
TELEPLANBYEN
Planforslag for Teleplanbyen vest og Teleplanbyen øst
Bak forslagene står Teleplan Eiendom og Fredensborg Bolig  15.03.23



▲ Felles visjon for utviklingen av området▲ VPOR Lysakerbyen og KDP3 Fornebu

Felles visjon – Planprogram – VP0R/VPKL



Fornebuporten T-bane stasjon 

Høy arealutnyttelse rundt T-banestasjon

Tilrettelegging for en tett og urban transformasjon i nedslagsfelt til ny T-banestasjon



Hovedgrep - Nye sammenhenger i bystrukturen  



Hovedgrep – 5 minutters by med nærsenter for nabolaget



Hovedgrep – park rundt de bevaringsverdige villaene



Hovedgrep – Næringsbebyggelse og forlengelse av veilokk skjermer for støy



Hovedgrep – Kvartalsstruktur med nye urbane kvaliteter



Formål og program i Teleplanbyen

Nøkkeltall Teleplanbyen vest og øst:

Rundt 670 boliger
900 - 1200 arbeidsplasser
90 - 110 barn i barnehage

500 m2 felles innendørsarealer for boligene
400 m2  boligpilot 
2 100 m2 utadrettet virksomhet
4 123 m2 offentlig tilgjengelig park

Nøkkeltall Arcanum
700 – 1 100 arbeidsplasser



Plankart Teleplanbyen vest Plankart Teleplanbyen øst 



By- og boligkvalitet

• Tydelig definerte byrom, med gode kantsoner, gir 
trygge og hyggelige byrom

• Klar hierarki i det offentlige rom
• Variert arkitektur
• Høy første etasje
• Tilgjengelighet for alle
• Store, lune gårdsrom
• Varierte møteplasser og rekreasjonsarealer i 

umiddelbar nærhet av boligen
• Gode forbindelser til og fra tilliggende områder som 

gir gode forutsetninger for et godt forankret nabolag
• Nærsenteret gir nærhet til tjenester og tilbud
• Tett nett av forbindelser, mange snarveier 
• Kort vei til t-banen
• Bilfrie og trygge forbindelser
• Variert boligtilbud
• Felles arealer innendørs
• Småskala næringsvirksomhet tilknyttet boligområdet
• Materialkonsept med naturlige materialer, som har 

lang levetid
• Fargekonsept med lokal forankring



Illustrasjonsplan Teleplanbyen 
vest og Teleplanbyen øst



Prosess og medvirkning

- 2020-05 Digital informasjon og medvirkning. 
- 2020-06 Medvirkningsaktiviteter med barnehager
- 2021-10 Åpent informasjonsmøte og medvirkningsarrangement i 

planområdet
- 2023-03 Offentlig høring

www.teleplanbyen.no

Forbindelser og koblinger
- Det ble jobbet mere med snarveier i området, som komplementerer det tette nettverk av 

forbindelser som ligger til grunn for plangrepet.

Byrom og programmering
- Større oppmerksomhet på volumoppbygging og byromsopplevelse i Fornebuveien. Spesielt hensyn 

til møte mellom Lilløyveien, Fornebuveien og planområdet. 

Arkitektur
- Stor oppmerksomhet på utforming av kantsonen, utforming av første etasjen, variasjon i 

volumoppbygging og i utforming av fasaden for å dempe høydevirkning og fokusere på kvaliteter og 
variasjon i en kompakt bystruktur. 

Grønt
- Forstå terrengforskjeller i den sentrale parken som en kvalitet og bevare mest mulig av 

eksisterende terreng og vegetasjon sentralt i området. Inngrep for å legge til rette for lek og 
opphold skal derfor være mest mulig skånsomt. 



Bærekraft - byplangrep

Gode rammer for redusert transportbehov og et 
kortreist hverdagsliv:

• Kompakt byutvikling ved ny T-banestasjon
• Bystruktur, som utvikles i et viktig 

koblingspunkt mellom Fornebu og Lysaker 
• Etablering av nærsenter, møteplasser og 

rekreasjonsområder

Gode rammer for gode sosiale felleskap for både 
nabolag og naboskap:

• Kvartalsstruktur med skjermede fellesarealer
• Varierte og godt definerte oppholdsrom og 

møteplasser med offentlig karakter
• Bolignære rekreasjonsarealer
• Mange gangforbindelser og snarveier 



Bærekraft - prosjekt

Miljøambisjon for prosjektet:
• Næringsbebyggelsen skal ha miljøklassifisering etter 

BREEAM-NOR med mål om å oppnå «Excellent»

• Boligbebyggelsen innenfor planområdet skal ha 
miljøklassifisering etter BREEAM-NOR med mål om å 
oppnå «Very good»

Mobilitetspilot innen framtidsrettet/grønn mobilitet
med mål om økt bruk av bærekraftig mobilitet og 
redusert behov for egen privatbil:
• Bildeling – fra lukket til åpen bilpool
• Vare sentral i parkeringskjeller

Boligpilot for å belyse bo konsepter beregnet på 
målgrupper som ikke finner det de leter etter i dagens 
boligmarked og som har et ønske om felleskap i 
hverdagen. 

Sikret fellesarealer i hvert kvartal som sosiale 
møteplasser for nabolagene. 



Fasader, farger og materialitet  

• Det foreslås å utarbeide et fargekonsept, med lokal 
forankring, med f.eks farger brukt i den eldre 
bebyggelsen på Lagåsen og i omkringliggende natur.

• Det er ambisjoner om å bruke miljøvennlige og robuste 
materialer i byggene, hovedsakelig tegl og treverk. 
Ombruk av noen byggematerialer vurderes.

• Boligkvartalene skal ha varierende farge og 
materialbruk.



Kulturminner

Teleplanbyen i møte med Lagåsen: 

- Direkte møte mellom planområdet og Lagåsen
forekommer to steder ( A og C) 

- Næringsbebyggelse i Fornebuveien utgjør en 
mellomsone i områdene B og D

- Den visuelle opplevelsen av Teleplanbyen fra Lagåesen er 
begrenset fra de fleste steder grunnet topografi og 
vegetasjon. 

- Øverste taksilhuett er lavere enn Villa Lagåasen ( se snitt 
) I tillegg vil man få en perspektivisk ( forminskende) 
virkning i synsfeltet fra Villa Lagåsen over Teleplan 



Teleplanbyen vest i midlertidig situasjon uten Teleplanbyen øst



TELEPLANBYEN VEST 

T E L E P L A N B Y E N  V E S T



Illustrasjonsplan – Teleplanbyen vest



Plangrep – Teleplanbyen vest

• Åpne kvartaler rundt to gårdsrom
• Typologi: Punkthus 
• Variasjon i volumoppbygging
• Bevaring av landskapstrekk
• Tilpasset terrenget
• Skreddersøm mot byrommet
• Variert takform og høyder, forskyvninger i plan
• Flere hjørner, som gir gode bokvaliteter



Sett fra Arnstein 
Arnebergsvei

Sett østover Magnus 
Poulssons vei



Store indre gårdsrom 





Store åpne gårdsrom 



T E L E P L A N B Y E N  Ø S T





Plangrep - Teleplanbyen øst

• Veilokk legger sterke føringer for utformingen
• Oppfylle krav til konstruksjon, samtidig med etablering av en 

sammenhengende bystruktur 
• Plassering og utforming av bebyggelsen som bygger opp under 

den urbane aksen både i form og funksjon 
• Forskyvninger og åpninger i plan
• Variert takform og høyder
• Parkeringen flyttet til næringstomten

Føringer for bebyggelse på lokk





Kontorbygget – grep/konsept
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