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Emne : Vurdering av konstruktive forhold og konsekvenser 

 
 
1.0 Generelt 
 
Hjellnes Consult as v/RIB har fått i oppdrag å vurdere konstruktive forhold og konsekvenser 
vedrørende forslag Alternativ 2 fra Byantikvaren (BYA).  

Alternativ 2 - Ny flerbrukshall over Grünerhallen består i å etablerte en ny bygning dels over og 
dels inntil eksisterende bygning. Ny hall er skissert over to plan med BxL=27x54m. Hallens 2.etg 
foreslås bygget over taket på eksisterende hall med et netto innvendig hallmål på BxL=25x45m, 
med 7m innvendig fri høyde. RIB antar at ny fasade vil få en høyde på nærmere 9,0m fra dagens 
takflate. 
 
Grünerhallen ble bygget i 1995 over den tidligere utendørs ishockeybanen på Dælenenga. Inne i 
hallen finnes foruten ishockeybanen, tribuneanlegg, garderober, kontorer, serviceareal, etc. 
Ishockeybanen, garderober er plassert i u.etg, mens øvrige arealer ligger i 1. etg med 
hovedinngang fra gateplan i Malmøgata. Deler av bygningen ligger en etasje under terreng.  
 
Dette notat fra RIB er basert på opplysninger fra: 

 4.2 Byantikvarens faglige begrunnelse – alternativ 2. Forslag til detaljregulering 
 Geotekniske opplysninger fra undergrunnskartverket. Mottatt av PBE 
 Plan- og snitt av Grünerhallen. Utarbeidet av Einar Dahle Arkitekter  

 
 
2.0 Konstruksjoner - Konsekvenser nye og eksisterende bærekonstruksjoner   
 
Dimensjoneringsforutsetninger, laster 
Et tilbygg / påbygg dels over og inntil dagens bygning vil betraktes som en hovedombygging og 
utløse krav om at gjeldende NS-EN for dimensjonering, laster, etc skal følges når det gjelder 
kontroll av konstruksjoner i eksisterende bygning. 
Det presiseres at gjeldende snølaster er vesentlig høyere i dag enn det som gjaldt i 1995 når 
hallen ble prosjektert. I tillegg vil ny fasade med høyde 9m over eksisterende tak på hallen gi 
betydelige fonnelaster (snølommer) fra snø som takkonstruksjonen ikke er dimensjonert for. 
Ny standard vedrørende seismiske påvirkninger (jordskjelv) for bygninger vil gi større 
horisontallaster og avstivningsbehov på nybygget og kan også medføre behov for økt avstiving av 
eksisterende bygning. Bære- og avstivningsystem eksisterende og ny bygning må som 
hovedprinsipp etableres uavhengig av hverandre og fugedeles. 
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Grunnforhold 
RIB har innhentet geotekniske opplysninger fra undergrunnskartverket hos PBE. Det er utført 5 stk 
borserier (skovlboringer) i forbindelse med prosjektering av hallen i 1995. Resultat fra 
prøveseriene kan fremskaffes fra Multiconsult AS etter nærmere avtale. Det er angitt en 
kontrollboring til berg under hallen med fjellkote ok+18,1. 
For den gamle garderobe-, kafeteriabygningen (klubbhuset) er det vedlagt en serie med 
grunnboringer til berg utført i 1924. Her fremkommer fjellkoter fra ok +16,0 til ok +21,0. 
Avstand fra laveste nivå i u.etg. Grünerhallen til berg på kote ok +18,1 vil være ca. 10,5m. 
 
Basert på foreliggende opplysninger og egne erfaringsdata antas grunnforholdene bestå av 
fyllmasser av gamle bygningsmaterialer, jord, dels tørrskorpeleire til middels fast/bløt leire, silt og 
morenemasser med vannførende lag ned mot berg. 
Massene antas setningsømfintlige ved direkte fundamentering.  
 
Grunn- og fundamenter 
Ny bygning 
Laster fra en eventuell ny flerbrukshall med egenlaster, nyttelaster, snø-, vindlaster og 
jordskjelvlaster må føres til berg med peler for å unngå setninger. Det antas benyttet borede 
stålkjernepeler i ny bæreakse (under langfasade over tak) i eksisterende hall og evt. stålrørspeler 
utvendig. Innvendig må det utføres betydelige bygningsmessige inngrep og sikring av eksisterende 
fundamenter, dekker, tribuner og bæresystem for adkomst og tilgjengelighet for pelerigg. 
Det vil bli behov for omfattende grunn- og betongarbeider innvendig i hallen med etablering av 
pelehoder og avstivningsbjelker i grunnen for å ivareta laster fra overliggende bæresystem. 
Dette vil medføre fjerning av store deler av eksisterende konstruksjoner i område ved ny bæreakse 
i u.etg. 
 
Eksisterende bygning 
RIB har ikke pr i dag ikke oversikt over fundamentering av eksisterende bygning. Det påpekes at 
eksisterende fundamenter for søyler i hallen vil få betydelig økte laster fra snølomme på tak og fra 
dagens snølaster over hele takflaten. Det må derfor antas at eksisterende søylefundamenter må 
refundamenteres, forsterkes. 
 
Bæresystem 
Ny bygning 
Dersom ny flerbrukshall skal etableres tilknyttet eksisterende hall som i BYAs planforslag, må det 
etableres et uavhengig frittstående bæresystem av stålsøyler med stålbjelker i 2.etasje over eksist 
tak og fagverksbjelker i nytt tak. I fasader må det etableres avstivende vertikale fagverk i alle 
etasjer av stålkryss for å ivareta bygningens stabilitet og avstiving for vindlaster og jordskjelvlaster.  
Søyler og stålkryss må føres ned til fundamenter i innvendig bæreakse (under langfasade over 
tak) i eksisterende hall. Det må påregnes et omfattende og komplekst nytt bæresystem i denne 
delen av bygget. 
Stålkryss og ny søylerad i tillegg til eksisterende søylerad for bæring av eksist tak i dette området 
vil være vanskelig å få plassert, integrert med tanke på bruk av tribuneanlegg, etc. 
 
Eksisterende bygning 
Bæresystemet i hallen består av består av stålsøyler, stålbjelker og stål fagverksdrager i taket med 
buet underside. Fagverksdrager og stålsøyler er dimensjonert for et tak uten snølommer og med 
snølaster fra 1995. Med betydelig økt last fra snølommer og dagens snølast vil fagverksdragere og 
søyler være underdimensjonert. Dette vil medføre at samtlige søyler og fagverksdragere må 
forsterkes med nye stålkonstruksjoner. Evt kan det tenkes at enkelt søyler og fagverk må skiftes ut 
i sin helhet.  
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Vegger 
Ny bygning 
Dersom ny flerbrukshall skal etableres tilknyttet eksisterende hall som i BYAs planforslag, må det 
etableres avstivende adkomstkjerner for trapper, heis av med vegger av betong i bygningens 
langfasade mot nord. Vegger fundamenteres til berg og etableres fra u.etg og opp til tak for 
avstivning for jordskjelv. 
Kjerner vil gripe inn i eksisterende bærende konstruksjoner i den krumme fasaden. 
 
Dekker 
Ny bygning 
Dersom ny flerbrukshall skal etableres tilknyttet eksisterende hall som i BYAs planforslag, må 
dekke i 2.etg i ny hall over eksist. takkonstruksjon etableres av prefab. DT elementer, evt. 
hulldekke elementer avhengig av spennvidden. Elementene må ha konstruktiv påstøp på 
oversiden. Dekket vil inngå som en del av bygningens avstivningsystem for vind og jordskjelv. Det 
må påregnes en byggehøyde inkl. bæresystem på ca. 1,2-1,4m over eksist. tak inkl. bæresystem. 
 
Takkonstruksjon 
Ny bygning 
Dersom ny flerbrukshall skal etableres tilknyttet eksisterende hall som i BYAs planforslag, må 
takkonstruksjon etableres av lette isolerte prefabrikkerte takelementer som vil inngå som en del av 
bygningens avstivningsystem. Det må påregnes en byggehøyde inkl. bæresystem på ca.1,7m. 
 
Eksisterende bygning 
Takkonstruksjon antas bestå av lette isolerte prefabrikkerte takelementer, evt av korrugerte 
bærende takplater av stål med opplegg på fagverksdragere. 
Takelementer, korrugerte takplater er dimensjonert for snølaster uten snølommer og med 
snølaster fra 1995. Med betydelig økt last fra snølommer og dagens snølast vil takelementer, 
korrugerte takplater måtte forsterkes med sekundærstål mellom eksisterende bæresystem. 
 
 
3.0 Konklusjon 
 
Hjellnes Consult as v/RIB anbefaler ikke bygging av ny flerbrukshall dels over og dels inntil 
eksisterende hall ut i fra følgende forhold: 
 

 Omfattende grunn-, sikring- og fundamenteringsarbeider med peling for nye 
bærekonstruksjoner inne i eksisterende bygning 

 Antatt risiko for refundamentering av eksisterende fundamenter som følge av nye 
snølommer og økte snølaster på tak 

 Omfattende nytt komplekst bæresystem og avstivningsystem under langfasade mot syd må 
etableres og integreres inne i eksisterende bygning.  

 Eksisterende bæresystem av søyler, bjelker, fagverk må forsterkes og evt skiftes ut som 
følge av nye snølommer og økte snølaster på tak 

 Eksisterende takkonstruksjon av takelementer må forsterkes som følge av nye snølommer 
og økte snølaster på tak 

 Generelt omfattende inngrep i alle bærende konstruksjoner i eksisterende bygning 
medfører at det bevares lite restverdi av de gjenstående bærekonstruksjoner. Man er i 
grenseområdet for riving av alt av eksisterende bærekonstruksjoner  

 
De påpekte forhold vil ikke kunne forsvares ut i fra krav om gjennomførbarhet, byggetekniske 
årsaker og økonomi, restverdi på eksisterende bygning. 


