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NYE NEDS l N NGSTARN l OSLO
tbkgrunn og formal
Oslo kommune v/Samferdselsetaten
inviterte 28.09.10 til designkonkurranse
for nye nedstigningstårn i Oslo sentrum.
Konkurransen var 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. Deltakerne skal
ha kompetanse og kapasitet til å kunne
påta seg oppdrag etter at konkurransen er
gjennomført. Ved fristens utløp 25.10.10 var
det innkommet 60 forslag som alle ble tatt
opp til bedømmelse. Et fors lag innlevert etter
fristen ble avvist.
Oslo kommune har besluttet å utplassere
en ny type nedstigningstårn uten reklame
som erstatning for de eksisterende 46
reklamefinansierte nedstigningstårn som
er utplassert i Oslo sentrum pr. i dag.
Nedstigningståm i Oslo fungerer som
atkomst til både transformatorstasjoner
og gangbare kulvertanlegg under bakken.
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.
Juryens avgjørelse er bindende.
Formspråk og prcmis.cr
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. De skal
også være mindre enn dagens tårn, da noe
av formålet med et nytt design er å minske
tårnenes dominans i gatebildet.

- Arkitektonisk form og detaljering
- Konstruktiv realisme og byggbarhet
- Økonomi

JLry
Direktør Knut O. Gabestad, Samferdselsetaten
(Juryens leder)
Sivilarkitekt Tom Wassum
Sivilarkitekt MNAL Per Martin Landfald
(oppnevnt av NAL)
Industridesigner Geir Øxseth
Landskapsarkitekt Yngvar Hegrenes,
Eiendoms- og byfornyelsesetaten
Senioringeniør Jørn Berntzen, Hafslund Nett
Jurysekretær Kjartan M. Mure!,
Samferdselsetaten
Referansegruppe:
Samferdselsetaten v/ siv.ark. Kjartan M. Murel
Hafslund Nett v/Jørn Berntzen
Plan og bygningsetaten v/ Mari Helene
Slagsvold
Vann og avløpsetaten v/ Audunn Sørsdal
Eiendoms- og byfornyelsesetaten v/Atle Røiom
Byantikvaren v/ Cathrine Reusch
Telenor v/ Odd Asak

Bedømmelsen
I sin bedømmelse av forslagene har
juryen lagt vekt på følgende kriterier, i
uprioritert rekkefølge og i henhold til
konkurranseprogrammet:
- Materialbruk, både i forhold til miljøaspekt
og drift/vedlikehold

Oslo 10.02.11

Premiering
l. PREMIE NOK 200 000
Motto: Pirouette
Forfatter: Holscher Design
Knud Holscher, Rasmus Holscher, Per Kristian
Dahl, Stig Myler, alle Arkitekt MAA, MDD,
DDA
Henriette Pedersen, Cand. Scient. Soc.
Anne Breiehagen
København

2. PREMIE ANOK 100 000
Motto: Foss
Forfatter: Sigbjørn Windingstad,
Industridesigner MNID
Oslo
·

Motto: Helstøpt
Forfatter: Reiulf Ramstad Arkitekter AS
Reiulf Ramstad, Christian Fuglset, Ragnhild
Snustad, Ådne Trodahl, Atle Leira, Anders
Tjønneland, alle sivilarkitekt MNAL
Espen Surnevik, sivilarkitekt,
Kristin Stokke Ramstad, adm. support
Oslo
Motto: Take the tower back
Forfatter: Nicca Gade Christensen, Master of
Architecrure, Sandstuen Tegnestue v/Srurla
Sandsdalen, sivilarkitekt, Strand l Løken
Arkitekter AS v/Petter Løken, sivilarkitekt
Oslo

INNKJØP ANOK 50 000
Motto: Byens metafysikk
Forfatter: Nikki Butenschøn & StokkeAustad
AS v/ Nikki Butenschøn, Jonas Ravlo Stokke,
Øystein Austad
Oslo
Motto: Turbin
Forfattere: Bo Meyer og Anders Tomren
Oslo
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Juryens generelle kommentar
Juryen er meget fornøyd med at det kom
inn så mange forslag, og mener summen
av og bredden på de innleverte forslagene
godt belyser muligheter og utfordringer
knyttet til oppgaven. En rekke av forslagene
viser en betydelig vilje til nytenking. Nivået
på gjennomarbeidethet varierer fra forslag
gjennomarbeidet helt ned på detaljnivå, til mer
konseptuelle/prinsipielle forslag.
Juryen er av den oppfaming at ingen
av tårnene peker seg ut som komplett
ferdigutviklede produkter som overbeviser
på alle de kriterier som er satt i programmet.
Juryen mener likevel at flere prosjektforslag
vil ha potensiale til å utvikles til fine og
funksjonelle tårn ved videre bearbeiding.
Graden av behov for bearbeiding varierer på
ulike prosjektforslag, og bearbeidelsesbehovet
på de ulike forslagene sprer seg noe ut over
de ulike evalueringskriteriene. Når det gjelder
løsninger i forhold til tekniske krav mener
juryen generelt at de aller fleste tårnene lar seg
bearbeide videre til tilfredsstillende løsninger
(mht rømnings- og ventilasjonsfunksjon).
Når det gjelder materialvalg og uttrykk
viser forslagene et stort spenn. Juryen ser
noen tendenser til hovedkategorier blant
de innleverte forslagene, og har i samtalene
løslig kategorisert prosjekrene innen gruppene
«skulpturel», « retro>>,« støpejem >>,
«beplantet>> og «rasjonell» uten at dette
har vært styrende for evalueringen. Mange
av forslagene hører også til i skjæringspunkt
mellom flere av disse kategoriene.
Det ble levert inn mange forslag med ulike
varianter av lamell-kledning (vertikale eller
horisontale) som fasadekledning. Argumenter
for dette kan være av estetisk karakter eller
argumentasjon i forhold til plakatklistring og
tagging. Problemstillinger knyttet til lameller
er klatring (horisontale), skader på mennesker
(skarpe kanter), søppel som kan kiles inn,
snøsprut, vann og is som fester seg mellom
lamellene. Juryen anser forøvrig slike tiltak
som gode i forhold til plakatklistring, men
komplekse overflater som dette gir krevende
arbeid ved fjerning av graffiti. (Juryen anser
det som sannsynlig at tagging vil forekomme
uansett fasadevalg og at det ikke lar seg
gjøre å fmne fasadematerialer som vil fl stå
urørte i forhold til tagging). Flere forfattere
hadde ulike forslag knyttet til bruk av lys
som ide, fra helt opplyste/lysende strukturer,
til mer forsiktig effektbelysning. Siden noe
av bakgrunnen for konkurransen har vært
protester mot dagens lysende tårn, mener
juryen at å gå for et tårn med mye lys vil være

feil. En svak effektbelysning, som flere av
forfatterne foreslår, tror juryen kan utvikles
til noe vakkert. D ette må imidlertid eventuelt
avklares videre i bearbeidelsesfasen med
Hafslund, som skal utvikle· og drifte tårnene.
Når det gjelder beplantede tårn (ca lO
% av forslagene hadde ulike varianter av
beplantning), er juryen av den oppfaming
at ideen kan være vakker, men funksjonelt
og driftsmessig er det ikke ønskelig med
beplantning på tårnene. Det gjelder ikke minst
i forbindelse med rømningsfunksjonen tårnene
har, med fare for gjentetting av rømningsdør.
Juryen stiller seg også tvilende til at planter
er en god løsning mht hvordan tårnet ser ut
vinterstid.
Mange av forfatterne foreslår å benytte
cortenstål som hovedmateriale. Dette er et
materiale juryen ikke har tro på, både mht
smitte av rustfarge på publikum, og fordi
overflaten vil ødelegges av grafittifjerning.
At den relativt brede sokkelinnfestningen på
eksisterende tårn også skal benyttes på de nye
tårnene har vært en krevende problemstilling,
da de fleste innleverte forslagene naturlig
bestreber seg på å fl til et smalere tårn enn
dagens. Løsningen på dette geometriske
problemet er noe varierende belyst i forslagene:
Noen velger å ikke visualisere/ drøfte denne
utfordringen, mens andre utnytter det i en
arkitektonisk styrende retning, enten i form
av en markert sokkel eller ved å lage en
hovedform som tar opp i seg ulike diametere
oppe og nede. Mange av forslagene jobber
også med to visuelle sjikt for å løse denne
overgangen: en tett indre kjerne og en mer
åpen/ oppløst ytre kledning. Enkelte av
forslagene viser at dette kan gi arkitektonisk
spenning og bli en megler mellom tårnfotens
brede sokkel og det slankere minimumsmålet
på tårnskaftet. Her er det imidlertid en
utfordring med vedlikehold av det indre sjikt,
samtidig som søppel og rusk kan kiles mellom.
Når det gjelder i hvilken grad døren skal
være en integrert del av tårnets fasade, eller
uttrykke seg tydelig i formen, viser prosjektene
ulike løsninger. Juryen er av den oppfatning
at de forslagene som viser døren som en
integrert del av tårnfasaden har valgt best
strategi i forhold til det spørsmålet. Forslagene
viser forøvrig en god del oppfmnsomme og
avanserte løsninger på dørhengsling, men
noen av disse er neppe realiserbare eller
ønskelige i forhold til at dette er nødutganger/
rømningsveier.
Mange av forfatterne går langt i å foreslå
skulpturelle uttrykk, noen tildels meget
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oppfinnsomme. Juryen mener mange av disse
ikke vil stå seg over tid, og at de kan ha en
for dominerende og lite tilpasningsdyktig
karakter. Det blir også tildels subjektive hva
som oppfattes som vakkert eller stygt når det
gjelder tårn med sterke visuelle uttrykk, og
juryen mener de mest skulpturelle forslagene
som er vist ikke er hensiktsmessige for å
utrykke tårnenes funksjonelle og estetiske
rolle i byen. En del foreslår også ulike
tårnutrykk på ulike steder i byen for å møte
ulike behov ved tilpasning til omgivelser
eller markere spesielle steder. Juryen mener
tårnenes plassering i bybildet må oppfattes
som helt tilfeldig i forhold til byen forøvrig
og mener tårnene ikke er egnet til en
strategi for markering av spesielle steder. En
gjennomtenkt differensiering mellom ulike
tårn kan likevel være mulig, dersom dette
ikke går på bekostning av rasjonelle drift- og
vedlikeholdsspørsmål.
Til tross for oppgavens relativt enkle
program og tekniske krav, viser summen av
de innleverte forslagene at det er en krevende
oppgave å formgi tårnene på en slik måte
at de tilfører byen åpenbar kvalitet, i tillegg
til å oppfylle sine tekniske krav. Især det
arkitektoniske uttrykket er en kompleks
problemstilling som kan diskuteres fra mange
betraktningsvinkler.
Juryen har gjennom evalueringen av
forslagene kommet frem til at tårnet bør ha en
kvalitativ og markert egenkarakter, men uten
å være et alt for aktivt bymøbel i gatebildet.
Det må være robust og gjennomtenkt i forhold
til produksjon, drift og vedlikehold, og ha en
generell kvalitativ karakter som står seg over
tid.

JURYENS KONKLUSJON
Juryen har på grunnlag av sin grundige
gjennomgang av alle de innleverte forslagene
kommet frem til at prosjekt nt. 49, Pirouette,
tildeles l. premie og står som vinnere av
konkurransen. Juryen anbefaler at forfatterne
bak prosjektet engasjeres til videre bearbeiding
av sitt forslag med tanke på realisering. Av de
øvrige finalistene gis tre forslag delt 2. premie.
Disse rangeres ikke innbyrdes. De øvrige 2
prosjektene i finalegruppen gis innkjøp.
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· l Nye nedstigningstårn
; !. PREMIE

l. PREMIE NOK 200 000
Motto: Pirouette
Forfatter: Holscher Design

Foreslått effektbelysning i tårn topp

Gatebilde med tårn
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Pirouette har som hovedgrep å løse den
formale utfordringen knyttet til sokkelens
bredere diameter og det slankere tårnskaftet
over med en samlende helhetlig form, utført
som en buet overgang i fasadesn ittet. Dette gir
tårnkomposisjonen dens spesielle men logiske
form.
Tårnet har på minimalistisk vis markert
både sokkel og tårnropp, og har dermed
en modernistisk referanse til «klassisk»
tårnkomposisjon. Den innsvingte
fasadekledningen som megler overgangen
nederst gir tårnet mye av sin spesielle karakter,
og formen har vært mye diskutert i juryen.
Det oppfordres til å nøye studere/vurdere
denne delen av formen i videre prosess for å
optimalisere resultatet.
Pirouette er en av konkurransens innleverte
forslag som i sin bredde og høyde okkuperer
minst av luftrommet (1000 mm bredt i den
rette delen), og vil gjennom sin dempede og
smale form samt fargevalg kunne gli relativt
anonymt inn i sine ulike omgivelser, men
likevel fremstå med sterk egenkarakter.
Tårnet er vist stående på flat mark, uten

Oppriss, plan og snitt

synlig sokkelinnfesting. Det må i videre
bearbeidelse redegjøres for hvordan tårnet
møter sokkelen også på skrånende terreng,
og om det eventuelt må være en form for
«megler» i forhold ril terrenger rundt og
eksisterende sokler som tårnet må tilpasse seg
ril.
Fasaden er av «støpejernsbånd». Det
redegjøres godt for materialvalg, og juryen
er enig i at støpejern er et spennende
materialforslag for nedstigningstårnene, både
mht tyngde, robusthet og materialkvalitet i
forbindelse med berøring. Støpejernet foreslås
lakkert, noe som gir enkelt vedlikehold.
Alternativt foreslås overflaten utført i en
eksponert metall-legering. Om dette er aktuelt
må utredes i videre bearbeiding. Inndelingen
av fasadeelementene i diagonale «riller» gir
tårnets ellers enkle form spenst. Rillene må
utføres som tette relieffer, med kun åpninger
øverst for å ivareta tårnets funksjon som
avsug med naturlig ventilasjon. Det skal ikke
slippes inn luft i tårnet nederst ( innluft til
teknisk rom under skjer ikke i forbindelse
med tårner). Rillene løser samtidig både dekor,
behov for luftespalter og mulighet for indre

effektbelysning, som foreslås i toppen i form av
ulikt farger lys.
Foreslått effektbelysning i toppen vil kunne
gi tårner en interessant effekt i mørker, men
bruken av lys vil måtte avklares i videre
bearbeiding i samarbeid med Hafslund. Det
foreslås i prosjektet at belysningen varierer i
farge etter hvorvidt strømmen som passerer er
«grønn fornybar» eller ikke. Juryen tar ikke
stilling ril om dette er mulig eller ønskelig men
overlater den diskusjonen til bearbeidingsfasen.
Tårnsnittet er vist med mekanisk vifte.
Dette er ikke nødvendig, da tårnet selv sørger
for nødvendig oppdrift/utsug.
Vannavrenning fra toppen skjer ved at
takflaten er vridd i en form som gir naturlig
avrenning, som er godt løst.
Dørhengsling vil være komplisert i en slik
form, og det redegjøres ikke grundig for
hvordan derte tenkes løst. Juryen anser dette
imidlertid å være løsbart.
Prosjektet er flott presentert, godt
gjennomtegnet og kan videreutvikles innenfor
foreslått løsning/konsept uten behov for
vesentlige endringer i neste fase.

Nye nedstigningstårn ; :
2.PREMIE

2. PREMIE NOK 100 000
Motto: Foss
Forfatter: Sigbjørn Windingstad, Industridesigner MNID
Eksempler på tårn i gatebildet
(under og til v)
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Døren styres av to armer og et stag
Åpnes manuelt
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Foss kjennetegnes av en komposisjon med
marken tårntopp i form av et utkragende
«tallerkentak» og en fasadekledning av
en strukrurell strekkmetallkappe med fylte
mellomrom (keramiske elementer i åpningene).
Tårnfoten er også markert, men virker litt lite
bearbeidet i forhold til resten.
Tårnet har en lett og sobver utforming. Det
framstår som relativt nyskapende samtidig
som designet er tidløst, med en slags «art
deco» ornamentalisme som gir tårnet en
klar identitet. De skråstilte hvite flatene som

SECTIONC-C

Oppriss (over), snitt og plan (til h)
SECTION 0-0 OPPOVER

oppstår mellom strekkmetallet gir tårnet
en kompleksitet ved at flatene oppleves
forskjellige avhengig av om tårnet betraktes
« med-urs» eller «mot-urs» . Beskrivelsen
tilsier en spennende og levende overflate, der
også farge på tårnene kan varieres.
Presentasjon og beskrivelse er litt tynn når
det gjelder tårnets yttersjikt, særlig uklart når
det gjc:lder forholdet mellom strekkmetallet og
de beskrevne plane hvite flatene som fyller ut
strekkmetallet.
Juryen har falt for tårnets enkle, lette og
sympatiske inntrykk og komposisjon, men

SECTION NEDOVER

finner fasadekledningen som unødvendig
kompleks, dyr og vanskelig å vedlikeholde.
Tårnets hovedide kunne vært gjennomført
med en mye enklere fasadekledning og vært
mer aktuell, og alternativer har vært diskutert
i juryen. En bearbeiding av dette ville
imidlertid måtte kalles vesentlig i forhold til
konkurranseforslaget, og med uforutsigbart
resultat.
Prosjektet er vist med dobbeltkonstruksjon,
noe som virker unødvendig, og med skyvedør,
som ikke er aktuelt ifm rørnningsfunksjonen.

1
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l 2.PREMIE

2. PREMIE NOK 100 000
Motto: Helstøpt
Forfatter: Reiulf Ramstad Arkitekter AS

Eksempler på tårn i gatebildet
(over og til v)

.•

1
l
l

l
,..._

'J

'

,
..

G\ASSFUT

- - - s."N.' t"1lAIE

Oppriss og snitt
Prinsipp for oppbygging (til h)
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Helstøpt har som hovedgrep en
dobbeltkonstruksjon med utvendig sjikt utført
som en støpejernssylinder, og en innvendig
lysende glasskonstruksjon (buet opalt
brannglass med innvendig belysning), som
synes gjennom rillene i støpejerngodset ytterst.
Formen fremstår som enkel og upretensiøs,
men gis et vakker og poetisk innslag gjennom
ornamenteringen i støpejernet, utformet
som et dekorativt plante-motiv. Kontrasten
mellom den strenge formen og den organiske
ornamentikken fremstår i godt samspill.
Juryen mener Helstøpt balanserer forholdet
«skulpturell form/lavmælt tilstedeværelse >> på
en interessant måte.
Tårnet fremstår med gode proporsjoner,
både slankere og lavere enn dagens tårn.
Sokkelen som bærer den indre konstruksjonen
tar overgangen til dagens sokkel-diameter,

hvilket virker som en god løsning for å oppnå
slankere tårn.
Tårnet har en behagelig skyggefuge-overgang
ned mot bakken, som både gir arkitektonisk
letthet og en praktisk funksjon: eventuelt rusk
som kommer inn mellom åpninger faller ned
og kan fjernes.
Dører er integrert i formen uten å fremstå
som for tydelige egne elementer. Dørblad ville
i videre bearbeiding måtte integreres i og flyttes
til ytre sjikt, uren bruk av kompliserte doble
dører, slik som vist i konkurranseforslaget.
Støpejernskledningen er et godt valg mht
robusthet, samtidig som det har en materialforankring både historisk og som referanse til
andre bymøbelinnslag (f.eks kumlokk). Juryen
har imidlertid diskutert mye om prosjektet
særlig på dagtid vil fremstå som tungt og dødt,
særlig med tanke på behov for omarbeidelser
Kostnadsberegningen av forslaget viser

at bruken av innvendig sjikt av brannglass
er meget kostbart, noe som i seg selv gjør
løsningen som vist utenkelig. En nødvendig
omarbeidelse ville være å erstatte glasset med
annet materiale, eventuelt med belysningen
i mellomsjiktet. Juryen mener imidlertid det
ikke er ønskelig at tårnene lyser i for stor grad,
så effektbelysningen måtte eventuelt være svært
moderat. Rillene i støpejernet gir mulighet for
å kile inn søppel etc, og ville måtte utføres som
tette relieffer nederst, og man kan da spørre
seg om dobbeltkonscruksjonen ville utspille sin
rolle. Juryen har sans for prosjektet, men ser at
nødvendige omarbeidelser vil være omfattende
i forhold til innlevert prosjekt.
Presentasjonen er gjennomarbeidet og gir
et brukbart bilde av konstruksjon og hvordan
prosjektet framstår i bybildet.

Nye nedstigningstårn
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2. PREMIE NOK 100 000
Motto: Take the tower back
Forfatter: Nicca Gade Christensen, Master of Architecture, Sandstuen Tegnestue v/Sturla
Sandsdalcn sivilarkitekt, Strand l Løken Arkitekter AS v/Petter Løken sivilarkitekt
"?:::

Tårn i gatebildet (til v)

l
·BasiC», grunnleggende form

l

•Informativ•. som et
informasjons punkt•

Konstruksjon og oppbygging
(til v)
Eksteriør- Ytre hud

Konstruksjon

lbRYE~·JS l(ltiT!K~~

Take the tower back har som hovedkonsept
muligheten for variasjon og stedstilpasning
ved ulik dekor/utforming på tårnene avhengig
av deres plassering i byen. Tårnet er bygget
opp av en bærende stålkonstruksjon kledt
med lakkerte aluminiumsplater (kassetter).
Inndelingen av fasaden gir på en svært enkc:l
måte både en skala og rytme som understreker
tårnets proporsjoner og vertikalitet. Forslaget
peker på en enkel men likevel virkningsfull
mulighet for variasjon fra tårn til tårn ved at
enkelte av kassettene: kan ha ulike: farger, både
på hvert tårn og fra tårn til tårn.
Forslaget kategoriserer 3 mulige: hovedvarianter av utforming/dekor: «Basic»
(lakkerte kassetter), «Unik» (unik
kunstnerisk fasade for viktige steder i byen)
og «Informativ» (informasjons-fasade med
digitale skjermer til bruk ved helt spesielle

Oppbygging • Innvendig

bygg etc). Juryen har sans for ideene, men mest
tro på hovedforslaget«Basic». Grunnen til
dette er både kostnader ifm utvikling/drift/
vedlikehold, samt særlig det faktum at tårnenes
plassering i byen etter juryens oppfatning må
sies å være helt tilfeldig i forhold til byens
øvrige funksjoner, noe som gjør ideene om
markering av viktige steder ved hjelp av
tårnene lite hensiktsmessig.
Det foreslås i prosjektet å benytte fargekoder
relatert til bydelsinndelingene, hvilket etter
juryens mening vil være et teoretisk konsept
uten logikk.
Ulikheter i tårnutforming er ikke gunstig
ut fra et drift- og vedlikeholdsperspektiv,
men enkelheten i utformingen av
variasjonsmulighetene (i « Basic») er likevel
innenfor mulighetenes rammer, slik juryen ser
det. I et lengre perspektiv gir likevel ulikhetene
fra tårn til tårn en mulig uforutsigbarhet i
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forhold til hvordan dekor-konseptet håndheves
av de som i fremtiden skal drifte tårnene.
Mye av styrken i prosjektet kan sies å være
at tårnet har et diskret uttrykk, og at det vil
gli inn i bybildet uten å virke dominerende.
Tårnet er rasjonelt, upretensiøst og logisk
utformet, samtidig som proporsjonene er gode
og fremhever tårnet som en enkel skulpturell
form. Tårnet fremstår likevel som noe kjedelig
og avvisende.
Aluminiumskasettene i fasaden virker sårbare
for mekanisk påkjenning, ikke minst nederst,
og ville være nødvendig å bearbeide med
kraftigere dimensjoner, og tårntoppen kunne
med fordel fått noe sterkere markering. Dørene
er naturlig integrert i fasadestrukturen på en
overbevisende måte. Prosjektet er vist med
innvendig vann-nedløp, hvilket er uaktuelt.
Prosjektet er godt presentert og redegjort
for.

l

: Nye nedsti.gningstårn
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Motto: Byens metafysikk
Forfatter: Ni.kki Butenschøn & StokkeAustad AS (se også s 2)
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Byens metafysikk fremstår som et nesten
tilbakeskuende designprosjekt, men har så
mange formale kvaliteter at det til tross for
sine åpenbare svakheter har fulgt med hele
veien frem til flnalegruppen. Juryen har i sitt
arbeid kommet frem til at det hverken er
ønskelig med planter på tårnene, eller mye
belysning (mye lys på dagens tårn er mye
av grunnen til at de skal erstattes). Byens
metafysikk har både en eksponert lysende
kjerne og klatreplanter. Horisontale ribber er
også ugunstig med hensyn til fare for klatring.
Likevel er juryen av den oppfatning at tårnet er
meget godt utformet, og kunne vært flott selv
uten bruk av lys og planter ved bruk av annet
materiale, rett og slett fordi det har tilstrekkelig
tårnkompositorisk kvalitet i seg selv. Prosjektet
er nydelig presentert, og fremstår som et
oppriktig forsøk på å skape noe vakkert til
glede for byens befolkning.
En omarbeiding av prosjektet uten lysende
glass og klatreplanter må imidlertid sies å være
en for vesentlig omarbeidelse i forhold til
konkurranseforslaget.
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Tårn i gatebildet (over)
Snitt (til v)

INNKJØP NOK 50 000
Motto: Turbin
Forfattere: Bo Meyer og Anders Tornren

Turbin kjennetegnes først og fremst ved at
det er et godt, rasjonelt og gjennomførbart
tårn, som løser alle behov på en enkel måte.
Tårnforslagets dristighet ligger i at man ikke
har ønsket å lage et sterkt visuelt uttrykk, men
søker å lage et tårn som gjør sin rolle som
bymøbel underordnet. Tårnet har en robust
og enkel karakter, og ventilasjonsåpningen
i toppen gir tårnet en markert avslutning
innenfor den stramme formen.
Presentasjonen har en lite informativ
beskrivelse av konstruktive detaljer, på tross av
et forøvrig gjennomarbeidet tegningsmateriale.
Tegninger viser paneler av ekstrudert
aluminium. Materialvalg og utførelse for de
øvrige variantene framgår ikke. Det forhold at
sokkelen vil stikke utenfor tårnet framkommer
ikke tydelig løst på de viste perspektivene. Det
kan virke som om tårnet på 3d-illustrasjonene
er vist slankere enn på de målsatte opprissc:ne.
Tårnet er vist høyere enn teknisk nødvendig.
Etter juryens vurdering kunne tårnet kuttes
ned i høyde. Med valgt oppbygging kunne
antageligvis tårnet også gjøres smalere:.
Alt i alt et godt svar på oppgaven, men
mangler det lille ekstra som skal til for å
overbevise juryen. {Kritikken er noe forkortet}

Tårn i gatebildet (over og under)
Prinsipp for oppbygging (til v)

Eksempler på ulik material· og fargebruk (under)
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