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Dælenenga idrettspark 

Bakgrunn
Behovet for innendørs fl erbrukshall i bydel 4 Grünerløkka er stort og har i lengre tid vært behandlet i Kultur- og 
idrettsetaten (KIE). KIE’s målsetning er å få realisert bygging av en ny fl erbrukshall med størrelse tilsvarende en 
håndballbane på Dælenenga idrettspark. I tillegg skal de aktivitetene som i dag er i Klubbhuset ivaretas.
Området grenser mot Birkelunden kulturmiljø i vest og defi neres av gatene Schleppegrells gate, 
Københavngata, Seilduksgata og Falsens gate. Området er i dag å anse som nærmest fullstendig arealutnyttet 
med kunstgressbanen, ishallen, Seilduken barnehage, Klubbhuset og et mindre parkrom foran Klubbhuset. 
Den overordnede problemstilling som drøftes i denne rapporten er hvordan fl erbrukshallen med tilhørende 
treningsarealer kan innpasses i området, og hvilke konsekvenser de ulike alternativene har for bysituasjonen, 
de programmatiske forholdene og kostnader. Det er utredet 3 ulike alternativer, hvorav alternativ 1 er presentert 
med underalternativene A, B, C og D.

Utredningen er ment som grunnlag for en beslutning om hvilket alternativ som skal legges til grunn for den 
videre bearbeidelsen, frem til komplettering av Dælenenga idrettspark. 

Denne rapporten tar for seg fase 1 og danner et grunnlag for beslutningstakeres helhetlige vurdering om hvilket 
alternativ som anses totalt sett som det beste. Valgte alternativ skal videreføres og bearbeides i fase 2 til 
forprosjekt, der forslaget bearbeides iht utforming, program og kostnad.

Utredning og forprosjekt utgjør grunnlaget for fase 3, som er regulering av området for å tilrettelegge for 
gjennomføring av prosjektet.

Rammesøknad sendes inn når vedtatt reguleringsplan foreligger.

Utredningen er utført av KODA arkitekter as med underkonsulentene Seim og Hultgreen as (RIB), Polyplan as 
(RIV), Ing.Per Ødemark as (RIE) og Gullik Gulliksen landskapsarkitekter as. Kostnadsanalysene er utført av 
Bygganalyse as i samarbeid med prosjekteringsgruppen. Verdivurderinger er utført av Colliers International AS.
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Historie

Dælenenga idrettsplass ble innviet i 1916, med fotball- og friidrettsbane. Klubbhuset fra 1926 hadde lokaler 
tilegnet boksing og bryting. Idrettsplassen og oppføringen av klubbhuset kan sees i sammenheng med 
utviklingen av Grünerløkka og er et tidlig eksempel på hvordan Oslo kommune tilrettela for idrett og aktivitet for 
byens befolkning.

Idrettsbanen ble i tillegg brukt til velodrom(sykkelbane) fra 1929 til 1947. Velodromen ble revet og Dælenenga 
var i mange år (1947-68) kjent for sine speedway-stevner. Under de olympiske vinterlekene i Oslo i 1952, var 
Dælenenga arena for fl ere av ishockey kampene. 
Dagens ishall ble bygget i 1995 og kunstgressbanen ble anlagt i 1997.  

Grüner IL ble dannet i 1952 ved at klubbene Strong, B14 og Spero slo seg sammen. Strong ble stiftet i 1914 og 
dette regnes derfor som Grüner IL’s stiftelsesdato. I 1969 slo Grüner IL seg sammen med Hugin, og i fem år gikk 
klubben under navnet Grüner/Hugin. Siden 1974 har klubben hatt navnet Grüner IL.
Grüner IL har de siste årene fått stor økning i antall medlemmer. Det er ca.1100 medlemmer som driver med 
fotball, ishockey og håndball pr. 2007 og antallet er økende.
Grüner IL arrangerer hvert år fotballskole, skøyte-/ishockeyskole og håndballskole for de minste og har lag i de 
fl este aldersgrupper i disse idrettene.

Planforhold

Gjeldende regulering

Dælenenga idrettspark (g./br.nr. 227/353) er i sin helhet på kommunal grunn. Idrettsparken, inkludert 
klubbhuset, tribuner, samt fotballbane utgjør ca 4200 m2 og er regulert som Friområde. Seilduken Barnehage 
med uteområder (g./br.nr. 227/535) er regulert som Tomt for offentlig bygning - barneinstitusjon. 
Grünerhallen er regulert som Byggeområde for allmennyttig formål – ishall. 

Fredningsplan for Birkelunden

Fredningen av Birkelunden skal sikre helheten og sammenhengen i et bymiljø av nasjonal verdi. Det fredete 
området utgjør en sentral del av bydelen Grünerløkka i Oslo, og består av 15 kvartaler med 139 bygårder, 
Paulus kirke, Grünerløkka skole og parken Birkelunden. Det skal legges rette for at miljøet blir opprettholdt og 
videreført som et levedyktig boområde i den tette murbyen, med handel og annen næringsvirksomhet i mindre 
skala.

Fredningsområdet Birkelunden kulturmiljø avgrenses av Falsensgate og omfatter ikke Dælenenga idrettspark 
med Klubbhuset og parken foran. 

I forhold til Birkelunden kulturmiljø vil siktmotivene endres i alt.1D hvor boligblokken vil være synlig i Nissens 
gate. I alt.2 foreslås det å markere et av bygningens hjørner mot Birkelunden, sett langs med Nissens gate. I 
alt.3 eksponeres inngangen til idrettsanlegget mot Falsens gate og Birkelunden.
Siktmotivet i alt.1 A, B og C vil fremstå som i dag.
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Gjeldene regulering

Fredningsplan Birkelunden kulturmiljø
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Byantikvarens uttalelser om Klubbhuset

Bygget står oppført på Byantikvarens gule liste som bevaringsverdig. En eventuell søknad om riving av 
hovedbygning, murer og paviljonger vil bli møtt av forslag om regulering til bevaring etter plan- og bygningsloven 
§ 25.6. Byantikvaren har imidlertid gitt signaler om at de er åpne for at bygningen kan transformeres vesentlig 
innvendig og at et tilbygg kan aksepteres. Det har ikke vært vurdert å frede bygget etter kulturminneloven. 

Eksisterende forhold

Klubbhuset

Klubbhuset ble tegnet av arkitekt Harald Aars i 1926 og er oppført på Byantikvarens gule liste. Bygningen er 
ca 900 m2 BTA over 3 etasjer, med garderobeanlegg i underetasjen og treningssaler i 1. og 2.etg. Opprinnelig 
var det kafé i 1. etg. Bygningen har et fl ott snitt som forbinder parken, mot Falsens gate, med idrettsplassen. 
Tribuneanlegget mellom klubbhuset og idrettsplassen er oppført i nyere tid.

Klubbhuset benyttes i dag av Sportsklubben 1909, Grüner IL og Fighter Kickboxingklubb til bryting, boksing og 
garderober for fotballen. Klubbhuset er i dårlig bygningsmessig tilstand, har uhensiktsmessige planløsninger og 
dårlige inneklimatiske forhold for brukerne. 

Utdrag fra Byantikvarens forhåndsuttalelse til riving av garderobebygg datert 3.9 2003:
Bygningen er pælet til fjell og konstruksjonen består av yttervegger av èn-stens pusset mur og støpte dekker. 
Vinduer er delvis utskiftet uten hensyn til antikvariske forhold.
Det har tidligere vært registrert langvarige vannlekkasjer fra tak, og dekker /himlinger kan derfor ha 
skader. Dusjområder og garderober har sannsynlig også medført skader. Bygningen har ingen merkbare 
setningsskader. Taket er istandsatt i 1999. Loft og takkonstruksjon er rapportert som tørr og uten vesentlige 
skader. Den tekniske tilstanden til hovedbygget er i hovedsak preget av manglende vedlikehold. Yttervegger, 
grunnmur og tak er i relativt god stand. Etasjeskiller kan ha skader grunnet innsig av vann, men dette er 
usikkert. Den overbygde gangen mot stadion er i svært dårlig stand og anses kondemnabel. Utvendig 
trappeanlegg samt balkong har betydelige skader som må utbedres. Trappeanlegget kan evt. rives. 

Grünerhallen

Grünerhallen ble tegnet av arkitekt Einar Dahle i 1994. Ishallen benyttes primært til Ishockey i regi av Grüner IL, 
men er også delvis åpen for publikum på dagtid.  Det er ikke vurdert påbygg/ombygging av ishall, men atkomst 
til hallen må ivaretas som i dag. Yttervegg mot fotballbane er planlagt rehabilitert grunnet fukt i vegg. 

Idrettsbanen

Kunstgressbanen har et areal på ca 65 x 105 m, inkl.sikkerhetssoner. Det er konstatert at dekket er slitent og 
bør rehabiliteres. Kunstgressbanen brukes daglig til trening og kampavvikling for Grüner IL`s hjemmekamper 
m.fl . I fremkant av klubbhus er det tribuneplasser for ca. 100 personer i tillegg til areal på skrånende gressplen.  
Banen er i dag for liten til at den aksepteres av Norges Fotballforbund som kampbane (min. spillefl ate 64x100 
m).
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Seilduken barnehage

Seilduken barnehage er en heldags foreldreandelsbarnehage. Barnehagen er privat og eies/drives av 
Andelslaget Seilduken barnehage. Barnehagen er i full daglig drift. 
Bruttoarealet på eksisterende bygning er ca. 550m2. Barnehagens godkjente leke- og oppholdsarealer er på ca. 
244 m2 (iht. hjemmeside).  Utebod på ca. 25m2 (brutto). Dagens utvendige oppholdsareal er ca. 1600 m2 . Antall 
barn. pr. sept. 2007 var ca. 54 barn i alderen 1-6 år fordelt på 4 avdelinger. To småbarnsavdelinger og to 
avdelinger for barn i alderen 2-6 år. Tomten er festet grunn.
Barnehagen disponerer i dag 6 parkeringsplasser.

Tomteforhold

Grunnforhold

Det er innhentet opplysninger om byggegrunnen fra bl.a. grunnundersøkelsen som ble utført i forbindelse med 
byggingen av Grünerhallen i 1995. Det er relativt stor dybde til fjell og løsmassene er av varierende kvalitet. Det 
forutsettes pæling til fjell og ved større utgravinger må det spuntes. Det antas noe forurensete jordmasser.

Fjernvarme

Fjernvarme er lagt i Seilduksgata. All nybygging skal kobles til fjernvarme.

VAV

Det er innhentet kart fra Vann og Avløpsetaten, Oslo kommune. Nord-sør gående bekk er lagt i rør og krysser 
idrettsbanens nordøstlige hjørne, omtrent ved innkjøringsporteen til Grünerhallen. Ledningen ligger ca 8-10 m 
under terreng og begrenser utbygging i dette området noe.
Foruten denne er det ikke konstatert ledninger som ved omlegging representerer omfattende kostnader. 
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Alt.3

Flerbrukshallen med tilhørende treningsarealer for klubbene plasseres på tomta til Klubbhuset som rives. 
Seilduken barnehage beholdes. Atkomst til idrettsanlegget skjer fra parken ved Falsens gate. Bygningen 
etablerer et fl ott snitt fra Birkelunden, via Falsens gt og parken, til idrettsplassen.

Program
Hovedinngang legges mot parken og Nissens gate. Foajéen utformes som et dobbelthøyt rom med resepsjon, 
kafé og arealer for utstilling. Fra foajéen går det et trappeamfi  ned til garderobene og treningssalene i etasjen 
under. Amfi et benyttes av skolen etter behov, og er ellers et fl ott motiv som binder idrettsbanen sammen med 
parken. Garderobeanlegget skilles i to deler, én for fotball med direkte utgang til banen, og ett for fl erbrukshallen 
samt ett for klubbene med tilknytning til treningssalene.
Fra garderobene nås fl erbrukshallen via trapp og heis. 
Trimrommet over foajéen nås tilsvarende og eksponeres mot parken.
 
Materialer og konstruksjoner
Bygningen tenkes oppført i plasstøpt betong, forblendete med tegl. Garderober fl islegges på vegger og dekker 
av betong. 

Idrettsbanen/belysning
Banen behøver ikke fl yttes, men banebelysningen må etableres på nytt fordi bygningen legger seg utover 
området de i dag er plassert i.

Park
Eksisterende park mot Falsens gate arronderes og opparbeides på nytt.

KODA arkitekter as / mars 2008

på tomta til Klubbhuset som rives.
ken ved Falsens gate. Bygningen 
splassen.

om et dobbelthøyt rom med resepsjon,
rderobene og treningssalene i etasjen
om binder idrettsbanen sammen med
tgang til banen, og ett for fl erbrukshallen

derober fl islegges på vegger og dekker 

fordi bygningen legger seg utover 

.

KODA arkitekter as / mars 2008



s.10

Sammenstillinger
Konsekvenser for miljøet
Bymiljø
Alt.1 (A-D) etablerer ny innkjøring fra Københavngata til et underjordisk parkerings-/forretningsanlegg. 
Gata er lite trafi kkert og har Freiaområdet på motstående side. Innkjøringen anses av prosjektgruppen som 
uproblematisk. Alternativet river det eksisterende tribuneanlegget og etablerer barnehage i klubbhuset, som 
beholdes. Parken foran Klubbhuset, mot Falsens gate, opprettholdes som i dag.

I alt.1C og D rives Seilduken barnehage for å etablere mest mulig utleieareal i området. Et tribuneanlegg for 
fotballen, som også gir dagslys til underliggende arealer (treningssenter og fl erbrukshall), etableres på samme 
nivå som et foreslått uteareal for en barnehage i Klubbhuset. 

Når banen heves én etasje etableres det noen vanskelige overganger mellom banen og gatene rundt og 
Grünerhallen pakkes halvt inn. I 1D foreslås det i tillegg til å heve banenivået med utleieareal under, også 
et større boligareal ut mot Seilduksgata. Boligene får fl otte solforhold, men endrer samtidig solforholdene til 
fotballbanen og boligene nederst i Nissens gate. Alternativet eksponeres mot Birkelunden.

Alt.2 utgjør et relativt stort volum plassert mot syd og Seilduksgata. Solforholdene på banen endres og halve 
banen ligger i skygge store deler av dagen, mens de nederste husene i Nissens gate mot Seilduksgata 
mister morgensola fra øst. Bygningens arkitektur skiller seg fra bygårdene i fra slutten av 1800-tallet og 
markerer fl erbruksanlegget som et solitært volum i idrettsparken – i likhet med Grünerhallen. Alternativet river 
tribuneanlegget og etablerer barnehage i klubbhuset som beholdes. Parken mot Falsens gate opprettholdes 
som i dag. Alternativet eksponeres mot Birkelunden med et markant hjørne.

Alt.3 bygges på klubbhustomta og klubbhuset rives. Bygningen etablerer et forhold til parken og miljøet 
rundt med sine klare åpninger (hovedinngang mot Birkelunden, foaje mot skolen i syd, og idrettshallen som 
eksponeres mot Schleppegrells gate i nord). Forholdet mellom parken og idrettsbanen styrkes i et fl ott snitt 
mellom de to. Bygningens solitære arkitektur styrker idrettsparken som et område med fl ere tydelige, frittstående 
elementer.
Solforholdene for idrettsbanen, parken og miljøet rundt endres ikke vesentlig. 
Parken mot Falsens gate oppgraderes med ny utforming, nye fl ater og ny terrengarrondering mot gateløpene.

Forhold til eksisterende trær
Ingen av alternativene berører eksisterende trær i vesentlig grad, unntatt i alt.1C og D samt alt.2 som alle fjerner 
trærne på tomta til Seilduken barnehage. I alt.3 rives 2-3 trær i parken.

Atkomst
Atkomstforholdene opprettholdes i det vesentligste. Alt.1 etablerer ny avkjørsel fra Københavngata til det 
underjordiske anlegget.
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alternativ 3
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