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Konkurranseprogrammet har følgende tittel:
“Smart, grønn og urban – revitalisering av transportknutepunktet 
Trygve Lies plass”.

Dette er konkretisert i de følgende 3 hovedutfordringer:

• Å designe et torg som forbedrer Furusets attraktivitet for   
 innbyggere, besøkende og investorer
• Å utvikle og beskrive løsninger som utløser potensialet til å fungere  
 som et transportknutepunkt som skaper grønn mobilitet
• Å foreslå sosiale og økonomisk bærekraftige aktiviteter og   
 servicetilbud som stimulerer til lokalt eierskap, for å videreutvikle  
 Trygve Lies plass til et velfungerende offentlig rom 

Nordic Built Cities  har formulert oppgaven slik: «Med denne 
konkurransen vil vi gjennomføre en av de mest ambisiøse fellesnordiske 
byutviklingskonkurranser noen gang, der fokuset er satt på innovasjon 
og viljen til å gå nye veier i byutviklingen.»
Og:  «Dette er ikke en isolert arkitektkonkurranse, men en del av en ny, 
stor og viktig satsing for et grønnere Oslo, og ikke minst et større, 
nordisk prosjekt som handler om å vise frem og eksportere nordisk 
design og innovative løsninger til verden.»

Link til Konkurranseprogrammet:  
http://nordicbuiltcities.org/wp-content/uploads/2015/09/NBC_
program_A4_NO_UOV_3.pdf

KORT OM KONKURRANSE-
OPPGAVEN
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Utgitt av Norske arkitekters landsforbund 
på oppdrag Oslo kommune Bymiljøetaten 
og Future built

JURY 

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

Tina Saaby
Byplansjef/ Arkitekt, København

Gunhild Bøgseth
Direktør, Plan- og bygningsetaten,
Oslo kommune 

Peter Groth
Sivilingeniør, tidl. adm. dir. 
Aspelin Ramm AS 

Ulla Hahn
Sivilarkitekt MNAL, FutureBuilt 

Stein Høglund
Sivilarkitekt MNAL, 
Romfarer arkitekter AS

Alexander Ståhle
Landskapsarkitekt, Spacescape AB 

Sahra Jaber
Lokalpolitiker, Furuset bydel  

Aslaug Tveit
M.Sc. Urban design, Leva Urban design 

Ragnhild Momrak
Landskapsarkitekt, 
Dronninga Landskap AS 

Øystein Bull-Hansen sivilarkitekt MNAL 
fra NALs fagavdeling har vært 
jurysekretær i 1. etappe. 

Per Rygh sivilarkitekt MNAL fra NALs 
fagavdeling har vært jurysekretær i 2. 
etappe.

Oslo kommune v/Bymiljøetaten har avholdt 
en åpen Plan- og designkonkurranse om ny 
utforming av Trygve Lies plass på Furuset i Oslo. 
Konkurransen er en offentlig anskaffelse og er 
gjennomført i henhold til bestemmelsene i FOA 
kap. 23. Konkurransen er gjennomført i 2 etapper, 
den første en åpen konkurranse, den andre en 
begrenset konkurranse der 4 utvalgte team fra 
etappe 1 har videreutviklet sine prosjektforslag. 
 
Konkurransen utgjør samtidig det norske prosjektbidraget i den nordiske 
konkurransen Nordic Built Cities Challenge, og har fulgt de felles regler og 
betingelser som her er satt.

Konkurransen ble kunngjort 7. oktober 2015 på Nordic Inovation sin 
hjemmeside og på Doffin/TED, og i tillegg publisert på NAL og FutureBuilts 
hjemmesider.  

Det ble avholdt et orienteringsmøte for potensielle deltakere på Furuset 22. 
oktober. Konkurransens innleveringsfrist var 17. desember.   
Konkurransespråket har vært engelsk. 

Det ble innlevert 32 anonymiserte konkurranseforslag. 2 av disse ble avvist 
av formelle grunner, og juryen hadde dermed 30 utkast til bedømmelse

Konkurransens etappe 1 er gjennomført som en åpen Plan- og 
designkonkurranse med konsekvent ivaretakelse av anonymitetsprinsippet.   
Formelt sett ble denne konkurransen avgjort etter etappe 1 med kåring av 4 
likeverdige vinnere.   Etappe 2 ble gjennomført med deltakelse av de 4 
vinnerne i en ikke-anonymisert «konkurranse med forhandling» henhold til 
FOAs begrepsbruk, selv om ikke forhandlingsmuligheten ble benyttet.   
Denne fremgangsmåte var i samsvar med det som ble beskrevet i 
konkurranseprogrammet.Konkurransens språk har vært engelsk.

Juryen har gjennomført 2 heldags jurysamlinger, 13.-15. januar (etappe 1) og 
2.- 3.juni (etappe 2).
  

GJENNOMFØRING AV 
KONKURRANSEN

JURY

FUTURE BUILT
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JURYENS AVGJØRELSE ETTER 1. ETAPPE

BEDØMMELSESKRITERIER

  «Norwegian weather»

   «Flying Carpet»
 
   «Keen on the screen»

   «Cycle»

De utvalgte deltakere ble meddelt resultatet samme dag 
og invitert/informert om etappe 2. I notat datert 15. 
februar 2016 ble de 4 oversendt bemerkningene fra juryen 
til deres respektive utkast, med forslag til hva som burde 
vurderes i bearbeidelsesfasen.   

De 4 likestilte vinnerne fikk ingen premiering for etappe 1, 
men mottok NOK 300.000 for arbeidet i etappe 2. 

  En overordnet forståelse for konkurransens    
 utfordringer
  En samlet løsning som integrerer alle oppgavens 3   

 hovedelementer på en «sømløs» 
  En innovativ, bærekraftig og gjennomførbar løsning

Som basis for de utvalgte deltakere i etappe 2 ble disse 
kriterier utdypet og konkretisert noe i starten av denne 
etappen (3. februar 2016).  

Juryen presenterte sin konklusjon etter evalueringen av de 30 utkastene i 
en pressemelding  3. februar 2016. Følgende 4 utkast ble valgt ut til videre 
bearbeidelse i etappe 2:

Konkurranseprogrammet fastslo følgende evalueringskriterier for etappe 1:

13 
 

2.4. Quality Program - Guidance document for quality and 
design  

 

The guidance document following the zoning plan sets out quality and design guidelines for the use 
of materials, energy and climate impact and for the design of street and squares. It also sets out a 
number of targets that should be achieved in the buildings and infrastructure projects. 

Central to Trygve Lies plass are the design guidance for Østmarkallmenningen and Bygata, as can be 
seen in the attached guidance document (in Norwegian). 

 

 

 

2.4.1. Trygve Lies plass 
The guidance document sets out Trygve Lies plass to have a central position, with easy access to 
public transport and the bicycle and footpath network as well as easy access to the most central 
public services and functions. The square will be car-free with a shared space design for all other 
traffic groups. The facades towards the square should be open and inviting, and contribute to activity 
on the square. 

The design of the 40 m wide square should reflect urban qualities, and be a space for civic activities 
as well as market days, concerts, festivals and outdoor cafés. The square is also an important part of 
the north-south Østmarkallmenningen, and should reflect this as well, with plants, trees, and 
collection of surface water and opening the closed stream.  

Planer for Furuset sentrum, med Trygve Lies Plass i midten
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Etter juryens mening har konkurransen vært vellykket på 
flere måter. Den har frembragt en rekke gode forslag til 
utforming av den aktuelle plassen på Furuset og i tillegg 
mange gode enkeltløsninger som kan ha verdifull 
overføringsverdi til andre kommunale plasser, byrom og 
kollektivknutepunkter.  Dette gjelder ikke bare de 4 
finaleutkastene, men også mange av de som ikke nådde 
opp til deltakelse i etappe 2.     

I tillegg har konkurransen utløst stor interesse og 
engasjement både blant beboerne på Furuset og blant 
fagfolk og allmenheten for øvrig.  Det er juryens 
forhåpning at en snarlig utvikling av dette sentrale 
område, basert på vinnerutkastets løsninger, vil være en 
viktig katalysator og inspirasjon for Furuset-området.  

I Nordic Built Cities målsettinger for den felles nordiske 
konkurransen som Trygve Lies plass er en del av, og som 
er inntatt i konkurranseprogrammet heter det: «The 
competitions offer a challenge to interpret, define and 
qualify lovable, smart and sustainable urban solutions».
I det norske programmet er dette uttrykt slik:  «The aim of 
this competition, is to stimulate innovative solutions  to 
adress this challenge.» 

Av programtekstens mange mål og ønsker, fremgår i 
tillegg følgende: «Det er konkurransens mål å stimulere til 
innovative løsninger for å svare opp til disse utfordringer. 
I denne konkurransen ser vi etter konkrete forslag både 
for den spesifikke plassen på Furuset, men også løsninger 
som kan appliseres i tilsvarende situasjoner i andre 
geografiske lokaliteter.»  

I tråd med at programmet (og Nordic Builts 
hovedintensjon) har juryen også lett etter nytenkende, 
innovative løsninger, og løsninger med overføringsverdi. 
Dette har likevel ikke vært juryens hovedfokus. Juryen har 
primært sett det som sin hovedoppgave å finne den 
løsning som best ivaretar den konkrete situasjon på 
Furuset og å utpeke en konkurransevinner som kan 
videreutvikle denne løsning til et forbilledlig plassrom 
med høye kvaliteter.  

Konkurranseoppgaven har vært krevende.  Det har vist 
seg vanskelig å oppfylle alle programmets krav, 
utfordringer og forventninger like godt.  Dette kan man 
heller ikke forvente i konkurransefasen.
Å lete etter løsninger som er robuste i forhold til den 
senere prosjektutvikling har derfor vært et viktig element. 

Plassens orientering, størrelse, fallforhold (3,5 meter fall 
fra sør til nord) og forholdet til de   omkringliggende 
funksjoner har vært viktig å ivareta.  I mange utkast er ett 
eller flere av disse elementene oversett eller dårlig løst.  
Det har også vært en krevende utfordring for mange å 
finne løsninger som tar hensyn til både plassens 
dimensjon og avgrensning i dag og i den fremtidige 
situasjon, slik reguleringsplanen legger opp til. Plassens 
størrelse og proporsjoner vil endres vesentlig fra i dag til 
den har fått sin «endelige» form.  Utforming og ikke minst 
høyder på den nye bebyggelse som er tenkt å omkranse 
plassen, og de funksjoner/aktiviteter disse byggene vil 
inneholde, er også viktig.  De beste utkastene har svart 
godt på disse utfordringene. 

Etter juryens vurdering vil det være avgjørende viktig for 
plassens kvaliteter, at ny bebyggelse og påbygg av 
eksisterende bebyggelse, utformes på en bevisst måte.  I 
særdeleshet vil bygningshøyder være viktig, slik at ikke 
store deler av plassen blir skyggelagt store deler av 
dagen.  Juryen anser det derfor som lite heldig for 
plassen dersom den planlagte lutvidelse av bebyggelsen i 
reguleringsplanens felt S1 (ved at fasadelinjen for 
bibliotekbygget og dennes forlengelse rykkes fremover) 
som det åpnes for, blir en realitet.   

Juryen ser det som svært viktig å ta hensyn til plassens 
orientering nord/syd, med tanke på attraktiv plassering 
av aktiviteter i forhold til sol/skygge-forhold.  Det vil 
eksempelvis være langt mer gunstig å tilrettelegge for 
uteservering eller andre aktiviteter i fronten av det nye, 
vestvendte bygget på plassens østside, enn foran den 
østvendte, skyggefulle biblioteksfasaden. 

Avveiningen mellom å skape store nok plassrom som er 
egnet til større arrangementer og behovet for å dele den 
opp i mindre, mer intime partier, har vært viktig for juryen 
å drøfte. Likeså har det vært vesentlig at det tilrettelegges 
for fri, uprogrammert ferdsel gjennom plassrommet, og 
at det er færrest mulig potensielle konfliktpunkter 
mellom syklende og gående.      

Juryen anser beplantningen som et vesentlig element i 
plassens utforming. En bevisst beplantning med 
romdannende trær og grønne flater er viktig.  I de beste 
utkastene har man bevisst valgt å se på den nye plassen 
som et viktig bindeledd mellom de mer urbane, 
trafikkpregede arealer i sør og det grønne, parkmessige 
området mot Verdensparken i nord.   

JURYENS GENERELLE KOMMENTARER
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Juryen ga følgende karakteristikk av utkastet etter etappe 1:

Midt på plassen ligger et ”flyvende teppe” som en portal som 
både skiller og forbinder nordre og søndre del av plassen. 
Dette ”flyvende teppe” har en form som muliggjør fleksibel 
bruk av begge plassene. Portalen utnytter terrengfallet til å 
skape en naturlig rampeløsning ned til sykkel og bilparkering 
under «teppet». Juryen ble fasinert av det enkle og rene 
grepet, men det vil stille store krav til kvalitet i design og 
utførelse. Forslaget svarer godt på kriteriene og inspirerer til 
videre utvikling.

Utkastet er videreutviklet på en svært positiv måte gjennom 
etappe 2.  De kvaliteter juryen pekte på i 1. etappe er forfinet 
og detaljert på en overbevisende måte. 

Broen er fortsatt det tydeligste og mest identitetsskapende 
element på plassen. Den vil kunne bli et viktig treffpunkt på 
plassen («Vi møtes på broen!»), og i tillegg et populært sted 
for skating og andre aktiviteter. Fotgjengertrafikken fra 
bussholdeplass til T-banen ledes under broen på en naturlig 
måte.

Det er imidlertid en fare for at broen kan fremstå som en 
uheldig barriere i plassforløpet.  I den videre utvikling må 
man derfor sikre at uhindrede siktlinjer under broen blir 
ivaretatt.    

MESTRES WÅGE ARQUITECTES 
SLP + MX_SI ARCHITECTURAL 
STUDIO

Motto: «Flying Carpet»

MESTRES WÅGE ARQUITECTES
Magnus Wåge
Maria Mestres Domènech

SLP + MX_SI ARCHITECTURAL STUDIO
Boris Bezan
Mara Partida Muñoz
Hector Mendoza Ramirez 
Olga Bombac

«FLYING CARPET»

VINNER

1
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Broen danner tak over nedgangen til sykkel (og noe bil)-
parkeringen under plassen.  Denne løsningen muliggjør at 
syklistens atkomst til parkeringen kan skje fra begge 
retninger, både fra sør og nord. Man føres på en enkel måte 
via ramper ned til en romslig og velorganisert sykkelparkering 
og -service og videre til T-banen. Dagens underjordiske 
p-anlegg er konvertert på en enkel og kostnadseffektiv måte. 
Broen ligger også gunstig plassert i forhold til naturlige 
ganglinjer øst/vest fra/til T-baneinngangen.  

Som et sentralt element på plassen er det særlige viktig at 
broen får en estetisk vellykket detaljutforming. Forfatteren 
har redegjort ganske utførlig for hvorledes broen rent teknisk 
tenkes konstruert og foreslår en bærende 
komposittkonstruksjon der stålbjelker og treverk samvirker til 
et ganske smekkert, elegant byggverk.   

Modellen viser plassens utforming etter at reguleringsplanens 
nye bebyggelse er fullført, men diagramtegninger viser også 
skissemessig hvorledes den vil fremstå gjennom flere etapper 
av områdets utbygging. Det illustreres en gjennomtenkt 
etappevis utvikling over tid, der plassen etter juryens mening 
vil fungerende godt og ha sitt særpreg og sine kvaliteter i 
behold hele tiden. 

Plassen forslås oppdelt i flere mindre soner som er 
tilrettelagt for ulike bruk og opplevelser, varierende med 
årstiden.  Gode visualiseringer og diagrammer viser dette.  
De ulike sonene er ikke klart avgrenset men flyter over i 
hverandre.  Utkastet viser en vellykket plassering av 
aktiviteter utover plassen, både for sommer og 
vintersituasjonen.  Brukerne vil oppleve en fin «serie av 
steder» når man beveger seg fra sør til nord. 

Plassgulvet er oppdelt ved en kurvet, bølgende steinsetting 
som kontrasterer belegningen for øvrig, og skaper det 
karakteristiske «Teppet».  Denne underdelingen er med på å 
definere plassens ulike soner, og er førende for både den 
vekslende materialbruk i dekket og for plassering av 
plassmøbler, belysning og vegetasjon.  Dette bidrar sterkt til 
å skape et vellykket særpreg.   

Utkastet viser en overdekningsløsning langs fasadene både i 
øst og vest, men bortsett fra det er ikke mulig samvirke med 
funksjoner i tilliggende bebyggelses 1. etasje særlig ivaretatt.  
Overdekningen er plassert slik at man i regnvær kan gå tørt 
fra bussen frem til T-baneinngang og bibliotek. 

1. Bro over nedgangen til sykkel- og bilparkering 2. Situasjonsplan

2
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Sykkeltilrettelegging er gjort på en bra måte, der antall 
konfliktpunkter med gående er søkt redusert ved at gjennom-
gangstrafikk primært skjer i plassens randsone mot øst.  Her 
anvises en sykkeltrace som etappevis veksler mellom hurtig 
og langsom sykling. Sykkeltraceene er tydelig markert i 
plassgulvet, men juryen mener likevel at denne løsningen bør 
studeres nærmere.    

Bussholdeplassen er enkel og velfungerende, men har en noe 
utflytende, identitetsløs karakter, til tross for en serie med 
venteplasser under parasollformede overdekninger.

Det er vist en godt plassert trappeforbindelse ned til 
parkeringen fra området ved bussholdeplassen. 

Utkastet viser en stor omsorg for detaljer og småskala-løs-
ninger. De ledig utformede sittebenkene, vil være fine å sitte 
på, under skyggefulle trær i nær kontakt med et pulserende 
folkeliv.   

Overvannshåndtering, og etablering av et bekkeløp nordover 
fra vannbassenget, som baseres på å hente frem dagens 
bekkeløp som ligger i rør under marken, er et fint grep.  

Det er foreslått en oppvarming av plassgulv og sitteplasser 
ved hjelp av et system av vannbåren varme, basert på 
overskuddsvarme fra bebyggelse, solfangere og andre 
miljøvennlige kilder. Løsningen gir økt sikkerhet for både 
fotgjengere og syklister i vintersesongen, og man unngår 
arbeidskrevende måking og brøyting.

Utkastet ivaretar terrengfallet på en uanstrengt måte, 
gjennom jevn hellning fra sør til nord. De 2 plassene nord og 
sør for broen er svakt skrånende, mens hellningen avbrytes 
midtveis av en horisontal vannflate som et berikende 
element. Flaten er stor nok til å fungere godt som en attraktiv 
isflate for skøyting og annen vinteraktivitet.  

2

1
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Utkastet viser en betydelig mengde trebeplanting, med 
avtagende tetthet fra nord mot sør. En stor del av eksis-
terende trær er beholdt. Som helhet får plassen stedvis mer 
karakter av park enn av plass. I tillegg til broen vil mye av 
plassens identitet ligge i «det grønne», der trærne er verdiful-
le romdannende elementer.  Den foreslåtte belysningen vil 
bidra til å skape vekslende stemninger gjennom årets gang.   

Plassgulvet er behandlet på en interessant måte, der man 
ved bruk av armert gress med gradvis større andel gress, 
formidler overgangen fra park i nord til stenlagt plass i sør på 
en effektfull måte. 

Også andre materialer er foreslått i plassgulvet, slik som 
treplank, sand, grus m.m., avgrenset av stripemønsteret i 
«teppet». 

Etter juryens mening fremstår dette utkastet som en helstøpt 
arkitektonisk og landskapsmessig komposisjon, som har alle 

muligheter til å bli en identitetsskapende attraksjon for 
Furuset-området. Det vil bli en plass som er unik i norsk 
sammenheng.  I utkastet fremstår imidlertid plass-utformin-
gen som noe «akademisk».  Juryen savner illustrasjoner som i 
større grad viser det livet som kan finne sted her, og mener 
dette er viktig å vektlegge i et videre arbeid med prosjektet 
for å «selge inn» de utvilsomme kvaliteter som ligger her.   

Juryen ser ikke utkastet som spesielt innovativt i Nordic 
Builts definisjon av ordet (som salgbare løsninger med 
eksportpotensiale). Det som fascinerer er de arkitektoniske 
og landskapsmessige kvaliteter, og måten dette er kombinert 
med god ivaretakelse av de funksjonelle, trafikale utfordrin-
ger som foreligger.  Utkastet er i høy grad stedsspesifikt, men 
vil kunne ha overføringsverdi til andre plassanlegg i Oslo, ikke 
minst hva gjelder plassgulv, beplantning og plassmøblement.  

1. Situasjonsplan 2. langsnitt 3. Sirkulasjon 4. Overvannshåndtering, 
bekkeløp og basseng  5.-6. Kjøling- og oppvarmingsstrategi 

3

5 6

4
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Juryen ga følgende karakteristikk av utkastet etter etappe 1:

Forslaget svarer bra på de fleste kriteriene og har et element 
som kan ha stor overføringsverdi og som gir plassen et 
interessant særpreg. Det er en driftsmodell basert på en stor 
skjerm sentralt på plassen ved den grønne transporthuben. 
Her skal en egen driftsorganisasjon eller ”agent” holde hus. 
Herfra skal det inspireres, informeres, planlegges, 
organiseres, leies og lånes ut. I tillegg har forslaget en meget 
god analyse av situasjonen.

Den sentralt plassert «Transporthubben» som er løsningens 
mest fremtredende element, er beholdt, men forskjøvet mot 
øst.  Dette grepet frigjør areal og utvider torgplassens 
størrelse. Dette har gjort at plassen kan romme store 
arrangementer, men vil i normalsituasjonen fremstå som 
unødig stor og åpen. 

Plassens utforming har fått et svært «mineralt», kjølig og 
nokså sterilt uttrykk. Den sentrale del av plassen har svært 
lite vegetasjon og grønne flater. Det aller meste av 
vegetasjonen er samlet på en «øy» i et stort vannspeil i 
plassens nordre del, samt i de tilstøtende boligblokkers 
forhager og et parti foran disse. Dette siste er en fin løsning. 
En liten tregruppe som markør foran T-bane-inngangen er 
også positivt. 

PIR II OSLO AS
CIVITAS, LIGHT BUREAU
Motto: «Keen on the screen»

PIR II OSLO AS:
Thea Kvamme Hartmann
Inger-Lill Eikaas
Christine Gjermo
Ingebjørg Finnebråten
Anne Sandnes
Philip Stensrud
Kaja Tiltnes
Katy Chada
Helene Lund-Johansen

CIVITAS:
Tine Aagensen

LIGHT BUREAU:
Arve Olsen

«KEEN ON THE SCREEN»

1

2.PLASS
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Det foreslås en  tribunelignede terrasse med sitteplasser 
foran bibliotekbygget, med mulighet for direkte forbindelse 
inn i bibliotekets 2. etasje. Ideen er god og velformet og vil 
bidra til å bryte ned plassens store dimensjoner. Vannspeilet 
med øya er også godt plassert og formet, og vil være et fint 
oppholdssted for barnefamilier. Måten dammen mottar og 
ivaretar overvannet fra plassen er også vellykket. 
 
Utkastet legger fortsatt stor vekt på den digitale skjerm og 
«serviceagenten» som et bærende element.  Etter juryens 
vurdering er dette ikke helt vellykket, og er ikke overbevist 
om at den vil fungere etter hensikten som et berikende 
element i hverdagssituasjonen. Et bedre grep hadde nok vært 
å knytte skjermen bedre til bussterminalen.   

Transporthubbens utforming er videreutviklet og forfinet.  
Taket vil være et rolig, grønt sted med blomster og 
urteplanter kombinert med sitteplasser. Juryen er imidlertid 
noe tvilende til om dette stedet vil fungere så godt som 
tiltenkt. Selv om man vil få en fin utsikt over plassen, er det 
neppe noen stor opplevelse å besøke denne takflaten.  Ved 
så sette seg der, distanserer man seg også fra livet, 
folkestrømmen og de tilfeldige møtene ute på plassgulvet. At 
dette stedet i tillegg har adkomst kun fra en side, og dermed 
fremstår som en «blindvei» vil heller ikke styrke bruken av 
det.       

Hele den store plassflaten er beskrevet som «shared space» 
mellom gående og syklister. Selv om de naturlige ganglinjer 
over plassen isolert sett fungerer godt, er juryen skeptisk til 
dette grepet og frykter at det store antall syklister man 
tenker seg lett vil forårsake konflikter og mulige uhell.

Det meste av sykkeltrafikken skjer diagonalt over plassen, 
idet trappeanlegget i sonen mellom hub-bygget og den nye 
bygning i øst hindrer mulig sykkeltrase her, og tvinger dermed 
syklistene inn i plassens midtsone. 

Utkastet fremhever seg positivt ved å ha vist omsorg for 
plassens randsoner på en bevisst måte. Dette gjelder ikke 
minst de foreslåtte oppholdsarealer og uteservering i den 
vestvendte solveggen på det planlagte nybygget på plassens 
østside, men også foran bibliotek og kjøpesenter og de 
nevnte forhager på plassens nordøstre del.    

Busstoppet er lite markert, kun noen spredte parasoller i 
kombinasjon med en trerekke mot gaten viser hvor denne 
viktige funksjonen er lokalisert. Busstoppet blir intet «sted», 
men et nokså utflytende, identitetsløs område. 

2 3

1. Stemningsbilde sett mot «Transporthubben»  
2. Fugleperspektiv 3. Situasjonsplan
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Sykkelparkeringen er greit løst, selv om inngangspartiet er 
trangt og avstanden via ramper ned til parkering og 
«sykkelhotell» synes noe lang. Trappen opp til plassen og 
busstoppet er fint plassert. 

Den eksisterende underjordiske bilparkeringen er godt 
integrert i nyanlegget.  Dette er tenkt matet med ny 
nedkjøring fra reg.planens felt S4. Det er også vist et mulig 
nytt garasjeanlegg under bussterminalen. 

Som helhet fremstår utkastet som unødig «tilrettelagt», ved 
at man så tydelig anviser hvor ulike grupper skal oppholde 
seg. 

Utkastet forholder seg ikke til hva reguleringsplanen 
forutsetter av fremtidig bebyggelse. Det vises ikke, verken i 
diagrammer eller tegning, hvorledes plassen vil fremstå etter 
at påbygget av bibliotek/kjøpesenter-byggene er fullført. 
Etter juryens vurdering vil denne utbyggingen i betydelig grad 
svekke utkastets kvaliteter. 

Utkastet har beskrevet mange gode intensjoner, men disse er 
etter juryens mening, ikke fulgt opp med tilsvarende god 
formgiving. Beskrivelsen inneholder en mengde gode 
analyser og diagrammer vedr. sol/skygge-forhold, planer for 
videre utbygging, ideer til material- og vegetasjonsbruk, 
belysningsplan m.m.  Analysene viser god innlevelse i 
brukernes situasjon og forståelse for plassens plassering og 
sammenheng med det øvrige Furuset.  Beskrivelsen har også 
en omfattende redegjørelse for den foreslåtte 
«superagenten» og hvilke ytelser denne kan bidra med og 
hvordan tjenesten kan organiseres.   

Utkastet inneholder en også prisverdig god redegjørelse og 
begrunnelse for de valgte løsninger og kvalitet sett i forhold 
til hvert enkelt av de 10 Nordic Built-prinsippene. 

1. Snitt «Transporthubben» 2.  «Transporthubben» vinterstid 
 3. Stemningsbilde 4. Sirkulasjon 5. ”Grønn mobilitet” 
 6. «Superagenten» 7.  Bruksmønster

1

2
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Juryen ga følgende karakteristikk av utkastet etter etappe 1:

Norwegian Weather samler bussene under en stor ring og 
leker med vann i ulike fasonger. Vann og naturlige materialer 
er i det hele et gjennomgående element i forslaget. Her 
forenes lek og ulike attraktive steder og aktiviteter med et 
effektivt transportknutepunkt hvor gang, sykkel og 
kollektivtransport er prioritert. Selv om man ser utfordringer 
med drift både av skysystemet, videoprojektorer og mobile 
lyskilder så vil det være interessant å gå videre for å se 
hvordan man kan utvikle konseptet i fase 2.

Utkastets beskrivelse har en ganske «pompøs» innledning, 
ved å vise til «de tidløse verdier i de nordiske verdier».  Med 
det som utgangspunkt ønsker de å «bruke naturens 
elementer og oversette dem til en urban dimensjon» gjennom 
å «skape et helt nytt alfabet».  Dette har i designet kommet 
spesielt til uttrykk i deler av plassen, der man foreslår et 
dekke av skråstilte, overlappende skiferheller, gitterrister 
som gangsoner og tett bjerkeskog.   

Forfatterens hovedgrep er å dele plassen i 2: Den permanente 
delen som strekker seg helt fra sør til nord innenfor 
konkurranseområdets avgrensning, og den temporære 
plassen utenfor bibliotek og dagens T-banenedgang, som 
ifølge reguleringsplanen etter hvert vil bli bebygget.  

DE GAYARDON BEREAU  
FREELANCE

Motto: «Norwegian Weather»

DE GARARDON BEREAU:
Sara Agnglini
Alessio Valmori 
Valentina Cavalli

FREELANCERE:
Bianca Barducci
Maria Biguzzi

«NORWEGIAN WEATHER»

3.PLASS

1
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Strategien er å la denne delen få en mindre kostnadskrevende 
utforming som lett lar seg fjerne, og som kan brukes intensivt 
mens den permanente plassdelen blir bygget.  I denne 
perioden ser man også for seg at biblioteket og andre 
tilliggende funksjoner trekker sine aktiviteter ut i 
plassrommet og aktiviserer det, blant annet gjennom en serie 
av gjennomskinnelige, sirkulære paviljonger av ulik størrelse.  
 
Juryen har sympati for denne strategien, men er likevel noe 
betenkt, idet midlertidige løsninger svært ofte blir 
permanente.  Som permanent situasjon er ikke bibliotekets 
forplass særlig vellykket utformet.   

Den ringformede overdekking av bussholdeplassen er 
beholdt, og fremstår som en sterk markør og introduksjon til 
plassen fra sør.  Her tenkes plassert benker for ventende og 
muligheter for lek og ulike former for informasjon.  Etter 
juryens mening fremstår løsningen som formmessig elegant, 
men er skeptisk til om den vil fungere godt.  Den valgte 
plassering og utforming vil skape en rekke konfliktpunkter 
mellom busstrafikk, syklende, gående og de ventende 
passasjerer.  Det er dessuten avsatt langt færre venteplasser 
enn det den intensive busstrafikken vil kreve.  

Den nordlige delen av plassen er dominert av et 
«isbergliknende» bygg der plassgulvet skråstilles som et 

sørvendt tak.  Bygget rommer hovedatkomsten til den 
underjordiske sykkelparkeringen med videre forbindelse inn 
til T-banestasjonen.  Løsningen er isolert sett god, men juryen 
anser denne «hubben» som feilplassert. Plasseringen nesten 
helt i nord medfører at syklistene må krysse det meste av 
plassen for å nå frem til parkeringen, og inngangen ligger 
skyggefullt mot nord, dypt nedsenket i terrenget.   
 
Forslaget viser også en sentralt plassert nedgang til 
sykkelparkering og videre inn til T-banestasjon (the Cave), via 
rulletrapper og vanlige trapper.  Den illustrerte 
kombinasjonen av syklister og gående på rulletrappen virker 
lite gjennomtenkt.  Nedgangen er gitt en «dramatisk» og 
ganske spektakulær utforming som tilrettelegger for ulike 
aktiviteter som skateboard, klatring, parkour m.m. Løsningen 
er etter juryens mening vellykket, men denne store åpningen 
i plassgulvet må sannsynligvis glassoverdekkes, og vil da 
fremstå som et bygg på plassen, hvilket synes mindre heldig. 

Løsningen innebærer at det bygges et meget stort 
underjordisk areal, som strekker seg over det meste av 
plassens lengde.  Sykkelparkeringen ligger også så dypt i 
terrenget  (+ 150.50) at dette kan være problematisk i forhold 
til de underliggende T-bane-linjer, uten at juryen har studerte 
dette nærmere. 

2

3

4 5

1. Bussholdeplassen 2. Snitt nedgang sykkelparkering 
3. Snitt, nedgang ved bussholdeplassen 4. Snitt 5. Situasjonsplan
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Juryen har i tillegg festet seg ved følgende stikkordsmessige 
momenter:

• Der er vist svært få plasser å sitte, bortsett fra det   
 skyggefulle arealet foran i biblioteket.
• Det er avsatt lite plass til barns lek
• Kantsonene mot bebyggelse er lite redegjort for
• Det er for lite vegetasjon på plassens søndre halvdel
• Det foreslåtte dampskyanlegget i sentrum av bussholde

plassen synes mer som et påfunn enn en innovativ løsning
Utkastet har gode illustrasjoner som viser til dels ganske 
detaljerte løsninger for beplanting, møblering, belysning, 
materialbruk og teknisk oppbygging av plassgulv, 
overdekning, bassenger m.m.. Juryen savner imidlertid 
viktige snitt-tegninger gjennom plassen og underliggende 
konstruksjoner, som kunne dokumentert en rekke uklare 
forhold, ikke minst forholdet til eksisterende 
bilparkeringsanlegg.  I teksten henvises det for eksempel til 
at T-bane-stasjonen etter hvert kan får direkte forbindelse 
med et underliggende P-anlegg, uten at dette er redegjort 
for.    

Det er juryens oppfatning at utkastets hovedgrep har blitt 
svekket gjennom bearbeidelsen, og at man  ikke har lykkes 
med å videreutvikle de kvaliteter juryen berømmet etter 
første etappe. 

1. Diagram 2.Bussholdeplassen 3. Plan før og etter planlagt utbygging rundt 
Trygve Lies Plass.  4.og 5. Inngang sykkelparkering og nedgang til t-banen 
6. og 7. Vannspeilene 8. Plassering av paviljongene i bjørkeskogen. 
9. Bjørkeskogen  

1

2
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Juryen ga følgende karakteristikk av utkastet etter etappe 1:

Forslaget har som ambisjon å la sykkelen prege Trygve Lies 
plass på en oppsiktsvekkende måte. Over hele plassen går en 
sykkelbane som underdeler område i ulike soner og tilpasser 
seg ulike funksjoner samtidig som den gir plass til de 
naturlige forbindelseslinjene som går over plassen. Styrken 
og svakheten ved dette forslaget er sykkelens framskutte 
plass. På den ene siden gir sykkelbanen plassen en klar profil 
og den formidler et tydelig budskap om grønn transport, på 
den andre siden dominerer sykkelinstallasjonene så mye at 
de kan gå ut over andre kvaliteter. Juryen ble fasinert av det 
klare grepet og mener forslaget har et utviklingspotensial.

Det videreutviklede utkastet har fremdeles sykkelbanen som 
sitt mest fremtredende element. Det er riktignok vesentlig 
avdempet, ved at banen i stor grad ligger nede på marknivå, 
men dominerer fortsatt plassens nordre halvdel.  Denne 
dominansen er problematisk, idet en rekke uheldige barrierer 
og krysningspunkter oppstår. 

Juryen stiller også spørsmålstegn ved om denne sterkt 
programmerte sykkelaktiviteten, i form av forutbestemte 
«løyper», er i tråd med barn og ungdoms ønsker og behov.  
All erfaring i dag tilsier at det er den frie, kreative leken som 
appellerer, der graden av tilrettelegging er langt mindre enn 

MAD, ACTIVE CITY 
TRANSFORMATION, 
ARCHITECTOPIA AS,
MOTTO:  «Cycle»

MAD:
Kaja Strand Ellingsen
Amanda Helene Johnsen Solberg
Kyrre Sundal, Kurt Singstad
Martin Westley-Holand, Marco Boella

ACTIVE CITY TRANSFORMATION:
Rasmus B. Andersen, Signe Annika Haulrich
Francesca Cirla, Zhivka Georgieva
Marissa Metthiesen

ARCHITECTOPIA:
Rasmus Hamann,Andrew Holt
Gudrun Jona Arinbjarnardottir

«CYCLE»

1

4.PLASS
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det dette utkastet viser.  Det synes også uheldig at en 
bestemt aktivitet er gjort så dominerende på denne del av 
plassen.  

Utkastet viser en plass som er preget av harde flater med 
beskjedent innslag av grønne flater/vegetasjon, særlig i sør.   
Det lille som er, er foreslått som små «øyer» i stenlandska-
pet, med liten bruksverdi. I utkastets beskrivelse omtales en 
ønsket «biodiversity», men juryen synes det er vanskelig å se 
dette reflektert i den viste løsning. 

Utkastet viser en stor, åpen plass i sør. Etter juryens mening 
er plassen alt for stor, gold og utflytende, og uten mer intime 
soner. Plassen er også formet med flere nivåsprang og små 
ramper og trinn for å forsere disse. Disse skaper unødige 
hindringer for den frie bevegelse over plassen og er uheldig 
for bevegelseshemmede.   

Den overdekkede venteplassen for busser, som også 
omfavner trappenedgang til sykkelparkering og en rekke 
foreslåtte aktiviteter, utgjør det viktigste elementet på 
plassens søndre del. 

Etter juryens mening er overdekkingen med sitt atrium en 
vellykket løsning, men den vil med sin størrelse kunne få en 
uheldig barrierevirkning mot plassen.   

Sykkeltraseen fra sør til nord er vist langs plassens østside, 
tett opp til de tilstøtende fasader. Konsekvensen av det er at 
man ikke kan nyttiggjøre dette solrike, vestvendte arealet til 
uteservering eller annet opphold. «Hubens» plassering bidrar 
også til å skape skygge på dette området og svekker dets 
kvaliteter. 

Sykkelparkeringen kan nås via den overdekkede trappen, men 
antakelig også ved å sykle direkte inn i hubens underetasje. 
Verken dette eller underetasjens planløsning er det redegjort 
for på tegningene. 

Utkastet har morsomme «tegneserieaktige» illustrasjoner 
som viser god innlevelse i situasjonen og plassens mulige 
utvikling over tid.   Beskrivelsen er ordrik og «blomstrende» 
og beskriver en rekke forhold som ikke samsvarer med hva 
som faktisk vises på tegningene.     
  
Etter juryens mening har «Cycle» dessverre ikke blitt styrket 
gjennom bearbeidelsen i etappe 2. 

1. Overdekt bussholdeplass med atrium 2. Situasjonsplan 3.-4. Snitt

2
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1. og 2 Skøytebane om vinteren, skatesone om sommeren, 3. Diagram, akriviteter gjennom året 4. Diagram, møter og samspill 5. Langsnitt 6. 
Beplantning 7. Overvannshåndtering 8. Sykkelruter 9. Snitt 
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  «Flying Carpet», konkurransens vinner 

 Magnus Wåge, Maria Mestres Domènech, Boris Bezan,  
 Mara Partida Muñoz, Hector Mendoza Ramirez og Olga  
 Bombac  (Mestres Wåge Arquitectes, SLP og MX_SI   
 architectural studio).

  «Keen on the screen» , rangert som nr. 2

 Thea Kvamme Hartmann, Inger-Lill Eikaas, Christine   
 Gjermo, Ingebjørg Finnebråten, Anne Sandnes, Philip   
 Stensrud, Kaja Tiltnes, Katy Chada, Helene Lund-Jo  
 hansen, Tine Aagensen og Arve Olsen 
 (Pir II Oslo AS, Civitas og Light Bureau).

  «Norwegian weather», rangert som nr. 3

 Sara Agnelini, Bianca Barducci, Maria Biguzzi, 
 Alessio Valmori og Valentina Cavalli 
 (De Gayardon Bereau og freelance).

  «Cycle»   , rangert som nr. 4

 Kaja Strand Ellingsen, Amanda Helene Johnsen   
 Solberg, Kyrre Sundal, Kurt Singstad, MartinWest  
 ley-Holand, Marco Boella, Rasmus B. Andersen, Signe   
 Annika Haulrich, Francesca Cirla, Zhivka Georgieva,   
 Marissa Metthiesen, Andrew Holt, Rasmus Hamann og  
 Gudrun Jona Arinbjarnardottir (MAD, Active City   
 Transformation og Architectopia)

Juryen har etter grundige drøftelser valgt å konsentrere 
sin oppmerksomhet om 2 prosjekter som mulige vinnere, 
nemlig «Keen on the screen» og «Flying Carpet».  Etter de 
avsluttende vurderinger der disse 2 utkastene ble 
systematisk gjennomgått opp mot hverandre, fant juryen 
at «Flying Carpet» scoret best på de aller fleste kriterier.  

Ett av juryens medlemmer hadde riktignok noen 
reservasjoner, da hun mente «Keen on the screen» var å 
foretrekke fordi det forholdt seg best til Furusets 
identitet.  Hun fant likevel å kunne gi sin tilslutning til 
flertallets konklusjon. 

Juryen fattet etter dette følgende enstemmige vedtak:

Prosjektet «Flying Carpet» kåres til vinner av 
arkitektkonkurransen om utformingen av
nye Trygve Lies plass.     

Juryen har oppsummert sin karakteristikk av «Flying 
Carpet» overfor Nordic Built Cities Challenge på denne 
måten:

Utkastet er et enkelt, velformet og arkitektonisk markant 
prosjekt, som også løser de logistiske utfordringer knyttet 
til sammenhengen mellom myke trafikanter og 
kollektivtrafikken. Hovedgrepet innebærer å utforme 
plassgulvet som et «flyvende teppe» som både adskiller 
og forbinder nordre og søndre del av det store 
plassrommet. «Broen», som også danner tak over 
nedgangen til sykkel og bilparkering under bakken vil bli 
en sterk markør for hele området, og deler plassen opp i 
mindre, mer intime soner, samtidig som fleksibiliteten i 
bruk er ivaretatt. Løsningen binder på en elegant måte 
sammen de grønne områdene nord for plassen med det 
mer urbane og sterkt trafikkert området ved 
bussterminalen i sør, og utnytter terrengfallet på en 
uanstrengt måte. Etter juryens mening er utkastet 
innovativt gjennom sin kombinasjon av arkitektoniske/
landskapsmessige virkemidler med tilrettelegging for en 
velfungerende grønn mobilitet.

JURYENS AVGJØRELSE OG KONKLUSJON

Identiteten til de 4 utvalgte finalistteamene var allerede gjort kjent etter publisering av resultatet fra konkurransens 
etappe.  Identiteten var derfor kjent for juryen under bedømmelsen av etappe 2, men har ikke hatt noen innflytelse på 
juryens vurderinger og konklusjon.  Teamenes sammensetning var slik:
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   En sterk grad av beboermedvirkning, for å unngå at   
 dette kun fremstår som en «designet» plass, og for å   
 oppnå en mer bevisst funksjonsplanlegging og   
 dimensjonering/utforming av arealer for lek, sport,   
 events, byliv, rekreasjon, sitte/hvile, etc.

  At forholdet «ute/inne» knyttet til eksisterende og ny   
 bebyggelse må ivaretas bedre 

  Broens stigningsforhold og bredde må vurderes   
 nærmere, for at passasjen under ikke skal oppleves   
 som «dyster» 

  Bussterminalens utforming bør videreutvikles

  Sykkeltraceene, spesielt i nord, må gis stor    
 oppmerksomhet  

Tina Saaby

Juryleder
Byplansjef, Arkitekt, København

Peter Groth

Sivilingeniør, tidl. adm. dir. 
Aspelin Ramm AS 

Stein Høglund

Sivilarkitekt MNAL, 
Romfarer arkitekter AS

Aslaug Tveit

M.Sc. Urban design, 
Leva Urban design 

Gunhild Bøgseth

Direktør, Plan- og bygningsetaten,
Oslo kommune 

Ulla Hahn

Sivilarkitekt MNAL,
FutureBuilt 

Sahra Jaber

Lokalpolitiker, 
Furuset bydel 

Alexander Ståhle

Landskapsarkitekt, 
Spacescape AB 

Ragnhild Momrak

Landskapsarkitekt, 
Dronninga Landskap AS 

JURYENS ANBEFALING FOR DET VIDERE 
ARBEID

Juryen vil understreke viktigheten av at de bygningene som omkranser plassene får et innhold og en utforming som 
bidrar til å befolk og vitalisere plassen. Uten eiere/drivere som har vilje og evne til å bidra til dette, vil det være vanskelig 
å oppnå de kvalitetene som oppdragsgiver ønsker, og som vinnerutkastet så fint legger til rette for. 

Det er juryens anbefaling overfor Oslo kommune Bymiljøetaten at utkastet «Flying Carpet» legges til grunn for det videre 
arbeide med utvikling og fornying av Trygve Lies plass, og at arkitektene bak utkastet blir engasjert for det videre 
planleggings- og prosjekteringsoppdrag.

I den videre bearbeidelse av vinnerutkastet vil juryen anbefale at følgende momenter blir vektlagt:



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 forbildepro-
sjekter innen miljø og bærekraft med våre samarbeidspartnere. 
Vårt mål er å øke miljøkompetansen og tverrfagligheten 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 syste-
matisk 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 arbeide med gjennomføring av 
byggesaken, samt at det gir god «markeds føring» for oppdrags-
giveren og for prosjektet som skal realiseres.      

Tlf: 23 33 25 00
nal@arkitektur.no

arkitektur.no
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Motto: «Flying Carpet»
Mestres Wåge Arquitectes, SLP og MX_SI architectural studio


