
Campus marienlyst

Campus Marienlyst skal utvikles til å 
bli et regionalt kraftsenter for 
Drammensidretten gjennom samarbeid 
mellom offentlig skole, frivillig idrett og 
næringsliv



Kilde: Norges Idrettsforbund



Folkehelse - Overvekt



Me konstruerar inaktivitet



Fysisk aktivitet i eit          
førebyggande folkehelseperspektiv



Drammen videregående skole 
!
12-1300 elever 
Flesteparten går på studiespesialiserende linje, men skolen tilbyr også 
Service og Samferdsel, Formgiving, Entreprenørskap og Toppidrett.   
Toppidrettslinja
idretter.
Troppsturn, Svømming, Bandy og Hopp) 
!
Stor andel av SIF´s A-stall 

Marienlyst skole

Bygget i 2010. 
 • ca. 60 ansatte.  
 • 8.-10. trinn,  

introduksjonsgruppe. 
 • ca. 560 elever  



Idrettens regionale Utviklingsorganisasjon



Idrettens regionale Utviklingsorganisasjon



Campus Marienlyst 
også for - Breddeidretten

«Idretten har også mistet en del av sitt verd derve, at 
kappelysten er blitt altfor dominerende; derved er den 
omdannet til sport, og alt som heter sport og rekord er ikke av 
det gode. Istedenfor å skape sunde, uavhengige menn avler 
sporten forfengelighet. Idrettens opgave skulde jo være å 
utdanne og styrke legeme og sjel, samtidig med at den fører 
oss ut i naturen. Men mange av våre sportsmenn er jo blitt til 
muskelmaskiner, «veddeløpshester» som på store stevner 
strever med å slå rekorder og å nå, den ene noen meter foran 
den annen.!

– Fritjof Nansen (1900)!

http://no.wikipedia.org/wiki/Fritjof_Nansen


Campus Marienlyst 
Basistrening på tvers av idrettene 

Basistrening omfatter allsidig 
utvikling av utholdenhet, styrke, 
spenst, hurtighet, bevegelighet, 

koordinasjon og psykiske egenskaper 
som er grunnleggende for 

ferdighetsutvikling i ulike idretter og 
aktiviteter.



!
Bakgrunn: Manglende finansiering stoppet 
multifunksjonshall i 2010 
!
!
Ikke ekstra statlige tilskudd til regionalt anlegg  

•Idretten har ikke investeringsmidler  

•Drammen kommune har ikke mulighet til å investere i 
multifunksjonshall alene  
!
•Planene om ny multifunksjonshall på Marienlyst ble behandlet 
av bystyret 15. juni 2010  

•Bystyret valgte å stoppe videre arbeid med 
multifunksjonshallen grunnet manglende finansiering  



!
!
1.Utviklingsavtale m.m. mellom 
Drammen kommune og Ticon Eiendom 
AS vedtatt av bystyret 18.9.2012  

2.Utbygging og drift av idrettsanlegg 
på Marienlyst (multifunksjonshall) og 
reetablering av friidrettsbane: under 
arbeid  

3.Reguleringsplan for 
Marienlystområdet:  
igangsettes 2014 

Utvikling av Marienlystområdet er tre saker; 
èn sak er vedtatt – to saker pågår  



!
Ticons forslag:  
Byutvikling kan gi 200 - 300 millioner kroner 
ekstra til idrettsformål på Marienlyst 

!
Ticon kontaktet Drammen  
kommune med nytt konsept:  
!
•Byutvikling på Marienlyst 
kan frigjøre 200 - 300 mill kr  

•Realisering gjennom felles 
utbyggingsselskap  

•Drammen kommune får 
verdier både fra tomtesalg 
og overskudd av boligsalg  

!
•Felles utbyggingsselskap er 
i tråd med lovverket. Se 
utredning fra Wikborg Rein 
av 24.10.2011:  
!
”..felles utviklingsselskap …
vil ikke være anskaffelse  
som omfattes av 
anskaffelsesregelverket.” 



!
Tidsakse: Utvikling Marienlystområdet 



!

Tidsakse: Idrettsanlegg 



!
Bakgrunn: Ønske om ny multifunksjonshall (skisse fra 2010) 

!
Anslått byggekostnad:  
205 – 300 mill kr  
Anslag årlige driftkostnader:  
18 – 29 mill kr/år 



Ny «Drammenshall»

50-60 x 40m
Kunstgressflate



Nytt friidrettsanlegg
Berskaug



Avstander

Berskaug Marienlyst ca 6,5 km

Berskaug Lier ca13 km

Berskaug Mjøndalen ca 7 km

13 km

7 km

6 km

Befolkning

Drammen 65

Lier 25

Nedre Eiker 24

Sum 114

Berskaug



Friplassen
Marienlyst





Anlegg			 Budsjettpris Referanse

Multifunksjonshall	 ???

Friidrettsbane(ute) 30 - 40 mill IPAS Sport AS - 
Trondheim

Friidrettshall(trening) 35 - 40 mill IPAS Sport AS - 
Trondheim

Ishall 35 - 40 mill IPAS Sport AS - 
Trondheim

Friplassen 1,55 mill friidrett.no 
+ grunnarbeid

SUM

http://friidrett.no


Idrettsråd - NIF

§8-2. Oppgaver 
Idrettsrådet skal: 
1. styrke idrettens rolle og rammevilkår i 
lokalsamfunnet   
2. foreta prioriteringer på vegne av idrettslagene   
3. dokumentere og synliggjøre idrettens lokale omfang 
samt utvikle lokale idrettspolitiske handlingsprogram   
4. være en møteplass og utviklingsarena i 
skjæringspunktet mellom offentlig og frivillig virke  
Idrettsrådet skal være et idrettspolitisk 
organisasjonsledd med oppgaver primært på lokalt 
nivå.



!
DRAMMEN IDRETTSRÅD (DIR) 

• Årsmøtevedtak mars 2013. Vedtak om å flytte 
friidrett til Berskaug(forutsetning gode fasiliteter 
ute og inne) 

• Styremøtevedtak 14.1.2014 om å fortsette arbeidet 
med Campus Marienlyst



Vedtak på DIR’s årsmøte 20. mars 2013 

Idrettens forventninger til prosessen med å bygge om deler av Marienlyst-området fra idrett til boliger / næring 

Idretten i Drammen har vært positive til å finne nye og moderne løsninger for byens beste idrettsområde Marienlyst. En forutsetning for at 
idretten skal akseptere dette og bidra til gode framtidige løsninger er; 

1. At denne prosessen foregår på en god og skånsom måte i en akseptabel rekkefølge. 

2. At de berørte idretter får nye anlegg som gir minst like gode trenings- og konkurranseforhold som tidligere, dvs. anlegg som er oppgradert 
både i hht dagens standarder og krav, og til å gi en mer allsidig bruk enn den nåværende. Dette er viktig både for idretten og for begge 
skolene som har dagens anlegg som sine «gymsaler». 

I fht pkt 1 kan ikke idretten akseptere at Drammenshallen og friidrettsbanen forsvinner før nye anlegg står klare. Både for idretten og for skolene blir 
det en umulig situasjon om prosessen på Marienlyst skjer i en annen rekkefølge enn denne; 

a) Ny friidrettsbane med en tilhørende enkel friidrettshall må bygges først. * 

b) Deretter kan friidrettsbanen på Marienlyst fjernes og ny Multihall bygges. ** 

c) Først når den nye hallen står klar, kan en eventuell opprustning eller riving av nåværende Drammenshall gjennomføres. Det er en 
forutsetning at brukerne av Drammenshallen får tilfredsstillende løsninger i en byggefase. 

* Så langt er den eneste akseptable plasseringen av ny friidrettsbane, sett fra klubbenes side, på Berskaug. Dersom ny bane legges hit så kan dagens 
cricketbane måtte flyttes til et nytt sted og dette må i så fall skje senest samtidig med flyttingen av friidrettsbanen. 

** Den nye Multihallen må inneholde minimum de samme fasiliteter og idrettstilbud som Drammens-hallen har med unntak av innendørs friidrett 
som det vil være gunstigst og sterkt ønskelig å flytte sammen med utebanen for ikke å splitte denne idretten. I en ny multihall eller rehabilitert 
Drammenshall vil det også være svært kostnadseffektivt å etablere byens første ishall slik prosjektgruppa planla høsten 2012. Det gir også skolene 
større bredde i sine aktiviteter hele skoleåret. 

NB! Det er en forutsetning fra idrettens side, for å «gi fra seg» deler av dette flotte idrettsområdet, at de nye anleggene finansieres via 
tomtesalget slik ordføreren signaliserte ved lanseringen av planene. Denne prosessen må ikke bremse / gå ut over påkrevet anleggsutvikling i 
bydelene.

!
DRAMMEN IDRETTSRÅD (DIR) 



!
DRAMMEN IDRETTSRÅD (DIR) 

Pressemelding tirsdag 14. Januar 2014. 
Styret i Drammen Idrettsråd har i dag hatt en lang og god 
debatt om Marienlystsaken. DIR-styret vil fortsette å jobbe 
målbevist for et flott Campus Marienlyst med en god 
helhetsløsning som vil gi mange idretter bedre areanaer. 
Styret forholder seg fortsatt til DIR‘s årsmøtevedtak som 
bl.a. innebærer et fullverdig nyanlegg med både utebane og 
hall for friidretten i byen. Styret vil legge fram saken på ny 
for årsmøtet den 25. mars. 



Fordeler/ulemper for 
idretten

Fordeler; 

• Nye anlegg for 205 - 300 mill 

• Ny oppdatert/moderne 
Multifunksjonshall 

• Ny friidrettsarena(ute -og 
inne)    

• OPS gir muligheter for god 
fremtidig utvikling               

!

Ulemper; 

• Friidretten må flytte fra 
Marienlyst 



Marienlyst 
(Idretter)

Drammenshallen: 

• Håndball 
• Friidrett 
• Turn 
• Basketball 
• Badminton 
• Dans  
• Judo 
• (16 - 118) 

Uteidretter: 
• Fotball 
• Friidrett 
• Bandy 
• Skøyter 
• Ishockey 
!
!
!

!
Øvrige idretter: 
• Svømming 
• Stup 
• Vanndisco 
• Treningssenter 
!
!
!
!
!
!













Campus Marienlyst

• Kan bli et unikt område for idrett og kompetanseutvikling 

• Alle må med; 

• Stat  

• Fylke 

• Kommune 

• Idrettsklubber 

• ……og næringsliv……



Campus Fosshaugane



Campus Steinkjær


