dagens lys i 2020.
I går møtte Per Erik Marheim, som leder aksjonsgruppen «Redd Marienlyst», opp i Rådhuset og
avleverte oppropet til byens politikere. Han håper i det lengste at politikerne tar innbyggerne på
alvor.
– Det at langt over fire tusen mennesker har satt sin signatur på at de ikke vil ha denne storstilte
utbyggingen på Marienlyst, må jo være et signal til byens politikere om at det som er i ferd med å
skje ikke er godt nok forankret i befolkningen, sier en oppgitt Marheim til Dagsavisen Fremtiden.
– Hva er det du håper å oppnå ved å fortsette kampen mot Marienlystprosjektet?
– Jeg håper på en utsettelse. Alle forstår at det blir umulig å stoppe alle planene på Marienlyst nå,
selv om det er det vi håper på. Derfor er det viktig å ha fokus på innbyggerne i Drammen og alle
som bor på Strømsø. Nå har idretten vært nok i fokus, de har gitt sitt klarsignal for utbygging av
området. Det er på høy tid at innbyggerne får si sin mening om denne massive utbyggingen, sier
han.
Ap ba om utsettelse
Gruppeleder for Arbeiderpartiet, Masud Gharahkhani, ba under formannskapsmøtet i går om å
utsette hele prosjektet. Bakgrunnen er prosessen i utbyggingsprosjektet, og det Ap mener er en
uakseptabelt dårlig forarbeid i forhold til det økonomiske perspektivet i saken.
– Utbyggingsprosjektet har vært preget av mangel på åpenhet hele veien. Høyre har hastet gjennom sine beslutninger og jeg er redd for at vi nok en gang opplever at bystyret tar beslutninger
på et grunnlag som ikke holder mål. Vi må ha fakta på bordet, sier Gharahkhani.
– Hvilke fakta er det du etterlyser?
– Det har vært, og er fremdeles, stor usikkerhet om prosjektets totale økonomi. Vi har en viktig
og nødvendig bydelssatsing i årene som kommer og det minste man kan krever er å få innsyn i
økonomien slik at idretten og politikerne skal være helt trygge på at det er nok penger til breddeidretten og vi forventer også at Høyre kan forsikre at spillemidler til Marienlystprosjektet ikke går
ut over satsingen i bydelene, sier han.
Vil ha folkeavstemming
Det er ingen tradisjon for å legge ut saker til folkeavstemming i Drammen, og ingenting tyder på
at det vil være aktuelt denne gangen heller. Allikevel mener Marheim i «Redd Marienlyst» at denne saken er så viktig at han ber politikerne tenke seg om en gang til.
– Vi håper at saken utsettes til 2015 og at de arrangerer en folkeavstemming på valgdagen.
Drammen Idrettsråd har hatt en dominerende rolle i spillet om Marienlyst, men nå må folket si
sitt, sier han.
– Hvor sikker er du på at innbyggerne faktisk ikke vil bygge ut Marienlyst?
– Det har slått meg at av alle de jeg snakker med er det svært få som støtter denne utbyggingen.
Vi må bli hørt, sier Marheim.
106

Ingen avtale enda
Drammen Idrettsråd gjennomførte sitt årsmøte der idretten med stort flertall ga grønt lys for Marienlystutbyggingen. Politikerne har gitt klart uttrykk for at de har ventet på idretten, og at det nå
ikke er noen ting som skal sette en stopper for utbyggingen på Marienlyst. Dermed kan Ticon Eiendom som skal utvikle området, puste lettet ut. Likevel mener Marheim at det kommer til å være
viktig å stå på hele veien ut.
– Ja, vi gir oss ikke i denne saken. Vi mener det er lite realistisk å tro at alt som er planlagt legges
dødt, men det må være lov å gå en runde til.
– Hva synes du er verst med at Marienlyst mest sannsynlig blir et av de største byutviklingsprosjekter i Drammen?
– Det er at politikerne ikke kan ha god nok kjennskap til hvordan banen på Marienlyst brukes i
dag. De unge bruker banen som tumleplass, en stor gruppe mennesker mosjonerer her og det
koster ingenting å bruke banen.
Marienlystbanen er kanskje det
viktigste grøntarealet i sentrum av
Drammen og det er vanskelig å
forstå at kommunen mener at
denne utbyggingen ivaretar barn
og unges interesser i tilstrekkelig
grad, sier Marheim til Dagsavisen
Fremtiden.
Denne hallen er nylig oppført i Haugesund og er tilsvarende den som friidretten er blitt
lovet på Berskog mot å gi opp Marienlyst. ILLUSTRASJON: NORGES FRIIDRETTSFORBUND
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Marienlyst: Indrefilet på billigsalg
Marienlyst-tomten blir solgt til en svært gunstig pris, og med liten risiko for utbyggeren, påpeker eiendomsutviklere og meglere som kjenner Drammen.
Drammen kommune får under 4.000 kroner kvadratmeter i tomtepris for boligene som planlegges på Marienlyst. En sammenligning med andre sentrumsprosjekter i Drammen viser en langt høyere pris.
Flere eiendomsutviklere og næringsmeglere Drammens Tidende har snakket med, bemerker at tomteprisen kommune får for indrefileten på Marienlyst er lav. Spesielt fordi tomten ikke er betalt for, men skal betales etter hvert som prosjektet reguleres, og leiligheter selges.
– Det er en lav pris. Ingen tvil om det. Alle prosjekter jeg har vært borti er priset vesentlig høyere
enn dette, sier Jan Gurrik, partner i Realist næringsmegling i Drammen.
Han ønsker ikke å være for bastant da han ikke kjenner alle detaljene i saken. Men at tomten skal betales
for etter hvert gjør avtalen enda gunstigere, påpeker han.
– Det skulle slått ut i høyere pris. Med så liten risiko, finnes det ikke noe bedre for en eiendomsinvestor. Det er mange som undrer seg over denne avtalen, sier han.

Rimelig
Flere i eiendomsbransjen i Drammen deler Gurriks oppfatning.
– Det kan virke som en lav pris. Og man betaler ofte mer for en tomt når man ikke må legge ut hele
kostnaden med en gang, sier Fredrik Torgersen, administrerende direktør i Stor-Oslo Eiendom som
blant annet bygger ut den gamle MSD-tomten på Solbakken med nesten 80 leiligheter.
I deres Drammensprosjekter ligger tomteprisene på rundt 6.000 kroner kvadratmeteren.
– Men det er mange forhold som avgjør en slik pris. Beliggenhet, størrelsen på prosjektet, grunnforhold og betalingsplan er med og bestemmer det, sier han.
Utbyggingssjef Tor Engebakken i Nedre Buskerud boligbyggelag sier noe av det samme.
– Det høres relativt rimelig ut. Det er i hvert fall ikke for mye, sier han.
Morten Corneliussen i Glitre Eiendom som bygger Tinghushaven påpeker at prisene ofte ligger fra 7.000
kroner og oppover til over 10.000 kroner per kvadratmeter.
– Drammen er blitt mye dyrere de siste årene, sier han.
Drammen kommune har gått sammen med Ticon Eiendom AS i et felles utviklingsselskap Marienlyst Utvikling (MU). Det er MU som kjøper tomten av kommunen.

To takster
Tomteprisen er basert på verdivurderingene fra to uavhengige meglere. DNB Næringsmegling for Drammen kommune, og DTZ Realkapital Verdivurdering for Ticon Eiendom AS. At eiendommen selges til markedspris er avgjørende for at avtalen er lovlig etter EØS-reglene.
Da enten gjennom en budrunde, eller via minst to uavhengige takster.
Ved hjelp av takstene kom man fram til tomteprisen på 3.838 kroner per m3. Bygger man for eksempel
30.000 m3 med bolig, slik det er estimert på Marienlyst vil det gi en total tomtepris på 115 millioner kroner.
Hva den endelige prisen vil bli vet man ikke før man i løpet av reguleringsperioden bestemmer hva
man skal bygge.
I avtalen med Ticon legges det også opp til at kommunen får 50 prosent av verdiskapningen av prosjektet.
Sammen med tomtesalget skal det finansiere en ny storhall på Marienlyst.

Tomt nå, betaling senere
Normalt er utlegget til tomtekjøp en betydelig risiko for en eiendomsutvikler. Det medfører vanligvis finanskostnader til lån, og binder opp egenkapitalen i selskapet. Det han være et hinder til å involvere seg i andre
prosjekter.
– Hvis det er slik at tomteprisen betales suksessivt etter som man utvikler og bygger ut, så høres
det ut som en svært fordelaktig avtale. Den eneste risikoen de sitter igjen med da, er markedsrisikoen, påpeker Per Bomann-Larsen, konserndirektør i Selvaag Gruppen.
Han påpeker at det er vanskelig å ha et fasitsvar på en tomtepris, og at eiendommer på Bragernes fort kan
ligge noen tusen over Strømsø.
– Det er mange økonomiske størrelser man skal bearbeide, og jeg kan ikke si at denne er helt feil. Men den
høres gunstig ut, sier han. Bomann-Larsen var blant dem som stusset da kommunen inngikk en avtale med
Ticon etter hemmelige forhandlinger høsten 2012.
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– Det var en stor avtale som vi andre ikke hadde mulighet til å være med på. Det var en litt spesiell
behandling. Men hva som lå bak, det aner jeg ingenting om, sier han.
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5000 underskrifter i bystyret
Aksjonsgruppen med Per Erik Marheim, Jan T. Røkaas og Thor Lund Kristensen i spissen har samlet
inn nesten 5.000 underskrifter på nett og papir de siste månedene.
I ettermiddag før bystyremøtet, overleveres de til ordfører Tore Opdal Hansen (H) og gruppelederne
for samtlige partier i bystyret.

– Møt opp
Røkaas vil gjerne ha med seg flere.
– Det er bare å møte opp kl. 16.30. Vi vil vise vår motstand mot planene på Marienlyst, og hvis flere vil
være med på det, er det bare fint, sier han.
I et innlegg i dagens Drammens Tidende argumenterer de for å utsette Marienlystsaken til den er
bedre utredet. Ikke minst økonomisk, skriver Marheim og co.
– Utred flere alternativer for lokalisering og finansiering av multifunksjonshallen, slik at en
unngår å bygge ned Marienlyst.

Sak i bystyret
Bystyret skal i sitt møte i kveld behandle sak om utviklingen av Marienlystområdet. Her skal de ta stilling til om de skal inngå avtale med Drammen Idrettsråd om flytting av friidrettsbanen til Åssiden, og
sette av penger til ny friidrettshall ved siden av. De skal også bestemme om Drammenshallen beholdes og en ny tvillinghall bygges ved siden av, og at driftsmodeller som for hallen også inkluderer samarbeid med Drammen Scener.

Planprogram
Bystyret behandler også en egen sak om planprogrammet for Marienlyst. I den saken skal politikerne
ta stilling til om planprogrammet er dekkende for planarbeidet som nå settes i gang på området, og om
foreslåtte utredninger og analyser er tilstrekkelig.
24.04.2014 THOR LUND KRISTENSEN , PER ERIK MARHEIM , JAN T. RØKAAS

Marienlyst Folkeavstemning i 2015
Vil ha et opprop til Drammenserne om Marienlyst, det er ikke bare idretten som skal høres i denne saken.
Kjære drammensere. Som dere vet skal bystyret onsdag 23/4 foreta et viktig valg som vil få stor betydning for utvikling av byen vår.
Dette valget vil også være en prøve på hvorvidt lokaldemokratiet fungerer i Drammen.
Som velgere har vi gitt våre bystyrerepresentanter vår tillit til å styre og utvikle Drammen til beste for
oss som bor her. Det vil selvsagt alltid være forskjellige meninger om hva som er best for byen vår.
Når det nå har oppstått en massiv motstand mot et enkelt vidtrekkende prosjekt, må dette tas på alvor.
Kommunens og ordførerens Marienlystprosjekt er av en slik art. Prosjektet er dessuten initiert av
kommunen selv. Velgerne har ikke gitt kommunen noe spesielt mandat til å gjennomføre prosjektet.
Under behandlingen av saken har ordfører og flertallet i bystyret tillagt årsmøtet i idrettsrådet en langt
større vekt enn de mange kritiske uttalelsene som har kommet fra byens øvrige borgere.(konf. leserinnlegg i mediene). Dette hadde for så vidt vært greit hvis det bare dreide seg om å bygge et nytt idrettsanlegg. I denne saken dreier det seg jo om noe langt mer. Det dreier seg om den videre utviklingen av byen vår.
Idrettsrådet har verken ansvar eller noe mandat til å drive byutvikling i Drammen.
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et er bystyret som har ansvaret for dette. Likevel syntes det å være Idrettsrådets årsmøtevedtak som
er begrunnelsen for å fortsette planarbeidet med sikte på boligbebyggelse på Marienlyst. Hva slags
lokaldemokrati er dette?
Undertegnede av dette oppropet har dannet en aksjonskomite som har fått navnet “Redd Marienlyst”.
Vi ønsker å være et talerør for alle drammensere som er motstandere av kommunens forslag til blokkbebyggelse på Marienlyst.
For å dokumentere drammensernes store motstand mot Marienlystprosjektet, vil vi overrekke et stort
antall underskriftslister til ordføreren i forkant av bystyremøte 23/4 -2014.

Vår appell til bystyret er:



Utsett saken til den er skikkelig utredet, ikke minst økonomisk.
Utred flere alternativer for lokalisering og finansiering av multifunksjonshallen, slik at en
unngår å bygge ned Marienlyst.
Å bygge ned Marienlyst er en irreversibel handling. Ikke ødelegg Marienlyst Idrettspark og friluftslivområde for våre etterkommere!
Det er ikke bare Idrettsrådets stemme som skal høres i denne saken.
Alle Drammensere må få slippe til. Det kan best skje ved en folkeavstemning ved neste kommunevalg.
24.04.2014 RAGNHILD ASK CONNELL

Aksjon i bystyret
Aksjonsgruppen «Redd Marienlyst» troppet opp på bystyremøte med plakater og 5000 underskrifter
mot Marienlystplanene.
Det hjalp ikke stort. Bystyret med Høyre, Frp, Venstre og KrFs stemmer stemte for å gå inn for planene
om utvikling av Marienlystområdet. Ap, SV og Haydar Øzbal stemte alle for å utsette saken.
- Det var ikke spesielt overraskende. Det er tydelig at kommunen vil gå videre med dette prosjektet. Nå
vil de bruke mye penger på utredninger. Men nå må vi bare følge med videre, sier Per Erik Marheim i
aksjonsgruppen "Redd Marienlyst".
Sammen med initiativtakerne Jan T. Røkaas og Thor Lund Kristensen i aksjonsgruppen har han samlet inn nesten 5.000 underskrifter på nett og papir de siste månedene. Disse ble overlevert varaordfører Tove Paule og alle partienes gruppeledere i en såkalt deputasjon før bystyret i går.

Møtte opp
I innlegget til politikerne argumenterte de for å stoppe Marienlystplanene, og la folk i Drammen få avgjøre områdets framtid i en egen folkeavstemning.
De ønsker at saken utredes mer og bedre. Ikke minst økonomisk.
– Utred flere alternativer for lokalisering og finansiering av multifunksjonshallen, slik at en
unngår å bygge ned Marienlyst, var Marheims råd til politikerne.
Han ble ikke hørt av politikerne.
- Jeg synes det er bemerkelsesverdig at blant folk vi snakker med, så er to av tre som er imot nedbyggingen. Vi kunne sikkert fått dobbelt så mange underskrifter hadde vi bare hatt tid til å samle det inn,
mener han.
Nå vil de ikke gi seg.
- Nei, nå kommer jo reguleringsplanarbeidet. Vi skal passe på å gå sterkt inn der, sier Marheim.

Bystyret går for avtaler
Bystyret behandlet saken om utviklingen av Marienlystområdet. De vedtok å inngå en avtale med Drammen Idrettsråd om flytting av friidrettsbanen til Åssiden, og sette av penger til ny friidrettshall ved siden av.
De vedtok at Drammenshallen skal beholdes og en ny tvillinghall bygges ved siden av, og at driftsmodeller
som for hallen også inkluderer samarbeid med Drammen Scener.
Bystyret vedtok planprogrammet for Marienlyst.
Leserinnlegg 1
Har friidretten i Drammen noen verdi. Skal vi legge ned hele friidretten i Har friidretten i Drammen noen
verdi. Skal vi legge ned hele friidretten i Drammen.
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Det sier seg selv at utendørsbane og innendørshall med dekke og bane tilrettelagt for friidrett må ligge på
samme sted. Marienlyst har litt et enda større senter for idrett og sport og ligger sentralt i byen, med god
kollektivtrafikk dekning og sykkel og gangveiers tilgang fra alle kanter og med Idrettens hus rett (med Buskerud friidretts krets) og treningssenter med avtaler med friidretten rett ved.
Marienlyst er en grønn lunge i byen som gir fri sikt over mange av byen fellesområder og fellesanlegg. Nye
bynære turruter fra Strømsø torg og opp til marka sluses gjennom Marienlyst og alle kan komme hele døgnet å traske en halv eller hel runde rundt banen når det måtte passe. Tidligere var det også en flott allé fra
museums parken forbi Marienlystbanen og som fortsetter opp Bikkjestykket og mot Austad gård, hvor også
turforslaget opp mot Blekktjern går; den nyplanta alléen langs den nye gangveien, med adskilt sykkelfelt, vil
forhåpentlig vis vokse seg like flott om den får plass, lys, luft og tid.
Du tenker kanskje ikke over det men når du ikke kan se lenger enn fra blokk til blokk når du står i kø, i
skyggen og du ikke husker sist du så fotballstadion fra veien kommer du til å skjønne hva som har gått tapt.
Omkringliggende skoler er helt avhengig av å ha tilgang Drammenshallen for at gymtimeplanen skal gå
opp, og hallen brukes stort sett hele dagen hver dag. Det er nok sikkert på tide med litt vedlikehold og opppussing og sikkert oppgradering til større arrangementer til store arrangementer, men er skeptisk til om
tilrettelegging til friidrett har noen form for fokus der.
Dagens Drammenshall har et eget siderom som åpnes for å a 100 meter rett bane til sprint, egen lengde
grop og nett til diskostrening, og bl.a. feste til startblokker. Andre haller har mulighet til dosering i svingene,
da innendørs 200 meters baner har for kort radius mot utendørs 400 m. baner, noe som gjør det mulig med
god kvalitet 200 meters trening og løp (doseringa kan fjernes før andre arrangement som håndball, innebandy og fotball f.eks.
Friidrett i Drammen, og på Marienlyst, har lange store og stolte tradisjoner og historie, og er en drivkraft for
nærliggende klubber på Østlandet, og har også besøk klubber lenger unna, men sine faste store og gode
arrangement på velbrukte anlegg.
Jeg mener også selv at selve utendørsbanen kan flyttes nærmere Drammen VGS, i retning av Museumsparken, da det er et ganske stort grusområde bak banen som har blitt brukt av sirkus og tivoli, for å gi plass
til ny og større Drammenshall. Det er også plass bak Drammenshallen, altså mellom veien og dagens
Drammenshall til å bygge større, og parkering kan kanskje ordnes under hall eller bane, eller om man vil
ihvertfall i 2 etasjer på områder som i dag er tilgjengelige eller åpne, men med masse boliger der kan jeg
ikke skjønne at akkurat det skal bli no lettere.
Og spørsmålet om man skal dra ut av byen for å komme til viktige fellesbygg, anlegg og områder eller om
man som man enda kan i dag nettopp dra INN til byen for viktige felles bygg, anlegg, områder og funksjoner blir også aktualisert, selv om å bo tett og utnytte plassen nok er en riktig vei mot framtiden er ikke å
ødelegge fells områdene.
Støtt opp om kampanjen og skriv under på underskrifts kampanjen! Koster det knapt et minutt, mens områder som Marienlyst kan man kanskje aldri få igjen om man mister dem (bare fordi man er grådige og
griske).
Leserinnlegg 2
Veldig bra .. Folkets røst skal også bli hørt. Marienlyst er et unikt område for oss som bor her og for kommende generasjoner. Det skal ikke være idretten som skal legge føringer for hva vi Strømsøbeboere ønsker av byutvikling. Vi er mange med meg som ikke ønsker blokkbebyggelse i dette området. Drammen har
et perspektiv om fremtidig byutvidelse og da vil det være galematias å fjerne bydelens "grønne lunge " !
Leserinnlegg 3
Redde hva da? En bane som er ubrukelig i konkurranser og som veldig, veldig få personer bruker?
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29.04.2014 JOHAN BAUMANN , GRUPPELEDER FOR HØYRE I DRAMMEN BYSTYRE

Byutvikling Høyre og Marienlyst
Vi håper på mange gode innspill i høringsrundene.
SKEPTISK: GOD AVGJØRELSE– Jeg synes det er en god avgjørelse, og jeg er veldig glad

Marienlystprosjektet ser Høyre en mulighet til å videreføre den gode byutviklingen som har funnet sted i
Drammen de siste 20 årene.
Det en vei å gå for å få satt fart i utviklingen av Strømsø bydel med aktivitetsarealer og anlegg for den vanlige drammenser, kombinert med nye idrettsanlegg og gode bomiljøer. En forutsetning for prosjektet er tilgjengelighet for alle og en grønn profil som sikrer Drammens forpliktelser som en av Fremtidens byer.
I og med at Marienlyst er og skal fortsette å være et sted for idrettsvirksomhet på alle nivåer, og at det er
idretten som skal sikres nye anlegg det ikke er plass til i den vedtatte økonomiplan, var det en naturlig forutsetning at Drammens idrettsråd (DIR) fikk anledning til å gi sin uttalelse. Hvis ikke idretten tidlig ble involvert i prosessen, ville det nesten vært som om storting og regjering skulle behandle en ny OL søknad før
idretten hadde fremmet sitt syn.
Drammen Idrettsråd (DIR) har gitt saken en grundig behandling som førte til at Årsmøte mot en stemme
vedtok en avtale med Drammen kommune om videreføring av prosjektet. Avtalen er nå underskrevet etter
at den også er vedtatt i bystyret. Dette gir et godt grunnlag for det videre planarbeidet.
Bystyret behandlet 22. april planprogrammet som skal føre fram til en reguleringsplan for Marienlyst prosjektet. Forslaget til planprogram hadde vært ute til offentlig høring og har fått innspill fra
blant andre offentlige myndigheter, interesseorganisasjoner og private. Dette er hensyntatt i temaene som skal utredes i planprogrammet.
Dette er altså ikke det endelige vedtaket på bygging av Multifunksjonshall på Marienlyst eller flytting av friidrettsbanen. Det er kun et skritt på veien som også sikrer god medvirkning fra drammenssamfunnet.











Alt bystyret har vedtatt, er:
Plassering av påbygging på Drammenshallen som er nødvendig for reguleringsplanprosessen.
Avtalen om Marienlyst utvikling, som er nødvendig for å kunne realisere prosjektet. I denne forbindelse skal
det påpekes at i denne avtalen er det nedfelt hvordan partene skal skilles, hvis prosjektet ikke blir gjennomført.
Elementene i den videre reguleringsplanprosessen er som følger.
Det er gjennom reguleringsplanprosessen vi får fram hva de endelige realitetene i Marienlystprosjektet er.
Hvordan skal området utnyttes, hva slags hall og idrettsanlegg, hva slags bolig og næringsbygg, hva med
idrettens kompetansesenter for vår region? Hvordan skal vi sikre de beste friområdene og aktivitetsområdene for allmennheten?
Det er i dette arbeidet medvirkningsprosessen fra drammenssamfunnet er sikret og må brukes. Første
høring var i forbindelse med utarbeidelsen av planprogrammet.
Det er i denne prosessen politikerne kan sikre grønne aktivitetsområder for Drammenserne og at prosjektet
blir i tråd med Fremtidens byer konseptet. Dette er viktig for Høyre.
Det er denne prosessen som er grunnlaget for å kvalitetssikre de økonomiske forutsetningene for prosjektet.
I bystyredebatten ble det stilt en rekke spørsmål om detaljutredninger av ulike temaer og at prosessen måtte utsettes inntil disse forelå. Temaene i den foreslåtte konsekvensutredningen i planprogrammet fanger
opp mange av de forespurte utredninger eller representerer grunnlaget for å foreta ytterligere detaljutredninger. Det er derfor ingen grunn til å utsette arbeidet.
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Kort sagt uten et godt reguleringsplanarbeid er det umulig og si ja eller nei til Marienlystprosjektet. Planarbeidet må baseres på fakta ikke antakelser. For Høyre er det viktig at i en så betydningsfull byutviklingssak,
som også har stor betydning for idretten i Drammen, må vi sikre at beslutningsgrunnlaget er det beste og
det blir det med en grundig reguleringsplanprosess.
I Høyre ser vi fram til det videre arbeidet med reguleringsplanen og håper på mange gode innspill i
høringsrundene.
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Derfor må idretten si ja
Av ODD MYKLEBUST 24. mars 2014

Idretten må si ja til Marienlyst-planene tirsdag kveld. Den har egentlig ikke noe valg.
Dermed kan snart de første spadestikkene tas, og den mest forunderlige byutviklingsprosess i manns minne når et klimaks.
«Dette er ikke et byutviklingsprosjekt. Det er et idrettsprosjekt», gjentok ordfører Tore
Opdal Hansen gang på gang på Drammensdebatten nylig, vel vitende om at enhver
med bedre gangsyn enn en blindebukk selvsagt vet at dette ikke er enten eller, men
både og. Dessuten solgte ordføreren selv inn planene som et byutviklingsprosjekt den
gangen han presenterte dem for formannskapet. Det betyr ikke at ordføreren har hukommelse som en døgnflue, for ordene er likevel velvalgte. Dette handler om politikk, troverdighet, valgløfter – og det handler om å finte ut Arbeiderpartiet allerede før valget.
Årsaken til at ordføreren konsekvent bruker ordet idrettsprosjekt om å utvikle et helt
område i Drammen sentrum, er blant annet for å binde idretten til masta. Hadde han
fortsatt med å bruke ordet byutvikling, måtte han inkludert flere aktører, og risikoen for
flere innsigelser og protester ville vært åpenbar. Dessuten kunne han risikere å få Fylkesmannen på nakken. Idrettens Jan Rockstad hevdet på folkemøtet at han følte seg
presset av kommunen, og at idretten sto overfor et slags valg mellom pest eller kolera.
For makten i rådhuset fortoner det seg annerledes.
De vil mene at idretten nå står overfor valget mellom gull eller gråstein, og gråstein i denne sammenhengen er den eksisterende Marienlyst-tomta med en hall
som har sett bedre dager, en antikvert friidrettsarena og tivolitomt så trist at selv
sirkuselefantene har meldt flytting.
«Gullet» er i denne sammenhengen ikke bare en utvikling av Marienlyst, men en gavepakke for bydelen Åssiden, og muligens også andre bydeler. Her handler det om en
massiv idrettssatsing i hele byen som kommunen selv ikke har muskler til å betale. Derfor kommer investorer på banen – egentlig i kjent Høyre-stil.
Dette handler ikke bare om en eiendomsaktør, men alle som investerer i nye boliger. Det var jo akkurat slik Papirbredden, høyskolen og Union Scene ble skapt,
og som senest mandag denne uken ble hyllet av byutviklingsguruen Erling Dokk
Holm i en kronikk i Dagens Næringsliv.
Dermed legger ordfører Opdal Hansen fram en plan som innfrir de forventninger velgerne hadde ved sist lokalvalg, nemlig en forventning om en massiv idrettssatsing. De
kornene ble sådd ved at Høyre plasserte tre tidligere idrettstopper i de tre viktigste politiske posisjonene etter ordføreren: Den tidligere skipresidenten Johan Baumann ble
gruppeleder, den tidligere idrettspresidenten Tove Paule ble varaordfører og den tidligere lederen i Drammen Håndballklubb Kristin Haftorn Johansen ble leder for komiteen
med ansvar for byutvikling, kultur og idrett.
Dette handler også om å sette Arbeiderpartiet sjakk matt i god tid før valgkampen. Arbeiderpartiet har ment alt det som går an å mene i denne saken. Til å begynne med
heiet Ap på planene, akkurat som Høyre. Så ble Ap skeptiske etter hvert som de forsto
at Marienlyst-utbyggingen var upopulær hos de mange Marienlyst-vennene. Da etter
hvert idretten sa nei, gjorde Ap det samme og skjøv samtidig idretten foran seg: Siden
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idretten er skeptisk, så er Ap det også. Når idretten nå ombestemmer seg, så må jo Ap
gjøre det samme. Og gjett, denne runddansen kommer Ap til å bli minnet om hele veien
til valgurnene.
Sier idretten nei til Marienlyst-planene, vil den alltid være fordømt. Da sier den
nei til hundrevis av millioner kroner, utbygging av bydeler og utviklingsmuligheter for tusenvis av nye og unge drammensere, og kanskje enda viktigere: Den får
kommunen som motspiller. Har den råd til det? Er virkelig et samlet idrettsrike på
Marienlyst så viktig?
Det innlysende svaret på dette er nei. Det betyr imidlertid ikke at Marienlyst-saken er
over. Fortsatt svever noen ubehagelige spørsmål i luften: Er det riktig pris? Har kommunen solgt seg for billig? Hva skjer egentlig med Drammenshallen – blir den bare et
oppussingsobjekt eller en messehall? Og hva er det egentlig bydelene får, helt til slutt?
Og ishallen, når kommer den?
Alle disse spørsmålene er der, men for idretten blir fremtiden enklere om den
gjør som Tore Opdal Hansen og hans høyre hånd, ringreven Johan Baumann,
sier. Hvis ikke venter en ørkenvandring rundt neste sving. Derfor er idretten nødt
til å si ja.
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DRAMMEN IDRETTSRÅD (DIR)
Schwartz gt. 6 ‐ 3003 DRAMMEN ‐ tlf. 32 01 61 69 ‐ mobil 41900179
E-post: oddvar.moen@nif.idrett.no - Hjemmeside: http://www.drammenir.no

Pressemelding / Invitasjon fredag 25. april 2014.
En endelig samarbeidsavtale mellom Drammen kommune og Drammensidretten ved DIR er nå klar
og vil bli underskrevet av byutviklingsdirektør Bertil Horvli og DIR’s styreleder Jan Rockstad i
Drammen Rådhus i dag kl. 15.00. Pressen inviteres til å overvære signeringen og til å kunne stille
spørsmål og få ajourførte svar basert på reelle fakta i en sak som media har viet så stor oppmerksomhet de siste månedene.
Drammen IR er meget godt fornøyd med bystyrets vedtak på onsdag og med den reviderte samarbeidsavtalen som vil medføre et betydelig anleggsløft for idretten i Drammen. I en by som har nest dårligst anleggsdekning blant landets 40 største kommuner så vil en slik utvikling der anslagsvis 250 MNOK settes av til
positiv og god anleggsutvikling, innebære et reellt anleggsløft. Brutto (inkludert bl.a. mva og spillemidler)
vil kommunen bygge idrettsanlegg for 350-400 millioner på Marienlyst og Berskaug de nærmeste årene.
For styret i Drammen IR var det helt nødvendig å få aksept for de tillegg og tilføyelser i den opprinnelige
avtalen som ble vedtatt på vårt årsmøte 25. mars, ref. side 6 i vedlagte årsmøteprotokoll. Det var derfor positivt å høre varaordfører Tove Paule si fra bystyrets talestol at alle disse innspill nå vil være ivaretatt i den
endelige avtalen. Like viktig er det at både avtalen og lederen av bystyrekomiteen for byutvikling, Kris
Haftorn Johansen, presiserer at denne utviklingen på to av byens største idrettsområder ikke skal gå ut over
byggingen av idrettsanlegg i bydelene. Denne utbyggingen vil bli gjennomført i hht bystyrets vedtak av LTB
i november.
Den største „vinneren“ i denne kommende anleggsutviklingen vil være friidretten i Drammen og omegn. De
vil om 2-3 år ha fått nytt og topp moderne friidrettsanlegg på Berskskaug. Uteareneaen vil bli en av landets
beste og igjen åpne for at byen kan arrangere friidretts-NM og andre store konkurranser. Og friidretten vil få
et innetilbud som skal gi mulighet for at byens klubber igjen kan arrangere U-NM innendørs slik de så ofte
gjorde i Drammenshallen inntil den ble utkonkurrert av nyere friidrettshaller. Og på Marienlyst vil det bli
etablert et mindre friidrettsanlegg av typen Friplassen som vil gi skolene i området og ungdommen på
Strømsø mulighet for fortsatt å drive med de fleste av friidrettens mange øvelser.
For DIR og for Buskerud IK er det viktig at man nå har fått kommunen med på en helhetstenkning på Marienlyst og kan få realisert et Campus Marienlyst som vil bety mye både for topp- og breddeidretten og ikke
minst for idrettsutdanningen i regionen. Videre har det vært helt avgjørende at alle idretter som i dag har
aktiviteter på Marienlyst eller på Berskaug vil få nye tilbud og anlegg i samme område eller gode erstatningsanlegg.
For Drammen IR
Jan Rockstad

Oddvar H. Moen

Styreleder DIR

Daglig Leder DIR
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02.05.2014 TERJE SELVIG PENSJONIST OG JURIST

Barn og unges interesser
Kommunens barnerepresentant har allerede signalisert at han er sterkt imot bygging av boliger på Marienlyst. Han har ganske riktig påpekt at idrettsrådet ikke representerer interessene til alle barn og
unge i Drammen.
Planprogrammet for Marienlyst ble vedtatt av bystyret i møte 23.04.2014, sak 42. I planprogrammet er
forholdet til barn og unges interesser i planleggingen bare sparsomt omtalt som et særskilt utredningstema.
Det heter riktignok under planprogrammets pkt. 6.5, nærmiljø og idrett, at barn og unges bruk av området herunder behovet for erstatningsareal skal vedlegges spesielt. Men det er her ikke vist til Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (RPR) og nærmere redegjort
for hvilke krav som disse retningslinjer stiller til den kommunale planleggingsprosessen.
Det er også oppsiktsvekkende at heller ikke fylkesmannen har vist til de rikspolitiske retningslinjene i
sin høringsuttalelse til planprogrammet og at dette tema må inngå som et viktig element i programmet.
Med hjemmel i plan- og bygningsloven er det gitt rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges
interesser i planleggingen. RPR ble vedtatt i statsråd 01.09.1989. Formålet med disse retningslinjene
er bl.a. å synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og byggesaksbehandling etter
Plan- og bygningsloven, herunder gi et grunnlag for å vurdere saker der barn og unges interesser
kommer i konflikt med andre hensyn og interesser.
En slik konflikt foreligger i Marienlystsaken. RPR vil gjelde alle arealer og anlegg som er av betydning for barn og unge og uttrykket barn og unge gjelder aldersgruppen 0–18 år. Selvsagt vil
det innenfor denne gruppen være høyst forskjellig behov og forutsetninger.
Når er planforslag legges fram, skal ifølge veiledningen til rikspolitiske retningslinjer skal prosjektets konsekvenser for mindre barn og unge vurderes.
Det må kartlegges barn og unges bruk av området i dag og hvordan utearealene blir etter utbyggingen.
Videre fremtidig trafikkforhold og hvordan veisystemet blir rundt planområdet for barn under 10 år. I
konfliktsaker vil det gjerne være forskjellig syn på i hvilken utstrekning arealer faktisk er i bruk. I denne
type saker, som i Marienlystsaken, er det derfor spesielt viktig å kartlegge den faktiske bruk av arealene. Her vil medvirkning fra barn og unge være viktig.
I denne saken er området i kommuneplanen avsatt til «offentlig formål, friområde med underformål
idrettsplass». Ved omdisponering og omregulering av slike arealer skal det i h.h.t. RPR skaffes fullverdig erstatningsareal. Det er ikke et hvilket som helst erstatningsareal som kan aksepteres.
Det må bl.a. ha tilsvarende kvalitet og størrelse, tilsvarende tilgjengelighet i forhold til avstand, dekke
behovet i den aktuelle bydelen, gi mulighet for ulike typer lek til ulike årstider og kunne brukes av ulike
aldersgrupper og som kan gi mulighet til samhandling mellom barn og unge og voksne. Erstatningsarealer beliggende i en annen del av byen, f.eks. på Åssiden vil vanskelig fylle kravet til fullverdig erstatningsareal.
Rikspolitiske retningslinjer pålegger derfor kommunen å foreta en vurdering av planens konsekvenser
for barn og unge. Den sier også at dersom det oppstår konflikt om et areal, skal barn og unges interesser gå foran andre interesser/hensyn..
Dette viser klart den såkalte Myra-saken fra Trondheim i 2008. Bystyret i Trondheim vedtok 29.03.07
reguleringsplan for Kyvannsvegen 12, Myra. Reguleringsplanen medførte omregulering av deler av
idrettsplassen fra offentlig friområde til boligområde og offentlig byggeområde for barnehage.
Reguleringsplanen ble påklaget, og da fylkesmannen erklærte seg inhabil, behandlet Miljøverndepartementet klagesaken. Saken ble avgjort med begrunnelse nettopp i at hensynet til
barn og unge må gå foran utbyggingsinteressene.
I departementets grunngiving går det fram at « det finnes ikke erstatningsarealer i nærmiljøet
som har samme eller tilsvarende kvaliteter og egenskaper: nært, tilgjengelig, uten trafikkfarlig
atkomst, og med en størrelse som tillater mange ulike aktiviteter.»
Behovet for gode nærmiljøer for barn og unge og med tilgang på trygge og varierte områder for lek og
aktiviteter var her utslagsgivende. Myra hadde slike kvaliteter. Avgjørelsen viser at regjeringen vil
håndheve RPR strengere sa miljø- og utviklingsminister Erik Solheim i en pressemelding etter at beslutningen var fattet (02.01.2008).
Etter mitt syn har også Marienlyst-området gode kvaliteter for barn og unge og saken har på mange
måter paralleller til Myra-saken i Trondheim. Kommunens barnerepresentant har allerede signalisert at
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han er sterkt imot bygging av boliger på Marienlyst. Han har ganske riktig påpekt at idrettsrådet ikke
representerer interessene til alle barn og unge i Drammen.
Når nå planprosessen ruller videre og det blir fremmet et privat forslag til reguleringsplan for
området, er det viktig at statlig fagmyndighet kommer på banen i forhold til Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen.
09.12.2014 HERBORG BERGAPLASS

Boligutbyggingen på Marienlyst er helt i det blå
Det er ennå uvisst når de første boligene på Nye Marienlyst vil reise seg.

Kraftige protester
Ikke bare idretten reagerte da Marienlyst-planene ble kjent. Beboere i området våknet
også, og Aksjonsgruppen «Redd Marienlyst» så dagens lys.
Da bystyret behandlet Marienlyst-saken i april, overrakte aksjonsgruppen over 5.000 underskrifter til bystyret. Det
hjalp ikke. Bystyret velsignet avtalen med idrettsrådet. Men lederne i aksjonsgruppen gjorde det klart at de ikke ga
opp kampen selv om de ikke nådde fram i denne omgang. Når reguleringsprosessen kommer i gang, får motstanderne av boligplanene på Marienlyst si sitt i høringsrundene.
Arbeiderpartiet ønsker heller ikke boliger på Marienlyst. I motsetning til Høyre, mener Arbeiderpartiet det er fullt mulig
å realisere Campus Marienlyst uten boliginntekter, hvis kommunen og fylkeskommunen går sammen.

I kulissene jobber Drammen kommune og Ticon Eiendom med gigantprosjektet på Marienlyst. Men fra
det stormet som verst rundt planene for ett års tid siden, og kommunen kom til enighet med idrettsrådet i mars, har det vært liten framdrift offentlig.
– Det er nok ikke noe nytt. En milepæl blir å komme i gang med reguleringsprosessen, sier
byplansjef Hilde Haslum.

Realistisk?
Når det vil skje er uklart.
– Men det må komme noen avklaringer i løpet av våren, mener hun.
Avklaringene Haslum snakker om gjelder i første rekke hvorvidt planene om blant annet 300–400 boliger, multifunksjonshall og et campus (toppidrettssenter) er mulig å realisere nå.
Hvis Marienlyst Utvikling AS, som Ticon og kommunen eier halvparten hver av, lander på at det ikke er
økonomi i prosjektet foreløpig, kan utviklingen trekke i langdrag. Det vil i så fall bety at mye annet
også stopper opp, ikke minst utviklingen i Berskaug-området på Åssiden.

200–300 millioner
Da planene om boliger på Marienlyst ble kjent, vakte det store protester, både i idrettskretser og blant
beboere i området. Idrettsklubbene ga seg imidlertid da Drammen Idrettsråd fikk på plass en avtale
med Drammen kommune i mars i år.
Avtalen sikrer idretten nye anlegg på Berskaug, og 50 millioner i netto tilskudd til bygging av ny friidrettsbane og hall med flerbruksmuligheter.
Men det kommunale tilskuddet er basert på salg av tomt på Marienlyst til Marienlyst Utvikling AS og inntekter fra boligsalg til Drammen kommune. Før det begynner å trille bo-
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ligkroner fra Marienlyst inn i kommunekassen, blir det altså ikke anleggsbygging på Berskaug eller multifunksjonshall på Marienlyst.
Tomtesalget og deltakelsen i Marienlyst Utvikling AS skal gi kommunen et overskudd i størrelsesorden
200–300 millioner.
24. jan. 2015

● Sterke meninger mot boligblokker på Marienlyst
● Bare nostalgi?

Kamplysten lever




BYDELSKONFERANSE STRØMSØ/DANVIK
Sted: Marienlyst skole Møteleder: Elisabeth Lindberg (H)
Frammøtte: ca 50 pers.
Tema: Forslag til ny arealplan
Innlegg: Ingen, fordi kommunen hadde klusset med invitasjonen til Nybyen beboerforening, Elevrådsleder ved
Marienlyst skole og Ski‐ og ballklubben Skiold

Det manglet ikke på nei, nei og atter nei til Marienlyst‐planene. Men hva er egentlig argumentene mot?
Det lurer Kai Hornslien fælt på. Han bor på Marienlyst.
Motstanderne mot planene om å flytte idrettsanlegg til Berskaug og bygge boliger på Marienlyst møtte mannsterke
opp på bydelskonferansen. I tur og orden hamret de løs mot planene.
Men Hornslien ble ikke særlig klokere.
– Jeg fikk ingen kvalifiserte argumenter. Det er bare «vil ikke». Er det bare nostalgi? undrer han.
– Vederstyggelighet
Konferanseleder Elisabeth Lindberg (H) behøvde bare å ta ordet Marienlyst i sin munn, før hender føk i været.
– Boliger på Marienlyst er en vederstyggelighet, meldte en representant for Aksjonsgruppen Redd Marienlyst.
Foreløpig er ingen detaljer, som høyde på boligblokkene, klare. Derfor skar konferanseleder Lindberg av alle tilløp til
detaljdebatt.
Det eneste som er tema i arealplanen er om formålet for Marienlyst‐området skal endres fra idrett til boliger.
Lindberg er ikke det minste overrasket over at Marienlyst‐planene dominerte den godt besøkte konferansen.
– Kjempebra, synes Høyre‐politikeren om både oppmøtet og engasjementet.
Oppdaterte seg
Kari Opperud, som bor i Skistadbygget i hjemmeperiodene fra misjonærjobben i Japan, hadde en lærerik kveld.
– Nå forsto jeg hvorfor folk er imot Marienlyst‐planene. Og jeg forstår at idretten ikke kastes på dør, sier Opperud.

Om noen år blir hun pensjonist, og pensjonisttilværelsen skal tilbringes i Drammen sentrum. Derfor synes hun det var vel an‐
vendt tid å oppdatere seg på hva som skjer i bydelen.Og det er mer på gang enn Marienlyst‐utbyggingen. Opperud fikk blant
annet vite at i arealplanen legges det opp til park på Rundtom. Nye grøntarealer trengs definitivt på Strømsø.
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20.03. 2015 Fredrik Haaning, bystyrekandidat Drammen Høyre

Ap snur kappen etter vinden på Marienlyst
Det er med stor undring jeg registrerer at Drammen Ap utpeker det planlagte byutviklingsprosjektet på Marienlyst
som en av hovedsakene i valgkampen.
Utbyggingen på Marienlyst er vedtatt av et enstemmig formannskap, et enstemmig bystyre (med unntak av Drammen
Byliste med 1 stemme) og med 56 av 60 stemmer i idrettsrådet.
Drammen Ap er godt representert i både formannskap og bystyre og har med andre ord enstemmig gått inn for prosjektet som er av stor betydning for utviklingen på Strømsø og tilbudet til idretten i Drammen. Når alle parter har blitt
enige om å gjennomføre prosjektet snur altså Ap med den begrunnelsen at de ikke har dårlig tid, at det er mange
ubesvarte spørsmål og at Ap har forslag til langt bedre løsninger enn det de selv har vært med på å vedta. Hva er så
bakgrunnen for denne vinglingen fra Aps side?
Allerede i 2008 fremsatte idretten et ønske om en ny idrettshall på Marienlyst. Drammenshallen har store begrensninger når det gjelder flerbruk og fyller ikke lenger det behovet som har vokst fram med en økende befolkning.
Drammen kommune gjør det helt klart at uten fremmedfinansiering har ikke kommunen økonomisk kapasitet til å
etterkomme idrettens ønsker.
Administrasjonen i Drammen kommune og Ticon Eiendom AS satt seg sammen for å se om det var mulig å finne gode
løsninger med tanke på å utvikle Marienlyst-området til et «levende» område som er noe mer enn en friidrettsbane
som forfaller og benyttes i beskjeden grad og av et fåtall personer og noe mer enn et jorde midt i sentrum hvor tivoliet får plass to ganger i året og som store deler av året står fullstendig ubenyttet. Formålet var også å finansiere nye
innendørsarealer som idretten har etterspurt og har behov for.
For å utvikle Strømsø sentrum trengs store investeringer, også for å etterkomme idrettens behov. Med en delvis utbygging av Marienlyst-området med bolig- og næringsarealer kunne man få midler til å dekke idrettens behov samtidig som området blir opparbeidet med helt andre kvaliteter enn i dag. Kommunen og Ticon Eiendom AS utarbeidet
derfor en mulighetsstudie som ble presentert for de folkevalgte og idrettens representanter i august 2012.
Det endte med at det ble inngått en avtale mellom Drammen kommune og Ticon Eiendom AS hvor Drammen kommune stiller med tomteareal og Ticon Eiendom AS med nødvendig investeringskapital. Man stiftet et felles utbyggingsselskap og det anslåtte økonomiske resultatet for Drammen kommune er i dag anslått til mellom 250 og 350
millioner.
Disse midlene skal benyttes til nye idrettsanlegg på Berskaug, ny flerbrukshall i tilknytning til Drammenshallen og
opparbeidelse av en ny aktivitetspark på Marienlyst. I arealmessig sammenheng innebærer prosjektet at friidrettsbanen på ca. 15 mål blir borte, men vi får en aktivitetspark på ca. 20 mål og et grøntområde mellom bebyggelsen på ca.
13 mål i tillegg til det arealet en ny flerbrukshall beslaglegger. Det har vært stilt spørsmål rundt åpenheten i prosessen som førte til avtalen mellom en privat aktør og Drammen kommune.
Prosessen kunne vært gjennomført på en annen måte, men det er ikke uvanlig at private aktører og det offentlige på
denne måten lager gode løsninger sammen. Jeg kan vanskelig se for meg en avtale som hadde blitt bedre for Drammen kommune med en annen utbygger/samarbeidspartner. Det å bygge koster om lag det samme for alle i en slik
skala og få aktører har ønske og evne til å gjennomføre et prosjekt med et slikt omfang både når det gjelder størrelse
og kompleksitet.
For å sikre at avtalen ble basert på kommersielle og offentligrettslige prinsipper ble det avholdt to uavhengige verdivurderinger av to av Norges største megler/analyseselskaper fra Oslo og man baserte deretter avtalen på et gjennomsnitt av disse to verdianalysene.
Avtalen mellom Drammen kommune og Ticon Eiendom AS ble signert etter vedtak i formannskapet og bystyret. Den
er bindende for begge parter og det er nedlagt store summer og mye arbeid i prosjektet.
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Aps ordførerkandidat mener vi kan beholde alt som det er i dag samtidig som vi bekoster nye store anlegg til idretten
på Berskaug.
Det skal løses ved å selge Strømsø Videregående skole i Tollbugata (som ikke eies av Drammen kommune, men av
Buskerud fylkeskommune), samt Strømsø skole i Telthusgata. Begge eiendommene er bebygd med delvis verneverdig
bebyggelse og kan ved et salg i beste fall (såframt man eier begge eiendommer) innbringe noen få titalls millioner
kroner – forutsatt omregulering fra offentlig formål.
Dette er en «dråpe i havet» når det gjelder oppføring av store nye idrettsanlegg.
Slik jeg ser det snur Ap kappen etter vinden. Dette har også Haydar Øzbal i Drammen Byliste (den eneste som stemte
mot avtalen i Bystyret) gitt uttrykk for i et oppslag i Byavisa den 11. februar i år. Jeg har full respekt for Øzbals
standpunkt og han har rakrygget stått på sitt gjennom hele prosessen selv om jeg er uenig i konklusjonen.
• Marienlyst-utbyggingen er et viktig grep i omformingen av Strømsø sentrum.
• Prosjektet er i tråd med Drammen Arbeiderpartis eget program med sentrumsnære boliger i gåavstand til jernbane
og alle servicetilbud.
• Prosjektet skaffer til veie økonomiske midler som kommer idretten og byens befolkning til gode.
Slik jeg ser det har vi kastet bort nok tid. La oss komme i gang og slippe flere omkamper om en sak det hersker stor
enighet om.

31. mars 2015
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Skjebnekveld for idretten
Av RAGNHILD ASK CONNELL 25. mars 2014

Det blir det viktigste møtet i drammens-idretten på lenge. Men før dagens årsmøte i Idrettsrådet råder det mer usikkerhet enn entusiasme for Marienlyst.
Utviklingen av Marienlyst-området har skapt voldsom debatt i Drammen. Ikke minst i
idretten. Politikerne har utsatt behandlingen av Marilystsaken til idretten har bestemt
seg.
Når byens idrettslag i kveld
samles til årsmøte i Drammen
Idrettsråd (DIR) på klubbhuset
til Drammen Ballklubb på
Øren, er det ingen som tør å
spå utfallet av den viktigste
saken på mange år – utviklingen av Marienlyst-området.
Bystyret utsatte saken før jul,
for å vente på utfallet av nettopp dette årsmøtet.
En ting er sikkert – møtet vil
sette sitt preg på idrettsrådets
framtid. Det er foreslått store
utskiftninger i styret, og leder Kjell Nilsen i valgkomiteen sier rett ut av han har fått signaler fra flere hold, både i idretten og fra rådhuset på at det må tøffere folk inn i styret.
DIR er både kritisert for å ha vært uryddige, og fått ros for å ha prøvd å takle en nærmest umulig oppgave de er pålagt av kommunen. Nemlig å tale med en stemme på
vegne av idrettens mange interesser.

Mer tyngde
Valgkomiteen har blant annet foreslått følgende nye inn i styret: Arild Østeby (DHK),
mangeårig leder av Norsk Topphåndball, Geirr Kihle (Konnerud), tidligere visepresident
i skiforbundet og Per Burud (Drammen Basket), tidligere generalsekretær og president i
Norges Basketballforbund. Samtidig må SIF Toppfotballs Inge Tveit og nestleder Kyrre
Frøjd ut. Styreleder Jan Rockstad er ikke på valg, men heller ikke hans posisjon skal
være trygg, ifølge flere kilder DT har snakket med.
– Vi valgkomiteen ser at det er mange krevende jobber foran oss i idrettsrådet. Vi har
mottatt en del signaler fra flere om at vi er nødt til å styrke laget, sier Kjell Nilsen, leder
av valgkomiteen i DIR.
Drafn-veteranen vil ikke kritisere jobben som er gjort.
– Men vi trenger mer rutine inn. Mer tyngde, mer tydelighet, og bedre kommunikasjon
med politikerne og administrasjonen. Enkelte er spilt ut på sidelinjen av politikerne, mener Nilsen.
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Usikre
Som Drammens Tidende skrev i går, har DIR kommet fram til en samarbeidsavtale om
utvikling av Marienlyst-området. Den sikrer 50 millioner kroner til ny bane og ny innendørshall for friidretten på Åssiden. Den omtaler også Campus Marienlyst som en helhetlig utvikling på området. Det er forventet at idrettsrådet skal gå for denne avtalen.
En ringerunde til de store idrettslagene i byen bekrefter at de fleste trolig vil støtte avtalen som styret i Idrettsrådet, samt IF Sturla og deler av IF Hellas stiller seg bak. Men få
er entusiastiske. Både Konnerud IL, Åssiden IL, Strømsgodset IF på Gulskogen og
Glassverket IF på Åskollen er bekymret for konsekvensen det vil få for satsing i bydelene.
– Det er nok flere forskjellige meninger i klubben vår også. Vi har ikke bestemt oss hva
vi skal stemme for. Vi er først og fremst bekymret for at den idrettsplanen som er vedtatt som sikrer satsing i bydelene, skal bli forringet, sier leder Rune Lislelid i Åssiden IF.
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Drammen 8. april 2015 Jan Rockstad, Styreleder DIR

Marienlyst, et stort løft for breddeidretten i Drammen
Per Erik Marheim skriver en kronikk i Drammens Tidende 31 mars som Drammen Idrettsråd(DIR) ønsker å
kommentere da flere av hans påstander ikke medfører riktighet.

Først: Et idrettsløft på Marienlyst er IKKE en bløff!

I dagens Drammenshall er det i tillegg til topphåndballen minst åtte idrettslag som driver sine
aktiviteter. Når en ny Multifunksjonshall (MFH) er rigget for breddeidrett, dvs tre aktivitetsflater med håndballbane størrelse på tvers så vil denne hallen sammen med mellombygget og
den renoverte Drammenshallen kunne gi plass til minst 4-5 kampsportklubber, flere bokseklubber, flere danse- og Cheer danseklubber, badminton, basketball, bordtennis, fotball, volleyball, innebandy mm. I tillegg vil flere skoler i området fylle alle aktivitetsflater på dagtid.
Hver etasje i mellombygget vil bli på ca 1900 kvm og hvis man utnytter høyden på dagens hall og bygger i
tre etasjer så vil dette bygget alene være på flere kvadratmeter enn dagens Drammenshall. I tillegg til
mye aktivitetsflater vil mellombygget kunne gi plass for f.eks et regionalt kraftsenter, planer som flere
ganger er omtalt i Drammens Tidende. Totalt vil MFH, mellombygget og dagens Drammenshall bli på ca
17.000 kvm.
DHK og Glassverket vil få en flott arena for sine kamper, de vil kunne få moderne og funksjonelle tilleggsarealer for VIP, media og presse som i dag ikke er tilstede i spesielt god grad. Men i det store bildet blir
MFH et stort løft for breddeidretten i Drammen.
Et moment som hittil ikke er avgjort, er om håndball-anlegget i Drammen kan få status som nasjonal- anlegg. Det vil være en økonomisk gavepakke til byen, i det kostnadene vil bli halvert.

Videre ønsker Drammen Idrettsråd å kommentere noen av Marheim andre påstander:

Mengder av boligblokker:

Hvordan et bebygd Marienlyst vil se ut, er ennå ikke fastlagt, så Marheims «mengder av boligblokker» vet
vi ennå lite om. Reguleringsarbeidet vil gå sin gang og i den forbindelse vil Drammens innbyggere kunne gi
sine innspill og kommentarer som i alle andre reguleringsprosesser.

DIRs prioriterte liste over anlegg

At Marienlyst ikke har stått på DIRs liste er direkte feil. Der står det at nye friidrettsanlegg må komme i
2016-2017 og finansieres av boligsalget på Marienlyst. Videre står det at det er besluttet at det skal komme
store haller på Marienlyst og Fjell med egen finansiering og derfor er de ikke inne blant de 9 anleggene DIR
ønsker at kommunen skal bidra med finansiering til i perioden 2014-2018.

«Stor del av Marienlyst vil bli båndlagt som et privat område»
Sier Marheim bombastisk. Hvordan har han dekning for det utsagnet? Prosjektrapporten som er avgitt
Formannskapet 17. mars tar ikke for seg dette aspektet, den ser kun på de idrettslige områdene. Underveis
har det i media dukket opp skisser der man kan se tanker om hvordan området kan se ut men dette er
akkurat det det er, tankeskisser!
DIR har underveis i prosjektarbeidet kommet med tanker om at grunnplanene på evt boligblokker bør bestå av fellesområder som butikker, kafeer, idrettslokaler etc., etter mønster av Aker Brygge. Hele Marienlyst
idrettspark bør således bli et myldre-område av samlingspunkter og møteplasser. Men dette er foreløpig
kun tanker og ideer på lik linje med de andre skissene vi kommer inn på over.

Den politiske prosessen

Vi er enige i Marheims utsagn om at DIR ble trukket inn etter at Ticon-avtalen var undertegnet, og det var
vi ikke komfortable med. Det var forøvrig DIR som stilte ultimatum til politikerne og ikke omvendt slik Marheim påstår.
Vi nektet å gå med på planene før et fullverdig tilbud på Berskaug var en del av Marienlyst-utbyggingen.
Dette punktet er med i samarbeidsavtalen mellom Drammen kommune og DIR som ble undertegnet etter
årsmøtet i 2014 og som har dannet grunnlaget for arbeidet etterpå.
Når det gjelder Marheims andre påstander om den politiske behandlingen mener DIR at dette er godt dokumentert i vår samarbeidsavtale med Drammen kommune, våre styreprotokoller underveis og i vår årsmøteprotokoll for 2014. Når det gjelder Drammen kommunes behandling så er den etter vår mening godt dokumentert og etterprøvd i de kommunale systemene, utover dette lar vi Marheims uttalelser om denne prosessen stå for hans regning.
132

DIR har for øvrig ikke fanget opp at politikerne har uttalt at Marienlyst blir lite brukt, men DIR har fått innspill fra naboer og andre som faktisk har uttrykt nettopp dette, uten at dette på noen måte diskvalifiserer
idrettsplassens beliggenhet.
Berskaug vil kunne bli et en nytt og toppmoderne anlegg, både for friidrett, ute og inne, fotball, cricket,
baseball og amerikansk fotball. Sammen med det vi kan få til på Marienlyst får Drammen et unikt idrettstilbud til byens innbyggere i alle aldre.
I denne prosessen har friidrettsforbundet og fridrettsklubbene i Drammen bidratt positivt og kommet med
gode og konstruktive innspill. Løsningen prosjektgruppen anbefaler er en innendørs fridrettshall bygd
sammen med en utvidet Berskaughall og en friidrettsbane på dagens grusbane. Løsningen for friidrettshallen vakte for øvrig en betydelig interesse hos departementet.
Drammen Idrettsråd er opptatt av å få best mulig og flest mulig idrettsanlegg/tilbud på Marienlyst og Berskaug, og at det i størst mulig grad skal være idrettsbygg/anlegg på disse områdene.

Parkanlegg på Marienlyst
7. april 2015 Gruppen «Redd Marienlyst», Drammen Thor Lund-Kristensen

Fredrik A. Haaning (H) prøver i DT 21.03. å sette Ap i et dårlig lys fordi Ap har skiftet standpunkt i
Marienlystsaken, og nå går mot boligblokker der. Vi takker Ap for at de snudde. Han prøver
likeledes å skjønnmale forhold som ble brakt opp i dagen av DTs gravende journalistikk om
hemmelighold, First House, Ticon og byens ordfører. Jeg tror han gjør klokt i å la de sakene ligge.
De tjente ikke Høyre til ære. Fremstillingen om hvor fint det blir for folk flest å vandre på plenene
mellom boligblokkene og om den såkalte Aktivitetsgaten har vi heller ikke noen tro på.
Vårt ønske om bevaring av Marienlyst-området for den jevne drammenser sammenfaller på dette
området, med partiprogrammene til Ap, De Grønne, Drammen Byliste og SV, som alle vil bevare
Marienlyst-området for allmennheten nå og i kommende tider. Ap har nå lansert den glimrende
ideen å finansiere bygging av de nye idrettsanlegg ved å rive gamle utrangerte skolebygg, som
f.eks. Gamle Strømsø skole m.fl. for å selge disse frigjorte byggetomtene, som egner seg til å
bygge boligblokker på. Det finnes selvfølgelig også andre tomtemuligheter.
Behovet for parker og friluftsanlegg vil bli økende. Strømsø står foran en veldig utvikling av veier
og jernbaneanlegg, og ikke minst vil det bli en fornying, fortetting og økning av boligmassen på
Strømsø, Dette bør resultere i at man tilgodeser Strømsø med tilstrekkelige grønne områder, så
som parker og lekeplasser for et økende antall innbyggere. Bragernes har sin Drammen Park, og i
enden av den er det anlagt et fantastisk flott og populært lekeanlegg for barn, med apparater for
lek og moro, og hvor de kan utvikle styrke og kroppslige ferdigheter. Er det noen grunn til at det
ikke skulle anlegges noe lignende på Marienlyst?
Når det gjelder den utskjelte Tivolitomta og den forfalne friidrettsbanen er det jo bare Drammen
kommune som har ansvaret for dette med årelangt manglende vedlikehold. På denne forfalne
delen av Marienlyst kunne kommunen anlegge en skikkelig lekeplass tilsvarende den i parken på
Bragernes, og med et tilstøtende parkanlegg med benker, springvann og koselig, lunende
beplantning, hvor også byens seniorer kunne slappe av og hygge seg. Kanskje kunne det også
monteres faste griller der? Dette kunne være inngangen til idrettsbanene. Atkomsten dit måtte
selvfølgelig trafikkmessig gjøres mest mulig ufarlig for barna. Det finnes uante muligheter for
utvikling av Marienlyst til glede for drammens befolkning, så sant man ikke legger området dødt
med boligblokker.
Vi har spurt drammenserne om deres syn på dette. Vi gikk en ukes tid på gater og streder med
underskriftslister, og samlet i løpet av disse dagene 5000 underskrifter på vårt protestskriv mot
boligblokker på Marienlyst. Av dem som vi ba om underskrifter var anslagsvis 75 % mot
blokkbebyggelse. Det burde Høyre Frp og Venstre merke seg.
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Ap uten troverdighet i Marienlyst-saken
Publisert 27.04.2015 Haydar Øzbal, listetopp Drammen byliste

Det er ikke galt å ombestemme seg når fakta er endret, men Ap er ikke i stand til å si hvorfor de
ombestemmer seg og på hvilken måte fakta er endret. I Marienlyst-saken er Ap lite troverdige.
Arbeiderpartiet har i den siste perioden, senest i Byavisa onsdag 15. april, gitt signaler om at de
går mot utbyggingsplanene på Marienlyst, og vil gjøre det til en valgkampsak. Velkommen etter,
sier Drammen Byliste.
Otto von Bismarck sa engang at det blir aldri løyet så mye som før valget, under krigen og etter jakten.
Nå skal jeg ikke påstå at Arbeiderpartiet i Drammen lyver, men i korte trekk vise til en
del fakta om hvordan de har handlet når «Marienlyst-saken» har blitt behandlet politisk:
– September 2012: Flertallet i Bystyret, sammen med Ap og SV vedtar, mot én stemme fra
Drammen Byliste, å inngå en avtale med Ticon om utvikling av Marienlyst-området.
Ap fremmet attpåtil tilleggsforslag om at prosjektet måtte ta hensyn til kommunens behov for variert boligtilbud.
Som kjent møtte planene motstand og Arbeiderpartiet var raskt framme i media med å si at idretten måtte bli hørt.
– Desember 2013: Ap og SV fremmer forslag om utsettelse av saken med begrunnelse om at ved
utbygging av Marienlyst-området må idrettens krav innfris. De ville også utvikle Marienlystområdet til «Idrettens Campus».
For å markere sin støtte til idretten uttalte Ap-politikerne Vegard Eliassen Stillerud og Eivind Knudsen i DT 9. januar 2014 følgende:
«Vi har hele tiden sagt at vi støtter dette prosjektet hvis idretten er med på det. Det er de ikke,
dermed må vi lytte til dem.»
- Mars 2014: Årsmøtet i idrettsrådet gir sin støtte til Marienlyst-planene.
Hva gjør Ap og SV nå? Man skulle tro at de var lojale mot sine tidligere standpunkter
og meninger, men de vil likevel ikke høre på idretten. Hvorfor? De så at planene møter
motstand fra den jevne drammenser. I et valgår vet vi hva det kan bety.
Arbeiderpartiet kunne ved flere anledninger vist sin misnøye med Marienlyst-planene, senest 23.
april 2014, under Bystyrets behandling av sak om Utvikling av Marienlyst-området, hvor Drammen
Byliste fremmet følgende forslag på tre punkter:
– Avtalen som ble inngått med TICON om utvikling av Marienlyst-området brytes.
– Kommunen utreder flere alternativer for videreutvikling av Marienlyst-området i samarbeid med
aktuelle aktører (idretten, næringslivet, drammensere) etter samme prosess som ved utvikling av
bystrategiplanen «Byvekst med kvalitet 2036».
- Saken legges fram for politisk behandling etter valget.
Av og til er det viktig å vise i praktisk politikk hva man mener. Forslaget fikk én stemme fra
Drammen Byliste og falt. Hvor var Ap og SV sine stemmer? Hvorfor viste de ikke sin misnøye med
utbyggingsplanene og manglende prosess?
Det er ikke galt å ombestemme seg når fakta er endret, men Arbeiderpartiet er ikke i
stand til å si hvorfor de ombestemmer seg og på hvilken måte fakta er endret. I denne
saken er Ap lite troverdige og jeg har ikke tillit til Ap.
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Neppe ny friidrettshall på Berskaug, men
kanskje giganthall på Marienlyst?


DRAMMEN

Av HERBORG BERGAPLASS 26. april 2015

Friidrett i en utvidet Berskaughall ser ut til å bli løsningen.
«NYE BERSKAUG»: Friidrettsbane og kraftig utvidet Berskaughall inngår i Berskaugplanene. Ny, frittstående friidrettshall blir for dyrt. (Foto: Ill: Drammen kommune)
DRAMMEN: Bygging av ny friidrettshall på Berskaug blir for dyrt. Rådmannen i Drammen vil heller utvide Berskaughallen, slik at den rommer også friidrett.
Sambruk med Berskaughallen og friidrettsbane vest for hallen er hovedelementene i den løsningen rådmannen mener er den beste å gå videre med.
Frittliggende friidrettshall, både vest for Berskaughallen og i forbindelse med et påtenkt
bydelssenter på Berskaug/Travbane-området er vurdert, men det blir for dyrt. Men før
det blir konkludert endelig om sambruk-alternativet er det beste, er det noen ulike forhold som skal utredes nærmere.
Utviklingen på Berskaug henger nøye sammen med ut viklingen på Marienlyst,
hvor boligsalg skal gi kommunen inntekter til å finansiere både Berskaug-anlegg
og ny multifunksjonshall på Marienlyst.
Drammenshallen skal bestå, og får altså en tvillinghall inntil seg. Hvor mange tilskuere
den nye multifunksjonshallen skal romme er et av spørsmålene som må avklares.
Det er utredet to alternativer, en med 6.250 sitteplasser og en noe større, med
8.000 plasser.
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Førstnevnte har en prislapp på 297 millioner etter mva-kompensasjon, mens den
største varianten vil koste 320 millioner etter mva-kompensasjon.
Men formannskapet har lyst til å vite om det er mulig med enda større hall, og har gitt
en tilleggsbestilling til rådmannen om utredning av hall med 12.000 sitteplasser.
Til sammenligning har Spektrum, rigget for håndballkamp, plass til 6.700 tilskuere.
Arealbruken for multifunksjonshallen skal avklares i en politisk sak i mai. Da blir trolig
hoveddiskusjonen om man skal gå for giganthall som formannskapet lanserte eller en
mer moderat, slik rådmannen i utgangspunktet la opp til. Arealmessig er det der skillelinjen går.
DETTE ER SAKEN:
I 2012 inngikk Ticon Eiendom AS en avtale med Drammen kommune om å kjøpe Marienlyst-tomten.Pengene fra tomtesalg og boligbygging, 200-400 millioner, skal gå til
bygging av ny multifunksjonshall på Marienlyst.Kommunen har inngått avtale med
Drammen Idrettsråd om etablering av nye friidrettsanlegg på Berskaug. Kommunen bidrar med 50 Marienlyst-millioner til byggingen.

Fraråder giganthall på Marienlyst
Av HERBORG BERGAPLASS 28. mai 2015

Den nye multifunksjonshallen på Marienlyst blir neppe nasjonalanlegg med 12.000 sitteplasser.
BLIR NEPPE NASJONALANLEGG: Rådmannen mener det blir for dyrt.

Det blir for dyrt, mener rådmannen og mener det får holde med en hall med 6.0008.000 sitteplasser.
Det var formannskapspolitikerne som drømte om en nasjonalanlegg for håndball, og ba
rådmannen utrede hall med 12.000 sitteplasser. Spektrum i Oslo har ca. 7.000 plasser.
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En slik giganthall vil koste 511 millioner å bygge. Selv med momsrefusjon og et
spesielt fradrag på 75 millioner for nasjonalanlegg, sprenger det kostnadsrammen fullstendig.
Inntekter fra Marienlyst-utbyggingen skal gi 250 millioner til hallbygging. Det rekker ikke
til en mindre hall heller. En hall med 6.000 plasser vil koste 297 millioner etter momsrefusjon. Med 8.000 plasser er prislappen 320 millioner.
Avhengig av hvilken av disse to to alternativene man lander på, er det altså en underdekning på mellom 18 og 41 millioner.
Inntektsrammen på 250 millioner er ikke tilstrekkelig finansieringsgrunnlag for nasjonalanlegg-hall, konstaterer rådmannen i saksutredningen.
- Manglende finansiering må i så fall tas fra andre idrettsformål i Drmmen, noe
rådmannen ikke vil anbefale, heter det der.
Formannskapet behandler hall-saken og idrettsanlegg-utbygging på Berskaug 9. juni.
Rådmannen anbefaler at Berskaughallen utvides for sambruk, i stedet for å bygge
selvstendig friidrettshall.

Marienlyst-krav i bystyret
Av HERBORG BERGAPLASS 16. juni 2015

Planene om boliger på Marienlyst lever videre, men Venstre får med seg Høyre på å
stille grønt-krav til utbyggeren.
Venstre sier ja til å videreføre prosessen med boliger på Marienlyst og idrettsanlegg på
Berskaug – men ikke uten videre.
Da bystyret diskuterte saken tirsdag kveld, var gruppeleder Ulla Nordgarden klar på at
de støtter boliger der på visse premisser.
Partiet er for fortetting, men mener man må få igjen mer grønt enn man gir fra seg ved
å bygge ned dagens idrettsområde.

Grønt belte
For det første vil ikke Venstre at det skal bygges boliger i første etasje. Disse arealene
skal forbeholdes publikumsrettet aktivitet, som spisesteder, butikker, kontorer og lokaler
for idrett og organisasjonsliv.
For det andre krever Venstre at grøntarealene mellom blokkene skal ha et heloffentlig
preg og utformes som en park som innbyr alle grupper innbyggere til å bruke den. Parken skal bidra til å skape et gjennomgående grønt belte fra Bikkjestykket, gjennom Marienlyst til Museumsparken.
Disse to kravene ville Venstre ha med for å gå inn for en felles reguleringsplan for den
nye multifunksjonshallen ved siden av Drammenshallen og boligområdet.

Klar føring
Høyre ble i stuss om dette var noe de kunne være med på, men etter et gruppemøte
kunne gruppeleder Johan Baumann fortelle at de støtter Venstres intensjon og gikk inn
for en protokolltilførsel på det andre punktet.
Det vil dermed ligge der som en føring for Marienlyst Eiendom AS i det videre reguleringsarbeidet.
Men kravet om ikke boliger på bakkeplan er for strengt, konkluderte Høyre og ville ikke
være med på det.
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KrF har snudd
KrF har fram til nylig vært for en slik utvikling, men har snudd.
Det er for mange usikkerhetsmomenter til å gå videre nå, mente gruppeleder Odd Gusrud og foreslo at saken utsettes.
Forslaget falt med bare KrFs to stemmer.
Gusrud er mer enn skeptisk.
– Jeg tror ikke mange kommer til å gå tur innimellom blokkene der, sa han i innlegget
sitt og la til:
– Å tro at Ticon ikke vil tjene penger på bakkeplan er som å tro på julenissen.
Det er Ticon Eiendom AS og Drammen kommune som eier Marienlyst Utvikling AS, og
som skal utvikle området.

Skolealternativ
Arbeiderpartiet, SV og Miljøpartiet De Grønne vil beholde Marienlyst til idrettsformål.
De vil heller at tomtearealene til gamle Strømsø skole og Strømsø videregående skole
skal vurderes som transformasjonsområde.
– Dette forutsetter at Drammen kommune vil utvikle tomtene til gamle Strømsø skole
og Strømsø videregående skole til et felles byutviklingsprosjekt i samarbeid med Buskerud fylkeskommune. Det skal gi grunnlag for å finansiere et idrettsløft på Marienlyst,
uten å bygge boliger på selve Marienlystområdet, sa gruppeleder Masud Gharahkhani i
Marienlyst-debatten.
Men ingen av de andre partiene støtter dette forslaget.

Nedslitt anlegg
Høyre ivrer for flytting av idrettsanleggene til Berskaug og boliger på Marienlyst.
Tove Paule viste i innlegget sitt til at nasjonal og internasjonal friidrettsledelse jubler
over planene i Drammen. Friidrettsanlegget på Marienlyst er nemlig så nedslitt at det
kan knapt kan brukes, har lederne sagt.
Dermed går prosjektet videre, med planlegging av multifunksjonshall på Marienlyst og
utvidelse av Berskaughallen til friidrettshall.
Friidrettsanlegg skal også bygges på Berskaug.

Idretten fornøyd
Idretten selv er godt fornøyd med utviklingen, etter avtalen med kommunen som sikrer
50 millioner til byggingen.
Dette er penger kommunen skal ta fra inntektene av boligsalg på Marienlyst, etter at
Ticon fikk kjøpe eiendommen for det mange mente var en billig penge, og samarbeidet
mellom kommunen og Ticon kom i stand.
Det vakte sterke reaksjoner, og fremdeles er det sterke krefter som kjemper for å bevare Marienlyst som idrettsområde.
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Mer om Marienlystdebatten:

Feil på feil om Marienlyst og friidretten i Drammen
Per Erik Marheim har på vegne av aksjonsgruppa «Redd Marienlyst» et innlegg om Marienlystsaken i Byavisa 5.
august. Dette er fullt av faktafeil og uriktige og udokumenterte påstander som ikke kan få stå uimotsagt.

1. Bystyret vedtok ikke en omregulering av deler av Marienlyst i sitt møte den 16. juni!
Både Marheim og Drammen Idrettsråd(DIR) var tilstede i bystyret denne dagen og det forundrer oss at Marheim,
som vi anser for en meget opplyst mann, kan få seg til å skrive dette.
Det bystyret vedtok var at Marienlyst Utvikling gis anledning til å utarbeide forslag til en ny reguleringsplan for
Marienlyst Nord. Deres forslag til omregulering vil bli lagt fram for bystyret en gang utpå høsten (etter valget).
Forhåpentligvis vedtar det nye bystyret, i tråd med idrettens ønsker, å legge denne reguleringsplanen ut på første gangs offentlig høring.
Da kan og bør «Redd Marienlyst» og alle andre, også vi innen idretten, komme med våre høringsuttalelser til
forslaget. Så vil alle innspill bli vurdert og besvart når endelig plan legges fram til behandling av bystyret nok en
gang – sannsynligvis våren 2016. Innen dette tidspunkt så bør kommunen ha gjennomført en konsekvensutredning i hht RPR som Marheim påstår de allerede skulle ha gjort før oppstarten av reguleringsplan arbeidet.
Kommentarer til de andre påstandene fra Marheim.
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2. «Barn som driver med friidrett på Marienlyst vil få lengre vei når banen flyttes til Berskaug.»
Ja, de som bor på Strømsø vil få lengre vei, men de som bor på Bragernessiden vil få kortere vei. Og både nå
og i framtida er det langt flere barn som vil få kortere vei enn i dag. Minner også om at DIR i samarbeidsavtalen
med kommunen har fått inn at det skal komme en ny og mindre, men mer barnevennlig friidrettsbane (Friplassen) på Marienlyst.
Friplassen vil altså komme i tillegg til ny moderne og fremtidsrettet utebane og friidrettshall på Berskaug. Friplassen vil gjøre friidrett morsommere og enklere å drive med for både de små, litt større og for de eldre voksne
(mosjonistene) som nok føler at 400 meters-baner er demotiverende og veldig lange. Skolene rundt Marienlyst
ser også at 200 meters-bane er mer enn godt nok til deres formål og med nye anlegg på Berskaug vil ytterligere
tre – fire skoler få kort vei til slike tilbud.

3. «Mange barn vil sannsynligvis slutte med friidrett når banen flyttes.»
Ovennevnte konsept vil gi langt flere barn enn i dag mulighet til å drive med friidrett i sitt nærmiljø, både på Marienlyst og på Åssiden. Både Hellas og Sturla stiller seg bak planene om nye friidrettsanlegg og mener at dette
vil gi en solid vekst for friidretten i Drammen.

4. «Fotballspillende barn og ungdom mister kapasitet når friidrettens grønne gressmatte blir borte.»
Gressmatta på Marienlyst Nye (friidrettsbanen) har ikke siden 2011 blitt brukt til fotball da disse to idrettene passer dårlig sammen. I sommer har den store kunstgressbanen på Marienlyst som rommer fire 7’er fotballbaner
blitt oppgradert. Hver kunstgressflate har en kapasitet som er mer enn 10 ganger så stor som en gressbane så
dette store grønne området har mer enn 20 ganger så stor kapasitet som gresset på friidrettsbanen. Fotballen
og Skiold som er bydelsklubben for Strømsø, stiller seg derfor 100% bak utviklingen på Marienlyst.
Vi ønsker ikke gå inn på Marheims sterke kritikk av Fylkesmannen – det klarer hun nok å svare på sjøl, men det
er nok en fordel å skjønne de ulike aktørers roller og de enkelte prosjekters framdrift før man kritiserer.
Friidrettsanlegget på Marienlyst har dessverre gått ut på dato og kan ikke utvikles slik et moderne anlegg må for
å henge med i tiden.
Utebanens skjebne ble faktisk beseglet da Vegvesenet fikk godkjent utvidelsen av Bj. Bjørnsonsgate til fire felt,
noe som vil spise av området til Marienlyst Nye.
Drammenshallen er for lengst passé som friidrettshall nå som man nå har fått ni nye dedikerte friidrettshaller
rundt omkring i Norge.
La oss derfor samle kreftene om å få på plass en Friplass på Marienlyst samt Norges 10 friidrettshall og landets
beste utendørsbane på Berskaug. DIR har løpende og god dialog med friidretten på alle nivå fra klubb til forbund, og vi jobber for å legge forholdene best mulig til rette for både friidretten og byens øvrige idretter.
Så seint som i juli var Drammen Idrettsråd på en hallbefaring sammen med anleggsekspertene i Norges Friidrettsforbund og forbundets visepresident, og de var imponert over, og positive til, friidrettsplanene vi nå jobber
med i Drammen.
Til slutt ønsker vi å presisere at DIR er for at Marienlyst blir beholdt som idrettsarena. Utfordringen er
hvordan utbyggingen skal finansieres. Vedtaket i Bystyret baserer seg på en modell, en annen modell er
skissert av bl. annet Drammen Arbeiderparti. Uansett hva som skjer etter valget så vil DIR arbeide for å
finne de beste løsningene for idretten i Drammen, både på Marienlyst og på Berskaug.
Drammen Idrettsråd 10 august 2015
Jan Rockstad, styreleder,

Geir Skinnes, daglig leder, Oddvar Moen, anleggskonsulent
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Fremtidens Marienlyst - uten boliger
Av HERBORG BERGAPLASS 18. august 2015

Mulighetene på Marienlyst-området er enorme, og kampen mot boliger blir en het valgkamp-sak.
Arbeiderparti-skissen: Ap vil flytte friidrettsbanen til Berskaug, og utvikle området uten
boliger. Dette er eksempler på elementer partiet kan tenke seg inn på området hvis de
får stoppet boligplanene. Ny multifunksjonshall er med.
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MARIENLYST: Valget 11. september er som en folkeavstemning for eller mot boliger å regne.
Det mener Arbeiderpartiet og
Miljøpartiet De Grønne (MDG),
som har fått utarbeidet helt
nye skisser som viser hvordan Marienlyst-området kan
bli – uten boliger.
Ap og MDG er skjønt enige om
at det ikke skal være boliger
der, men skiller lag når det
kommer til friidrettsbanen.

Uenige om friidretten
Ap vil flytte den til Berskaug, i
tråd med planene vedtatt i bystyret. MDG vil beholde friidrettsbanen på Marienlyst.
MDG vil i stedet ha boliger på
Berskaug, hvor friidrettsanlegget er tenkt. Partiet vil heller ikke bygge multifunksjonshall
i utgangspunktet, men utvide Drammenshallen med flere treningsflater. MDG er bekymret for driftsutgiftene for en ny hall, men er villig til å diskutere hall etter valget.
Gjerdet mot museet rives og åpner opp for et sammenhengende rekreasjonsområde.
– For oss i MDG er det viktig at friidretten fortsatt blir på Marienlyst, og at resten
av området utvikles til parkanlegg for barn og unge, sier partiets førstekandidat,
Ståle Sørensen.
– For Arbeiderpartiet er det viktig å gi området et idrettsløft i tråd med de ønsker
idretten har. Det ligger fast for oss. Vi mener samtidig at videre utvikling av området kan gi en av de beste aktivitets- og parkområdene for barn og unge i hele
landet, sier Masud Gharahkhani, Arbeiderpartiets listetopp og ordførerkandidat.

Park og plaskedam
En ny bypark med lekeapparater for småbarnsfamilier, plaskedam, grillområder, BMXsykling og en såkalt parkour inngår i forslaget til fremtidens Marienlyst. Parkour er en
bevegelsesidrett hvor man skal kunne komme seg fra A til B på den mest effektive måten, for eksempel over et gjerde i stedet for å lete etter en port, forklarer Gharahkhani.
– Skissene viser de enorme mulighetene på Marienlyst-området. Vi ønsker oss en
byutviklingskonkurranse for videre utvikling av området. Hele byen skal være
med på å bestemme det endelig resultatet, sier Gharahkhani og Sørensen.

Boliger andre steder
De vil altså skrinlegge planene om boligblokker på Marienlyst. Blokkene skal finansiere
bygging av multifunksjonshall og utvikling av idrettsområdene på Berskaug.
I stedet vil Ap og MDG bygge boliger på gamle Strømsø skole og Strømsø videregående skole. Fylkeskommunen eier sistnevnte, og det har lenge vært et spørsmål hva den
nedlagte eiendommen sentralt på Strømsø skal brukes til. Et spleiselag med fylkes143

kommunen, og andre spleiselag med næringslivet skal være med å finansiere
Ap/MDG-løsningen.
De to partiene hevder at skole-eiendommene gir omtrent like mye kvadratmeter boliger
som på Marienlyst, og at man kan komme i gang mye raskere, fordi det kan finansieres
underveis.
Sjansen for at campus-planene på Marienlyst kan realiseres er også større, tror Gharahkhani og Sørensen.

– Miljøvennlig
Miljømessig mener Ståle Sørensen det er en stor fordel at friidretten blir værende i sentrum, slik at folk ikke må krysse byen for å komme dit.
– Publikumsaktiviteter bør være i sentrum, det er mest miljøvennlig, hevder Sørensen, og prediker bybane.
Bybane fra Eiker til Lierstranda er både MDG og Ap helt klar på at må komme.
Idretten sa først sa nei til boliger, men er nå positive. Idrettsrådet har avtale med kommunen om 50 millioner fra boligsalget i bidrag til idrettsanlegg på Berskaug.
På skissene er ikke firefelts Bjørnstjerne Bjørnsonsgate med. Den vil ta litt areal.

Ja-flertall for boliger på Marienlyst
Av HERBORG BERGAPLASS 18. august 2015

Johan Baumann, Høyres avtroppende gruppeleder, er ikke enig i at valget blir en folkeavstemning for eller mot boliger på Marienlyst.
Avviser planene: Johan Baumann (H) vil ha boliger på Marienlyst.
MARIENLYST: Til det er det altfor mange andre elementer velgerne skal ta stilling til.
(Se oversikt nederst i saken)
Han har for øvrig ingen tro på at planene til Ap/MDG og som støttes av SV, er mulig å
realisere.
BAKGRUNN: Fremtidens Marienlyst - uten boliger
– Det mangler fortsatt redegjørelse for hvordan det skal finansieres, mener Baumann og påpeker at det ikke kan bli mange nok boliger på de to skoleeiendommene til å finansiere prosjektet.
Drammen Byliste støtter en idékonkurranse, eller idédugnad som de kaller det.
– Byens utvikling er helt avhengig av en bedre koordinering av alle planene, og
dialog med flere aktuelle utbyggere. Vi sier nei til boliger, og da er det heller ikke
nødvendig å bygge ny stadion på Berskaug. Ny storhall må vi se nærmere på når
det gjelder økonomien, sier tredjekandidat Tom Helgesen.
Dette mener partiene om boliger på Marienlyst:
Høyre: Ja
Frp: Ja
Venstre: Ja, på vilkår at det ikke skal være boliger på bakkeplan, men offentlig tilgjengelig med næringsvirksomhet o.l.
KrF: Foreløpig nei
Ap: Nei
SV: Nei
MDG: Nei
Drammen Byliste: N
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Marienlyst rider igjen
20. august 2015

Aps nye Marienlyst-skisse vil kanskje ikke vinne dem valget, men den viser oss hva
debatten skulle ha handlet om.
Både unge og eldre innbyggere har reist seg i protest
LEDER Da bystyret for første gang behandlet avtalen med Ticon om storstilte utbygging på Marienlyst, var det bare en enslig politisk svale som stemte mot. Ap-utbryteren
Haydar Øzbal var tilsynelatende den eneste folkevalgte som været hva som bodde i
saken.
Det skulle raskt vise seg at drammenserne ikke er så byutviklingskåte at alle planer
om nye og høye glass- og murflater i sentrum fører til stående applaus. Den lukkede
prosessen i forkant smakte ikke godt. Det å fortette et pustehull midt i sentrum og å ta
arealer fra idrett og fritid og gi dem til boligbyggere skulle vise seg å engasjere drammensere som få andre saker. Både unge og eldre innbyggere har reist seg i protest.
Da gulrøttene til slutt ble store nok og pisken begynte å kjennes, snudde idretten og
ble med på planene. Det er snart bare Høyre og Frp som ikke har vendt 180 grader om
i kampen om Marienlysts fremtid. Det er som kjent ingen skam å snu, spesielt ikke når
du kjenner på et sterkt folkelig engasjement som det politikerne i Drammen her har
opplevd. Masud Gharahkhani og Ap har vendt om og jobber nå iherdig for å gjøre Marienlystutbyggingen til en stor valgkampsak på tampen. De har lansert nye og grønne
skisser for Marienlyst og kastet Strømsø skole inn i regnskapet. Kan dette være saken
Masud & co trenger for å presse Høyre lenger tilbake på banen i den blå byen Drammen?
Tja. Avgjørelsen og debatten oppleves nok fra mange hold å være tatt. Flere politikere
er mer skeptiske nå, men flertallet i bystyret er fortsatt garantister for Ticon-planene.
Avtalene er underskrevet. Forpliktelser er inngått selv om det er den endelige regulering av området i oktober 2017 som økonomisk sett er absolutt aller siste mulighet til å
snu. Johan Baumann avskriver oppskriftsmessig planene til Ap og Miljøpartiet De
Grønne som urealistiske. Dette er det ikke økonomi i, sier han. Han påpeker dessuten
det åpenbare: Det er mange andre elementer som skal på plass for velgeren før han
eller hun legger stemmeseddelen i urnen.
Vi befinner oss midt i en valgkamp. Det er vanskelig både for meningsmålere og forståsegpåere og spå hva som flytter de usikre velgerne ned fra gjerdet de siste ukene.
En lokal hjerte-smertesak kan være like god som de klassiske utspillene om skole og
eldreomsorg. Det er strategisk fullt forståelig at Arbeiderpartiet, med drahjelp av MDG,
spiller på en sak de vet vekker følelser i byen.
Arbeiderpartiet er ute i seneste laget. Men om de ikke vinner valget med Marienlyst,
gir de oss med sine nye skisser et glimt av hvordan denne debatten kunne og burde
vært: En åpen, konstruktiv by-debatt der alle var invitert til å delta fra første stund.
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Har Ap penger til Campus Marienlyst?
Av ULLA NORDGARDEN, DRAMMEN VENSTRE 25. juni 2015

Arbeiderpartiet i Drammen vil finansiere idrettsanlegg på Marienlyst ved å bygge om på
to eiendommer til leilighetskompleks, den kommunale og verneverdige Strømsø skole
og den fylkeskommunale Strømsø videregående skole.
I tillegg vil de starte kunst- og kultursenter på Strømsø skole.
Venstre støtter kunst- og kultursenter på Strømsø skole. Drammen mangler lokaler for
arealkrevende kunstproduksjon. Dette var vår fanesak i forrige valgkamp, men vi fikk
ikke støtte for dette.
Opprusting av skolen til å bli et kunstsenter og subsidiering av driften vil koste millioner,
men ved å utvikle resten av tomten til leiligheter, kan vi skaffe pengene, så det er ikke
noe problem. Utfordringen blir da at det ikke lenger er igjen mye penger til idrettsanlegg
på Marienlyst.
Drammen kommune har prøvd å få overta Strømsø videregående skole i mange år.
Fylkeskommunen fikk det gratis for å drive skole, noe de ikke gjør lenger. Nå ønsker
Drammen å få det tilbake for å drive skole/barnehage, men fylkeskommunen har villet
utvikle til boliger og selge til høystbydende.
Fylkeskommunen har trengt pengene til fylkeskommunale oppgaver. Hva er det
som gjør at fylkeskommunen ikke trenger disse pengene lenger, men at de faktisk er villige til å gi Drammen alle millionene de tjener på leiligheter, slik at vi kan
bygge idrettsanlegg? Dette ønsker jeg at Buskerud Arbeiderparti svarer oss på.
Det har vært vanskelig å finne gode finansieringsløsninger for å få et idrettsløft i Drammen. Boliger på Marienlyst ser ut til å være den beste finansieringsløsningen som er
kommet opp til nå, derfor støtte Venstre planen, under strenge betingelser om at første
etasje i byggene skal forbeholdes spisesteder, lokaler til idrett og organisasjonsliv, butikker og kontorer.
Det skal i tillegg legges inn store grøntarealer som skaper nye parkområder i bydelen.
Dersom ikke området blir et levende rekreasjonsområde for alle, så er det ikke verdt
kostnadene ved å flytte friidretten. Da stemmer vi imot.

146

147

148

Her er «nye» Campus Marienlyst
Av VIVI SKALLEBERG 30. august 2015

Marienlystområdet er et hett valgtema, men arbeidet med å utvikle Campus Marienlyst
videre går sin vante gang. Juul & Frost arkitekter har nå presentert sine nye ideer.
Juul & Frost arkitekter presenterte sine ideer og visjoner for Marienlyst-området

(Foto: TEGNING: JUUL OG FROST)
Alle» ønsker seg Campus Marienlyst. Et område tettpakket av arenaer for ulike idretter,
med et tett samarbeid mellom barnehager, skole, breddeidrett og toppidrett. Et åpent
område med grønne lunger som alle kan bruke.
Men hvordan området konkret skal se ut om fem, ti, tyve år, er fortsatt uvisst.
Og selv om AP, SV, MDG og Drammen Byliste kjemper for å forhindre utbygging av
boliger på Marienlystområdet i sin valgkamp, jobber prosjektgruppen videre med å utvikle campus-prosjektet.

Dugnad
Fredag samlet prosjektleder Bernt Greni i Drammen kommune 28 representanter for
blant annet idrettslagene, skoler, barnehager, idrettsrådet, idrettskretsen, kommunen
og Marienlyst utvikling for en prosjektdugnad.
Først innledet Oddvar Moen fra Drammen Idrettsråd med å gi en oversikt over de lokale idrettslagenes anleggsbehov - fra Skiolds ønske om klubbhus, IFO og 7`er-bane i
fotball, Turnforeningens drøm om ny grophall, Strømsgodsets ønsker om en oppdatering av stadion fasiliteter til is-idrettenes mangeårige kamp for en ishall i byen.
Han rundet av med å fremheve at Campus Marienlyst må bli et kraftsenter for
Drammensidretten.

Regionalt kompetansesenter
Øyvind Thorsen fra Buskerud Idrettskrets fulgte opp med å påpeke at Campus Marienlyst bør kunne få et langt større virkefelt enn som så, og viste til en intensjonsavtale
hvor både Drammensordføreren og sittende fylkesordfører forplikter seg til å støtte am149

bisjonen om at Marienlyst også skal romme et av Olympiatoppens åtte regionale Kompetansesentre for Toppidrett.
Han viste dessuten til innspillet fra Kristin Ørmen Johnsen og Rebekka Borsch i DT
denne uken, hvor de tok til orde for å bygge et kraftsenter for helse- og velferdsteknologi på Brakerøya i tilknytning til nytt storsykehus.
- Idretten ser at det er stort potensial i byens helsemiljø og med Marienlyst beliggende mellom Papirbredden og Brakerøya bør utviklingen av de to kompetansemiljøene ses i sammenheng og skape synergier for hverandre, sier Thorsen.

Utgjøre en forskjell
Juul & Frost arkitekter presenterte sine ideer og visjoner for området, men ikke minst
for byen. Helle Juul mener det er viktig å løfte blikket.
Hvordan kan Marienlyst Campus utgjøre en forskjell for hele byen? Hvordan kan dette
området bli viktig for hele Østlandet? Hvordan kan skolene og idretten bruke hverandre
på best mulig måte?
Hun mener man må se Marienlyst som et vekstpotensial og et næringspotensial,
ikke bare en fotballplass. Det bør være et by integrert campusområde med total
fremkommelighet og åpenhet.
Planene Juul og kollega Live Stybe Vestergaard presenterte ble grunnlaget for deltagernes gruppearbeid.
Resultatene skal prosjektgruppen ta videre. Før året er omme håper de å kunne presentere en anbefaling til rådmannen.
Prosjektgruppen: Bernt Greni (f.v) og
Oddvar Moen (Buskerud idrettsråd),
sammen med Helle Juul og Live Stybe
Vestergaard fra Juul & Frost arkitekter fra
København. (Foto: vivi skalleberg)

Nei til boliger på Marienlyst
Av HERBORG BERGAPLASS 02. september 2015

Nesten halvparten av Drammens innbyggere er negative til boliger på Marienlyst.
Ap vil flytte friidrettsbanen til Berskaug, og utvikle området uten boliger.
Spørsmålet «Hva er din holdning til bystyrets vedtak om å bygge boligblokker på Marienlyst for å finansiere idrettsanlegg?» ble stilt i forbindelse med partigallupen, Resultatet overrasker ikke politikerne som er motstander av Marienlyst-planene.
– Meningsmålingen er et tydelig signal på at folk ikke ønsker boliger der, sier Arbeiderpartiets ordførerkandidat, Masud Gharahkhani.
Ap er ikke imot idrettsløftet, men vil heller bygge boliger på eiendommene Strømsø
gamle skole og Strømsø videregående skole for å finansiere det.
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Ikke overraskende
SVs førstekandidat, Rune Kjeldsen og Ståle Sørensen, toppkandidat for Miljøpartiet De
Grønne (MDG) mener meningsmålingen speiler den holdningen de møter ute blant folk.
KrF fikk kalde føtter i vår, og toppkandidat Odd Gusrud mener målingen viser at mange
er like usikre som de er, og dermed negative.
Venstre har sagt ja, med den klare forutsetningen at første etasje i blokkene skal ha
servicefunksjoner, slik at allmennheten har tilgang.
– Meningsmålingen overrasker meg ikke i det hele tatt. Helt fra dag én, da avtalen
mellom kommunen og Ticon ble inngått, har det vært et stort engasjement rundt
denne saken, sier toppkandidat Yusuf Gilani.
Ut fra signaler han får, spør Gilani om idretten virkelig er så samstemt i denne saken
likevel.
– Alternativet til Ap, SV og MDG
Det er ikke realistisk, de fører velgerne bak lyset, mener Frps toppkandidat, Jon
Helgheim, noe Masud Gharahkhani tilbakeviser tvert.
Høyre-ordfører Tore Opdal Hansen møter også mange folk som er skeptiske.
– Det er viktig å ta disse signalene med i arbeidet med reguleringsplanen. Jeg tror folk
blir mer positive når de ser hvordan det egentlig kan bli, sier han.

Idrett og anlegg i Drammen
Kjell Arne Hermansen 7 sept. 2015
Det er flott at DT bestiller meningsmålinger, og tar tempen på hva folk er opptatt av. På spørsmålet «Hva er
din holdning til bystyrets vedtak om og bygge boligblokker på Marienlyst» er nesten halvparten av Drammens innbyggere negative til boliger på Marienlyst og det er det ikke vanskelig og forstå. Marienlyst er en
vanskelig sak for idretten og politikere for den rører ved følelser og nostalgi. Når mange forstår, ut ifra forslaget til Ap, at man kan få i både pose og sekk, er det naturlig og svare at man er negativ. Forskjellen mellom Ap og Høyre, Frp og Venstre er finansieringen og at de ønsker å bygge aktivitetsplass sammen med
MDG på friidrettsbanen. MDG vil ikke bygge stor hall. Bylista vil ha det som det er.
Drammen Ap har et luftslott av finansiering for sin utbygging av Marienlyst, det er ingen næringsaktør eller
takstmann som har verifisert anslagene. Ap har heller ikke klart, på snart 2 år, og få opp noen skisser på
hvordan de vil utbygge disse områdene. De har i tillegg ekspropriert verdier fra fylket. Andre kommuner i
fylket er nok ikke veldig glade for at Drammen skal få overført så store verdier fra fylket. Under mitt arbeid
med utbygging av kunstis/gress har jeg sett på forslagene til Ap der de skal bygg anlegg til halv pris, disse er
langt unna virkeligheten. Det er greit at man sitter i opposisjon og kommer med valgløfter. Totaløkonomien
i kommunen er den samme, hvis noe skal prioriteres mer så må noe prioriteres ned.
Spørsmålet DT skulle ha stilt er «hva er viktigst: få et stort anleggsløft for idretten eller bevare Marienlyst».
Politikk er prioriteringer, det er ikke ubegrenset med penger, det er her valget står. Vi i Høyre lytter til idretten og løfter Drammen fra en veldig lav anleggsdekning til en av de beste i Norge. Dette kaller jeg et kjempeløft. Det kan vel også være nyttig og høre hva lederne i IF Sturla og IF Hellas skriver «Drammen Idrettsråd har gjort en god jobb, og har i samarbeid med Drammen kommunes administrasjon, Norges Friidrettsforbund, IF Hellas og IF Sturla arbeidet fram planer for et komplett anlegg på Berskaug. Samarbeidet mellom Drammen Idrettsråd, Sturla og Hellas har vært meget godt. Vi mener at realisering av friidrettsbane og
friidrettshall vil bety et betydelig løft for friidretten i Drammen.». Dette løftet unner vi også alle andre idret151

ter som vil få et toppmoderne anlegg på Marienlyst. Høyre endrer ikke politikk etter vinden. Eksempelvis:
bygge til ikke og bygge på Spiralen, flere til færre flyktninger, for Marienlyst mot Marienlyst tilbake til for
Marienlyst med luftpenger. De lytter til idretten, når man får feil svar så lytter de ikke.
I motsetning til disse værhanene har Høyre vurdert og regnet på forslag og tør og stå for det vi mener er det
best for byen. Se rundt dere på Strømsø og Union, vil vi ødelegge den fine utviklingen som skjer på
Strømsø?

152

153

154

155

156

Vil ikke ha folk på bakkeplan
Av HERBORG BERGAPLASS 08. september 2015

Slik ser Venstre for seg «nye Marienlyst», til stor begeistring i Høyre.
Varierende byggehøyder: Boligblokker og ny multifunksjonshall (t.h.). Skistadbygget er
tatt med på skissen for å få inntrykk av høydene. (Illustrasjon: Lars Andre Landås)
Marienlyst-saken har seilt opp som en av de aller heteste valgkampsakene, og nå har
også Venstre kastet seg på for å visualisere deres forslag til utviklingen der.
Tidlig i valgkampen lanserte Arbeiderpartiet og Miljøpartiet De Grønne
(MDG), skisser av Marienlyst – uten boliger.
Som kjent går disse partiene, i likhet med Drammen Byliste, sterkt imot boligplanene,
og vil stoppe dem hvis de kommer til makten ved valget.

Grønne tak

Venstre er positiv til boliger, men med en klar forutsetning: I første etasje skal det ikke
være boliger, men servicefunksjoner som gir allmennheten tilgang.
Nå har partiet fått utarbeidet skisser som skal brukes i valgkampinnspurten.
– Vi hadde egentlig ikke tenkt å gjøre noe, men ser at andre partier kommer med feilinformasjon om hva vi mener. Derfor har vi fått laget disse skissene, sier førstekandidat
Yousuf Gilani og legger til:
– Vi fikk bare positive reaksjoner da vi viste dem fram på standen vår lørdag.
Bygningene er av varierende høyde, med opptil åtte etasjer.
– Vi vil bygge høyere enn det tidligere skisser har vist, for å få bedre uterom, forklarer
Venstres Lars Andre Landås, som har stått for utformingen.
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Han forteller at målene er helt realistiske, og at utvidelse av Bjørnstjerne
Bjørnsons gate til fire felt er beregnet med.
Og Venstre står fast på at det ikke skal bo folk på bakkeplan.
– Vi vil ikke tillate privatisering av første etasje, sier Yousuf Gilani.
Grønne tak på boligene er privat uteområde. Uteservering, klatre- og tuftepark og møteplass for grilling og sosialt samvær inngår i planene.

Høyre jubler

Høyre har stor sans for skissene, med sammenhengende grønt belte til Bikkjestykket.
– Vi er helt på linje med Venstre. Skissene er positive og interessante, sier
avtroppende gruppeleder, Johan Baumann.
Han vil ikke forskuttere noe i forhold til boliger eller ikke i førsteetasje, men partiet tar
med seg Venstres skisser inn i reguleringsprosessen.
Før sommeren vedtok bystyreflertallet (Høyre, Frp og Venstre) å jobbe videre med Marienlyst-planene.
KrF har fått kalde føtter, og ville ikke si ja nå.
Partiet mener det er for mange usikkerhetsmomenter om økonomien i Marienlystplanene.
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