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IDRETTSANLEGG PÅ DÆLENENGA 
 
Jeg viser til brev av 28.03.2008 fra Knut Even Lindsjørn (SV) og Vedis Vik (SV).  
 
Brevet har følgende ordlyd: 
 
 ”Det gamle klubbhuset til Grüner IL trenger sårt en oppgradering. Det samme gjør det 
 øvrige anlegget på Dælenenga. Det er også planlagt anlagt en 7er bane i området. 
 Dette er viktige tiltak for idretten i området. Det er lokalt stor usikkerhet på hva som
 skjer videre med dette. 
 
 Jeg ber om at byråden orienterer om status for Dælenenga og den planlagte 7er 
 banen.” 
 
Svar: 
 
Idrettsanlegget på Dælenenga inneholder følgende elementer: 
- Klubbhus med garderober, klubbkontor og møterom, samt eget lokale for bryting og boksing 
- Ishall (Grünerhallen) fra 1995 
- Kunstgressbane med spilleflate (64 x 100) m2 fra 1997 
 
Idrettsanlegget er tilholdssted og hjemmearena for Grüner IL, som også har inngått en omfattende 
driftsavtale med kommunen. 
 
Klubbhuset 
 
Klubbhuset på Dælenenga har behov for omfattende rehabiliteringsarbeider. 
Bygget har blant annet fukt- og setningsskader og det er karbonisering i armeringen til 
betongdekket over inngangspartiet og i balkongene. For å tilfredsstille dagens krav og behov er en 
total rehabilitering nødvendig. Kostnaden for renovering av klubbhuset er anslått til ca 20 mill. 
kroner.  
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Eventuelt nytt kunstgressdekke 
 
Kunstgresset på Dælenenga, som ble lagt sommeren 1997, har vært i bruk sommer og vinter. På 
grunn av den intense bruken og slitasjen fra vinterdriften er kunstgresset modent for utskifting. 
 
Flerbrukshall 
 
Det er over Oslo Indre Øst prosjektet bevilget til sammen ca 6,0 mill. kroner til Dælenenga, til 
henholdsvis oppgradering av Dælenenga idrettsplass og til utvidelse og nybygg på Dælenenga. 
Det er på bakgrunn av denne bevilgningen nylig utført en større utredning av ulike konsept for 
bygging av en flerbrukshall på Dælenenga. Utredningen er vedlagt. Det fremkommer av 
utredningen at en flerbrukshall på Dælenenga vil få en meget høy kostnad. Det kan i tillegg 
utføres ulik grad av øvrige tiltak, se utredningen. 
 
Planer for 7’er-bane med kunstgress 
 
I brevet fra Lindsjørn og Vik til byråden for næring og idrett står det blant annet at det er planlagt 
en 7`er bane i området. Jeg er legger til grunn at det har siktes til at det i ”Kommunedelplan for 
idrett 2005 -2008” er prioritert en 7`er-bane på Øvre Foss, som prosjekt nr. 8 i listen for prosjekter 
utenfor økonomirammen innenfor kategorien kunstgressbaner. 
 
I friområdet på Øvre Foss, som forvaltes av Friluftsetaten, ble det for 20 – 25 siden bygget et 
delvis underjordisk parkeringshus med aktivitetsflater på taket. Etter det Idrettsetaten er kjent med 
eies parkeringshuset av Oker Eiendom AS. Garasjetaket består i hovedsak av et gresslagt areal på 
ca. (32 x 43) m2 for ballspill, lek og solbading, og et asfaltert areal på ca. (35 x 50) m2 med en 
oppmerket håndballbane på (20 x 40) m2. 
 
Det er ikke utarbeidet planer for en eventuell kunstgressbane på Øvre Foss. Det må i tilfelle 
utarbeides en plan m/ kostnadsoverslag med tanke på å erstatte det nevnte gressarealet med 
kunstgress.  
 
Planer for oppgradering av idrettsanleggene på Dælenenga 
 
Det er ca 4,1 mill. kroner igjen av bevilgningen fra Oslo Indre Øst midlene til Dælenenga. Byrådet 
vil vurdere å anvende disse midlene til ulike oppgraderings- og rehabiliteringstiltak på 
idrettsanleggene på Dælenenga og i Dælenengaområdet. For enkelte tiltak vil det kunne mottas 
spillemidler i tillegg. Dersom det skal utføres ytterligere tiltak på området forutsetter dette egne 
bevilgninger. 
 
 
Anette Wiig Bryn 
byråd 
 
Godkjent og ekspedert elektronisk 
  
Vedlegg:  Utredningsrapport Dælenenga idrettspark, mars 2008 
 
 
 


