


 
KONKURRANSEPROGRAM – ÅPEN PLAN- OG DESIGNKONKURRANSE FOR NYE 
NEDSTIGNINGSTÅRN  
 
  
Innbydelse  
Oslo kommune v/ Samferdselsetaten inviterer til designkonkurranse for nye nedstigningstårn i Oslo 
sentrum. Konkurransen er åpen for arkitekter/sivilarkitekter, med godkjent eksamen i henhold til EUs 
Arkitektdirektiv eller tilsvarende nivå, samt for industridesignere med Mastergrad eller som kan 
dokumentere tilsvarende kompetanse (for eksempel gjennom medlemskap i NID). Deltakerne må ha 
kompetanse og kapasitet til å kunne påta seg oppdrag etter at konkurransen er gjennomført.  
 
Bakgrunn  
Oslo kommune skal gjennomføre en designkonkurranse for en ny type nedstigningstårn, uten reklame, 
som erstatning for de eksisterende 46 reklamefinansierte nedstigningstårn som er utplassert i Oslo sentrum 
pr. i dag. Tårnene skal eies og driftes av Hafslund Nett AS (med flere), som også skal bekoste tårnene, 
samt oppføringen av disse. 
  
Nedstigningstårn i Oslo fungerer som atkomst til både transformatorstasjoner og gangbare kulvertanlegg 
under bakken. Til sammen er det ca. 200 transformatorstasjonstårn og ca. 30 tårn (kun sentrumsområde) 
for gangbare kulvertanlegg.   
  
Formål / prosess  
Denne designkonkurransen gjelder i utgangspunktet de 46 reklamefinansierte tårnene, men det skal også 
være mulig å benytte det samme designet ved behov for nedstigningstårn på andre lokaliseringer i byen. 
Ved utforming av nye tårn foreligger det en teknisk spesifikasjon, som må ivaretas. Den inneholder blant 
annet krav vedr. materialvalg, generell tilgjengelighet, tilgjengelighet med båre, ventilasjon, merking, etc.   
  
Etter at juryen har kåret en vinner av designkonkurransen, overtar Hafslund Nett ansvaret for videre 
oppfølging, produksjon og utplasseringen av tårnene. Vinnerforslaget vil bli videretransportert til Hafslund 
Nett, og forfatteren(e) av forslaget må i dialog med dem bli enige om videre prosess, arbeidshonorar for 
evt. videreutvikling av forslaget, etc. Juryens avgjørelse er bindende. 
  
Formspråk og premisser  
Det er gjennom ulike tidsepoker etablert forskjellige varianter av tekniske tårn. Noen av disse har status 
som bevaringsverdige. Tårnene skal fremtre i et formspråk som visuelt både forholder seg til Oslo 
sentrums historiske uttrykk, men også viser slektskap til Oslos mer moderne bymøblering. Innbyderne 
ønsker besvarelser som illustrerer høye estetiske, tekniske og vedlikeholdsmessige kvaliteter. Det vil også 
bli lagt vekt på at tårnene er egnet for rasjonell produksjon, enkle å vedlikeholde, og at materialvalg og 
overflater i størst mulig grad er motstandsdyktige mot tagging og oppklistring av plakater. De nye tårnene 
må kunne monteres på/tilpasses fundament på eksisterende nedstigningstårn. Se vedlagt tegning av 
sokkelplate og foto av tårn. De skal også være mindre enn dagens tårn, da noe av formålet med et nytt 
design er å minske tårnenes dominans i gatebildet. 
 
Evalueringskriterier 
I sin bedømmelse av forslagene vil juryen legge vekt på følgende kriterier, i uprioritert rekkefølge: 

 
- Materialbruk, både i forhold til miljøaspekt og drift/vedlikehold 
- Arkitektonisk form og detaljering 
- Konstruktiv realisme og byggbarhet 
- Økonomi 



 
 
Spørsmål om konkurranseprogrammet 
Spørsmål vedrørende forståelse av konkurranseprogrammet eller vedleggene skal rettes til 
konkurransefunksjonær på e-post adresse: Per@arkitektur.no  
Siste frist for spørsmål er mandag 18.10.10 kl. 13.00. 
 
Konkurransetekniske bestemmelser  
  
Krav til innlevert materiale  
Besvarelsen, herunder også beskrivelse, skal fremstilles limt på lette stive plansjer i liggende A2-
format (594 x 420mm). Det skal maksimalt leveres 4 plansjer, som vil bli montert to i bredden og to i 
høyden. Beskrivelsen skal være kortfattet, skal redegjøre for bruksmessige forhold, konstruksjons-
prinsipper, materialvalg og produksjonsprosess. Plan, snitt og fasader skal fremstilles i målestokk 
1:20. Viktige detaljer kan evt. fremstilles i målestokk 1:5. I tillegg skal det leveres to stk. foto-
montasjer illustrert på utleverte fotografier.  
  
Plansjene nedkopieres til A3-format og leveres i 2 fargeeksemplarer, et uten og ett med stift/innbinding. 
Plansjene leveres i pdf-format som en fil ikke større enn 20 MB. Innleverte forslag må være forfattet på 
norsk.  
 
Innlevering  
Konkurranseutkast må være levert eller ankommet innen fristen til Norske Arkitekters Landsforbund, 
Josefinesgate 34, 0351 Oslo. Utkast skal leveres i anonym, stiv pakning merket ”Designkonkurranse 
nedstigningstårn”, samt utkastets motto. Liste over utkast mottatt innen fristen legges ut på Oslo 
kommunes anskaffelsesportal og www.arkitektur.no. Deltakerne er ansvarlig for å ivareta sin anonymitet 
til juryens avgjørelse foreligger. Navneseddel må omfatte forslagstillers navn og adresse, samt navn på alle 
i deltakende team. Navneseddel leveres i samme pakke som konkurranse-utkastet, i nøytral, lukket, 
ugjennomsiktig konvolutt, påført utkastets motto.  
  
Utkast som ikke følger ovennevnte prosedyre eller avviker vesentlig fra programmet vil bli utelukket fra 
bedømmelse. Oppdragsgiver vil ikke forsikre innkomne forslag, og deltakerne forutsettes å oppbevare 
kopier av innlevert materiale.  
  
Tidsplan  
Tirsdag 12.10.10 kl. 12.00 er det oppmøte hos Norske Arkitekters Landsforbund, Josefinesgate 34, for 
befaring til nedstigningstårn. Dette møtet er ikke obligatorisk, og evt. spørsmål som blir stilt og besvart her 
vil bli publisert på Oslo kommunes anskaffelsesportal. Innleveringsfrist for konkurransen er mandag 
25.10.10 kl. 13.00. 
 
Jury, bedømmelse, premiering og oppfølging  
Innkomne forslag vil bli bedømt av følgende jury:  
  
- Knut O. Gabestad, Samferdselsetaten (Juryens leder)  
- NAL-oppnevnt representant, siv.ark MNAL Per Martin Landfald 
- Jørn Berntzen fra Hafslund AS  
- Sivilarkitekt Tom Wassum  
- Industridesigner Geir Øxseth 
- Yngvar Hegrenes, Eiendoms- og byfornyelsesetaten   
 
Juryens sekretær er Kjartan M. Murel, Samferdselsetaten.  

http://www.arkitektur.no/




Kravspesifikasjon for nye adkomsttårn og ventilasjonstårn 
 
Ventilasjon:  
 Arealet av ventilasjonen skal ikke være på mindre enn 0,5m² og plasseres i toppen av 

tårnet. 
 Ventilasjonsåpning må være utformet slik at vind ikke blåser inn i det som er ment å være 

utlufts åpning. Åpning roterer med vinden slik at det oppstår et sug ut av tårnet. 
 Tårn benyttet som ventilasjonstårn må ha både inn, utlufts rister og temperaturstyrt vifte 

med en min. kapasitet på 4500m3/h.  
 Ventilasjonsåpninger/rister skal være innstikksfrie for strøm ledende objekter. 
 
Adkomst:  
 Lysåpning på  dør skal ikke være mindre enn 800 mm. 
 Dørene skal være doble for å redusere slaglengde. 
 Når dørene står i åpen posisjon skal det være en form for stengsel/sperre som hindrer 

direkte innsteg.  
 Ved montering av tårn må det tas hensyn til hvilken vei dørene vil slå i forhold til trafikk 

og ferdsel rundt tårnet. Døråpning skal ikke vende ut i veibane og dørbladene må ikke 
hindre normal ferdsel på fortau/vei. 

 Dører skal kunne åpnes enkelt fra innsiden uten bruk av nøkkel (nødutgang). 
 Ny stige for adkomst skal festes til vegg. 
 Stengsel foran nedløp. 
 Tårn skal ha kun en låsesylinder og skal være tilpasset Hafslund Netts eksisterende 

låsesystem eller låsesystem for fellesetatstårn. 
 Tårnet skal ikke ha utvendige skruer slik at det er mulig å skru ut disse for deretter å få 

tilgang til stasjonen.  
 
Utforming: 
 Indre diameter eller avstand mellom motstående vegger må minimum være 900 mm i 

bunn av tårn.  
 Tårnet må ha en innvendig høyde på min. 2400 mm og være ventilert i toppen. 
 Tårnet skal være tett i den forståelse at regnvann og overvann ikke trenger inn og ned i 

stasjonen. (Fra kappe og rundt sokkel) 
  Det må være mulig å montere innvedig lysbryter for overlys til nettstasjon. 
 (Plass for samband/teknisk installasjon i “tak”. Størrelse …?) 20 mm rør gjennom tårnet 

som føringsvei for eks. antennekabel. 
 På dør må det være mulig å skru/poppe fast anleggsmerking, dvs stasjons skilt og 

advarselsskilt “Høyspenning livsfare”. 
 Strømledende deler skal jordes. 
 Krok i tak som skal dimensjoneres for minimum 200 kg. 
 
Brannkrav: 
 Tårnet er en ytre begrensning for stajonen som branncelle og må derfor tilfredstille en 

brannklasse tilsvarende A60. (EI 60) 
 
Korrosjonsbeskyttelse: 
 Tårnet skal ha en levetid på minimum 40 år og ha en korrosjonsbeskyttelse på minimum 

C5-M (Marin). 



 
Fundament/sokkel: 
 Tårnets fundament (bunnramme) skal være tilpasset eksisterende fundament (gjelder 

fundamentet til tidligere” reklametårn”).  
 
Jørn Berntzen 
Hafslund Nett 
2010.06.14 
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