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

Felles visjon – planprogram – VP0R/VPKL



Ny T-banestasjon

Høy arealutnyttelse rund kollektivknutepunkt  

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



Nye sammenhenger i bystrukturen. 
Ny destinasjon og nytt nabolag.



Bevaring av kvaliteter i området 



Støyskjermende bebyggelse og nytt hovedkontor til Teleplan



Nye urbane kvaliteter 



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



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



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



Helhetlig plangrep



www.teleplanbyen.no
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