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Teleplanbyen vest og øst
Arbeidet med å transformere Teleplanbyen har foregått i 5 år allerede. I 2017 startet arbeidet med å utarbeide et planprogram for Oksenøyveien nord. Planprogrammet ble vedtatt
19.09.2020, og gir prinsipielle føringer for utarbeidelsen av detaljreguleringer i området,
men krever detaljering. Fra planprogrammet gjengis:
«Formål med planarbeidet er å sikre en bymessig utvikling i området med høy tetthet og
urbane kvaliteter, samt å legge til rette for at det i neste fase kan fremmes flere detaljreguleringsplaner som viderefører visjonen om en bymessig utvikling.»
Teleplanbyen skal bli et bindeledd mellom Lysaker og Fornebu. Ny T-banestasjon bygger
opp under en bymessig utvikling og plangrepets sentrale byrom «urbanaksen» styrker
koblingen mot Lysaker. Området skal utvikles til en ny lokal destinasjon på veien mellom
Fornebu og Lysaker, full av liv og aktivitet, med spennende og tiltalende uterom og mange
boliger som gir det nødvendige grunnlaget for byliv. Det skal tilrettelegges for urbanitet
og bymessige kvaliteter. Et lokalt handelstilbud, servering og servicetilbud skal gi beboenere og naboer et variert tilbud i gangavstand til boligene og samtidig invitere til sosial utveksling og interaksjon. Det offentlig rom tilrettelegges for alle, med særlig vekt på barna,
med tanke på barnehagen sentralt i området. En ny strukturering av området, med mange
forbindelser, vil øke tilgjengeligheten til den nye T-bane stasjonen og styrke koblingen til
de tilliggende områder for gående og syklende. Sammen vil dette tilrettelegge for urbanitet og bymessige kvaliteter.

For Teleplanbyen øst er det nye lokket til innkjøring Fornebu og Snarøya tomtearealet for
ny bebyggelse. De utfordrende konstruktive premissene er førende for boligbebyggelsen på
lokket. Bebyggelsen er utformet som to åpne kvartaler. Den urbane aksen løper mellom de to
kvartalene og knytter området til Fornebu i sør og til Lysaker i nord.
Nabolagstorget er det sentrale plassrommet langs den urbane aksen. Her møtes parken og
boligfeltene i Teleplanbyen som vegger i plassrommet og vil styrke naboskapet i den nye
byen. Langs store deler av den urbane aksen er det lagt utadrettede virksomheter i første
etasje som bygger opp om bymessighet i Teleplanbyen. Fasadene har buede åpninger som
gir assosiasjon til basarhaller og handel. Det skal gi et arkitektonisk særpreg til aksen og
området.
Lengst nord i planområdet, langs E18 og lokkets kant, skal en skjermende kontorbebyggelse oppføres. Teleplanbyen møter naboområdene og Lysaker i nord med Adkomstplassen.
Parkering er lagt under deler av gårdsrom i boligfeltene. For feltet i sør-øst i Teleplanbyen Øst,
er parkering fjernet for å redusere høydene på lokket mot Fornebuveien. Boligparkeringen for
feltet er lagt til kontorbygget som vender mot E18. På lokket etableres frodig gårdsrom som
inviterer til opphold og lek for alle aldersgrupper. Trær, gress og blomster dominerer framfor
harde overflater, noe som også er gunstig for overvannshåndtering. Planforslaget sikrer tilstrekkelig vekstjord over garasjeanlegg og lokk til at det stedvis kan plantes busker og trær
som kan utvikle seg godt. Gårdsrommenes utforming sikrer at det er et tydelig skille mellom
de offentlige og mer private delene av uteoppholdsarealet.

Teleplan har delt sitt område i to detaljreguleringer, Teleplanbyen Vest og Teleplanbyen
Øst, som sammen med de øvrige planforslag i Oksenøyveien nord skal skape en god, helhetlig utvikling i området.

Det legges opp til varierte boligtyper i Teleplanbyen, som gir et større mangfold til bomiljøet.
I hovedsak er det flest leiligheter med 2,3 og 4 rom, men det planlegges også for mindre leiligheter samt leiligheter som går over to etasjer.

Sentralt for utviklingen av boligmiljøet står stedsidentitet, klimavennlig utvikling, grønn
mobilitet og bærekraftig planlegging. Arkitektur med høy kvalitet på materialer og utforming, samt høy bokvalitet er ambisjoner i prosjektet. Plangrepet med den sentrale parken
og bevaring av de tre eneboligene er viktig for stedsidentiteten til Teleplanbyen. Det er en
ambisjon å trekke kvalitetene som finnes i parken, inn i boligkvartalene og at den nye bebyggelsen støtter opp om og romlig avgrenser parken og den urbane aksen.

De lave byggene i begge planer vil kunne ha felles takterrasser. Det legges opp til at samtlige
boliger har privat uteplass og tilgang til gode solfylte utearealer. Det vil bli fellesfunksjoner,
delingsfunksjoner og mangfold av ulike typer samlingssteder i boligområdene.

Området ligger mellom Fornebu, representert med store byutviklingsområder, og Lagåsen,
representert med småskala boligbebyggelse. Konseptet for prosjektet er at de to områdekarakterene møtes i boligkvartalene i Teleplanbyen vest. Det skapes en karakteristisk arkitektur i overgangen mellom småskala på Lagåsen og storskala på Fornebu. Illustrert takform tar med seg elementer fra de bevaringsverdige husene og Lagåsen i form av saltak.
Teleplanbyen øst forholder seg til et bånd av næringsbygg som ligger langs Fornebuveien
og til stor infrastruktur i form av vei og bane. For Teleplanbyen øst er variasjoner i høyde
og luftighet et viktig arkitektonisk grep for at hjertet i planene (parken) blir liggende fritt
og åpent i Teleplanbyen.
For Teleplanbyen vest er bygningstypologien punkthus som er satt sammen i klynger på
2 og 3 rundt to gårdsrom. De mindre volumene gjør det lettere å tilpasse bebyggelsen til
topografien og gir mulighet for å bevare mer av landskapet. De gir også muligheten til en
komposisjon med åpninger som gir en oppløst karakter mot parken slik at kan parken flyte
inn og ut av gårdsrommene. Og det gir et finmasket nett av gangveier og stier for gående
og syklende gjennom området. Bebyggelsen mellom parken og den urbane aksen er tilpasset de bevaringsverdige husene i parken. Bebyggelsen vil bli vegger i den urbane aksen
og styrke plangrepet.
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Planforslagene følger planprogrammets føringer for volumoppbygging med en «tett utbygging med variasjon i høyder, som hovedregel 5-8 etasjer». Det er et unntak med et boligbygg
i 10 etasjer som markerer adkomsten til den urbane aksen og nabolagstorget. I tillegg til det
arkitektoniske grepet med variasjon mellom høy og lav bebyggelse er det åpninger og brudd
i bebyggelsen i vest-øst-retning som gir luft og siktlinjer.
Parken med de bevaringsverdige husene ligger fritt og åpent i Teleplanbyen omkranset av
lav bebyggelse. Den urbane aksen og nabolagstorget åpner seg mot bebyggelsen på den
ene siden og parken på den andre siden – for å gi en god overgang mellom park og den nye
bymessige fortettingen i området.
Det er ambisjoner om å bruke miljøvennlige og robuste materialer i byggene og det undersøkes muligheten for bruk av massiv tre. Som en del av områdekarakteren er det ønskelig å
benytte farger i boligarkitekturen. Det jobbes med et fargekonsept, med en lokal forankring.
Dette kan være farger brukt i den eldre bebyggelsen på Lagåsen, eller fargene som finnes i
lokalt i landskapet. Fargepaletten vil bli styrende for farger på tegl- eller trepanel i fasadene.
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TELEPLANBYEN VEST | GREP OG IDENTITET

A2

- BEVARE SKOGPREG OG TERRENG
- PARK MED BEVARINGSVERDIGE BYGG SOM HJERTE I PLANEN
- STERKT FOKUS PÅ GRØNN MOBILITET

B

- STORE GÅRDSROM

C1

C2

- GODE FORBINDELSER MELLOM PARK OG GÅRDSROM

D

- VARIASJONER I TAKFORM OG HØYDER
- FLERE TAK MED FELLES TAKTERRASSER MOT PARK
- VILLA BJELLE SOM FELLES SAMLINGSPUNKT
PRINSIPP FOR BEBYGGELSE

GRØNNE GÅRDSROM MED NATURLIGE KOLLER

PRINSIPP FOR BEBYGGELSE

TUNET SETT FRA NORD

OVERSIKTSBILDE TELEPLANBYEN VEST
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A2

- VARIERT BOTILBUD OMKRING STORE GÅRDSROM
-”TOWNHOUSE”
- DUPLEX LEILIGHETER MED PRIVAT UTEPLASS OG EGEN INNGANG

B

- ATTRAKTIVT FOR BARNEFAMILIER

C1

C2

- FELLESROM OG VERKSTEDER
- TUNET SOM FELLES MØTEPLASS FOR TO KVARTALER

D

STUDIE FARGER
STUDIE FARGER

- VARIERT FARGEBRUK MED TILPASNING TIL NÆROMRÅDET
- BESTANDIGE MATERIALER
- TEGL OG TRE HAR FORANKRING PÅ TOMTEN
- BRUK AV GJENBRUKSMATERIALER PÅ
UTVALGTE STEDER

PRINSIPPSNITT MED FARGESTUDIER
Gårdsrom C fasade syd

David Chipperfield

Arkitema, Helsingør

Havneholmen,
Lundgaard &
Tranberg

Meyer Architecten
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TEST_ Arnestein Arnebergsvei

TEST_ Arnestein Arnebergsvei

TEST_ Magnous poulsens vei fasadeTEST_
syd Magnous poulsens vei fasade syd

TEST_ Arnestein Arnebergsvei

TEST_ Arnestein Arnebergsvei

TEST_ Magnous poulsens vei fasadeTEST_
syd Magnous poulsens vei fasade syd

Theodoras hus, Carlsberg,
ADEPT,

Gårdsrom C fasade syd

REFERENSER MATERIALITET OG UTTRYKK
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Gårdsrom C fasade syd

Bornstein Lyckefors

Gårdsrom C fasade syd

Lookofsky
architecture

FASADEOPPRISS TUNET
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TELEPLANBYEN ØST | GREP OG IDENTITET

A2

- NYTT LOKK
- URBAN AKSE BINDER SAMMEN OMRÅDET
- NABOLAGSTORG- DET SENTRALE PLASSROMMET

B

- VARIERTE UTEROM TIL OPPHOLD OG LEK

C1

C2

- BY OG PARK MØTES
- ÅPNE BOLIGKVARTALER

D

- UTADRETTEDE FØRSTE ETASJER
- VARIERT ARKITEKTUR
- KONTORBYGG PÅ FELT A2
- FOKUS PÅ GRØNN MOBILTET

GSTORGET

AKTIVITETER LANGS
URBANAKSEN

eplatning på
ekke i parken

Vannaktiviter, vannlek og
vanndyser, som en del av belegg

REFERENCEBILLEDER AV NABOLAGSTORGET

Varieret trær og beplatning på

Skift i belegg, ulike brug av
størrelser

Vannaktiviter, vannlek og

REFERENSER MATERIALITET
OG UTTRYKK
dekke i parken
vanndyser, som en del av belegg
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Skift i belegg, ulike brug av
størrelser

UTSNITT ILLUSTRASJONSPLAN
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A2

- VARIASJON MED BOLIG, FORRETNING OG KONTOR
- MANGFOLDIG BOMILJØ
- VARIASJON I HØYDER

B

- ÅPNINGER I BEBYGGELSEN

C1

C2

- LUFT OG SIKTLINJER
- ARKITEKTONISK SÆRPREG

D

- BESTANDIGE MATERIALER
- TEGL, PUSS OG STÅL I LYSE OG LUNE JORDTONER
- BUEDE ÅPNINGER I FØRSTE ETASJE DEFINERER DEN URBANE AKSEN
- FRODIGE GÅRDSROM PÅ LOKKET

FASADE MOT TORGET
Docklands,
Marcel Lok Architects

Vejen Rådhus,
Pluskontoret
arkitekter

Duggan Morris

Duggan Morris

CF Møller

REFERENSER MATERIALITET OG UTTRYKK
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CF Møller

KONTORBYGG FELT A2
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A2

B
SNITT B- B

C1

C2
SNITT 1- 1

D

SNITT B-B 1:1000

SNITT 1-1 1:1000
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A2
SNITT 2-2

B

C1

C2

D
SNITT 3-3

SNITT 2-2 1:1000

SNITT 3-3 1:1000
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