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’Urban Nature’ – stasjonsprogram for T-banen 

UllerNåseN sTasjoN
Re iulf  Ramstad aRkitekteR as

teks t :  Re i u l f  Ramstad  ark i tek te r  as .  fo to :  Rober to  detran i ,  Re i u l f  Ramstad  ark i tek te r  as
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arkitektoppdraget ullernåsen stasjon var 
resultat av 1. premie i en arkitektkonkur-
ranse i 2002 om stasjonsprogram for 
Oslos t-banestasjoner - konvertering til 
metrostandard – en ambisiøs satsing på 
oppgradering av stasjonene i t-banenettet. 

Her følger utdrag av beskrivelsen for 
konkurranseprosjektet med motto ’urban 
Nature’, utarbeidet i samarbeide med Odd 
thorsen as og Bjarne aasen/13.3 land-
skapsarkitekter. de tre samarbeidende 
firmaene dannet arbeidsfellesskapet 
metrodesign. 

’Urban Nature’
Byen blir tettere, urbane knutepunkter 
viktigere og kravet til mobilitet er økende. 
Å transformere t-banenettet i Oslo til 
metrostandard er en omfattende og kre-
vende oppgave. ingen andre arenaer i det 
offentlige rom representerer en tilsva-
rende mulighet til å kommunisere med så 
mange, så direkte, så nært og så ofte.

Prosjektet søker å formidle innovasjon 
gjennom tolkningen av Oslo. Byen; en 
atypisk europeisk hovedstad i vekst med 
markante klimatiske variasjoner. en metro-
modell for Oslo må ha et røffere formsvar 
enn den kontinentaleuropeiske forfinethe-
ten. Prosjektets særpreg er en ekstremt 
bevisst bruk av elementer og materialer 
som bygger opp om byens lynne og ka-
rakter, samtidig som det utgjør et pragma-
tisk svar på et grep som kan transformere 
hundre stasjoner. 

Prosjektet er fundamentert på spen-
ningsfeltet mellom kompleksiteten i behov 
og store kontekstuelle variasjoner. dette 
gjør prosjektet særdeles tilpasningsdyktig.

metrOslo vil avtegnes i landskapet som 
en pulserende korridor hvor t-banens 
uttrykk er brutt ned og erstattet med en 
visuell identitet og en brukerlogistikk av 
urban karakter.

et metrosystem er sammensatt av 
svært mange tekniske, arkitektoniske og 
design messige delprosjekter som sammen 
danner en helhetlig visuell opplevelse 
- det etterlatte inntrykk. Opplevelsen av 
metrosystemet skal preges av et samspill 
mellom stedets egenart, stasjonsanleg-
genes arkitektoniske/designmessige 

Overdekke t  rampe – de ta l j  h iml i ng

Rampe
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Adresse:		 Ullernåsen	stasjon,	Silurveien,	0380	Oslo

oppdragsgiver: KTP – Kollektivtransportproduksjon as

arkitekt: reiulf ramstad arkitekter as

rIB: Dr. Ing. a. aas-jakobsen as 

entreprenør: Veidekke asa 
Utførende betong: Veidekke asa

Areal:	 4.750	m2

Betongleverandør: NorBetong

Ferdigstilt:		 2008

Konstruksjon:  Plasstøpt betong

Materialer: Hovedmaterialet i stasjonen er betong, i hovedsak støpt med bordforskaling. 
Detaljer (håndløpere, opptrinn i trapper) er i rustfritt stål og Corten-stål. 
langs terrengmurer og støttemurer løper kontinuerlige blomsterbed beplantet 
med klatreplanter som med tiden vil danne en grønn vegg.

uttykk og metrovognenes høyteknologiske 
karakter. 

de utvendige stasjonsanlegg deles i det 
ytre- og indre miljø, med grensesnitt langs 
ytre plattformkant, metrOslo skal manifis-
teres ved en identitetsbærende struktur for 
disse miljøer. 

det ytre miljøet – terrengbearbeiding, 
vegetasjon, tilfartsveier, parkering etc., 
løses og bearbeides iht stedets karakter.

det indre miljøet – publikumsområdet 
– har plattformen som det sentrale, et 
moderne metrorom. Plattformen avgrenses 
mot det ytre miljø med en servicevegg 
som inneholder alle publikumsrelaterte 
funksjoner; klimabeskyttelse, informa-
sjons-og serviseelementer, belysning etc. 

denne løsningen er et av hovedele-
mentene i stasjonskonseptet og bidrar til 
å gestalte stasjonen i landskapet og bli 
metrOslos landemerke, også i fjernvirkning.

undergang mot  rampe

s i t uas j on  –p lan
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Ullernåsen stasjon
ullernåsen stasjon på kolsåsbanen er det 
ene av to oppdrag som ble tildelt ar-
beidsfellesskapet metrodesign i 2008 som 
resultat av konkurranseseieren. (det andre 
oppdraget var oppgradering av fjellrom-
met, Carl Berners plass stasjon.) møble-
ringselementer, lehus og lysmaster ble 
utviklet for å ha en generell gyldighet for 
øvrige stasjoner som skulle oppgraderes 
til metrostandard, og disse er blitt viktige 
elementer i ”metrostandard-signaturen”, 
også for oppdrag tildelt andre arkitekter.

Hovedmaterialet i stasjonen er betong, 
i hovedsak utført med bordforskaling. de-
taljer (håndløpere, opptrinn i trapper) er i 
rustfritt stål og Corten stål. langs terreng-
murer og støttemurer løper kontinuerlige 
blomsterbed beplantet med klatreplanter 
som med tiden vil danne en grønn vegg 
(et viktig element medtatt fra konkurran-
sekonseptet ’urban Nature’). 

  

har 15 års erfaring fra idé til ferdigstilling av prosjekter med høy kvalitet, som bl.a 
trollstigen turistvegprosjekt og Høgskolen i Østfold. 
firmaet har arbeidet med ulike problemstillinger og oppgaver nasjonalt og internasjonalt, 
og har mottatt en rekke priser for sine prosjekter bl.a gjennom premiering i mer enn 2/3 
av alle konkurransedeltagelser. 
Reiulf Ramstad arkitekter har 15 dedikerte medarbeidere med allsidig arkitektonisk 
erfaring og spissfaglig kompetanse.
 www.rra.no

trapp opp t i l  s tas jonsområde t


