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I disse dager settes det i gang vaksinering av Drammens befolkning, og i den forbindelse legger 
kommunen beslag på flere lokaler rundt omkring i Drammen. 
 
Vi har full forståelse for at vaksinering må prioriteres, men ser at løsningene for gjennomføring og 
lokalisering rammer enkelt grupper mer enn det som kanskje er nødvendig. 
 
Etter det vi erfarer skal kun 20% av Drammens hallen benyttes, mens hele hallen blir beslaglagt. 80% vil 
da stå ubenyttet og det vil gå utover trening for skoleelever på dagtid og idrettsforeninger på kveldstid. 
 
I Svelvik skal Ebbestadhallen brukes, noe som rammer spesielt Turnforeningen veldig hardt. Mens 
samfunnshuset, etter det vi erfarer står tom mesteparten av tiden, og Ebbestad skole står tom. 
 
NEBUT (Nedre Eiker Barne- og Ungdomsteater) hadde allerede bestilt Mjøndalen samfunnshus 3 uker i 
april, og er nå usikre på hvordan de skal planlegge sine aktiviteter. 
 
Vi har også fått en henvendelse fra Idrettsrådet som er veldig bekymret både for den kortsiktige 
konsekvensen ved ytterligere manglende gjennomføring av treninger, og en mer langsiktig konsekvens 
for rekruttering fremover. Denne bekymringen la også Idrettsrådets representant frem i høringen med 
kultur, idrett og frivillighet. 
 

 Gitt disse tilbakemeldingene kan det være aktuelt å se etter alternative lokaler til vaksinering 
slik at barne- og ungdomsaktiviteter ikke blir ytterligere rammet? 

 
Svar 
 
Bak valget av hallene som vaksinasjonssteder ligger det en omfattende prosess. Høsten 2020 da vi 
vaksinerte Drammens befolkning mot sesongsinfluensa ble lokaler til massevaksinasjon testet. 
Erfaringer som kommunen gjorde da, og også ved valggjennomføring, får vi direkte nytte av når covid-19 
vaksinen skal settes.  
 
Vaksinasjonslokalene er vurdert ut ifra følgende kriterier:  
• Universelt utformet (slik at alle har tilgang)  

• Sikkert nettverk og kommunens eget nett  
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• Nærhet til kollektivknutepunkt  
• Parkering  

• Lett tilgang for transport til bygget  

• Store nok arealer  

• Ulempen for de som benytter hallen  

• At kommunen eier og har full råderett over bygget og tilstøtende arealer  
 
Det viste seg blant annet at Samfunnshuset i Svelvik ikke egnet seg og Ebbestadhallen har derfor blitt 
det foretrukne stedet i Svelvik.  
Samfunnshuset i Mjøndalen har blitt brukt både til influensavaksine, som valglokaler og som sted for 
kommunale møter og er derfor vurdert som egnet også til vaksineringen mot covid-19.  
 
Vi ser at i enkelte kommuner er det misnøye mot at vaksinasjonsstedene ikke er fordelt rundt i 
kommunen. Dette har vært viktig for Drammen kommune og gjorde at man ønsket et lokale i Svelvik. 
 
De valgte lokalene er kjente steder for publikum og er allerede omtalt i skriv til de som skal vaksineres. 
Vaksinasjonen krever god plass. Folk skal registreres og ha god plass ved kø, de skal få vaksine og de skal 
sitte å vente i minimum 20 minutter etter at vaksinen er satt. Inngang og utgang skal være adskilt.  
Den vaksinetypen kommunen har fått til nå (Pfizer/Biontec) har som kjent kort holdbarhet etter levering 
til kommunen og må derfor benyttes i løpet av få dager. Det er derfor viktig å ha lokaler med god 
kapasitet og med mulighet til å oppskalere på kort varsel.  
 
Vanligvis er det aktivitet i hallene på tidspunktene som nå settes av til vaksinering. Det jobbes med å se 
på løsninger der noe av aktiviteten i Drammenshallen kan flyttes til for eksempel Galterudhallen, 
Drammensbadet og den nye fotballhallen på Åssiden ved ledig kapasitet på disse arenaene. I tillegg er 
det utearealer som kan benyttes. Når vaksinasjonstidspunkter foreligger vil kommunen kontakte de 
brukerne som blir berørt og forsøke å flytte aktiviteten til andre haller hvis det er ledig kapasitet.  
 
Det er vanskelig å tidfeste hvor mange timer i uka hallene blir benyttet til vaksinering i første omgang, 
da tilgangen på vaksine vil bestemme det. Det er ikke utenkelig at kvelder og helger blir benyttet til å 
vaksinere hvis kommunen får tildelt mange vaksinedoser.  
 
Det er viktig å merke seg at det bare vil foregå vaksinering på ett sted av gangen i kommunen. Da 
vaksineteamet er i Mjøndalen så er det ingen vaksinering i Drammenshallen eller Ebbestadhallen. De 
stedene blir da frigjort slik at annen aktivitet kan skje der.  
 
Drammen kommune forventer å få flere vaksiner fremover enn det som er signalisert tidligere. Det 
innebærer at vaksinasjonstempoet kan øke. Med opprettholdelse av de planlagte lokalene og høyere 
vaksinasjonstempo, vil perioden der kommunen må disponere hallene til vaksinering bli kortere. 
Kapasiteten i Drammenhallen for vaksinering er stor. Vi ser på mulighet for at ca. 10.000 doser kan 
settes i løpet av en uke bare i Drammenshallen.  
 
Drammen kommune kan ikke per i dag gi noen eksakt dato for når idrettshallene som i dag brukes til 
eller er planlagt brukt til vaksinering igjen kan åpnes for vanlig idrettsaktivitet, men vi jobber for at den 
tiden blir så kort som mulig. I vår etablerte kommunen et lager for smittevernutstyr i Drammenshallen. 
Dette ble flyttet så snart vi hadde et egnet alternativ for å unngå at skolene og idretten ble unødig 
belastet. Det samme vil gjelde nå. Kommunen vil gjennomføre vaksinering så raskt som mulig. 
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Dere spør konkret:  
 
Etter det vi erfarer skal kun 20% av Drammens hallen benyttes, mens hele hallen blir beslaglagt. 80% 
vil da stå ubenyttet og det vil gå utover trening for skoleelever på dagtid og idrettsforeninger på 
kveldstid. 
 
Vi ser ikke at det er mulighet for bruk av Drammenshallen til trening/idrett mens det pågår vaksinering. 
Det har vært drevet idrett parallelt med vaksinering, både ved influensavaksineringen høst 2020 og nå 
når man vaksinerte helsepersonell mot korona uke 2. Erfaringen var da at opptrekk av vaksinedoser, 
registreringsarbeid og observasjon av vaksinerte innbyggere påvirkes svært negativt av støy fra idrett og 
aktivitet.  
 
I forhold til dagaktiviteter i Drammenshallen så er det primært kroppsøving for elever ved 
ungdomsskolen og videregående skole. Det er muligheter for utegym i nærområdet, både skøytebane 
og friidrettsbane som gir muligheter for alternativ gymtime den eller de dagene hallen er opptatt på 
dagtid. Garderobene tilknyttet den store hallen er tilgjengelige. Elevene kan låses inn i den andre delen 
av hallen og benytte garderobene, uten å bruke hovedinngangen.  
 
 
I Svelvik skal Ebbestadhallen brukes, noe som rammer spesielt Turnforeningen veldig hardt. Mens 
samfunnshuset, etter det vi erfarer står tom mesteparten av tiden, og Ebbestad skole står tom. 
 
Det viste seg i kartleggingen at Samfunnshuset i Svelvik ikke egnet seg mht de kriteriene som måtte 
settes til grunn. Dette gjelder også Ebbestad skole. Ebbestadhallen har derfor blitt det foretrukne stedet 
i Svelvik. Berørte leietagere kontaktes for en dialog om mulige løsninger for de tidspunktene hallen 
brukes til vaksinering. 
 
 
NEBUT (Nedre Eiker Barne- og Ungdomsteater) hadde allerede bestilt Mjøndalen samfunnshus 3 uker 
i april, og er nå usikre på hvordan de skal planlegge sine aktiviteter. 
 
Situasjonen er dessverre slik at vi kjenner til antall vaksiner som bli levert til Drammen kun 1 uke før det 
skjer. Denne uken var det vaksinering i Drammenshallen torsdag 21.1., mens det ikke blir vaksinering 
22.1.-24.1. Det var Ingen vaksinering Ebbestadhallen eller ved Mjøndalen Samfunnshus denne uken. 
Vi vet trolig på fredag 22.1. når det blir vaksinering neste uke. 
 
Berørte leietagere kontaktes for en dialog om mulige løsninger for de tidspunktene Samfunnshuset 
brukes til vaksinering. 


