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Om prosjektet

1

Bygningen

Bjølsenhallen ligger i Moldegata på Bjølsen i 
bydel Sagene.

Bygget som i dag huser Bjølsenhallen 
ble opprinnelig bygget som busshall for 
Oslo Sporveier ca 1939. I forbindelse 
med oppføring av Bjølsen studentby 
rundt årtusenskiftet, ble hallen bygget 
om til idrettsanlegg i 2. og 3. etasje og 
butikklokaler i 1. etasje. 

Bakgrunn for prosjektet

Hensikten med dette prosjektet er å utforske 
muligheten for ombygging av arealene i 2. 
og 3. etasje til et komplett kampidrettsanlegg 
tilpasset idrettenes behov. Dette innebærer 
tilpasning av arealer til kampidrettsstevner 
i tillegg til den dagligdagse bruken i 
forbindelse med trening og anlegget som en 
viktig arena for barn og unge.

Grunnet andre krav til blant annet fri 
takhøyde gjør at bygningen kan utnyttes 
bedre enn i dag. 
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Eksisterende situasjon

Idrettsanlegget

Adkomsten til anlegget er via delt 
hovedinngang med kjøpesenteret i 1. etasje. 
En bred trapp leder opp til 2. etasje og 
inngangen til idrettsanlegget. 
2. etasje har i dag følgende funksjoner:
- Resepsjon og en mindre sosial sone.
- Kontor- og møtelokaler.
- Publikumstoaletter og HC-toalett.
- 6 garderober.
- Styrketreningsrom.
- 3 aktivitetssaler for kampidrett av ulik str.
- Bordtennishall.
- En stor hall mot byggets østgavl, 
opprinnelig tiltenkt håndball, men brukes i 
dag hovedsaklig til innebandy.
- Lagerarealer og tekniske rom.
3. etasje inneholder en innebandyhall, 
4 stk garderober i tillegg til lager og en 
mesanintribune til den store hallen i 2. etasje.
 
Dagens bruk

I dag brukes anlegget av en rekke ulike 
klubber (Sagene IF, Fighter Kickboxing m.fl.) 
og til en rekke ulike idretter; kampidretter, 
innebandy, bordtennis, m.fl. 

Fra Maridalsveien.

Adkomst til Bjølsenhallen.

Trappen som leder opp til dagens idrettsanlegg.

Utfordringer og potensiale

En av utfordringene med anlegget i 
dag er adkomstsituasjonen i 2. etasje. 
Denne fremstår lite inviterende, og 
resepsjonsområdet er lite i forhold til antall 
brukere av anlegget. En større sosial sone 
ved adkomsten kunne skapt en viktig 
møteplass for brukerne av anlegget.

De lukkede murveggene rundt 
aktivitetssalene i 2. etasje hindrer både 
dagslys og visuell kontakt mellom 
fellesområder og aktiviteten. 

Regulering

Eiendommen er regulert til spesialområde 
bevaring- forretning (detaljhandel) og 
allmennyttig formål (idrettsanlegg) 
gjennom reguleringsplan S-3826. Dette 
mulighetsstudie er innenfor planens formål 
og vil i svært liten eller ingen grad påvirke 
hallens eksteriør. Reguleringsplanen tillatter 
endring av innvendige konstruksjoner. 
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Fra styrkerommet i 2. etasje.
Foto: Martin K. Nielsen

Fra en av Fighter Kickboxingklubb 
sine aktivitetssaler i 2. etasje.
Foto: Martin K. Nielsen

Fra en av Fighter Kickboxingklubb 
sine aktivitetssaler i 2. etasje.

Foto: Martin K. Nielsen

Fra dagens adkomst i 2. etasje. 
Foto: Martin K. Nielsen
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Innebandyhall i 3. etasje.
Foto: Martin K. Nielsen

Fra den store hallen i 2. etasje.
Foto: Norges kampsportforbund.

Bordtennishall i 2. etasje.
Foto: Martin K. Nielsen

Aktivitetssal for kampsport  i 2. 
etasje. 

Foto: Martin K. Nielsen
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Eksisterende plan 2. etasje.
1:250
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Eksisterende plan 3. etasje.
1:250
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Illustrasjon av den store salen. Aktivitetssaler over.
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Mulighetsstudiet

2

Hovedgrep

Mulighetsstudiets hovedgrep innebærer et 
nytt dekke i den store hallen (primærflaten) 
mot øst i 2. etasje. Det nye dekket etableres 
ved at tre fagverksbjelker spenner over 
den store salen i en modul som følger 
hallens eksisterende struktur. Mellom de 
tre fagverksbjelkene etableres to nye 
aktivitetssaler på ca 195 m2. Lengden og 
bredden på de to salene blir 8x24m og egner 
seg godt til for eksempel fekting. I begge 
salene er det en glassvegg på langsiden som 
gir visuell kontakt ned til primærflaten og 

Diagram hovedgrep: Diagram synlig aktivitet:

GSEducationalVersion

Lukkede murvegger Åpenhet og synlig aktivitet
Utvidet romfølelse

Nytt inngrep i den store hallen Nye aktivitetssaler

Primærflate til stevner
og trening

GSEducationalVersion

Lukkede murvegger Åpenhet og synlig aktivitet
Utvidet romfølelse

Nytt inngrep i den store hallen Nye aktivitetssaler

Primærflate til stevner
og trening

slipper inn dagslys. Gulvet til de nye salene 
ligger 1 m over dagens 3.etasje. Dette for å 
sikre tilstrekkelig takhøyde for primærflaten 
i 2. etasje. Universell utforming løses med 
plattformheis mellom 3. etasje og det nye 
dekket.

Ny messanin

I forbindelse med det nye dekket, må 
dagens tribune/galleri i den store hallen 
senkes og bygges om. Dette gjøres for 
å etablere rømning og adkomst til de 
nye aktivetssalene, men også etablere 

nødvendige støttefunksjoner til primærflaten 
(lager, regirom, lege etc.).

Ny inngang og sosial sone

Som nevnt innledningsvis er en av 
utfordringene med anlegget mangel på 
en sentral møteplass i anlegget. Denne 
foreslås løst ved at arealer til kontorarealer 
og styrkerom mot vestgavlen omfordeles 
og at det etableres en stor sosial sone med 
ny resepsjon mot bygningens vestgavl. 
Eksisterende møterom ved inngangen mot 
nord utvides og bygges om til kjøkken. 

Synlig aktivitet

For å etablere en tydelig barfotsone, foreslås 
det en omorganisering av aktivitetssalene 
i 2. etasje. Det etableres en ny sirkulasjon 
som blir barfotsirkulasjon mellom 
garderobene i den sentrale kjernen. Glass 
inn til aktivitetssalene gjør at publikum og 
besøkende kan følge aktiviteten fra gangen 
utenfor.
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Illustrasjon av ny sosial sone ved adkomst til anlegget.
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