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Fredrik Sjøli

Fra: Lise Olsen

Sendt: 16. september 2013 13:11

Til:  Marius H. Sørensen-Sjømæling ; Anders Nygaard; André Munkvold 

(munkvold@outlook.com); aneelida@gmail.com; Anita Wold; Camilla 

Verdich; Eivind Lorentz Nitter (enitter@gmail.com); Finn Arne Bovim; Fredrik 

Bjerch-Andresen; Halvor Frihagen; Harald Steinsrud (steinsr@online.no); 

Heidi Larssen; Heidi Lunde; Henny Wanda Paulsen; Ida K. Berg-Johnsen 

(Ida.Berg-Johnsen@oslobystyre.no); Ingrid Grundt (ingridg63@gmail.com); 

Jarl Alnæs; Jens E Lange (jensel@hotmail.no); Karianne Hansen Heien 

(karianneheien@hotmail.com); Knut Tvedten; Magnus Worren 

(mokworren@gmail.com); Mari Røsjø (marirosjo@gmail.com); Olav Holger 

Næss (olavnaess@gmail.com); ostvold.per@gmail.com; Patrik Sahlstrøm; Pia 

Laihinen; Raena Aslam (raena@inkludi.no); Ragnhild Monclair; Sara Michelle 

Wiik; Signe R. Sæbø (signesabo@gmail.com); Stig Tollefsen 

(bu@stigto.cotse.net); sunniva.eidsvoll@gmail.com; Svein Eilertsen; Tage 

Guldvog; Torgeir Fjeld; Torstein Lindstad; Ulf Granli; Veronica Bruce; 

Wenche Olafsen; Øyvind Henriksen

Kopi: Fredrik Sjøli

Emne:  Dælenenga kunstgressbane - undervarmeanlegget

AU etterlyste på møtet 11. september oppdatert informasjon til BU vedrørende Dælenenga kunstgressbane.  

 

Under følger svar fra Bymiljøetaten på bydelsdirektørens henvendelse, samt statusrapport av 05.09.2013 sendt til 

Sigrun Øyre Gundersen, sekretær OMK. 

 
Med vennlig hilsen  

 
Lise Olsen  
sekretær,bydelsutvalget 
Bydel Grünerløkka  
Oslo kommune  
 
Telefon dir.: 23 42 26 60 
Mobil: 976 24 587 
Sentralbord: 02 180  
 
www.bga.oslo.kommune.no   

 
 
Tenk på miljøet og ikke skriv ut denne e-posten hvis du ikke må  
 

 

From: Heidi Larssen  
Sent: Monday, September 16, 2013 12:50 PM 
To: Lise Olsen 
Subject: Fwd: Dælenenga kunstgressbane - undervarmeanlegget 

 

Fra: Øivind Johansen <oivind.johansen@bym.oslo.kommune.no> 

Dato: 16. september 2013 11:33:09 GMT+02:00 

Til: Heidi Larssen <heidi.larssen@bga.oslo.kommune.no> 

Kopi: Roy Birger Evensen <roy.birger.evensen@bym.oslo.kommune.no>, Solveig W Renestøl 

<solveig.renestol@bym.oslo.kommune.no>, Anne Dybevold 

<anne.dybevold@bym.oslo.kommune.no>, Sigrun Øyre Gundersen 
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<sigrun.oyre.gundersen@bga.oslo.kommune.no> 

Emne: Dælenenga kunstgressbane - undervarmeanlegget 

Heidi Larssen, 

  

Viser til din e-henvendelse datert 9.09.2013 til Hans Edvardsen som jeg har fått i oppgave å besvare. 

  

Til din informasjon har jeg hatt kontakt med Sigrun Øyre Gundersen som fikk en statusrapport av 

meg 5.09.2013. For en noe mer detaljert orientering viser jeg til denne. 

  

Den skjematiske framdriftsplanen for utbedringsarbeidene er slik: 

  

• Uke 40: Levering og utlegging av «varmetråder», montering og utlegging av sandlag 

(varmemagasin og beskyttelse av «varmetrådene»). 

• Uke 41: Planering og valsing av sandlaget, utlegging av kunstgresset, liming av skjøter. 

• Uke 42: Oppmerking og innfylling av sand og granulat. 

  

Vi har i flere uker forsøkt å få den nederlandske leverandøren av undervarmeanlegget til å 

framskynde arbeidet. Dessverre lykkes vi bare med produksjonen av «varmetrådene». Jeg har fått 

bekreftet at de nederlandske montørene kommer uke 40 (mandag 30. september). 

Framdriftsplanen forutsetter selvfølgelig at det nederlandske firmaet holder ord, og at 

værforholdene i oktober blir slik at kunstgressinstallasjonen kan skje uten forsinkelser (nedbør og 

temperatur). 

  

Med vennlig hilsen  

 
Øivind Johansen  
sjefslandskapsarkitekt 
Seksjon bygg og anlegg 
Investeringsavdelingen 
Divisjon utvikling 
Bymiljøetaten 
Oslo kommune  
 
Tlf dir: 916 73 821 
Sentralbord: 02 180  
 
www.oslo.kommune.no   

 
Tenk på miljøet og ikke skriv ut denne e-posten hvis du ikke må  

From: Øivind Johansen  
Sent: Thursday, September 05, 2013 8:51 AM 
To: Sigrun Øyre Gundersen 
Cc: Walter Haugland (walterh03@gmail.com); Anne Dybevold; Martin Sletten Løvik; Per Øien 
Subject: SV: Dælenenga kunstgress 
  
Sigrun Øyre Gundersen, 
  
Kortfattet er status for undervarmeanlegget slik: 
  

• Som kjent ble kunstgresset fra 1997 erstattet med et nytt kunstgressdekke som var klart til 

bruk like etter skolestart i august 2011. 
• Dessverre har vi ikke fått undervarmeanlegget til å virke som forutsatt; verken vinteren 

2011/2012 eller 2012/2013. (Den norske leverandøren gikk konkurs på nyåret 2012, og det 

gjorde ikke situasjonen enklere.) 
• Etter undersøkelser, forsøk og drøftinger ble det før sommerferien i år konkludert med at 

det eksisterende kunstgresset måtte tas av for å legge ut et ca. 10 cm tykt sandlag som 

varmemagasin og beskyttelse over rørene. 
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• Kunstgresset ble rullet av i uke 28-29. Resultatet var nedslående. En stor andel av de i alt 

576 «varmetrådene» hadde fulgt med under opprullingen/demonteringen av kunstgresset. 

Grunnentreprenøren verken kunne eller ville derfor legge ut sandlaget før «varmetrådene» 

var kontrollert. 
• Mandag 29. juli fikk vi avtalt at en ingeniør fra den nederlandske produsenten av 

undervarmeanlegget skulle komme til Oslo onsdag 2. august for å kontrollere 

«varmetrådene». 
• Rapporten fra denne kontrollen forelå fredag 2. august, og den var ikke morsom lesing. 

P.g.a. situasjonen på banen, og at en så stor andel av «varmetrådene» har brudd, anbefalte 

leverandøren å skifte samtlige «varmetråder». 
• Rapporten ble gjennomgått i et møte mandag 5. august med grunnentreprenøren. Etter en 

intern drøfting i Bymiljøetaten ba vi dagen etter om et formelt tilbud på utskifting av 

«varmetrådene». 
• Pristilbudet ble mottatt 14. august, og arbeidet ble satt i bestilling dagen etter. 
• Etter planen skal de nye «varmetrådene» leveres i løpet av uke 36-2013. 
• Den nederlandske leverandøren har sagt at installasjonen kan påbegynnes mandag 30. 

september. Vi arbeider for å få framskyndet dette, men har foreløpig ikke fått en avklaring 

på vår anmodning. 
• Varmeleverandøren har sagt at hans arbeid vil ta en uke. Deretter kommer utlegging av 

sandlaget og remontering av kunstgresset, som jeg antar kan gjennomføres i løpet av en to 

ukers periode. 
  
For ordens skyld opplyses at Bymiljøetatens kontaktperson i Grüner Fotball (Walter Haugland) er 

holdt løpende informert. Han er også kjent med situasjonen og løsningen som er beskrevet over. 
  

Med vennlig hilsen  
 
Øivind Johansen  
sjefslandskapsarkitekt 
Seksjon bygg og anlegg 
Investeringsavdelingen 
Divisjon utvikling 
Bymiljøetaten 
Oslo kommune  
 
Tlf dir: 916 73 821 
Sentralbord: 02 180  

 
www.oslo.kommune.no   

 
Tenk på miljøet og ikke skriv ut denne e-posten hvis du ikke må  

  


