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Illustrasjonen viser et fremtidsbilde av dagens T-baneløsning der Fornebu knyttes til T-banenettet med to avganger i kvarteret, omtrent hvert 7. minutt. Linjekartet er 
hentet fra K2012, Ruters strategiske kollektivtrafikkplan 2012 - 2060.

Trasekart som viser regulert strekning for Fornebubanen.
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Fornebubanen er en planlagt T-banestrekning fra 
Majorstuen til Fornebu senter. Denne forbindelsen knytter 
Fornebu i Bærum til Oslos T-banenett via Lysaker og 
Skøyen til Majorstuen.

For Oslo og Akershus er satsing på kollektivtrafikk helt 
avgjørende for å møte den forventede befolkningsveksten. 
Når Fornebubanen står ferdig vil den være en effektiv 
avlastning av vegnettet inn til, og gjennom Oslo. 
Fornebubanen åpner også for byutvikling langs T-banen 
med ny stasjon på Vækerø og en videre utvikling av 
kollektivknutepunktene Lysaker og Skøyen der det fra før 
finnes overgang mellom trikk, buss og tog.

Osloregionen er forventet å vokse kraftig i årene som 
kommer. Det er derfor av stor samfunnsmessig betydning 
å sikre god mobilitet mellom boliger og arbeidsplasser i 
regionen samtidig som det er et mål at trafikkveksten skal 
tas kollektivt og med gange og sykkel. Fornebubanen er et 
viktig prosjekt for å sikre at disse målene oppnås.

Fakta:
• Fornebubanen er den største T-baneutbyggingen i

nyere tid i Oslo.
• Banen blir om lag 8 km lang, og strekker seg fra

Fornebu senter til Majorstuen.
• Ca. 5,6 km av strekningen er i Oslo.
• Det skal bygges seks nye stasjoner: To i Oslo

kommune og fire i Bærum kommune.
• Reisetiden blir ca. 12 minutter fra Fornebu til

Majorstuen.
• Banen vil ligge i tunnel under bakken.

Formålet med plan- og designkonkurransen er å finne 
gode arkitektoniske løsninger for alle seks stasjonene 
langs Fornebubanen. Fornebubanen (FOB) gikk bredt ut 
med en begrenset plan- og designkonkurranse for å få inn 
designforslag på de ulike T-banestasjonene, samt 
verkstedbygning.

Konkurransen ble delt opp etter de seks nye stasjoner på 
Fornebubanen

• Fornebu stasjon
• Flytårnet stasjon
• Arena stasjon (Fornebuporten)
• Lysaker stasjon
• Vækerø stasjon
• Skøyen stasjon

Hver stasjon var en egen plan- og designkonkurranse, og 
det ble kåret én vinner for hver stasjon. Deretter vil det 
inngås tjenestekontrakter med vinnerne for hver av 
stasjonene.

KORT OM HELE KONKURRANSEN

OM FORNEBUBANEN
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Utgitt av Norske arkitekters landsforbund 
på oppdrag av Fornebubanen

JURY 

De innleverte utkastene er bedømt av  
en jury med følgende sammensetning:

Irene S. Måsøval
Juryens leder

Sivilingeniør, Direktør/etatssjef 
Fornebubanen 

Dag Olsen
Arkitekt, Akershus Fylkeskommune

Gro Magnesen
Arkitekt, Bærum kommune

Anders Hartmann
Arkitekt, Oslo kommune

Knut Wisthus Johansen
Sivilingeniør, Sporveien

Ola Skar
Arkitekt, Ruter

Reiulf Ramstad
Arkitekt MNAL, oppnevnt av Norske 
arkitekters landsforbund (NAL)

Gisle Nataas og Kai Reaver, begge 
arkitekt MNAL, Norske arkitekters 
landsforbund har vært jurysekretær. 

Katrine Hamre Sørlie, arkitekt MNAL, 
Norske arkitekters landsforbund har 
vært konkurransefunskjonær.

Kunngjøringen av konkurransen overfor det norske og europeiske 
marked ble foretatt gjennom Doffin-systemet, TED og Norske 
arkitekters landsforbund (NAL) sin hjemmeside 12.desember 2017, 
med frist for søknad om prekvalifisering (CET) 12. januar 2018 kl.12:00. 
Det kom totalt inn 85 søknader fra ulike norske og internasjonale 
kontorer som ønsket å være med i konkurransen. 14 kontorer/team ble 
invitert til å delta i konkurransen, hvorav 4 team tar for seg to 
stasjoner. For hver av stasjonene var det følgelig 3 konkurrerende 
team. 

Innleveringsfrist for teamene var 29. juni 2018. Utkastene og 
navnekonvoluttene ble levert til Fornebubanen. Mottak, registrering og 
håndtering av navnekonvolutter ble ivaretatt av 
konkurransefunksjonær i NAL slik at anonymiteten til 
konkurransedeltakerne ble ivaretatt, i tråd med bestemmelsene for 
Plan- og designkonkuranser.

De innleverte forslagene ble stilt ut på Fornebu senter i perioden 25.
september til 3.oktober 2018. Utstillingen var tilgjengelig for publikum 
i senterets åpningstider.

Juryeringen av konkurransen bestod av 7 jurymøter. De seks første 
jurymøtene foregikk i lukket rom på Fornebu Senter hvor 
konkurranseutkastene var utstilt. Jurymøte 5 og 6 bestod i tillegg av 
befaringer på de ulike tomtene. Jurymøte 7 ble foretatt hos Norske 
Arkitekters Landsforbund i Josefines Gate 34, Oslo. Jurymøtene ble 
avholdt på følgende datoer: 14.08.2018, 16.08.2018, 23.08.2018, 
29.08.2018, 30.08.2018, 04.09.2018, 16.10.2018.

GJENNOMFØRING AV 
KONKURRANSEN

JURY
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Juryen mener generelt at de forslagene som har oppnådd 
de beste resultatene har lagt vekt på bruk av dagslys. 
Gjenkjennbarhet og identitet har også vært viktig for at 
brukerne lett skal kunne se hvilken stasjon de befinner 
seg på, og i hvilken retning de reiser. . At hver stasjon ved 
sin egenart samt sitt forhold til omgivelsene kan være 
med å bygge opp under stedsidentitet har vært et viktig 
kriterium. 

Juryen har vektlagt at arkitekturen som attraksjon ikke 
må overdøve de ulike stasjonenes primærfunksjon som 

kollektivinfrastruktur. Det har dermed vært viktig å 
vektlegge de ulike stasjoners strategi for å tilføre identitet 
gjennom en fortolkning av de ulike situasjons tekniske og 
stedsspesifikke utfordringer og kvaliteter. 

Ambisjonsnivået på de innleverte forslagene har vært 
forskjellige. Det er likevel viktig å påpeke at samtlige 
forslag i konkurransen tilsynelatende innebærer 
kostnader som overstiger budsjettet. Det er dermed få 
som har truffet på økonomi og enkelhet slik juryen har 
kunnet vurdere det. Juryen ønsker å påpeke at mange har 

JURYENS GENERELLE KRITIKK OG 
TILBAKEMELDING

For brukerne skal reisen med Fornebubanen være enkel, oversiktlig og 
trygg. Det skal være enkelt å orientere seg selv for førstegangsreisende. 
Sosial trygghet gjennom oversikt, bruk av glassflater og god belysning 
har vært viktig. Fornebubanens stasjoner skal legge til rette for sykling og 
sykkelparkering. Dette har vært høyt prioritert.

Konkurransen ble vurdert etter følgende hovedkriterier:

• Arkitektonisk utforming av stasjonen.
• Hensyn til omkringliggende forhold.
• Lesbarheten til stasjonen.
• Opplevd trygghet for reisende.
• Kostnad med den arkitektoniske løsningen, herunder blant annet materialvalg.

I tillegg til de fem hovedkriteriene, ble følgende kriterier vektlagt i 
totalvurdering av hvert konkurransebidrag:

• Gjennomførbarhet opp i mot relevante krav til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA).
• Universell utforming.*
• Belysningskonsept.
• Forslagets ivaretakelse av Ruters designprogram/designskiltprogram.
• Miljø.
• Kostnad.**

*Juryen forventer at dette kriteriet, og eventuelt tilgang til toaletter, følges opp og blir ivaretatt ved den videre
detaljering.

**Evalueringskriteriet “kostnad” er vurdert av juryen på et konseptuelt og overordnet nivå, omfang, materialvalg og om 
grepet og løsninger kan forenkles uten at konseptet blir svakere har vært viktig i diskusjonene. Juryens har i sine 
vurderinger også sett på løsningenes robusthet i forhold til mulige endringer/tilpasninger for om nødvendig å oppfylle 
kriterier og akseptabelt kostnadsnivå på en bedre måte.

EVALUERINGSKRITERIER
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brukt unødig mange virkemidler, men mener samtidig at 
antallet virkemidler på de fleste forslagene kan 
bearbeides og forenkles uten å gi slipp på forslagets 
grunnprinsipper og hovedkvaliteter.

Alle forslag må avstemmes slik at det vil være 
gjennomførbart innenfor forsvarlige kostnadsmessige og 
tekniske rammer, herunder reguleringsplan, stedlige 
forhold og eksisterende planer og prosjektering.

Overordnet mener juryen at en reise skal være enkel, og 
at arkitekturen skal hjelpe den reisende med å finne frem, 
føle seg trygg og gjøre reisen til en fin opplevelse. De 18 
konkurranseutkastene håndterer dette på svært 
forskjellige måter, fra grep som umiddelbart oppfattes 
som spennende og svært formrike, men som er svært 
vanskelig å lese og orientere seg i, til andre utkast som 
kan virke kjedelige ved første øyekast, men ved nærmere 
studier viser seg å ha en systematisk og ryddig 
programforståelse og hovedvekt på behagelige, 
oversiktlige reiser. 

Juryen mener noen utkast er på grensen til det som kan 
oppfattes som både trykkende, uoversiktlig og mørkt og 
dermed ikke noe godt utgangspunkt for en reise. Av den 
grunn har juryen erfart at det å ta utgangspunkt i 
dagslyset og prøve å knytte ute og inne sammen kan være 
et svært positivt og effektivt grep på de stedene dette kan 
la seg gjøre. Dette skaper en romlighet og kontakt 
mellom forskjellige deler av stasjonen som skaper 
oversikt. De forslagene som har jobbet med å finne et lyst 
og åpent uttrykk som igjen skaper en følelse av trygghet 
for de reisende, mener juryen har kommet positivt ut.

Juryen mener at det er viktig å se hvor mye grunnideen til 
de ulike konkurranseutkastene bygger oppunder 
primærfunksjonen. Utformingen av enhver T-banestasjon 
skal være lett leselig og oversiktlig, slik at det er lett å 
ankomme stasjonen for både lokale og nye reisende. At 
det er tydelig hvor inngangene/utgangene til 
T-banestasjonen er og at en på en oversiktlig og klar måte
blir ledet ned til plattformen, eller via den tilknyttede
sykkelparkeringen om man kommer med sykkel, er også
vesentlig.

JURYENS UNDERSKRIFTER

Knut Wisthus Johansen
Sivilingeniør, Sporveien

Gisle Nataas
Jury sekretær, arkitekt MNAL
Norske arkitekters landsforbund 
(NAL)

DATO

Gro Magnesen
Arkitekt, Bærum kommune

Kai Reaver
Jury sekretær, arkitekt MNAL
Norske arkitekters landsforbund 
(NAL)

Dag Olsen
Arkitekt, Akershus Fylkeskommune

Anders Hartmann
Arkitekt, Oslo kommune

Reiulf Ramstad
Arkitekt MNAL, oppnevnt av Norske 
arkitekters landsforbund (NAL)

Irene S. Måsøval
Juryens leder

Sivilingeniør, Direktør/etatssjef 
Fornebubanen 

Ola Skar
Arkitekt, Ruter
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JURYENS INNSTILLINGER
SKØYEN:

Innstilt av juryen som nummer 1:

MOTTO «LYSSPREKK» 
Gottieb Paludan Architects, København 
L2 Arkitekter, Oslo

Innstilt av juryen som nummer 2:

MOTTO «SUMARNATTA»
Austigard Arkitektur AS, Oslo 
Sporaarchitects, Budapest
NATOWA, Oslo
Architectopia, Oslo

Innstilt av juryen som nummer 3:

MOTTO «ICE GREEN»
Wingårdh arkitektkontor ab, Göteborg 
ÅF Lightning
BuroHappold

VÆKERØ:

Innstilt av juryen som nummer 1:

MOTTO «BERGTATT»
Gottieb Paludan Architects, København 
L2 Arkitekter, Oslo

Innstilt av juryen som nummer 2:

MOTTO «FERD I FJELLET »
SAAHA AS, Oslo
&Rundquist AB, Stockholm
Degree of Freedom AS, Oslo
WAMB

Innstilt av juryen som nummer 3:

MOTTO «NED I LYSET»
Carl-Viggo Hølmebakk AS, Oslo 
Jensen & Skodvin Arkitekter AS, Oslo

LYSAKER:

Innstilt av juryen som nummer 1:

MOTTO «LYSAKERS HJERTE»
Asplan Viak, Oslo
Longva arkitekter, Oslo
Arup, London

Innstilt av juryen som nummer 2:

MOTTO «LYST» 
SAAHA AS, Oslo
&Rundquist AB, Stockholm
Degree of Freedom AS, Oslo
PLOMPMOZES

Innstilt av juryen som nummer 3:

MOTTO «LYSAKER 2.1»
Nordic - Office of Architecture, Oslo
Grimshaw Architects
Haptic Architects, Oslo
Light Bureau, Oslo

ARENA (FORNEBUPORTEN):

Innstilt av juryen som nummer 1:

MOTTO «HIMMELEN UNDER» 
Zaha Hadid Architects, London
A-Lab, Oslo

Innstilt av juryen som nummer 2:

MOTTO «LYDSPOR»
ALA Architects, Helsinki
Dark Arkitekter, Oslo
Plus Arkitektur, Oslo

Innstilt av juryen som nummer 3:

MOTTO «NJORD»
Sweco Norge AS, Oslo
Sweco Architects AB, Stockholm
Zwarts & Jansma Architects, 
Amsterdam

FLYTÅRNET:

Innstilt av juryen som nummer 1:

MOTTO «VOLARE»
Mestres Wåge Arkitekter AS, Oslo- 
Barcelona
Imago-Atelier de Arquitectura 
Engenharia Lda
José Gigante- Arquitecto Lda

Innstilt av juryen som nummer 2:

MOTTO «FUGL FØNIKS»
Sweco Norge AS, Oslo
Sweco Architects AB, Stockholm
Zwarts & Jansma Architects,  
Amsterdam

Innstilt av juryen som nummer 3:

MOTTO «LYSTÅRNET»
COBE, København
Filter Arkitekter, Oslo
Bartenbach Lichtlaborr GMBH, Aldrans

FORNEBU:

Innstilt av juryen som nummer 1:

MOTTO «UNDERJORDISK LANDSKAP»
Zaha Hadid Architects, London
A-Lab, Oslo

Innstilt av juryen som nummer 2:

MOTTO «TREKRONER»
Planke AS, Oslo
Collective works
One Works
Underleverandør: ÅF Lighting og Pir II

Innstilt av juryen som nummer 3:

MOTTO «TWO-THE-POINT»
Kristin Jarmund Arkitekter, Oslo
Bollinger+Grohmann lngenieure, Oslo
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Juryen mener den store kompleksiteten ved Skøyen 
stasjon tilsier at forslaget må være godt leselig og robust 
for videre bearbeiding. God sammenheng mellom den 
nye T-banestasjonen og et forsterket knutepunktet med 
tog, trikk og buss er derfor viktig. Videre er 
stedsforståelsen, tilrettelegging for gang/sykkel, og 
videre kobling mot omgivelsene tillagt stor vekt av juryen.

Alle forslag har jobbet godt med dagslys og brukt 
kombinasjon av dagslys og kunstig lys for å sikre 
lesbarhet. Forslagene «Sumarnatta» og «Lyssprekk» har 
åpnet byrommet rundt stasjonen. Forslaget «Ice green» 

skaper tydelige, nye bygg som paviljonger eller 
“veksthus”. Forslaget «Lyssprekk» støtter seg til og spiller 
på den eksisterende stasjonen. «Sumarnatta» lager en 
mer organisk, landskapsaktig struktur. 

To av forslagene har foreslått å legge om Hoffselva 
permanent. Stasjonsutbyggingen på Skøyen vil 
sannsynligvis kreve at elveløpet legges om midlertidig i 
anleggsfasen. Utkastet må tilpasses dagens elve-trase om 
den ikke kan flyttes permanent. Juryen har vurdert en 
bearbeidelse av prosjektet til dagens elveløp som 
realistisk. 

«Lyssprekk» har med sin tydelige og systematiske 
forståelse for dagens situasjon samt de nye behovene for 
anlegget klart å omtolke kompleksiteten i oppgaven til et 
enkelt og poetisk prosjekt. Med noe bearbeidelse av 
materialitet mener juryen av «Lyssprekk» vil gi den beste 
fremtidige situasjon ved Skøyen stasjon samt skape den 
mest oversiktlige og trygge situasjonen for reisende. 
Juryen innstiller «Lyssprekk» som nummer 1.

Oppsummert:
Innstilt av juryen som nummer 1 (konkurransens vinner): 
«Lyssprekk» 
Innstilt av juryen som nummer 2:
«Sumarnatta» 
Innstilt av juryen som nummer 3:
«Ice green»

Skøyen stasjon er et eksisterende knutepunkt med 
togstasjon og busstasjon. I tillegg til T-banestasjon 
vurderes det også omlegging av trikken på Lilleakerbanen 
til Hoffsveien. Dagens utforming av togstasjonen og 
sporområdet er en grunnforutsetning som de øvrige 
kollektivmidlene ved Skøyen Stasjon må planlegges, 
utformes og orientere seg ut fra. 

Grunnforholdene ved Skøyen stasjon gjør at stasjonen må 
bygges på løsmasser. Dette gjør at det kan bli åpen 
byggegrop over lengre tid. Det er også spesielt komplekse 
verne- og naturhensyn ved Skøyen stasjon. Dette gjelder 
særlig det vernede bygget Sofienlund samt forholdet til 
bebyggelsen rundt Hoffselva, som legges om under 

anleggsperioden for så å tas tilbake til sitt opprinnelig 
leie. Det er derfor hensiktsmessig å tenke en alternativ 
utforming av elven tilpasset ny situasjon. Elven utløser 
samtidig sikkerhetskrav vedrørende flom. Deler av et bygg 
i Hoffsveien vil kanskje rives, men da i samråd med 
grunneier dersom dette er beste løsning.

I forbindelse med planleggingen av Fornebubanen 
planlegger Oslo kommune utvikling av Skøyen med høyere 
tetthet av boliger og annen bebyggelse, samt utvikling av 
gater og byrom med bedre løsninger for gående, syklende 
og kollektivtransporten. Et planforslag for området basert 
på en utvikling rundt Skøyen stasjon er til politisk 
behandling i Oslo kommune. 

JURYENS GENERELLE KRITIKK 

JURYENS INNSTILLING

SKØYEN:
KORT OM KONKURRANSEOPPGAVEN
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«Lysprekk»

«Ice green»«Summarnatta»

Juryens vurdering
av følgende kriterier

Lyssprekk Summarnatta Ice green

Gjennomførbarhet opp i 
mot relevante krav til SHA

Ivaretatt Mindre godt Mindre godt

Universell utforming. Ivaretatt Mindre godt Ivaretat

Belysningskonsept Godt ivaretatt Ivaretatt Ivaretatt

Forslagets ivaretakelse av 
Ruters designprogram/
designskiltprogram

Ivaretat Ivaretat Ivaretat

Miljø Godt ivaretatt Ivaretat Ivaretat

Sykkelparkering Ivaretat Ivaretat Ivaretat
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«Lyssprekk» har som hovedgrep å føre dagslys ned langs hele 
stasjonens lengde. Overlyset følger den eksisterende 
skiferveggen til jernbanestasjonen på Skøyen som forlenges 
ned til T-baneplattformen. Dette grepet er med på å gjøre det 
enkelt å orientere seg og å knytte sammen de forskjellige 
nivåene over og under bakken. Stasjonsrommet har et 
asymmetrisk snitt som er fremhevet ved bruk av kaldt lys på 
ene siden av plattformen, ved skiferveggen og overlyset, og 
varmt lys på andre siden. Stasjonsplassen er beholdt så åpen 
som mulig med tilførsel av kun ett bygg. 

«Lyssprekk»s hovedkvaliteter ligger i dens sterke 
systemtenkning som sikrer en oversiktlig og lett flyt for 
reisende som bygger opp under stedsidentiteten Skøyen 
allerede har. Forslagets tydelighet gjør at stasjonen fremstår 
som et samlet kollektivknutepunkt. For juryen fremstår også 
prosjektet som fint poetisk med tanke på bruk av dags- og 
kunstlys som ledetråd fra ute til plattform. 

Forslaget er det eneste som har sykkelparkeringen på et sted 
med inngang på/fra begge sider av plattform. 
Sykkelparkeringen er i tillegg oversiktlig og orienterbar. 
Grepet er enkelt, forståelig, og med klar og tydelig henvisning 
til forbindelsen mellom T-banen og de omkringliggende 
kollektivløsningene. 

GOTTIEB PALUDAN 
ARCHITECTS
L2 ARKITEKTER
GOTTIEB PALUDAN ARCHITECTS, KØBENHAVN 
Cecilie von Folsach, grafisk designer og arkitekt MAA 
lnge Fredslund, arkitekt MAA 
Jesper Gotttieb, arkitekt MAA
Jesper Ravn, arkitekt og lysdesigner associate IALD 
Karl Emil Feldbæk Kristensen, civilingeniør i urban design 
Mikkel Vadstrup Schmidt, bygningskonstruktør og arkitekt BA 
Tine Kjærulff Bay, arkitekt MAA
Tiziano Rumori, arkitekt

L2 ARKITEKTER, OSLO
lvar Lunde, sivilarkitekt MNAL
Jon lnge Bruland, sivilarkitekt MNAL
Thomas Gevelt Løvdahl, sivilarkitekt MNAL

SKØYEN - «LYSSPREKK»

VINNER

SKØYEN - INNSTILT AV JURYEN SOM NUMMER 1
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Det tydelige asymmetriske snittet forklarer hvor du er og 
sikrer god orientering. Veggen skaper en identitet, orientering 
og måten historien fortsetter på er det som er sterkt i 
forslaget. Juryen mener forfatterne bak «Lyssprekk» har en fin 
og avslappet holdning til å videreføre kvaliteter i dagens 
togstasjon og fortsetter dette på en enkel og strategisk måte.

Løsningen tar fatt i Skøyen togstasjons materialitet og struktur 
og trekker dette inn i T-banestasjonen. Dette er fremhevet av 
den store skiferveggen som tar fatt i den store veggen ute. 
Forslaget utnytter plassen på overflaten effektivt. Det har 
også funnet en god løsning på koblingen til 
jernbanestasjonen, som er løst med en tverrgående passasje 
under jernbanebroen. 

Juryens råd til videre bearbeiding av vinnerforslaget:

• Juryen mener at forslagsstilleren har gjort en fin jobb
med å ta bruk av den eksisterende veggen og
materialiteten på dagens togstasjon.

• Juryen mener at videreføringen av steinveggen skaper et

godt konsept, men at i neste runde bør materialiteten i 
forslaget gjennomgåes mer kritisk sett i forhold til 
bærekraft/kortreisthet/miljø. 

• Juryen utfordrer forslagstiller til å bruke muligheten som
ligger i digital bearbeiding av tre for å vise mer
tidsmessig og fremtidsrettet uttrykk.

• De to sekundæradkomstene er fremstilt noe enkelt og
bør bearbeides.

• «Lyssprekk» foreslår å permanent flytte Hoffselven til en
ny kulvert. Dersom flytting av Hoffselven ikke lar seg gjøre
permanent, mener juryen at forslaget likevel kan la seg
gjennomføre innenfor overordnede rammer og uten å
forringe forslagets hovedgrep ved bearbeiding. Dette må
diskuteres videre med arkitekt.

• Inngang C til T-banen er lagt i nytt bygg langs Hoffsveien.
Det er usikkert om dette er gjennomførbart i forhold til
plass i Hoffsveien. Inngang A må utvikles innenfor
regulert plan.

• Inngang B må vurderes om er i konflikt med Hoffselvas
kulvert.



OSLO KOMMUNE V/ FORNEBUBANEN
«SEKS STASJONER LANGS FORNEBUBANEN»

12



OSLO KOMMUNE V/ FORNEBUBANEN
«SEKS STASJONER LANGS FORNEBUBANEN»

13



OSLO KOMMUNE V/ FORNEBUBANEN
«SEKS STASJONER LANGS FORNEBUBANEN»

14

«Sumarnatta» tar for seg inspirasjon fra norsk kunst og kultur, 
og fremhever særlig linjene til Edvard Munchs kjente malerier 
som konseptuelt utgangspunkt for et bølgeformet, 
landskapsaktig formspråk. Disse linjene brukes både på 
gateplan, samt som linjer for lysinnslipp som fører dagslys 
ned i stasjonen og ned på plattformen. Forslagsstiller foreslår 
å flytte elveløpet permanent, og har vist hvordan dette kan 
gjennomføres.

«Sumarnatta» velger å fokusere særlig på én hovedinngang i 
forbindelse med inngangen fra jernbanestasjonen. 
Hovedadkomsten til T-banen blir da i forlengelse av 
hovedinngangen til togstasjonen, og de andre nedgangene er 
derfor ikke så tydelig merket. Stasjonsutformingen består i 
stor grad av betongvegger, mens det er brukt massivtre til 
forskaling, der forskalingen står igjen som stasjonens interiør. 
«Sumarnatta» har vist prinsipp på hvordan de kan lage 
sideveggene først, og bygge stasjonen ovenfra. 

Juryen synes forslaget har spennende tanker og flotte former. 
Forslaget er vakkert tegnet, med flott lysinnfall. Det er lagt 
stor tyngde på det estetiske og på opplevelsen av rommet, 
mens forslagsstiller har nedtonet det funksjonelle.

AUSTIGARD ARKITEKTUR 
SPORAARCHITECTS

AUSTIGARD ARKITEKTUR AS, OSLO
Tor O. Austigard
João Pedro Faria
Bjarte Stav 

SPORAARCHITECTS, BUDAPEST
Ádám Hatvani
Tibor Dékány
Tóth Máté
Péter Kosik

KONSULENTER:
NATOWA: Naofumi Namba
Architectopia: Andrew Holt

SKØYEN - «SUMARNATTA»

SKØYEN - INNSTILT AV JURYEN SOM NUMMER 2
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Juryens hovedkritikk går på dårlig publikumssirkulasjon og en 
løsning som virker overdimensjonert i forhold til stedet. 
Juryen mener tanken om forskaling er flott, men tror 
geometrien er for komplekst og for sårbart. Forslaget har et 
utendørslandskap, under bakken, som er uklimatisert. Dette 
kan være spennende, men betyr samtidig at snø og regn vil 
komme helt ned til plattform. Juryen tror at håndtering av 
dette kan være problematisk. Juryen stiller samtidig 
spørsmålstegn ved om forslaget er robust nok til å kunne bli 
like vakkert som det er illustrert når den må justeres til 
realiteter knyttet til økonomi, drift og vedlikehold. 
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Sirkulasjon

Fotgjengere
Reisende med tog
Reisende med buss
Syklister
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I «Ice green» er fargene grønt og hvitt gjennomgående brukt. 
Glass, tre og granitt er hovedmaterialene. Under bakken er 
gulv og vegger i hvit granitt med forskjellig utførelse og taket 
mykt utformet og også helt hvitt. Stasjonshallen har overlys 
gjennom 4 sjakter. De ulike nedgangene til plattformen er vist 
som åpne og transparente veksthus i limtre og glass med 
hengende planter. Lyset på stasjonen endrer seg i forhold til 
tidspunkt på dagen. 

Juryen mener forslaget i liten grad forholder seg til 
eksisterende Skøyen stasjon og begynner å konkurrere med 
omkringliggende bygninger. Det store bygget tegnet inn ved 
T-banelinjen er ikke adkomst til T-banen, men er kun til
sykkelparkering og gjennomgangen til togstasjonen. Etter
juryens mening viser dette elementet at lesbarheten i dette
forslaget kan oppfattes som utydelig.

Klimamessig vil løsningen med skråtaket som går skrått ned i 
bakenforliggende mur kunne skape bygningsmessige 
problemer på vinterstid og må løses på en annen måte. 

WINGÅRDH 
ARKITEKTKONTOR
WINGÅRDH ARKITEKTKONTOR AB, GÖTEBORG
Gert Wingårdh, ark¡tekt SAR/MSA
Jonas Edblad, ark¡tekt SAR/MSA
Aron Davidsson, arkitekt SAR/MSA
David Lindqvist, planeringsarkitekt FPR/MsA
Leila Atlassi, arkitekt SAR/MSA
William Gustavsson, arkitekt
Linda Kiviloo, 3d grafik
Emelie Berndtsson, 3d grafik
Micael Dillner, 3d grafik
Nils Jutler, 3d grafik

KONSULENTER:
ÅF Lightning: Kai Pippo, Stefan R. Larsson,
Andreas Ejhed
BuroHappold: Martin Pedersen

SKØYEN - «ICE GREEN»

SKØYEN - INNSTILT AV JURYEN SOM NUMMER 3
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At Vækerø Stasjon er en stasjon i Åell gir 
konkurransebidragene et unikt utgangspunkt for å tolke 
forholdet mellom naturen og den nye infrastrukturen 
T-banen representerer. Ettersom det er begrenset
bebyggelse i dag rundt området hvor stasjonen skal
anlegges, med hovedsakelig eneboliger, er det grunn til å
tro at stasjonen vil ha stor påvirkning på området.
Stasjonen vil ha to adkomster; en mot Vennersborgveien
og en mot Vækerøveien. Disse to adkomstene skaper
ulike utfordringer i plan og snitt for å tangere bakken og
omgivelsene.

De tre konkurranseutkastene griper oppgaven forskjellig. 
Adkomstene i «Ferd i Åellet» og «Ned i lyset» er utformet 
organisk og stillferdig som en del av landskapet. 
«Bergtatt» har markert seg med et rettlinjet bygg som 
strekker seg diagonalt. «Ferd i Åellet» og «Ned i lyset» er 
like og litt landskapsmessige og organisk, mens 
«Bergtatt» er heftig og annerledes. 

Juryen mener at en strategi for å trekke dagslys ned er et 
godt og langsiktig mål. Bruk av lys som gjør at de reisende 
vil få en visuell kontakt med det over bakken og påvirke 
opplevelsen av trygghet og åpenhet vil i lengden være 
positivt. God bruk av dagslys kan føre til at flere føler seg 
trygge nok til å benytte T-banen som transportmiddel. 

Juryen konsentrert seg om helheten og konseptet og 
spesielt på hvordan opplevelsen for den reisende vil være 
når de beveger seg fra bakkenivå og ned til plattformen. 
Strekket ned til plattform er utfordrende i snittet. Et annet 
verdifullt innspill i konkurransen er grepet til «Bergtatt» 
hvor de foreslår rulletrapp fra bakkenivå ned til plattform 
i stedet for bare heisløsning som forespeilet i 
konkurranseprogrammet. Dette grepet vil medføre et 
større masseuttak enn om en bare benytter seg av heis 
ned til plattform. Juryen mener likevel at dette er et 
positivt grep med tanke på trygghet, trivsel ved bruk av 
T-banen som et fremtidig alternativ til bil.

Vækerø T-banestasjon plasseres i Åellet mellom et 
kontorbyggområde i sørøst og et villaområde i nordvest. 
Inngang- og utgangspartiene for stasjonen plasseres som 
tunnelåpninger inn i Åellet. Inngang A ligger tett inntil et 
kontorbygg (Vedalbygget) og i forkant (i starten av) av 
villaområdet. Oppgang B ligger i villaområdet hvor 
utgangen vil bli som en «portal» i Åellveggen. Det er 
forøvrig kort vei til Vennersborgveien og E18.

Vækerø stasjon vil ved oppstart ha minst passasjertrafikk 
av Fornebubanens seks stasjoner, men det er store 
utviklingsmuligheter i området. Vækerø oppleves i dag 

som et noe anonymt sted i byen hvor 
knutepunktproblematikken ikke er sentral. Vækerø 
oppleves derfor verken som et åpent landskap eller som 
en bysituasjon, men som et spredt eneboligområde. 

Det er ikke planlagt fremtidige bygg i områdene rundt 
oppgang B og inngang A. Oppgang B ligger tett inntil en 
jernbanebro og det øvrige veinettet leder til villaområder 
(Vennersborgveien). For å komme ned til 
bussforbindelsen på E18 må undergangen under 
jernbanebroen benyttes. 

JURYENS GENERELLE KRITIKK 

VÆKERØ:
KORT OM KONKURRANSEOPPGAVEN

«Bergtatt» har gjennom et kraftfullt grep med overlys gitt 
den beste situasjonen og identiteten. Forslaget må 
bearbeides for å sikre god sirkulasjonen og sikre lyset slik 
det skisseres. Juryen innstiller «Bergtatt» som nummer 1.

Oppsummert:
Innstilt av juryen som nummer 1 (konkurransens vinner): 
«Bergtatt» 
Innstilt av juryen som nummer 2:
«Ferd i Åellet» 
Innstilt av juryen som nummer 3:
«Ned i lyset» 

JURYENS INNSTILLING
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«Bergtatt»

«Ned i lyset» «Ferd i fjellet»

Juryens vurdering
av følgende kriterier

«Bergtatt» «Ferd i �ellet» «Ned i lyset»

Gjennomførbarhet opp i 
mot relevante krav til SHA

Ivaretatt Noe ivaretatt Noe ivaretatt

Universell utforming. Svært godt ivaretatt Ivaretatt Ivaretatt

Belysningskonsept Godt ivaretatt Ivaretatt Ivaretatt

Forslagets ivaretakelse av 
Ruters designprogram/
designskiltprogram

Ivaretatt Ivaretatt Ivaretatt

Miljø Ivaretatt Godt ivaretatt Ivaretatt

Sykkelparkering Ivaretatt Ivaretatt Ivaretatt
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«Bergtatt» har som hovedgrep å få dagslys ned i stasjonen 
gjennom en kontinuerlig himling som løper langs hele 
stasjonen og ut til inngangene. Forslaget viser en 
inngangssituasjon mot Vækerøveien som løfter seg og henter 
dagslyset inn. 

Material- og lysmessig har forslaget benyttet seg av to 
hovedelement. Det første elementet beskrives som stein med 
kjølig belysning mens det andre elementet består av metall 
med varm belysning. Dette er videre uttrykt ved at steinen 
strekker seg ut og “henter inn lyset”, mens metallet er flatt og 
“retter seg ut mot Åorden”. «Bergtatt» foreslår en alternativ 
trappeløsning enn det som ligger i programmet. Det er 
separat sykkelparkering ved hver inngang. Ved inngangen fra 
Vennersborgveien er sykkelparkering lagt parallelt med 
gangadkomsten slik at begge er samlet under ett tak, men 
allikevel slik at sikkerhet og god flyt er ivaretatt.

Juryen mener grepet er noe voldsomt, men samtidig svært 
virkningsfullt. Forslaget har flere gode kvaliteter og har et 
oversiktlig grep og god sirkulasjon. Forslaget har et moderne 
formspråk ved inngangspartiene. Den ene inngangen vrir seg 
og henter inn lys, mens den andre åpner seg opp og gir utsikt 
mot Åord. Forslaget gir et fantastisk perspektiv fra plattform. 

VÆKERØ - «BERGTATT»

VINNER

VÆKERØ - INNSTILT AV JURYEN SOM NUMMER 1

GOTTIEB PALUDAN 
ARCHITECTS
L2 ARKITEKTER
GOTTIEB PALUDAN ARCHITECTS, KØBENHAVN 
Aske Günther Andersen, arkitekt MAA 
Jesper Gottlieb, arkitekt MAA
Jesper Ravn, arkitekt og lysdesigner associate IALD 
Peter Sim Sand, arkitekt MAA
Thomas Mellergaard,arkitektstuderende
Tine Kjærulff Bay, arkitekt MAA

L2 ARKITEKTER, OSLO
Helge Torstein Næs, sivilarkitekt MNAL
lvar Lunde, sivilarkitekt MNAL
Johanne Dalemark, student
Jon lnge Bruland, sivilarkitekt MNAL
Lars Aabel, student

Visualiseringer: 
Cadman: Jeppe Lyngby, arkitekt MAA
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«Bergtatt» sees av juryen som mer robust enn de to andre 
forslagene med hensyn til sirkulasjonsstrategi og fleksibilitet i 
planleggingen. Juryen liker godt det store monumentale 
grepet i landskapet. «Bergtatt»s plan og snitt er fint løst, og 
gir juryen tro på at lyset kan trekkes langt ned til plattform.

Juryens råd til videre bearbeiding av vinnerforslaget:

•  Sykkelparkeringen ved den østre adkomsten i utkastet er 
overdimensjonert. Særlig med tanke på at denne 
adkomsten ligger avsides og at det for mange vil være 
lettere å sykle til Skøyen. Forslaget bør bearbeides ved å 
begrense sykkelparkering ved inngang B, samt 
tilrettelegge for økt kapasitet ved nedgang A.

•  Stasjonsrommet fungerer fint, men materialbruken bør 
forenkles for å redusere kostnader. Juryen oppfordrer 
forslagsstiller til å se på alternativ kledning enkelte 
steder. 

•  I neste fase av prosjektet vil det undersøkes mulighet for 
så omfattende Åelluttak. Om en økning av Åelluttaket 
ikke lar seg gjennomføre må forslaget skaleres etter 
dette.

•  Juryen mener at forslaget må jobbe med å få dagslys inn. 
•  Nedgang B i øst virker lite bearbeidet. Et lettere preg 

eventuelt en videreføring av formspråket til nedgang A 
bør vurderes. 
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«Ferd i Åellet»s stasjonshall er formgitt ut i fra bergets 
dramatikk og er dekket med keramiske, blanke fliser i en 
fargeskala mellom grønt og sort med assosiasjoner til mose, 
stein og troll. Belysning er integrert i sjiktet bak flisene. 
Forslagets to adkomster er formet som landskapselementer 
dekket med torv og jord. Adkomstene har en tydelighet, men 
er samtidig nedtonet og ydmyk.

«Ferd i Åellet»s hovedgrep er enkelt og tydelig, med god 
lesbarhet. Forslagsstiller har lagt mest vekt på 
inngangspartiet i Vennersborgveien, og har også lagt opp til 
mulighet for fremtidig kafe i tilknytning til 
inngangssituasjonen. Forslaget viser tilsvarende sykkelløsning 
som i utkastet «Ned i lyset» – og juryen mener ideen om 
parallelltrafikk er interessant. 

Fra Vækerøveien er det vist heis og rømningstrapp, og juryen 
mener at her bør også rulletrapp vurderes. Stasjonshallen ser 
ambisiøs ut, men viser enkelhet i prinsipp, hvilket gir juryen 
tro på at forslaget kan skaleres til et mer realistisk nivå uten å 
miste grunnleggende kvaliteter. Juryen vil hedre forslagets 
fokus på å skape en klar identitet. 

Juryen er usikker på hvorvidt plattformen, med de material- 
og formvalgene som er angitt, vil oppleves behagelig og 

SAAHA AS, &RUNDQUIST
DEGREE OF FREEDOM
SAAHA AS, OSLO
Adnan Harambasic, siv.ark.mnal
Thor Olav Solbjør, siv.ark.mnal
Sophia Ruff, B. Eng.Arch.
Maya Laitinen, Architect MArch
Zsuzsanna Tolnai, MArch dipl.-ing
Aasmund Vinje, Architect MArch
lvan Hewitt stud.arch BA

&RUNDQUIST AB, STOCKHOLM
Henrik Rundquist, arkitekt SAR/MSA
Hanna Karasalo, arkitekt SAR/MSA
Ellen Forsberg, arkitekt BSc
Peter Sundin, arkitekt SAR/MSA

DEGREE OF FREEDOM AS, OSLO
Gaute Mo, MSc Sivilingeniør ICCP MRIF
Mario Rando, MSc ETSIIM
Frederic Sandri, MSc Arch
Andreia Tomas, MSc CivilEng MScArch

3D illustrasjoner: WAMB

VÆKERØ - «FERD I FJELLET»

VÆKERØ - INNSTILT AV JURYEN SOM NUMMER 2
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avslappende eller som tung og dyster. Det virker å være 
mørkt på plattformen, men juryen mener dette kan gjøres 
noe med, for eksempel med et lysere gulv. Juryen mener at 
inngangspartiet mot nordøst bør være litt mer urbant i 

påvente av urbaniseringen som vil forekomme her. Forslagets 
bruk og beskrivelse av industrielle systemer er enkelt og 
gjennomførbart. 
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«Ned i lyset» har et enkelt grep som består av en konseptuell 
“himmel” som trekkes ned fra bakken og inn i tunnelen. Dette 
beskrives utført i sprøytebetong langs veggene med et 
kontinuerlig glassparti i hele plattformens lengde. Dette 
glasspartiet blir videreført fra plattformen helt opp til 
inngangene som et glasstak. Glassflatene er delvis klare, 
delvis opaliserte og danner et speilende og diffusert skille 
mellom stasjonens brukere og tunnelveggene, lysarmatur og 
tekniske føringer. Synliggjøring av tekniske installasjoner over 
glasshimlingen kan virke spennende, men himlingen kan være 
krevende å renholde for å bevare effekten. 

Forslagets skrå løsning i snittet gjør at det oppnås god 
vertikalsirkulasjon. Dette er videre uttrykt i forslaget ved at 
man eksponeres for den ubehandlede Åellveggen når man tar 
heisen ned. 

Adkomstene er plassert i utsparinger i terrenger slik at det 
dannes en definert plass foran dem. Inngang A og B har et 
buet, beskyttende betongskall som dekker over lyssjakten 
ned og inn mot stasjonen. Portalene skiller seg visuelt fra de 
bygde omgivelsene omkring og danner en intuitiv markering 
av inngangene.

CARL-VIGGO HØLMEBAKK 
JENSEN & SKODVIN 
ARKITEKTER 

CARL-VIGGO HØLMEBAKK AS, OSLO
Halvard Amble
Stefan James Hurrell
Niklas Lenander
Elisabeth Øymo
Carl-Viggo Hølmebakk

JENSEN & SKODVIN ARKITEKTER AS, OSLO
Torstein Koch
Frida Engh
Sigurd Aune
Børre Skodvin

BRANNRÅDGIVER: ÅF: Johan Hjertson

VÆKERØ - «NED I LYSET»

VÆKERØ - INNSTILT AV JURYEN SOM NUMMER 3
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Juryen mener at «Ned i lyset»s skråløsning i grepet og 
vertikalsirkulasjon er den tydeligste delen av forslaget. 
Juryen mener at forslagets beskrevne ambisjoner og 
formspråk er noe usammenhengende og har for mange 
virkemidler. Dette mener juryen gir en delvis utydelig 

formgivning. Juryen er usikre på hva forslaget ønsker å 
uttrykke, både praktisk og estetisk. Juryen mener at 
nordøstinnganen i «Ned i lyset» er svakt utformet og er for 
trang for en behagelig reise. 
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Lysaker stasjon kommer til å bli en viktig 
knutepunktstasjon når Fornebubanen etableres. Som 
Norges tredje største knutepunkt vil det daglig bli store 
menneskemengder og mange overganger mellom buss, 
tog og T-bane. På Lysaker legges det opp til tre innganger 
til T-banestasjonen. Den viktigste er inngang B som vil 
ligge i en naturlig forlengelse av gjennomgangen under 
eksisterende togspor mot Lysakerelva og kontorbyggene 
på Oslosiden av elven

Det opprinnelige Lysaker kan betraktes som et historisk 
vakkert sted. Blant annet var det malere fra Frankrike som 
kom for å male det vakre landskapet som den gang var 
der. I dag er Lysaker et kaotisk kollektivknutepunkt og 
derfor avhengig av et leselig arkitektonisk grep slik at 
kommunikasjonen blir klar for de som beveger seg og blir 
så sømløs som mulig. Juryen mener utviklingen av en 
stasjon på Lysaker kan bli et viktig og nytt referansepunkt 
som den videre utviklingen av stasjonen og området rundt 
kan samle seg om og springe ut fra. Stasjons utformingen 

skal bidra til at Lysaker blir et effektivt og godt 
kollektivknutepunkt og et nytt offentlig rom for brukerne. 
Utformingen av stasjonsområdet skal også bidra til 
sentrumsutvikling på Lysaker slik at man får et attraktivt 
sosialt møtepunkt som underbygger de unike kvalitetene 
på stedet. 

De tre konkurranseutkastene for Lysaker stasjon har klare 
og gode arkitektoniske grep både for det over og under 
bakken. Juryen har brukt mye tid å diskutere de tre 
utkastene og hva som vil være det beste utgangspunktet 
for den fremtidige situasjonen og utviklingen av området. 
Alle de tre konkurranseutkastene viser stasjoner som gir 
et positivt signal om letthet på bakkenivå. Et positivt 
fellestrekk i de tre utkastene er at alle har prøvd å jobbe 
med dagslys mellom park og plattform. Nede på 
plattformnivå er stasjonene bygget opp med forskjellige 
uttrykk og kommunikasjonsmessige prinsipper, men 
juryen mener alle kan bearbeides til å bli gode løsninger.

T-banestasjonen på Lysaker tilkobles et eksisterende 
kollektivknutepunkt med tog, flytog, regionale og lokale 
busser. Det er derfor et ønske at knutepunktet skal 
oppleves som en samlet stasjon. Stasjonen er plassert i 
en kulvert nord for Lysaker jernbanestasjon samt delvis 
under Lysakerelven. I konkurransegrunnlaget var 
stasjonshallen planlagt til ca 18 meter under terreng, men 
med angivelse av at en dypere plassering var under 
utredning. Gjennom forprosjektet har den dype løsningen 
vist seg å være den beste og forslagene må derfor kunne 
tilpasses en dypere løsning i Åell.

Stasjonen vil ha tre adkomster. Hovedatkomsten knyttes 
opp mot annen kollektivtrafikk samt områdene nord for 
elven. Adkomsten i vest henvender seg mot henholdsvis 
Granfoss og næringsbebyggelsen på Oslosiden av elven. 
Adkomsten i øst henvender seg mot næringsbebyggelsen 
i sør, Lysaker brygge og Sollerudstranda. Det skal 
opparbeides et sammenhengende offentlig areal under 
jernbanen, omkring hovedatkomsten til T-banen og videre 
forbi Lysaker Mølle til broforbindelsen over elven. De 
viktigste elementer i Lysakers identitet er elva med 
tilliggende grønnstruktur, broene, industrihistorien og 
sjøfronten. Stasjonsparken/-torget nord for stasjonen skal 
være en viktig møteplass og oppholdssted og bruke 
eksisterende kulturmiljø som en kvalitet.

JURYENS GENERELLE KRITIKK 

LYSAKER:
KORT OM KONKURRANSEOPPGAVEN
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«Lysakers hjerte» «Lyst»

«#Lysaker 2.1»

Juryen mener at «Lysakers hjerte» har truffet best på flere 
løsninger: Forslagets hovedgrep danner en god romlighet 
rundt seg med elementene som plasseres ut. 
Konkurranseutkastet viser et tydelig planmessig og 
arkitektonisk grep. Hovedoppslaget er en stor sirkulær 
plassdannelse med to sirkulære bygg som illustrerer noen 
gode romlige kvaliteter og er et robust konsept med 
tanke på senere justeringer i realiseringen. Utkastet har 
et klart og overbevisende helhetsgrep som kan skaleres i 
realiseringsfasen. 

Oppsummert: 
Innstilt av juryen som nummer 1 (konkurransens vinner): 
«Lysakers hjerte»
Innstilt av juryen som nummer 2:    
«Lyst»
Innstilt av juryen som nummer 3:    
«#Lysaker 2.1»

JURYENS INNSTILLING

Juryens vurdering
av følgende kriterier

«Lysakers hjerte» «Lyst» «#Lysaker 2.1»

Gjennomførbarhet opp i 
mot relevante krav til SHA

Godt ivaretatt Ivaretatt Noe ivaretatt

Universell utforming. Godt ivaretatt Ivaretatt Ivaretatt

Belysningskonsept Ivaretatt Ivaretatt Ivaretatt

Forslagets ivaretakelse av 
Ruters designprogram/
designskiltprogram

Ivaretatt Ivaretatt Ivaretatt

Miljø Ivaretatt Godt ivaretatt Ivaretatt

Sykkelparkering Godt ivaretatt Ivaretatt Ivaretatt
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«Lysakers hjerte»s hovedgrep er en situasjonsplan bestående 
av en stor sirkel som avgrensing mellom det harde byrommet 
med inngang B og et mer grønt preg utenfor. Sirkelformen skal 
binde de forskjellige kvalitetene på stedet sammen og vil gi 
stedet identitet. På den sirkelformede plassen er det planlagt 
to sirkulære bygg. Hovedadkomsten til Fornebubanen, 
inngang B, er sentral på plassen og bygg to er foreslått som 
en kaffebar eller restaurant. Arkitekturen i de to byggene tar 
opp materialpaletten til eksisterende stasjon og nytt og 
eksisterende knyttes sammen. Forslagsstillers intensjon er å 
skape et klart byplangrep og gjøre stasjonsområdet til en 
katalysator for knutepunktutvikling. Stasjonsområdet skal bli 
«Lysakers hjerte». 

Inngang B, hovednedgang til T-bane, er logiskt plassert i 
tverraksen under jernbanesporene. Sykkelparkering er knyttet 
direkte til T-banens inngang C og forbundet til plattform 
direkte via heis samt adkomst til rulletrapp. At inngang B 
knyttes kommunikasjonsmessig godt og tett opp mot 
eksisterende stasjon mener juryen er et godt grep. Stasjonen 
har adkomst via tre rulletrapper og tre heiser. Stasjonshallen 
får dagslys fra overlys fordelt over takflaten i hele stasjonens 
lengde. Overlysene er utformet slik at de gir slepelys på selve 
takflaten.
 

ASPLAN VIAK, ARUP
LONGVA ARKITEKTER

ASPLAN VIAK, OSLO
Bård Helland, sivilarkitekt MNAL
Per Christian Stokke, sivilarkitekt
Olav Stikbakke, landskapsarkitekt MNLA
Eirik Stokke, stud.arch.
Peder Strand, stud.arch.

LONGVA ARKITEKTER, OSLO
Knut Longva, sivilarkitekt MNAL
Nils Köplin, sivilarkitekt MNAL
Christin Johannessen, sivilarkitekt
Ewan Smith, sivilarkitekt RIBA

ARUP, LONDON
Nille Juul-Sørensen, arkitekt MAA/RIBA
Aitana Payá Pérez, arkitekt
Anders Nohr, arkitekt MAA/MDB

LYSAKER - «LYSAKERS HJERTE»

VINNER

LYSAKER - INNSTILT AV JURYEN SOM NUMMER 1
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«Lysakers hjerte» har fokusert på inngang B med et tydelig 
bygg og inngangsparti som vil fremstå som den viktigste 
inngangen på grunn av sin nærhet og beliggenhet i 
eksisterende kollektivknutepunkt. Her har forslagsstiller 
vektlagt denne inngangen og foreslått mer lavmælte og 
sekundære innganger på A og C. Dette tror juryen er en god 
prioritering. Det er vist høy forståelse for logistikk, 
kommunikasjon og rulletrapper med direkte kommunikasjon 
fra inngangene og ned til plattform. Forslaget har det beste 
tegningsmaterialet, og viser en profesjonalitet som har 
kontroll på alt fra byskala til detaljer.

Juryens råd til videre bearbeiding av vinnerforslaget:

•  Forslaget må kunne tilpasses dyp løsning
•  Juryen mener at teglveggene i stasjonsrommet er for 

mørke og må bearbeides for å få det lysere på 
plattformen. Omfang og utforming av lysinnslippene bør 
vurderes

•  Landskapssituasjonen, særlig mot øst, er for oppstykket 
og må ryddes opp i slik at hele situasjonen kan bli mer 
harmonisk. Sirklene i landskapsplanen virker formmessig 
ubegrunnet, uten noen funksjonsmessig forankring. 
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«Lyst»s hovedgrep er å etablere en blå-grønn park i den tett 
urbane veven og la stasjonen være en del av parken. Har du 
ankommet parken har du ankommet stasjonen. Stasjonen har 
to innganger, en som er nedsenket i terrenget med adkomst 
for både syklende og gående og en som ligger som en luftig 
og godt synlig paviljong, med tak som gir assosiasjoner til 
blader og trær, som henvender seg til torget og eksisterende 
stasjonspassasje. En bølgende hvelvet himling følger de 
reisende fra paviljongen til plattform. «Lyst» har en utstrakt 
bruk av naturstein som kledning på vegg, gulv og faste benker 
i stasjonshallen og stasjonsparken, samt tre, glass og stål.

«Lyst» har et godt grep som juryen liker på mange måter. 
Forslaget tilfører Lysaker en grønn park og vil derfor passe 
godt inn i dagens situasjon med utelukkende harde flater. Det 
landskapelige grepet er vakkert og gir en enestående 
mulighet til å fremheve elven og de tilhørende kvaliteter. 
Forslaget er av de på Lysaker som har minst bygningsmasse 
over terreng, med bare enkelte lette tak over heis/
rulletrappinngangen ved inngang B. 

Ikke alle forholdene i forslaget er løst, men det har en 
enkelhet og robusthet som gjør at en kan trekke dette i flere 
retninger i en videre bearbeidelse. Juryen mener den grønne 
parken kan skape en god dialog med aktørene rundt. 

SAAHA AS, &RUNDQUIST
DEGREE OF FREEDOM
SAAHA AS, OSLO
Adnan Harambasic, siv.ark.mnal
Thor Olav Solbjør, siv.ark.mnal
Sophia Ruff, B. Eng.Arch.
Maya Laitinen, Architect MArch
Zsuzsanna Tolnai, MArch dipl.-ing
Aasmund Vinje, Architect MArch
lvan Hewitt stud.arch BA

&RUNDQUIST AB, STOCKHOLM
Henrik Rundquist, arkitekt SAR/MSA
Hanna Karasalo, arkitekt SAR/MSA
Ellen Forsberg, arkitekt BSc
Peter Sundin, arkitekt SAR/MSA

DEGREE OF FREEDOM AS, OSLO
Gaute Mo, MSc Sivilingeniør ICCP MRIF
Mario Rando, MSc ETSIIM
Frederic Sandri, MSc Arch
Andreia Tomas, MSc CivilEng MScArch

3D illustrasjoner: PLOMPMOZES

LYSAKER -«LYST»

LYSAKER - INNSTILT AV JURYEN SOM NUMMER 2
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Forslagets mellomnivå brer seg inn under fremtidig 
dobbeltspor fremfor å benytte volumene over plattform og 
spor. Dette kan skape konflikter ved senere 
anleggsvirksomhet.

Forslagsstiller har ikke helt løst vertikalkommunikasjonen, og 
da særlig rulletrapper, på en overbevisende måte. Det 
oppleves trangt på sidene av rulletrappen og løsningen må 
bearbeides. Hovedadkomst henvender seg mot elven, mens 
adkomsten fra øvrig kollektivtrafikk, tverraksen, er nedtonet 
og mindre tydelig.

Juryen ser klart det sympatiske med grepet både som et 
mykt, grønt innslag og at det jobber med landskapet og 
tilfører Lysaker en etterlengtet kvalitet. Muligheten for å gå 
ned til elven som «Lyst» har lagt opp til, er urealistisk og ikke 
en god løsning både pga eksisterende topografi, men også 
fordi den østvendte orienteringen ikke vil fremstå særlig 
attraktivt.  Selv om «Lyst» er flott landskapsmessig, har det 
flere problematiske sider logistisk sett. Blant annet ligger 
“Kiss and ride” for langt borte.
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#LYSAKER 2.1
NYE LYSAKER T-BANESTASJON, FORNEBUBANEN

INNGANG TIL STASJON SETT FRA ØST

Et av «Lysaker 2.1»s hovedgrep er å samle kollektivtilbudene 
rundt et «kollektivtorg». Kollektivtorget er en forlengelse 
nordover av dagens nord/sør-akse i området, og danner et 
felles gulv for buss, tog og T-bane. En paviljong utgjør 
hovedadkomsten på bakkeplan og danner et fellestorg med 
de eksisterende bygningene. Glassveggene og det lette preget 
medfører at paviljongen underordner seg de eksisterende 
bygninger, men er likevel godt synlig. 

T-banens to innganger er henvendt mot «kollektivtorget», 
men på to ulike nivåer. Nivå 0 er hovedinngang til T-banen og 
går via paviljongbygningen. Nivå 1 er en fordypning i terrenget 
og danner hovedinngangen fra øst, for sykler og gående og 
styrker hovedaksen og adkomsten vestfra til 
kollektivknutepunktet.

Styrken i «Lysaker 2.1» ligger i logistikken og den klare 
lesbarheten i situasjonen. Juryen mener dette er et tydelig 
grep og skaper noen klart definerte byrom og retninger i 
situasjonen. Juryen tror «Lysaker 2.1» vil gi en god og 
oversiktlig og kommunikasjonsmessig løsning. Juryen ser det 
som positivt med “Kiss and ride” tett mot kollektivpunktets 
senter, mens grepet med å ikke føre rulletrappen helt opp til 
øverste nivå er lite logisk og lite heldig.

NORDIC - OFFICE OF 
ARCHITECTURE
NORDIC - OFFICE OF ARCHITECTURE, OSLO

GRIMSHAW ARCHITECTS

HAPTIC ARCHITECTS, OSLO

LIGHT BUREAU, OSLO

LYSAKER - «LYSAKER 2.1»

LYSAKER - INNSTILT AV JURYEN SOM NUMMER 3
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På en annen side har forslagsstiller lagt inngang C som 
stasjonens hovedinngang. Juryen mener at dette blir 
vanskelig grunnet logistikken i området og de andre 
kollektivformene. Juryen mener likevel at det er tiltalende 
med måten man sykler inn i stasjonen. De syklende har fått 
en sentral plass i forslaget både logistisk og 
opplevelsesmessig. Forslagsstiller har økt antall 
sykkelparkeringsplasser til 1000, mens kravet kun var 300 
plasser.

«Lysaker 2.1» bruker er minst arealkrevende og er fint 
designet, men viser en liten forståelse med plassering av 
rulletrapper. Dette mener juryen burde vært unngått ved å 
introdusere rulletrapp fra mellomnivå til øverste nivå. Det 
viste løsningen skaper en uklar lesbarhet når du kommer opp 
til mellomplanet. 
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ARENA (FORNEBUPORTEN):
KORT OM KONKURRANSEOPPGAVEN

Arena er første stasjonen på Fornebulandet. Stasjonen vil 
være integrert i et eksisterende bygg. Fornebuporten 
består av to identiske kontorbygg som fronter hverandre 
rundt et et stort granittlagt torg, der to åtte meter brede 
trappeløp fører ned til et 700 kvm stort atrium. 
Fornebuporten/Akerbygget skal transportere store 
menneskemengder fra og til Telenor Arena som er 
Osloområdets hovedarena for store arrangementer. 
Stasjonens hovedinngang vil være via en allerede bygget, 
større nedsenket plassdannelse, midt mellom de to 
Fornebuportbyggene. 

Den massive publikumstrafikken man vil kunne få fra 
Arena ved store arrangement må håndteres spesielt og 
tilrettelegges for.

Innledningsvis vil juryen bemerke at alle de tre utkastene 
har en ikke åpenbar sammenheng mellom utvendig og 
innvendig grep. Virkemidlene som er brukt er også svært 
forskjellig, med omfattende systemer både mekanisk og 
teknisk. Alle tre gjør seg avhengig av veldig tekniske 
elementer. Alle forslagene til Arena stasjon er avhengig av 
en god del bearbeidelse og nedjustering for å møte 
primærbehovene en t-banestasjon skal dekke innenfor 
rammene som er satt for utbyggingen.

Arena stasjon omtales av Bærum kommune som ‘porten 
til næringsområdene’, T-banestasjonen blir den første 
stasjonen man kommer til på Fornebu og markerer det 
nyetablerte uterommet ved næringsbygget 
‘Fornebuporten’. 

Hovedatkomsten til Arena Stasjon er tilrettelagt integrert 
i Akers kontorbygg med direkte utgang til et sentralt torg. 

Den nordre atkomsten er plassert i et parkområde på 
vestsiden av Norwegianbygget. I tilknytning til dette 
atkomstbygget skal det opparbeides 
sykkelparkeringsanlegg med plass til minst 160 sykler. 
Det skal etableres anleggs- og rømningstunnel fra 
stasjonen ut til overflaten like sør for Fornebuveien 50 på 
østsiden av Snarøyveien. 

JURYENS GENERELLE KRITIKK 

Juryen liker hovedideene bak «Himmelen under» godt. 
Juryen verdsetter tydeligheten i bevegelsen fra sirkel til 
firkant som sammen med lyskonseptet skaper en 
identitet. Forslaget må likevel forenkles mye, særlig rundt 
det firkantede hovedbygget midt på torget.

Oppsummert:
Innstilt av juryen som nummer 1 (konkurransens vinner):  
«Himmelen under» 
Innstilt av juryen som nummer 2:     
«Lydspor»
Innstilt av juryen som nummer 3:     
«Njord» 

JURYENS INNSTILLING
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«Lydspor» «Njord»

«Himmelen under»

Juryens vurdering
av følgende kriterier

«Himmelen under» «Lydspor» «Njård» 

Gjennomførbarhet opp i 
mot relevante krav til SHA

Ivaretatt Noe ivaretatt Noe ivaretatt

Universell utforming. Ivaretatt Ivaretatt Noe ivaretatt

Belysningskonsept Godt ivaretatt Noe ivaretatt Noe ivaretatt

Forslagets ivaretakelse av 
Ruters designprogram/
designskiltprogram

Ivaretatt Ivaretatt Ivaretatt

Miljø Ivaretatt Ivaretatt Ivaretatt

Sykkelparkering Godt ivaretatt Ivaretatt Ivaretatt
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Grunnkonseptet for “Himmelen under” er basert på hvordan 
fargetemperaturer påvirker mennesket. Plattformens himling 
har en dynamisk lyssetting som endrer seg med døgnets gang 
og T-banetogenes posisjon i sanntid. Inngangsbygget fra 
plassen har en kantete utforming, mens parkens inngang er 
sirkulært utformet. De to formene reflekteres videre ned til 
den langstrakte plattformhimlingen og går fra firkantet form i 
ene enden og gradvis over til hvelvform i andre enden. 

“Himmelen under” jobber mye med lys som den bærende 
ideen, slik at den hvelvformete himlingen med sitt 
programmerte lys skal gjenspeile solens gang og årstidene, 
men også T-banens i sanntid. Det er vist flere illustrasjoner 
hvordan dette vil virke og juryen mener at ideen er god og kan 
skape noen fine, poetiske opplevelser for de reisende.

Juryen mener at forslaget viser en interessant måte å 
behandle lyset på og har tro på ideen. Samtidig mener juryen 
at forslagsstiller bruker for mye virkemidler og energi for å 
oppnå en effekt som har lite med primærfunksjonen å gjøre. 
Juryen ser at hovedkonseptet for lyset enkelt og med fordel 
kan nedskaleres til en enklere og mer rendyrket versjon av 
konseptet. 

Juryen har diskutert vedlikehold og renhold av himlings- og 

ZAHA HADID ARCHITECTS
A-LAB
ZAHA HADID ARCHITECTS, LONDON
Patrik Schumacher, ZHA director 
Gianluca Racana, ZHA director
Ludovico Lombardi, Project director
Daniel Fiser, Project director
Michael Rogers
Roberto Vangeli
Shahd Abdelmoneim
Marko Gligorov
Sofia Amodio
Filippo Innocenti

A-LAB, OSLO
Geir Haaversen, CEO og oppdragsansvarlig
Christopher James, prosjektleder
Laurence Antelme
Jonas Albæk Christensen
Lucas Philip Edwards
Grethe Kielland Jenssen

Konsulent lysdesign: Jason Bruges Studio
3D illustrasjoner: VA

ARENA - «HIMMELEN UNDER»

VINNER

ARENA - INNSTILT AV JURYEN SOM NUMMER 1
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lyskonseptet og mener systemet også må forenkles med tanke 
på drift. Forslaget kan bearbeides mye uten å miste kvalitet.

Juryen mener at særlig inngang 2 fra parken er et klart og 
godt svar på oppgaven. Denne inngangen viser seg tydelig 
som en inviterende åpning med transparens hele veien rundt 
bygget, som skaper en oversiktlig og lys situasjon. Juryen 
mener at inngang 1 fra plassen virker noe komplisert med 
tanke på sirkulasjon, og at denne bør videreutvikles. 

Juryens råd til videre bearbeiding av vinnerforslaget:

•  Lyskonseptet må forenkles. Juryen tror på konseptet, 
men mener forslagsstiller har gått for langt når det 
gjelder form og lyseffekter, men at dette kan bearbeides 

uten at konseptet blir svekket.
•  Sirkulasjonen i forhold til glassbygget på nordøstsiden av 

plassen må bearbeides. Dette gjelder både det estetiske 
utformingen men også sett opp mot den faktiske 
sirkulasjon og bevegelsesmønster for de reisende. 
Muligheten for å etablere heis fra signalbygg til plattform 
eller å føre eksisterende heis opp til øverste plass/bygg, 
bør undersøkes.

•  Himlingen over plattform må få èn form. Juryen mener en 
tønneformet himling som både eksponerer tunnellformen 
logisk og er en visningsflate for en kunstig sol, virker som 
mest logisk.

•  Juryen har diskutert drift og renhold av himlings- og 
lyskonseptet og mener systemet må forenkles. 
Standardløsninger bør etterstrebes.
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Lyd og retning har vært hovedtemaer i utformingen av 
konseptet for Arena stasjon. Forslagsstiller etablerer en høy og 
tynn skulptur på plassen ved inngang A som løfter seg og gjør 
inngangen synlig på avstand. Inngang B er utformet som et 
kvadratisk bygg med en dobbelkrummet takstruktur med 
grønt tak. På T-baneplattformen er det designet en 
takskulptur, “Bølgen”, som går over hele plattformens lengde 
med et bæresystem av stålprofiler og dekket med 
lydabsorberende materiale. Bølgen er ment å bryte ned det 
store rommet til en mer menneskelig skala, Det skulpturelle 
takprofilen over plattformen skjuler all nødvendig infrastruktur.

Synligheten til hovedadkomsten via plassen kunne vært bedre 
og heisen fra øvre plan må fremheves i større grad. Juryen er 
skeptisk til «bølgen» over plattform og tviler på de positive 
virkningene. Juryen synes prosjektet på flere måter et 
realistisk gjennomførbart prosjekt men mener forslaget 
fremstår som både litt mørkt og tyngende der det henger ned 
fra taket. Juryen stiller også spørsmålstegn ved om det 
skulpturelle taket kan være så fritt og bølgende med tanke på 
all teknikken som skal skjules som både er stort og 
retningsbestemt. Juryen stiller også spørsmålstegn til hvordan 
krav til inspeksjonsluker kan inkorporeres i designet uten at 
dette i for stor grad ødelegges. Juryen skulle gjerne sett at 
forfatterne hadde diskutert bruk av dagslys. 

ALA ARCHITECTS
DARK ARKITEKTER
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Juho Grønholm
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DARK ARKITEKTER, OSLO
Arne Reisegg Myklestad
Signe Ludvigsen

PLUS ARKITEKTUR, OSLO
Pavel A. Fomenko

ARENA - «LYDSPOR»

ARENA - INNSTILT AV JURYEN SOM NUMMER 2
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I prosjektet «Njord» foreslås det skrånende grønne takflater 
som inngangsparti til Arenas to innganger. “Landskapstakene” 
skal fremstå som om tektoniske krefter har løftet opp grunnen 
i et hjørne for å gi adgang til underjordiske rom. Sett ovenfra 
vil inngangspartiene fremstå som en park, mens fra gaten vil 
store glassflater tydelig vise inngangen. Plattformens himling 
er utformet som en lang buktende slange bygget opp av små 
bevegelige hvite plater. Utformingen er et kunstverk: “Pusten 
fra Njård”. Publikum skal bli forbløffet når de diamant-
formede hvite veggpanelene begynner å flagre idet 
luftstrømmen fra passerende tog beveger plattformens 
kinetiske kunstverk. 

Juryen mener “Njord”s hovedidé om å bygge inn det 
nedsenkede uterommet ikke er gjennomførbar. Grepet vil 
vanskelig la seg realisere både med tanke på 
eiendomsstrukturen, brannkrav og dagslyskrav i funksjonene 
som ligger/er planlagt i den nedsenkede plassen samt andre 
sikkerhetskrav. 

Forslagsstiller har på plattformnivået vist et interiørkonsept 
som består av en rekke plater som beveger etter togets 
lufttrykk. Platene løser seg opp i endene og blir samtidig til 
belysning. Juryen mener at ideen om kunstverket er 
spennende og fascinerende som kunstverk, men vil være 
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kostnadskrevende og kreve et vedlikeholdsapparat for å 
etablere og drifte det. Blafrende stålplater over sporet vil 
være en utfordring i driftssituasjon både med tanke på nedfall 
og drift og kan utgjøre en fare. Juryen mener løsningen er for 
skjør for daglig T-banedrift og er urealistisk. 
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Stasjonen antas å bli en av de mest brukte av de tre 
stasjonene på Fornebu. Fra stasjonen kommer man enkelt 
til de største arbeidsplassene på Fornebu som Telenor og 
Equinor. Det vil også være naturlig å benytte stasjonen for 
publikum i forbindelse med arrangementer på Telenor 
Arena og de store folkemengdene som da ankommer. 
Inngangene henvender seg ut mot Snarøyveien. 

Alle forslagene har to separate innganger på østsiden av 
Snarøyveien. ”Fugl Føniks” har utelatt kulvert og inngang 
på vestsiden av veien. “Lystårnet” og «Volare» har 

kulvert. Juryen ser at kulvert kan droppes både for å 
redusere kostnader, men også for å bringe bylivet opp i 
dagen. Juryen mener dette kan være viktig for bylivet og 
utviklingen over bakken. Både “Volare” og ”Fugl Føniks” 
har formreferanser til den tidligere flyplassdriften i 
området. Juryen mener det kan være positivt å skrive noe 
historie inn i nye offentlige prosjekter i området. Alle 
utkastene viser også til en spennende bruk av dagslys ned 
til plattform som alltid vil være en kvalitet for den 
reisende. Dette er langsiktige kvaliteter som er viktig i 
den videre prosessen. 

Flytårnet stasjon omtales av Bærum kommune som 
‘hjertet på Fornebu’, og Flytårnet med tilliggende 
kulturmiljø har allerede etablert seg som en kulturell 
møteplass på Fornebu. Her finnes de eldste 
flyplassbygningene som flytårnet og ekspedisjonsbygget. 
I området planlegges det for en høy andel offentlige 
funksjoner i form av skole, bibliotek, arenaer for kultur 
etc. Stedet vil bli et viktig møtested for beboere og 
besøkende.

Flytårnet stasjon er plassert under Snarøyveien nær 
Telenors hovedkontor på Fornebu. Stasjonen henvender 
seg ut mot Snarøyveien og byromsstrukturen mellom 
Telenorområdet og den tidligere flyplassbebyggelsen. 

Hovedatkomst blir på østre side av Snarøyveien ved 
inngangen til Telenorområdet. Her plasseres også to 
rømningsatkomster. Stasjonsområdet, hovedatkomsten 
og rømningsatkomstene danner et felles kollektivareal for 
buss og T-Bane, med plass til sykkelparkering og 
oppholdsarealer. Reguleringsplanen tilrettelegger også 
for en sekundær atkomst på vestsiden av Snarøyveien. 

Atkomsten omfatter en oppgang med heis og trapper til 
et sentralt torg, og en trappeoppgang som henvender seg 
mot bussholdeplassen. En tunnel (kulvert) under 
Snarøyveien forbinder sekundæradkomsten med 
stasjonen. Tunnelen vil være åpen for alle, mens 
stasjonen vil være stengt om natten.

JURYENS GENERELLE KRITIKK 

FLYTÅRNET:
KORT OM KONKURRANSEOPPGAVEN

”Volare”s tydelig formspråk, lesbarhet og henvisning til 
stedets fortid gir stasjonen en god identitet. Paviljonger 
utformet som flyvinger gir assosiasjoner til den gamle 
flyplassen og er et interessant grep og gir et sterkt 
arkitektonisk preg. De to paviljongene er markerte og 
godt synlige bygg. Grepet med å skape et sentralt og 
skulpturelt element vertikalt i stasjonen med 
rømningstrappene mener juryen er et svært godt trekk. Å 
hente ned dagslyset gjør også stasjonen oversiktlig med 
kontakt oppover og det skapes en atmosfære av trygghet. 

Oppsummert:
Innstilt av juryen som nummer 1 (konkurransens vinner): 
«Volare» 
Innstilt av juryen som nummer 2:     
«Fugl føniks»
Innstilt av juryen som nummer 3:     
«Lystårnet»

JURYENS INNSTILLING
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«Volare» «Lystårnet»

«Fugl føniks»

Juryens vurdering
av følgende kriterier

«Volare» «Fugl føniks» «Lystårnet»

Gjennomførbarhet opp i 
mot relevante krav til SHA

Ivaretatt Ivaretatt Noe ivaretatt

Universell utforming. Godt ivaretatt Noe ivaretatt Ivaretatt

Belysningskonsept Godt ivaretatt Ivaretatt Ivaretatt

Forslagets ivaretakelse av 
Ruters designprogram/
designskiltprogram

Ivaretatt Ivaretatt Ivaretatt

Miljø Ivaretatt Ivaretatt Ivaretatt

Sykkelparkering Ivaretatt Ivaretatt Ivaretatt
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«Volare» tar utgangspunkt i fly- og flyplasshistorien. 
Inngangene er utformet som glassbygg overdekket av tak som 
krager ut over glassbygget og gir skjerming mot sol og regn. 
De utkragede takene er utformet med relasjon til flyvinger 
som en hyllest til historien på Fornebu. Inngangene har tre 
parallelle rulletrapper ned til plattform. Inngangene er 
utformet med vertikale kutt ned til plattformnivå og slipper 
dagslys ned via gulv i glassbyggestein. Kveldslyset fra 
plattform skaper omvendt en lampeeffekt i inngangsgulvet 
kveldstid. I kuttet er det satt inn rømningstrapper som et 
vertikalt og skulpturelt element.

Juryen mener at forslagsstiller har tatt noen gode strategiske 
valg i organiseringen av de elementer som skal på plass. 
Forslagstiller har valgt å legge rømningstrappene lengre inn 
og laget en skulpturell form ut av dem. De har dermed greid å 
skape et sentralt og skulpturelt element i stasjonen med en 
funksjon som ofte er gjemt bort, – dette mener juryen er et 
svært positivt trekk. Dette, sammen med dagslyset som siver 
ned langs formen, gjør stasjonen til en oversiktlig stasjon med 
kontakt oppover mot dagslyset og det skapes en atmosfære 
av trygghet.

«Volare» har et vakkert samlende grep hvor dagslys, åpenhet, 
høyde og oversiktlighet er samlet i ett grep. Juryen er 
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begeistret over hovedillustrasjonen i forslaget, som viser en 
rolig og nærmest sakral stemning. Det åpne rommet på 
plattformen er lyst, åpent og elegant, og vil føles sosialt trygt. 
Det er foreslått ordinære hvite fliser på plattform, som gjør at 
forslaget virker avslappet. Juryen mener at “Volare” som 
helhet har en overbevisende utforming.

Juryens råd til videre bearbeiding av vinnerforslaget:

•  Juryen mener at tilgjengelighet til sykkelhotell på 
vestsiden av Snarøyveien bør omarbeides slik at det ikke 
må benyttes trapp, og slik at forbindelsen til plattform 
blir så kort som mulig. 

•  Vurdere en bedre separering av syklende og gående
•  Vurdere mindre omfattende bruk av fliser, på områder 

der dette er naturlig, for å redusere kostnader.
•  Uklar belysningsløsning i paviljongenes tak/himling?
•  Inngang vest skal kunne integreres i bebyggelse.
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“Fugl Føniks”s utforming over bakkenivå består av en lav og 
lineær bygning som strammer opp gaterommet i kontrast til 
de kurvede og lutende bygningsformene i nærheten. 
Stasjonsinngangen er markert med et høyt mursteinstårn, et 
“vink” til det eksisterende Fly/kontrolltårnet. Taket er 
utformet som en limtrehimling som kan minne om en flyvinge. 
Trekonstruksjonen samt dagslys er ført helt ned til 
plattformen og binder rommene sammen. Stasjonen er tenkt 
enkel og oversiktlig, med lange siktlinjer og norske materialer.

Juryen mener at forslaget fremstår som enkelt i en kompleks 
situasjon og løser både stasjonsfunksjonen med sykkelpark 
osv på overflaten, plassert både under og utenfor det store 
taket. Trekonstruksjonen som føres ned gjennom hele 
plattformrommet gir en materialkvalitet som myker opp i 
omgivelsene det står i. Forslaget er veldig rasjonelt organisert 
og bygger en tydelig geometrisk akse. 

Juryen synes dette er et kostnadseffektivt og rasjonelt forslag 
som ikke gjør så mye ut av seg.

I illustrasjonen er det vist urealistisk tynne søyler. Disse vil i 
virkeligheten måtte få adskillig tykkere dimensjoner og se litt 
utdatert ut. Som helhet fremstår grepet som pragmatisk, men 
etter juryens syn, for tradisjonelt.
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«Lystårnet» søker å styrke kulturaksen mellom flytårnet/
kontrolltårnet og Telenor. De tre stasjonsnedgangene ligger 
tett på hverandre for å styrke aksen og definere området som 
stasjonsområde.Stasjonen er plassert slik at hovedatkomst til 
og fra T-banenettet er lagt fra Fornebuveien. Forslagets 
inngangsbygg består av bærende betongkonstruksjoner og 
himmelhvelv i tre. Veggene i stasjonshallen er kledd med 
skifer. Inngangsbyggene er utformet for å gi gode siktlinjer fra 
alle hold. De to nedgangene øst for Snarøyvegen har store 
brønner for å slippe dagslys direkte ned til plattformen, derav 
navnet «Lystårnet»

Juryen mener «Lystårnet» har et veldig flott rom på 
plattformnivå. Det er sjeldent man ser slike fascinerende rom 
når man reiser, men juryen finner dessverre at flere deler av 
forslaget er for komplisert. Juryen mener at forslaget fremstår 
som et litt uryddig prosjekt med fire nedganger og en 
sykkeladkomst som ikke spiller sammen. 

Kostnadene med tanke på materialbruk og konstruksjon er i 
dette forslaget langt over budsjett. Det er benyttet for mye 
virkemidler uten å treffe helt på det som er hovedfunksjonen. 
Forslaget har fascinerende former som er ambisiøse, men er 
vanskelig å orientere seg i. Dette gjelder både i den utvendige 
situasjonen og i inngangssituasjonen.
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Juryen er klar i sin oppfatning at enkle og godt leselig 
forslag er en verdifull kvalitet når det gjelder 
kollektivtransport. Kompleksiteten på Fornebu S hvor 
T-banestasjon, verkstedhall og en kommende bebyggelse 
skal sammenstilles, gjør at dette er spesielt viktig her 
som et utgangspunkt for den videre prosessen. Det 
gjelder særlig situasjonsplanen, der et foreslått grep lett 
må kunne tilpasses og innarbeides i en fremtidig utvikling 
som er ukjent. Juryen mener de tre innkomne 
konkurranseutkastene for endestasjonen Fornebu ikke er 
sterke forslag i forhold til dette og til hva som er forventet 
i konkurranseprogrammet. 

Juryen er usikker på om noen av de tre utkastene enkelt 
kan møte realitetene for Fornebu S stasjon uten at 
forslaget eller konseptet blir svekket og i verste fall 
ødelagt i den store reduksjonen og bearbeidingen som 
må til på samtlige forslag. Juryen mener allikevel at to av 
forslagene, «Underjordisk landskap» og «Trekroner», har 
et klart arkitektonisk konsept med en kvalitet som ved en 
bearbeidelse kan danne et troverdig grunnlag for en 
videre prosess med oppdragsgiver rettet mot realisering. 

Fornebu  er endestasjonen for T-banestrekningen. I 
nærhet til stasjonen ligger kjøpesenteret Fornebu S som 
er et lokalsenter for handel. Området planlegges med 
funksjonsblanding av både bolig, næring og offentlige 
funksjoner. Hundsund grendesenter med skole og 
idrettsanlegg ligger i gangavstand fra stasjonen, likeså 
Sjøflyhavna og fergeterminalen i Rolfsbukta. Fra stasjonen 
tilstrebes gode, grønne forbindelser til rekreasjons- og 
friluftsområdene på Fornebu som Nansenparken, Storøya 
og områdene langs LysakerÅorden. 

I tilknytning til stasjonen vil det også være en 
driftsstasjon. Stasjonshallen og driftsbasen vil ligge i 
betongkulvert ca. 10 meter under terreng. Planforslaget 
tilrettelegger for at stasjonen og driftsbasen kan 
overbygges med bolig- og/eller kontorbebyggelse m.m. 
Det er to adkomster til stasjonen og en til driftsbasen. 

Den ene adkomst er plassert sentralt i området med 
tilknytning til et allment tilgjengelig torg og 
gjennomgående gang- og sykkelveier. Adkomsten vil 
betjene både framtidig bebyggelse i Koksaområdet og 
områdene sør og vest for stasjonen som Hundsund 
grendesenter og Snarøya. 

Den andre adkomsten er plassert i tilknytning til 
parkaksen med gjennomgående gang- og sykkelvei. 
Adkomsten vil blant annet betjene østsiden i 
Koksaområdet, næringsbebyggelsen på østsiden av 
Rolfsbuktveien, Fornebu senter og boligområder nord og 
øst for senteret. Det skal etableres tre rømningsveier. Det 
tilrettelegges for 750 sykkelparkeringsplasser under 
terreng tilknyttet stasjonen. Stasjonen får en viktig rolle i 
den lokale bystrukturen.

JURYENS GENERELLE KRITIKK 

FORNEBU:
KORT OM KONKURRANSEOPPGAVE

Juryens konklusjon er å anbefale «Underjordisk landskap» 
som konkurransens vinner og at teamet bak utkastet 
anbefales engasjert som oppdragsgivers samarbeidspart i 
den videre prosjektutvikling, men at 
konkurranseforslagets kostnadsnivå må reduseres 
betydelig. Juryen mener det har vært vanskelig å utpeke 
en vinner, men mener allikevel at utgangspunktet i 
«Underjordisk landskap» har en entusiasme og iver og 
formingsglede som juryen mener danner det beste 
utgangspunktet for det kommende oppdraget med å 
utforme den nye Fornebu stasjon.

Oppsummert:
Innstilt av juryen som nummer 1 (konkurransens vinner):  
«Underjordisk landskap»
Innstilt av juryen som nummer 2:     
«Trekroner»
Innstilt av juryen som nummer 3:     
«Two-the-point» 

JURYENS INNSTILLING
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«Trekroner» «Two-the-point»

«Underjordisk landskap»

Juryens vurdering
av følgende kriterier

«Underjordisk landskap» «Trekroner» «Two-the-point»

Gjennomførbarhet opp i 
mot relevante krav til SHA

Noe ivaretatt Noe ivaretatt Noe ivaretatt

Universell utforming. Lite ivaretatt Lite ivaretatt Lite ivaretatt

Belysningskonsept Ivaretatt Ivaretatt Dårlig løst

Forslagets ivaretakelse av 
Ruters designprogram/
designskiltprogram

Ivaretatt Ivaretatt Ivaretatt

Miljø Noe ivaretatt Lite ivaretatt Lite ivaretatt

Sykkelparkering Noe ivaretatt Noe ivaretatt Noe ivaretatt
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«Underjordisk landskap» er inspirert av hvordan Norges 
landskap gjennom millioner av år er blitt formet av trykk og 
strømmer av vann, vind og isbreer. Stasjonsområdet utformes 
som et landskap som danner stasjonens plattform og 
innganger og skaper nye fokuspunkter i bymiljøet. Inngangen 
er integrert i en grønn korridor. Landskapet er senket ned 
stedvis for å danne inngang til sykkelparkering og trekkes opp 
for å danne inngangspaviljongen. 

«Underjordisk landskap» er et tredelt forslag: det store 
landskapsgrepet, inngangen i kommende bygg og 
plattformen. I utformingen av landskapsgrepet ser juryen en 
stor formingsglede og energi hvor inngang og 
omkringliggende landskap flettes sammen på fascinerende 
vis. Forslagsstiller har vist stor og dristig formingsglede og 
gjort et godt forsøk på å skape en arkitektonisk attraksjon for 
endestoppet av Fornebubanen. På den andre siden vitner det 
omfattende grepet om at forslagsstiller i liten grad har fulgt  
konkurranseprogrammet og rammene som ligger til grunn. 
Det er brukt mye virkemidler i utformingen som hverken 
forsterker eller forenkler forslaget og mye av utformingen kan 
fremstå som påtvungen. Det er benyttet former som 
superelipse både over og under bakken som i utformingen av 
plattformen fremstår som unødvendige kulisser og tomme 
skall. Dette er også problematisk med tanke på universell 
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utforming. Utformingen er for komplisert og kompleks for 
funksjonen den skal fylle. Det er også planlagt en kompleks 
miljøstrategi som juryen er usikker på om vil fungere. 
Forslaget må avstemmes vesentlig slik at det vil være 
gjennomførbart innenfor forsvarlige kostnadsmessige og 
tekniske rammer, herunder reguleringsplan, stedlige forhold 
og eksisterende planer og prosjektering.

På den andre siden ser juryen at den positive energi og vilje 
som ligger i utkastet vil være et positivt utgangspunkt for en 
videre dialog og utvikling av et stasjonsprosjekt på Fornebu S, 
og velger dette som konkurransens vinner.

Juryen anbefaler forslagsstiller å nedskalere uttrykk og 
omfang og innarbeide en realisme i oppgaven sett i forhold til 
forutsetningene på stedet. Utkastet må i stor grad reduseres 

for at juryen skal være overbevist om at dette lar seg realisere 
innenfor de rammer som oppdragsgiver har stilt opp for 
prosjektet.

Juryens råd til videre bearbeiding av vinnerforslaget:

•  Forslaget må endre/dempe formspråk og utstrekning slik 
at det fremstår mer som et realistisk og hensiktsmessig 
grep i forhold til hovedfunksjon og forutsetninger. 

•  Forslaget er lyst og fint på paviljongnivå, men juryen 
oppfordrer til å la form og konstruksjon spille tettere 
sammen både teknisk og funksjonsmessig, fremfor å 
jobbe videre med det valgte formspråk og scenografi.

•  Sykkelparkering er dårlig planlagt i forslaget.
•  Landskapet må bearbeides som et urbant rom.
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«Trekroner»s arkitektoniske konseptet er et system av søyler 
som avsluttes i kroneformede himlingselementer - derav 
navnet “Trekroner”. Paviljongen som vises i parkdraget 
foreslås benyttet også på torget hvis nedgangen her vanskelig 
lar seg innpasse i et fremtidig bygg. Alternativt kan begge 
nedganger innpasses i fremtidige bygg og utelate 
paviljongkonseptet. Himling og bærekonstruksjon som går fra 
den ene nedgangen, gjennom stasjonshallen og opp til den 
andre nedgangen skaper sammenheng mellom det som er 
under og over bakken. Elementene kan settes sammen på 
forskjellige måter og kan derfor enkelt føres opp og ned i en 
sammenhengende form. Belysning og andre føringer er 
integrert over takplatene. 

Juryen mener at hovedgrepet til «Trekroner» med den 
gjennomgående gyldne himlingen er tydelig vist og et 
gjennomført forslag. På den andre siden er det vanskelig å 
lese en overbevisende konsekvent holdning og gode valg som 
løfter konseptet. Tegningsmaterialet på plansjene er vanskelig 
å lese og letter ikke forståelsen av forslaget. Måten forslaget 
har valgt å fremstille både parken og torget på mener juryen 
er for dystert. 

«Trekroner» fremstår som lite spisset og bearbeidet når det 
gjelder arkitektoniske og kunstneriske valg. Detaljer og 
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materialvalg fremstår som lite konsekvente og noe famlende. 
Forslaget svarer ut en rekke av evalueringskriteriene, men 
ikke på en overbevisende måte. 
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«Two-the-point» har to sirkulære innganger som forholder seg 
til plassrommet med ulik karakter. Vestre inngang er gitt en 
tydelig urban karakter i utforming og materialitet, mens østre 
inngang er søkt integrert som et grønt element i 
parklandskapet. Inngangspaviljongenes takflater er utformet 
som små, terrasserte flater, tenkt som treffpunkt for beboerne 
og brukerne i området. På denne måten viser paviljongene 
«bæredyktighet» ved å kunne brukes til flere formål samtidig. 
Sykkelparkeringen følger toghallen som en langsgående, 
fleksibel struktur. Adkomstfunksjonene er utformet som 
sirkulære sneglehus og samlet i hver ende av anlegget. 
Takflatene er vist med trappeadkomst fra bakkeplan, og via 
stasjonens heis. 

Forslagsstiller anbefaler innledningsvis at det ikke bør 
integreres inngang til T-banestasjon i et bygg. Juryen mener 
dette er et godt innspill til oppgaven og at det kan være en 
god ide å vurdere dette nærmere. Derved kan T-banens 
innganger i større grad brukes strategisk til å skape 
menneskelig aktivitet i det fremtidige byrommet. I 
utformingen av forslaget er det tatt utgangspunkt i sirkelens 
språk som er en videreføring av utformingen av sykkelrampen. 
Juryen mener at de små uterommene på taket av 
inngangspartiene kan være vanskelig å skape aktivitet på og 
at de kan fremstå som bortgjemte flater sett i forhold til 
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parken de ligger i. Juryen mener ideen med takene ikke er 
særlig godt utviklet. Den arkitektoniske utformingen både av 
de sirkulære inngangsbyggene og organiseringen av 
sykkelnedgangene er ikke overbevisende for juryen. 

«Two-the-point» kan i utgangspunktet virke lett å orientere 
seg i, men forslagsstiller virker usikker på enkelte valg og 
lesbarheten i plansjene er ikke god. Juryen er usikker på 
hvordan stasjonshallen er tenkt løst, da den er lite illustrert 

og juryen er usikker på den arkitektoniske kvaliteten. «Two-
the-point» jobber med dagslys på en positiv måte, men har 
kommet for kort og juryen leser ikke sammenhengen mellom 
plattform og park som vellykket. Juryen mener den 
spiralformede sykkelrampen er uheldig med tanke på 
organisering og burde vært løst på en annen måte.
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Norske arkitekters landsforbund (NAL) 

Norske arkitekters landsforbund (NAL) er en fagideell medlems-
organisasjon for over 4300 arkitekter i Norge. Vi arbeider for  
å fremme god arkitektur og stedsutvikling, og utvikler forbilde-
prosjekter innen miljø og bærekraft med våre samarbeids-
partnere. Vårt mål er å øke miljøkompetansen og tverrfaglig-
heten blant arkitekter, planleggere og øvrige aktører i 
byggesektoren.

arkitektur.no

Norske Arkitektkonkurranser (NAK)

Norske Arkitektkonkurranser (NAK) er den eneste publikasjon  
i sitt slag, der arkitektkonkurransene dokumenteres på en systema-
tisk og profesjonell måte. Her presenteres både vinnerprosjektet og 
de øvrige premierte, innkjøpte og hedrede utkastene, samt de 
sentrale deler av juryens kritikk. NAK oppleves av oppdragsgiver 
som et nyttig redskap i det videre arbeid med gjennomføring av 
byggesaken, samt at det gir god «markeds føring» for oppdrags-
giveren og for prosjektet som skal realiseres. 




