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1. Oppsummering av prosess 

• Utredning av fotballhall vedtatt i 1. tertial 2017 i tidligere Drammen kommune.

• Utbygging vedtatt i ØKP 2018-2021, avsatt kr. 62 mill. inkl. mva i tidligere Drammen kommune.

• Reguleringsprosess desember 2017 – september 2018, reguleringsplan vedtatt 25.09.2018   

• Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning 11.12.2018  

• Entreprisekonkurranse (totalentreprise) med frist 12.04.2019. 1 tilbyder, konkurransen avlyst 
som mislykket

• Rammetillatelse 02.05.2019

• Investeringsramme korrigert i 1. tertial 2019 i tidligere Drammen kommune, til kr. 86 mill. (inkl. 
mva)

• Ny entreprisekonkurranse, totalentreprise med samspill i tidligfasen. Tilbudsfrist 01.11.2019, 6 
tilbydere, Peab AS valgt som vinner.

• Kontrakt skrevet 13.01.2020

• Samspill periode januar til mars 2020 

• Oppstart 15.03.2020

• Overlevering av bygget fra Peab til DEKF 09.11.2020



Reguleringsplan vedtatt 25.09.2018 



Utomhusplan 



Fasadene av bygget

Fasade vest

Inngangsparti, fasade øst

Fasade nord

Fasade syd



2. Dette ble bygget

• Kontrakt med PEAB AS for samspillfasen inngått 13.01.2020

• Kontrakten omfatter bygging av fotballhall med spilleflate på 48 m x 60 m, med 
tilhørende garderobe og adkomstarealer 

• Samspillfasen hadde som formål å avdekke eventuelle forenklinger og 
effektiviseringer på foreslått løsning

• Samspillfasen avdekket muligheter for besparelser på stålkonstruksjonen, 
planløsning, overflater og utomhus, til sammen 3 millioner. 

• Vi har, innenfor rammene tilrettelagt for at uinnredet 2. ets kan utvikles til 
idrettsformål senere innenfor akseptable rammer. Bygget er klargjort, men det 
må installeres løfteplattform, lys, ventilasjon, lydabsorbenter og gulv. Arbeidene 
er anslått til 2,5 mill eks mva. 



Bilder av 2 etasje

Udisponert rom 240 m²Udisponert rom(lager) 41 m²



Gressmatta – TPE 

Bilde av matta



3. Økonomi

• Investeringsramme kr. 86 mill. inkl. mva

• Prosjektet leveres innenfor rammene

• Søknad om spillemidler til fotballhallen i 2019 er avslått (ikke prioritert, tiltak på 
20. plass). Ny søknad er sendt innen fristen for 2020



4. Noen bilder 



5. Spørsmål ?


