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Stålforbund og Norsk Forening  

for Stålkonstruksjoner står bak pris-

konkurransen som holdes hvert annet 

år. Prisen er ment å oppmuntre til  

anvendelse av stål og gi opphav til 

nye idéer og inspirerende løsninger. 

Prisen deles ut til en stålkonstruksjon 

som har kvaliteter både hva angår 

estetikk, teknikk, miljø og økonomi. 

Prisen består av diplom som tildeles 

byggherre, arkitekt, rådgivende inge-

niør og stålentreprenør.

Norsk Stålkonstruksjonspris 2011
til beste stålkonstruksjon

Holmenkollen Nasjonalanlegg 
– Ny storbakke K120
Juryn har bestemt att Norsk Stålkonstruksjonspris 2011 
tildeles Holmenkollen Nasjonalanlegg – Ny storbakke K120.

Konkurransen om utforming av ny storbakke i Holmenkollen ble i 
2007 vunnet av JDS Architects fra København og diplomingeniør 
Florian Kosche fra Oslo. Prosjekteringsoppdraget ble vunnet av 

Norconsult i 2008, og senere samme året ble bygging av stålkonstruks-
jonene i tilløpskonstruksjonen tildelt Lecor Stålteknik AB.

Godt samarbeid
Det har i hele prosjektforløpet vært et nært samarbeid mellom de invol-
verte partene, herunder også representanter fra FIS, for å finne løsninger 
som i størst mulig grad har kombinert de sportstekniske kravene med 
krav til estetikk, statikk og ikke minst økonomi. 

Nasjonalanlegg
Holmenkollbakken er en del av en større opprusting av Nasjonalanleg-
get, som i tillegg omfatter ny normalbakke (Midtstubakken), ny langr-

Juryen 2011 har bestått av:

Gary Bates, 
Space Group Arkitekter AS, representant for 

Norske Arkitekters Landsforbund
Stig Møllersen, 

Multiconsult AS, representant for Norsk Forening 
for Stålkonstruksjoner
Kåre Solberg, 

FINSETH rådgivende ingeniører AS, representant 
for Rådgivende Ingeniørers Forening
Tonje Bay, 

Contiga AS, representant for Den norske Stål-
gruppen

Juryen har på bakgrunn av 8 innkomne forslag 
nominert tre kandidater til finalen i årets priskonkur-
ranse. Det var i år meget høy kvalitet på de nomi-
nerte konstruksjonene. De tre finalistene er:
➤ Holmenkollen Nasjonalanlegg – Ny storbakke 
K120
➤ Stasjonsinngang Øst gangbro 
➤ IT-Fornebu Portalbygget 

De er alle tre flotte kandidater til Stålkonstruksjons-
prisen med utmerkede kvaliteter for anvendelse 
av stål i de bærende konstruksjoner. Presentasjon 
av det vinnende prosjektet og prisutdeling vil skje 
under Norsk Ståldag 3. november 2011 på Grand 
Hotell i Oslo.

VINNER



Byggherre: 
Oslo Kommune 
Idrettsetaten
Arkitekt: JDS 
Architects AS
Rådgivende  
ingeniør:  
Norconsult AS  
og Dipl.-Ing.  
Florian Kosche AS 
Stålentreprenør: 
Lecor  
Stålteknik AB
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➤ enns- og skiskytterarena og en betydelig 
oppgradering av løypenettet tilknyttet 
anlegget.

Bæresystemet
Bæresystemet er i det store bilde en statisk 
bestemt konstruksjon med opplegg på tre 
punkter: Ett på hvert av de to bein som 
står på publikumstorget, og ett på bakre 
støtte som er en 12 m høy betongskive. 
Mellom de nedre støttene og bakre støt-
ter spenner konstruksjonen fritt over en 
lengde på 88 m, og videre bakover krager 
konstruksjonen fritt om lag 70 meter ut 
og 50 meter opp. Panoramaplattformen 
øverst ligger 60 m over bakkenivå.

Stålkonstruksjonene 
Hovedkonstruksjonen av oppsveiste 
profiler i kvalitet S460M, mens S355J2 
er benyttet for sekundære konstruks-
jonsdeler.  Tilløpskonstruksjonen er ut-
ført i moduler som er prefabrikkert og 
prøvesammenstilt i verksted i Polen, før 
elementene ble fraktet til Holmenkollen 
for endelig sammensveising/-bolting og 
montering. Det har vært stilt store krav 
til fabrikasjonstoleranser og til håndtering 
av stadig nye deformasjonsbilder under 
montasjen. Samlet ståltonnasje er om lag 
1400 tonn, hvorav 1000 tonn i hovedbæ-
rekonstruksjonen. Omtrentlig stålkostnad 
er 148 MNOK

Vindskjermene
Vindskjermene består av vevde ståldu-
ker montert med forspenning for å re-
dusere deformasjonene under vindlast. 
I plan dekker tilløpskonstruksjonen in-
klusive vindskjermingen et tilnærmet 
triangulært område med en lengde på 
195 meter og en bredde mellom armenes 
ytterkanter på om lag 95 meter. Fra ne-
derste balkong under dommertribunen 
til panoramaetasjen er det en høydefor-
skjell på 86 meter. 

Utdrag fra juryuttalelsen:

Nye Holmenkollbakken representerer et enestående øyeblikk for Norge, hvor resul-
tatet av design og utførelse katalyserer og inspirerer nasjonsbygging. Holmenkollen 
reflekterer en unik symbiose mellom form og konstruktiv utforming.

Forslaget om at Nye Holmenkollen skulle erstatte et nasjonalt ikon med en ny, 
moderne hoppbakke, som skulle sammenfalle med Ski-VM 2011, er i seg selv en 
optimistisk visjon, hvis suksess bare vil bli forstått i fremtiden. Likevel vil folkefesten 
som Ski-VM utløste, gjeninnsette Holmenkollens sterke posisjon som et ikon for 
nasjonal identitet. 

Holmenkollen balanserer uanstrengt og svevende over landskapet, og innkapsler 
de funksjonelle aspekter av sporten i ett grep. Stålfagverkenes geometri fremhever 
de flytende linjer og bevegelsen av hoppbakken. 

Den 68 meter utkrageren, med 360 graders panoramautsikt over Oslo, setter 
tilskueren i det virtuelle sentrum. Utkragingen er løst uten store fundamenter fordi 
armene kan spenne mellom de nedre oppleggene til den bakre veggskiven og 
“holde” utkragingen. 

Kompleksiteten i byggingen og en stram framdrift på kun ett år, er et testamen-
te i grensesnittet mellom ingeniørkunst og arkitektur. En vindskjerm av metallduk 
dekker stålkonstruksjonen, synlig bare for et sekund før det endrer sitt uttrykk.

Et ikon
Holmenkollbakken er et ikon for Norge 
og Oslo, og vedtaket om ny bakke stilte 
store krav til både sportslig og arkitek-
tonisk utforming. Bakken er så langt den 
eneste i verden med permanent vindskjer-
ming, og det er den eneste som i sin helhet 
er bygget i stål. Tilløpskonstruksjonen er 
tilrettelagt for publikumsbesøk, og en tur 
med panoramaheisen er en opplevelses-
reise der den stadig videre utsikten kan 
beskues gjennom stålfagverkets intrikate 

konstruksjonsdetaljer og den stålduken, 
som utgjør kledning og vindskjerming. 

Resultatet
Samarbeidet mellom Norconsult, Dipl.-
Ing. Florian Kosche , JDS Architects og 
Lecor Stålteknik under ledelse av Oslo 
Kommune har resultert i anlegg som 
nesten unisont høster superlativer fra 
utøvere, fagfolk innen arkitektur og in-
geniørkunst samt fra tilreisende turister. ❏



Den nye gangbro over Oslo S mellom 
Schweigaardsgate og Stasjonsall-
menningen skal sikre forbedret 

adkomst mellom Grønland og Bjørvika. 
Broa er ca. 200 meter lang og har i 

alt 5 spenn der største spennvidde er 67 
meter.  Gangbanen bæres av et overlig-
gende fagverk med triangelformet tverr-
snitt, opphengt i 4 stålpilarer utformet 
som 7-tall. Broa er fundamentert på stål-
kjernepeler til fjell.

Pilarene
Pilarene er ca. 18 meter høye og 9 meter 
brede. De har rektangulære tverrsnitt og 
maksimal godstykkelse på 80 mm. Hver 
har en total vekt på ca. 50 tonn.  Ved 
den mest påkjente pilar er det benyttet 
stålkvalitet S690 for å holde pilaren i til-
strekkelig avstand fra sporet.

IT-Fornebu Portalbygget

Gangbrua Stasjonsinngang Øst – gangbro 
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Byggherre: IT Fornebu
Arkitekt: 
a-lab (arkitekturlaboratoriet AS)
Rådgivende ingeniør: 
Finseth rådgivende ingeniører AS
Stålentreprenør: Contiga AS

Byggherre: Bjørvika 
Infrastruktur AS
Arkitekt:  
L2 Arkitekter AS
Rådgivende ingeniør: 
Rambøll Norge AS
Stålentreprenør: NLI 
Alfr. Andersen AS, 
SIAS AS og Lukoil 
(u-entreprenører av 
Betonmast AS)Arkitektkontoret A-lab ble etter seier 

i parallelloppdraget, engasjert av 
IT-Fornebu til å tegne et nytt kon-

torbygg på Fornebu. Det som tidligere 
var Oslos flyplass, har blitt transformert 
til et businessenter for høyteknologiske 
kunnskapsbedrifter.

Portalen
Det nye prosjektet skaper en portal til 
det nye komplekset, nært knyttet til det 
eksisterende Terminalbygget. Konseptet 
har fire helt frie og fleksible arbeidsarea-
ler, kontorskip, der alle vertikale føringer, 

heiser, trapper 
og betjenende 
arealer ligger i 
egne tårn, fri-
gjort fra selve 
kontorarealet. 

HUBen
Foran avgang-
shallen er en 
”HUB” som 
svever over ho-
vedadkomsten. 
Denne formid-
ler kontakten 
med eksiste-

rende bebyggelse og markere den nye 
inngangen til området (”Portalen”).  Det 
er fire kraftige, skråstilte søyler som bæ-
rer HUB’en. Fagverk i HUBen består av 

HSQ-bjelker i over- og undergurt og rør 
ø219mm, synlig i rommet. Bæresøyler for 
HUB er rør ø508mm.

Kontorskipene
Kontorskipene er helt uten innvendige 
søyler og vertikalføringer. Byggene har 
en spesiell løsning med bæresystem i stål 
utformet som et ”slangegitter” plassert 
utenfor fasaden. Dette gir et åpent og helt 
søylefritt kontorlandskap. 

Bæresystemet
Stabilitet ivaretas av ”slangegitteret” 
som forbindes for hver 4,8 meter. Ved 
hvert knutepunkt er det en ”kniv” som 
forbinder den utvendige konstruksjonen 
med en HSQ bjelke som er opplegg for 
hulldekkene. 

Slangesøyler er rør ø219mm og bjelker 
er integrerte HSQ-bjelker.  Total stålton-
nasje er 770 tonn.

Eksponering
Portalbygget har en fantastisk utnyttelse 
og eksponering av stålkonstruksjonene. 
Byggets unike fleksibilitet muliggjøres av 
at selve stålbærekonstruksjonen ligger 
utenfor yttervegg. Dette gir arbeidsarealer 
uten innvendige søyler og på denne måten 
skaper en unik fleksibilitet i forhold til 
innredning av kontorarealene. ❏

Finalist
Finalist

Hovedbærer 
Fagverket har en total lengde på ca. 192 
meter og en total vekt på ca. 210 tonn.  
Det består av to overgurter og én under-
gurt av stålrør med diameter Ø508. Dia-
gonalene har diameter Ø356. Fagverket 
har høyde på 5 meter og bredde 4,5 meter. 

Gangbane
Gangbanen er opphengt i fagverket med 
hengestenger. Kantene er langsgående bæ-
rebjelker. Bunnplata har påsveiste T-profiler 
for å ivareta stivheten. Som dekke er det 
støpt ei tynn plate lettbetong. Bredden va-
rier mellom 5 og 7 meter. Gangbanen har 
en stålvekt på 200 tonn.

Det er i alt 72 hengestenger av di-
mensjonen Ø36 og Ø42 fra fagverket til 
gangbanen.  Stengene festes til ører ved 
hjelp av gaffelhoder med sfæriske lager.  

Av hensyn til justering er stagene utstyrt 
med hver sin strekkfisk i tillegg til juste-
ringsmulighet ved hvert gaffelhode.

Rekkverk
Som rekkverk på brua er det en 2 m høy 
skjerm av glass.  Skjermen bygges ved 
innspenning langs gangbanens kantbjel-
ker, dvs uten vertikale stolper.  Det er der-
for benyttet laminert glass, både herdet og 
varmeforsterket, med tykkelse 2x12 mm.  

Overflater
Brubanen er belagt med lys asfalt med 
påstrø av lyst stein. Alt konstruktivt stål 
og brubane er malt i en lys, metallisk grå-
farge som reflekterer ulike lys, fra skarpt

solskinn til den fargerike, spektakulære 
lyssettingen på nattestid og i den mørke 
årstiden. ❏


