














UNIVERSITETET STASJON - BLINDERN 
INTENSJONSBESKRIVELSE 
 
Overordnede intensjoner 
 
Ferdselsåren mellom Blindern og Vinderen fikk sitt navn – Blindernveien - i 1850.  
Ved ombygging av Sognsvannsbanen til T-banestandard i 1990 ble Blindernveien stengt og 
fikk navnet Rasmus Winderens vei vest for Sognsvannsbanen. Vi ser det som viktig å 
reetablere den gamle ferdselsårens visuelle kontinuitet i landskapet.  
 
Blindernveiens opprinnelige konkave vertikaltrasé på tvers av daldraget langs 
Gaustadbekken/Sognsvannsbanen vil ved reetablering av ferdselskorridoren måtte få en 
konveks vertikaltrasé i bru over banen. Dette innbyr til å etablere en asymmetrisk bru, som i 
vest lander på høydedraget – Gaustadhaugen - vest for banen. Et landkar på kote 79,5 med 
tilhørende støttemurer vil fange og avslutte landformen i høydedragets sydvestre hjørne og 
danne basis for en særegen bru, som i øst lander på ca. kote + 76,5 ved enden av Apalveien. 
 
Den lineære øst-vestkorridoren, som er beskrevet ovenfor, forholder seg til landskap, 
omgivelser og ferdsel på tvers av stasjon og bane. En spesiell overordnet kontekst er 
gangaksen fra stasjonen til Georg Sverdrups hus og biblioteksparken. 
 
Ny bru med ramper og trapper skal funksjonelt tilrettelegges for gående, trillende og travle 
syklister, men foreslås altså relatert mer til omgivelsene enn til stasjonsanlegget. Selve T-
banestasjonen foreslås avgrenset, møblert, utstyrt etc. ihht. T-banens metrostandard.  
 
Kjøretrafikk 
 
Blindernveien, som kjørevei foreslås videreført i Problemveien, mens dagens Blindernvei på 
strekningen fra Problemveien til Blindern stasjon forbeholdes gang-/sykkeltrafikk (inklusive 
kjøring til boligene i Blindernveien 46 til 61).  
Apalveien avsluttes med snuplass mot Blindernveien, ihht. reguleringsplanen. 
Kjøretrafikk til parkanleggets driftsavdeling foreslås skiltet fra snuplass i Apalveien via 
kjørbart gangareal langs nordsiden av ny bru. 
Rasmus Winderens vei opparbeides ihht. reguleringsplanen, som antyder snuplass på privat 
grunn. 
 
Gang-/sykkeltrafikk 
 
Separat sykkelvei etableres fra Problemveien ned bakken til stasjonsplassen og videre over 
banen i separat trasé på bruas nordre halvdel. Sykkelveien videreføres i nevnte 
ferdselskorridor mot Vinderen. Ved å legge sykkeltraséen på nordre halvdel og gangtrafikken 
med tilknytning til trappene fra stasjonen til søndre halvdel av brua, fjernes all kryssing av 
sykkeltraséen i hele bruas lengde.  
Bruas vertikaltrasé og tilliggende rampe har stigning 1:17,5 (uten reposer i sykkeltraseen), 
som gir stigning 1:15 med 1,5 meter lange reposer pr 60 cm stigning i gangtraseen (motivert 
ut fra tilsvarende ramper som er under bygging på Ullernåsen T-banestasjon). Brua vil 
dermed være betydelig slakere enn Blindernveien opp til Problemveien (ca. 1:11,5). 
 



Gangvei til forskningsinstitusjonene i Gaustadbekkdalen føres fra vestre plattform nordover 
langs banens vestside hvor den møter eksisterende gangvei gjennom skogholtet øst for 
Gaustadhaugen barnehager til øvre brunivå på kote +79,5. 
Gangvei fra vestre plattform føres i rampe 1:15 med reposer opp til gang-/sykkelveien retning 
Vinderen. 
Snarveier i form av trapper fra plattform til bru er skjøvet vekk fra plattformen av hensyn til 
eksisterende kummer og ledninger. 
 
Turveier 
 
Turveiene i ferdselskorridoren møtes på brua og stråler derfra ut i traséer langs Apalveien, 
Blindernveien, Gaustadalléen og gangstrøkene for øvrig. Turveien øst for Sognsvannsbanen 
sørover er skissert på landskapsplanen. Turveitraseene er på planen tydeliggjort med 
nyplanting av trær og belysning. 
 
Gaustadbekken 
 
Vannstanden ligger for lavt (ca. kote +73,5) til å kunne utnyttes som attraktivt vannspeil på 
stasjonsplassen. Det åpne bekkeløpet nordøst for plattformen kan i beste fall renskes og 
ryddes og gis en distinkt innføring under plassgulvet. Eksisterende åpne bekkeløp syd for 
stasjonen har kvaliteter som kan utvikles, for eksempel ved å rydde og skjøtte området langs 
bekken og turveien. En ide kan være en visuell spalte eller lignende i plassgulvet for å 
synliggjøre bekkeløpet under stasjonsplassen. 
 
T-banestasjonen 
 
Stasjonens særpreg og karakter som universitetsstasjon ligger i tilpasningen til landskap og 
omgivelser, stasjonstorgets formale og funksjonelle tverrakse mot Blindern-platået, 
landkarenes forankring til landskapet i vest og stasjonstorget i øst og selve bruspennet som en 
logo for stasjonen - Universitetet Blindern. 
 
Dette og forutsetningen om at T-banens metrostandard skal være gjeldende - samtidig som 
metrostandarden ikke er endelig definert - gjør at vi begrenser våre innspill til å illustrere 
plassering av 28 meter lange letak med validatorsperrer og billettautomater under egen 12 
meter takmodul. Videre møblering av plattformområdet inkluderer bl.a. benker, lenestøtter, 
infoelementer, avfallsenheter for kildesortering og reklamemontere. 
Oppgradering av plattformene utenfor det foreslåtte stasjonstorget må utvikles ihht  
metrostandard ved detaljprosjekteringen. Et enkelt tiltak kan være å kle støyskjermer og  
gjerder med klatrevekster for å gjøre disse mindre attraktive for tagging. 
 
Stasjonsplassens arkitektur og funksjon 
 
Arkitektonisk vil stasjonen få sitt særpreg gjennom den foreslåtte tilpasningen til stedet og 
landskapet i samspill med en oppgradering av stasjonen til metrostandard.  
Bruspennet er spesielt utviklet for å gi anlegget en ekstra kvalitet og bli en logo for 
Universitetet stasjon - Blindern. Stasjonsplassen foreslås utformet og utstyrt som T-banens 
hovedentré til Universitetet - Blindern. Det store plassgulvet, som også overlapper sentrale 
deler av plattformene, danner et tilnærmet horisontalt belagt plan på ca kote + 76. Brua med 
østre landkar, som lander på dette planet, tar imot og fordeler gang- og sykkeltrafikk til og fra 
universitetet og videre over banen vestover.  



Dette atkomsttorget forutsettes utformet, møblert og utstyrt spesielt rettet mot universitetet 
med kart, informasjonstavler, oppslagstavler, møbler etc. I beste fall koordinert med en 
opprusting av tilliggende private anlegg til serveringssted.  
 
Tekniske forutsetninger 
 
Planforslaget forholder seg til reguleringsplanen, men omdisponerer trafikkformålene 
innenfor områder regulert til offentlige formål. Spor og plattformer er geometrisk uendret. 
 
Tekniske anlegg i grunnen 
Forslaget er på best mulig måte tilpasset fjernvarmetraseen, kummer og de tyngste VA-
installasjonene. Betong støttemurer, landkar etc. som nødvendigvis må krysse underliggende 
ledninger forutsettes utkraget over ledningene, samtidig som det må iverksettes tiltak som 
sikrer tilgang til underliggende ledninger. 
 
Det ca. 40 m lange bruspennet forutsettes bygget med elementer av stål, som kan monteres 
uten, eller med minimal, stans i driften av banen. Brudekke på gangvei og sykkeltrase 
forutsettes i asfalt med vannbasert snøsmelteanlegg i hele bruas lengde. 
 
Trær og annen overordnet vegetasjon 
 
Flater på støttemurer og landkar som er utsatt for tagging forutsettes i størst mulig grad dekket  
med vekster (Urban natur). Dels som hengende vekster fra overkant mur og dels som  
klatreplanter fra spalter ved murfoten.  
Nyplanting av trerekker, som er vist på planen, skal tydeliggjøre  
ferdselslinjer/turveier og sammen med omliggende parkskog.  (Studenthjemmet,  
Gaustadhaugen og tilliggende hager) styrke den romlige opplevelsen. 
For å tilpasse anlegget til labyrinten av tekniske anlegg i grunnen har vi måttet nedprioritere 
hensynet til eksisterende vegetasjon i selve anleggssonen. Beskyttelsestiltak knyttet til utsatte 
trær i tilliggende terreng, må vurderes nærmere.  
 
Belysning av veier og plasser 
 
Plattformrommet forutsettes belyst ihht. metrostandard. 
Belysning over og under brua tenkes knyttet til sentrale bærekonstruksjoner. 
Belysning på veier og plasser forøvrig er i prinsippet vist på planen som punkter og følger i 
hovedsak alleer og møbleringssoner. 
 
Universell utforming 
 
Det er under gang-/sykkeltrafikk foran angitt stigningsforhold på bru og ramper. Gang-
/sykkelstrøk forutsettes lagt til rette med trillevennlig belegg, nedsenk etc. Over plasser og 
frem til målpunkter anordnes orienterende ledelinjer. Dette må utvikles videre. 
Ikke minst på grunn av universell utforming, men også stasjonens oppgradering til full 
Metrostandard foreslår vi at bru og østre landkar utstyres med vannbasert snøsmelteanlegg. 
Veier, plasser og ramper for øvrig kan lett snøryddes med god plass til snølager. 
 
 
 
 



Materialer og kostnader 
 
Kostnader T-banestasjonen har i følge programmet sideplattformer som er utformet i 
henhold til teknisk standards minstekrav. Vi har etter dette ikke kalkulert med omlegging av 
plattformkanten. Vi forutsetter videre eksisterende støyskjermer beholdt inntil eventuelt 
alternativ metrostandard er utviklet. Det samme gjelder plattformene, unntatt på sentrale deler 
hvor tversgående stasjonstorg overlapper plattformgulvet. Anslåtte kostnader for 28 meter 
lange letak inkl. validatorsperrer og billettautomater under egen 12 meter takmodul er usikre, 
men kalkulert ihht. tilsvarende for jernbaneverket. 
 
Kostnadsnivå forøvrig forutsetter generelt rimelig, men ikke billig, standard på veier, plasser 
og grøntanlegg. Den sentrale stasjonsplassen med bru og landkar foreslås mer påkostet. 
 
Bru og landkar med tilhørende støttemurer og trapper bygges i kvalitetsforskalet betong. 
Stasjonsplassen bygges med kvalitetsbetong i belegg, trapper og kanter. Alternativt kan 
stasjonsplassen bygges i naturstein relatert til tilsvarende anlegg på Blindernplatået. 
Gangveier og fortau, som blir en del av det offentlige veinettet, belegges med asfalt og kantes 
med naturstein.  
Sykkelveien forsenkes i gangstrøket med skråskåret kantstein og belegges med asfalt i egen 
valør. 
Vannbasert snøsmelteanlegg i bru og østre landkar forutsettes tilknyttet fjernvarmeanlegget. 
Møbler og utstyr på stasjonsplassen forutsettes relatert til universitet. 
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UNIVERSITETET STASJON - BLINDERN

Delområder Delsum Delområder Delsum

0 RIGG, DRIFT, USPESIFISERT 20 % 3 611 175 4 Vestre landkar inkl. tilliggende støttemurer enh mengde pris sum 

Konstruksjoner Landkar/forankring av bruspennet inkl. i bru

1 Veier og plasser på terreng + grønt sideterreng enh mengde pris sum Tilliggende støttemurer inkl.brystning m2 300 4 000 1 200 000

Trapp fra bru til stasjonsplanet m2 25 2 500 62 500

Konstruksjoner Ingen bygningsmessige konstruksjoner

  Vann og avløp Overvannsrist ved enden av snøsmeltesonen m 6 2 000 12 000

Vann og avløp Overvannskummer og ledninger på veier og plasser stk 5 8000 40 000 Vannbasert snøsmelteanlegg i gang-/sykkelbanen m2 100 300 30 000

0

El-tekn.anlegg Belysning gang-/sykkeveier stk 20 15000 300 000

 Riving/demontering av eks. belysning r.s. 1 50000 50 000 El-tekn.anlegg Belysning med under pkt. 1 veier og plasser

Veier og plasser 

Overbygning + asfalt på gang-/sykkelveier og ramper m2 1600 300 480 000 Veier og plasser Med under pkt. 1 Veier og plasser

Oppretting og reasfaltering av kjøreveier/vendeplasser m2 1200 150 180 000

Kantstein langs gang-/sykkelveier m 700 600 420 000 Grøntanlegg Klatre-/hengeplanter på støttemurer m 150 500 75 000

Kantstein langs kjøreveier og snuplasser m 200 700 140 000

Nedsenk gangfelt m 24 2000 48 000 Sum delområde 1 379 500

Ledelinjer etc i belegget m 115 500 57 500

Gang/sykkelsti med grusdekke, gjennom skogen m2 150 160 24 000

5 Bruspenn enh mengde pris sum 

Grøntanlegg Istandsetting av sideterreng og tilsåing m2 4000 150 600 000

Alletrær stk 35 5000 175 000 Bruspenn komplett m2 260 20 000 5 200 000

Klatre/hengeplanter m 20 500 10 000

Sum delområde 5 200 000

Diverse Trafikkskilt stk 5 3000 15 000

6 T-banestasjonen enh mengde pris sum 

Sum delområde 2 539 500

Konstruksjoner Plattformgulv, eksisterende asfalt

 Plattformgulv betong, del av stasjonsplass kvm 285 1800 513 000

2 Stasjonsplassen enh mengde pris sum Ledelinjer etc i belegget m 12 500 6 000

Plattformkant uendret

Konstruksjoner Støttemur mot bekk nord for østre landkar m2 40 4 000 160 000 Hulkil plattform, bakkant lm 60 500 30 000

Utvidet dekke/bru over bekkeløp langs støttemur m2 15 2 000 30 000  Letak 28m m. belysning, stål/glass kvm 224 10000 2 240 000

Fundamnet for letak, betong m 56 2000 112 000

Letak 12 m m belysning, stål/glass kvm 96 10000 960 000

Vann og avløp Enkel avrenning til underliggende bekk ved åpne renner 

og rister r.s. 1 20 000 20 000 Systemvegg u.tak, stål/alu/div lm 30 3000 90 000

Systemvegg øvrig plattf, stål/alu/div(eks. støyskjerm)

Veier og plasser Overbygning plassgulv inkl.fjerning av asfalt m2 1 100 275 302 500 Vegg-tett, evt. eksist s-vest, stål/alu/div(eks. støyskjerm)

Ekstra oppfylling ved heving av eks. plass ca 1 m m3 500 250 125 000 Gjerde-åpen, n-øst, stål lm 50 1000 50 000

Belegg plassgulv med kvalitetsbetong. Inkl. mønster eller 

lignende m2 1 100 1 800 1 980 000 Driftsporter stk 2 20000 40 000

Ledelinjer etc i belegget m 95 500 47 500 Benker, alu/tre stk 12 8000 96 000

Kanter/avgrensning av beplantning etc. m 25 1 500 37 500 Lenestøtter, alu/tre stk 22 6000 132 000

Trappetrinn under bru for å sikre takhøyden m 60 1 000 60 000 Avfallsbeholdere, stål/alu stk 10 10000 100 000

Infomontre, alu/glass stk 6 15000 90 000

Veggelementer, alu/glass kvm 100 2000 200 000

Grøntanlegg Trær med plantekasse komplett stk 6 15 000 90 000 Lysmaster, stål/div (eksistrerende beholdes)

Klatre-/bunnvekster m2 105 500 52 500 Sperrer, stål/div stk 12 KTP leveranse

Rensk og rydding langs bekkeløp m2 110 200 22 000 Billettautomater, stål stk 2 KTP leveranse

Reklamemontre, alu/glass stk 6 JCDecaux lev.

Diverse Basismøblering skissert på planen r.s. 1 50 000 50 000 Grøntanlegg Klatre-/hengeplanter på skjermer og gjerder m 60 500 30 000

Informasjonskilt etc r.s. 1 25 000 25 000

Utstillingsmontere/plakatsøyler stk 2 25 000 50 000 Sum delområde 4 689 000

Sum delområde 3 052 000 Prosjektering 10% av byggekost 2 166 705 

Totalkostnad eks mva 23 833 755

3 Østre landkar inkl. rampen opp til bruspennet enh mengde pris sum 

Konstruksjoner Landkaret/forankringen av bruspennet inkl. i bru

Støttemurer m2 130 4 000 520 000

Telefrie masser mellom murvangene m3 390 300 117 000

Rekkverk m 75 2 500 187 500

Trapp fra bru til stasjonsplanen r.s. 1 200 000 200 000

Vann og avløp Rist i bunn rampe m 6 2 000 12 000

Vannbasert snøsmelteanlegg i gang-/sykkelbanene m2 225 300 67 500

Veier og plasser Overbygning + dekker av asfalt m2 225 275 61 875

Midtdeler mellom gangvei og sykkelvei m 30 1 000 30 000

Grøntanlegg Klatreplanter med under stasjonsplassen

Sum delområde 1 195 875


