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I Drammens Tidende 13/08/20 kan vi lese om kostnadsoverskridelser ved rehabilitering av blant annet
banedekket på Marienlyst friidrettsbane. Bakgrunnen for dette arbeidet var rapporten som ble levert av
Multiconsult på prosjektet. Denne beskrev nødvendige tiltakspunkt som da innebar en helt ny
oppbygging av banedekket, inkludert asfalt noe som og skulle forklare prisen.
I følge avisen begrunnes overskridelsene med blant annet behovet for ny asfalt.
Spørsmål:


Har Drammen kommune gitt tilslag på et ufullstendig tilbud i anbudskonkurransen og ikke lagt til
grunn de behov rapporten beskriver?



Hvis ikke, er det slik at rapporten levert av Multiconsult presenterte et unaturlig lavt
kostnadsoverslag?



Hvis de nødvendige beskrivelser av arbeidet er lagt til grunn for anbud og tilbudet som er godtatt
samstemmer, vil rådmannen akseptere de kostnadsoverskridelser som da er forventet?

Svar
Tildeling av oppdraget er gitt med bakgrunn i behov som beskrives i rapporten. For rehabilitering av
banedekke på Marienlyst friidrettsstadion har Drammen kommune fått utarbeidet et tilbudsgrunnlag
basert på tilstandsrapporten fra Multiconsult. Det er samme rådgivere som har laget både
tilstandsvurderingen og grunnlaget for tilbudskonkurranse. Tilbudsgrunnlaget og kontrakt er basert på
NS8405 og offentlig anskaffelse er lyst ut på Doffin. Rimeligste tilbyder i konkurransen ble valgt og
kontraktssum med entreprenør Kjeldaas AS er tilnærmet identisk med Multiconsults kostnadsoverslag
på kr 5,7mill inkl. mva.
Rapporten og tilhørende kostnadsoverslag levert av Multiconsult omhandler kun punktutbedringer av
kjente svanker/skader og har ikke medtatt reasfaltering av hele banen. Disse kjente forholdene er også
medtatt i kontrakt. Ved fjerning av eksisterende kunststoffdekke og avdekking av underliggende
drensasfalt viste det seg at underlaget hadde en vesentlig dårligere planhet enn man kunne forvente og
at man dermed ikke kunne tilfredsstille toleransekrav til en fullverdig bane. Løsningene for å oppnå
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tilstrekkelig planhet var å frese topplaget med asfalt og reasfaltere hele banen. Disse tidligere ukjente
forholdene har medført økte kostnader. Kunststoffdekket skal ved ferdigstillelse gjennom både
felttesting og laboratorietesting av nøytralt prøveinstitutt for godkjennelse og sertifisering hos IAAF. En
slik sertifisering/godkjennelse er en forutsetning for utbetaling av spillemidler. Ved bruk av eksisterende
underlag ville sannsynligvis ikke banen blitt godkjent og derved ikke kunne motta spillemidler.
Det følger av gjeldende kontraktsrett at ukjente forhold i grunnen er byggherrens ansvar. Denne
merkostnaden må derfor Drammen kommune som byggherre dekke ovenfor entreprenøren.
Dokumentet er sendt elektronisk uten underskrifter
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