
HOLMENKOLLEN VM 2011 BAKKEKONSTRUKSJONEN

Ønsket om på best mulig måte å gjenskape dagens bakkeprofil, har resultert i en bjelkekonstruksjon som er innspent i 
foten og som bæres av en tårnsøyle, og med en utkragning som ved toppen bærer et tre-etasjes toppbygg (tårnbygget) 
som ivaretar de programmerte funksjonene.
Det konstruktive tema er den likesidede trekanten som et tynnvegget kasseprofil i stål.
Det torsjonsstive trekantprofilet er velegnet for å oppta de forskjelligartede påkjenningene som en hoppbakke utsettes 
for. 
Formen på de bærende konstruksjonene er gunstig for vindpåkjenningene.
Valg av stål i konstruksjonen er gunstig både i forbindelse med innfesting av heiskonstruksjoner og tilkobling til tårnby-
gget, som også vil være et stålbygg.

Ovarennet bæres av et torsjonsstivt stålprofil, utformet som en lukket likesidet trekant. Profilet bærer den utkragete 
enden med tårnbygget og hele ovarennets nedre del, samt all vindlast.
De store stålplatene blir innvendig avstivet med oppbyggingen av rømningsveien i midten og av nødvendige bulbstål 
fastsveiset på innsiden.
Ytre del av ovarennet med spor og trapper krager ut fra bæreprofilet, men vil statisk samvirke med ”trekanten”. 

Ovarennets hovedprofil føres rettlinjet ned i kulbygget for å etablere en gunstig landing for heisene og for å gi en ras-
jonell innspenning av hovedprofilet.
Ovarennprofilet føres ut over kulbygget og ender i en utkraget del ved hoppkanten. Bæringen av denne delen av 
ovarennet utføres også som en bjelke / platekonstruksjon i stål, som støtter seg ned på kulbygget.

Også tårnsøylens profil består av et lukket stålprofil, utformet som to likesidede trekanter satt mot hverandre. Dette vil i 
tillegg til ønsket arkitektonisk form også være gunstig hva gjelder vindlast og konstruktiv kapasitet. 
Tverrsnittet gir en slank tårnsøyle, en slankhet som visuelt forsterkes av formen.
Koplingen til ovarennkonstruksjonen skjer ved opplegg av ”trekantprofilet” og en søyle som bærer den usymmetriske 
delen av ovarennet. Dette gir samtidig et effektivt opptak av torsjon hvor tårnsøylen da deltar.
Tårnet vil videre inneholde en av de tre rømningsveiene. Tårnsøylens fundament utføres i betong.

Bakkens dynamiske forhold er vurdert og det er konkludert med: 
Vindteknisk sett er det ingen grunn til å forvente at det er knyttet noen spesielle problemer til dette tverrsnittet som 
f.eks, store svingninger pga virvelavløsning eller galloping, der begge er svingninger på tvers av vindretningen, men 
ved ulik vindhastighet. Masse- og stivhetsegenskapene vil derfor bli endelig valgt slik at de laveste egenfrekvensene 
ligger utenfor et område hvor det er fare for uakseptable vindinduserte svingninger i og på tvers av vindretningen. Vi-
dere vil det sikres at de fundamentale egenfrekvensene heller ikke skaper vibrasjoner som kan oppfattes som ube-
hagelige ved noe lengre opphold i tårnet, som f.eks, ved langvarige konkurranser. 

Overflatebehandlingen av stålet er svært viktig pga vanskelig tilgjengelig vedlikehold. Det er derfor tenkt utført som de 
strengeste krav som Vegvesenet setter til sine brukonstruksjoner i utsatt vestlandsklima. Dette innebærer sandblåsing, 
sinkpåsprøyting, priming, to beskyttelsesstrøk maling og to strøk dekkmaling. I et relativt tørt klima, som på Holmenkol-
len, skulle dette gi en svært god og varig beskyttelse.

Figur 1. Vindskjerming i tilløpet. Denne skjermen er av glass. 
Fargeskalaen viser fraksjon av vindhastigheten i omgivelsene. 
Eksempelvis er 0.5 en vindhastighet på 50% av vindhastigheten 
som treffer tilløpet. (grønn) Vind fra høyre i bildet. Rød farge 
viser høy vindhastighet, blå farge viser lav vindhastighet. 

TÅRNBYGGET 1:200
Heisene er gjennomgangsheiser; når de kommer opp går man rett 
inn i nederste etasje. Man beveger seg i ytterkant av planen. Lager, 
toaletter, teknisk rom, heis og trapp er plassert i en kjerne. Etasjens 
høyde (netto 320 cm) følger av dockingen av heisene. Dette, og 
rettløpstrappen, forenkler transport av ski. Andre og tredje etasje 
har høyde 250 cm.
I annen etasje ligger hoppernes rom, isolert fra trappen. Og docking 
for sporsetteren. I tredje etasje ligger utsiktsrom/café med kjøkken. 
Tredje etasje er noe knappere enn programmet, fordi tårnbygget 
ellers kan virke for stort. Til gjengjeld er etasjen bruksdyktig, med 
muligheter for effektiv møblering. Det kan arrangeres egne selskap i 
hoppernes rom. Det kan installeres eget løftebrett (skrueheis) mel-
lom etasjene, se plan.
Ved utsiktsrommet er en balkong, vendt mot hoppet. Denne gir 
beskyttelse for utgangene under, og her etableres utvendig rømn-
ing fra 3.etasje til ovarennets trapper. Ved siden av rømning ned 
ovarennets trapper, langs sporet, er det rømning inne i ovarennet. 
I tillegg er det etablert en rømningstrapp i ovarennets tårn, for det 
tilfelle at ovarennet lenger nede (oppå og inni) skulle være satt ut av 
funksjon. 
Tårnbygget bygges som en egen modul og heises på plass. 
Midtveggen og trappeveggen i de to nederste etasjene etablerer, 
sammen med dekkene, den bærende konstruksjon. I de to øverste 
etasjene ligger ytre vertikale bæring som frittstående søyler, - bak 
en sammenhengende glassfasade. Søylene bærer taket.
Areal tårnbygg (BRA) 1.et.= 62 m2    2.et.= 72 m2    3.et.= 78 m2

DOMMERTÅRNET
Er formet som et eget bygg, med adkomst fra bakkenivå og fra 
gangbanen ved øverste rad i søndre jakkeslagstribune. Bygget 
står fritt fra tribunen, noe som innebærer at skogen kan komme 
helt inn til tribunene, og ramme disse inn. Det er konstruert som et 
tårn i betong, med en utkragende betongskive (plassert i vegglivet 
der dørene til boksene ligger). Byggets langfasade er lagt 
parallelt med unnarennet, slik at sikten til hele bakken er ivaretatt. 
Vinduene har et felt vendt mot hoppet, også av hensyn til sikt. 
Taket er tilgjengelig. Det kan installeres heis i bygget.

VINDSKJERMING
Strategien for å skjerme bakken er delt opp i fire, avhengig av hvor hopperen befinner seg.
1. I øvre del av tilløpet
2. overgangen tilløp – hopp
3. hopp og kul
4. unnarenn – nedslag

Metoden for å beregne vindskjerming baserer seg delvis på numeriske simuleringer. Omfanget av slike beregninger 
begrenser seg her til todimensjonale simuleringer, som gir et førsteinntrykk av vindforholdene. Tredimensjonale simul-
eringer gir mer realistiske data om vindforholdene og utføres i forbindelse med detaljprosjektering.

Øverst i tilløpet planlegges det å skjerme hopperne ved hjelp av skråstilte glassvegger med høyde 2 meter over sporet. 
Glassveggen skal ikke være porøs, på grunn av den lille avstand fra glassvegg til hopper. Figur 1 viser
vindforholdene i tilløpet. Skråstilling av veggene i tilløpet bidrar til en god vind-situasjon.

Overgangen tilløp – hopp
Her planlegges det to sett med skjerming. Innerst mot hopperen vil skjermingen fra tilløpet fortsette. I tillegg til dette vil 
det være en ytre porøs skjerm (porøsitet 33%) med økende avstand fra hopperen, i samsvar med programmets plas-
sering av vindskjermen. Skjermen er festet fysisk til ovarennet. Det etableres en bunn i denne skjermens konstruksjon. 
Bunnen bidrar, som en omvendt flyvinge, til et undertrykk under ovarennet. Dette styrker skjermingen, og er bakgrun-
nen for at det er åpent under denne delen av tilløpet. Skjerm og vegg tenkes bygget av konstruktivt glass, for å gjøre 
lite ut av seg. Slik tenkes vindskjermingen her å kunne være fast. Alternativt kan skråskjermen etableres med duk, og 
eventuelt fjernes når bakken ikke er i bruk. Figur 2 viser situasjonen.
Under nedre del av denne skjermingen etableres et gardin (som port) som stenger for vind bakfra under hoppet.

Hopp og kul
Fra et punkt ca. 5 meter bak hoppet etableres en skjerm langs kulbyggets ytre kanter, i strekket ned til jakkeslagstrib-
unene. Denne skjermen etableres med master c/c 3 m, som har høyde lik programmets skjermhøyde. Mastene er 
tilgjengelige fra ”innsiden”. Mellom mastene kan man ha porøs duk, som kommer opp mellom mastene eller ruller ut av 
mastene. Porøsiteten øker fra 33% nær hoppet til 50% ved jakkeslagstribunen. Dette er for å få maksimal skjerming-
seffekt for hopperen. Det finnes en rekke ulike duk-produkter som kan tenkes brukt. Det kan også etableres en skjerm 
av fast/porøst materiale. Detaljtegningene viser en perforert aluminiumsskjerm (1x3m) som kan pakkes. Alternativt kan 
skjermen utføres i lexan, med større transparens. Den heves med wincher, hånddrevne eller elektriske. Poenget at 
dette strekket, som er det mest avgjørende for den totale skjerming, har en fleksibel løsning. Mastenes høyde kan jus-
teres opp, materialet kan varieres. Og flatene senkes når det ikke er renn. Slik at bakkens profil ikke berøres - estetisk 
- til daglig.
I tillegg tenkes i dette strekket en mulighet for plassering av skjerming langs unnarennets kant. Her etableres innfest-
ingspunkt for stolper som kan settes opp med duk, på kort varsel. Denne løsningen vil stjele sikt til hoppet, (den er 
antagelig mest aktuell å sette opp på nordre kant, slik at TV ikke berøres). Men den kan bedre forholdene vesentlig, og 
under gitte forhold kan den være avgjørende for om renn kan avholdes.  Figur 3 a) og b) viser situasjonen med og uten 
tilleggs-skjerming ved unnarennets kant.

Unnarenn – nedslag
Skjermingen av nedslagsfeltet vil i stor grad være ivaretatt av tribunene, fordi tribunenes vinkling gjør at disse kommer 
noe lenger ut av terrenget enn det programmet angir. Det settes porøs skjerm på ca. en meters høyde på tribunens 
bakkant, da vil den øvre kant være i samsvar med programmets skjermhøyde. (porøsitet 50%). Denne skjermen står 
fast. Det kan være en perforert plate, i glass, lexan, aluminium el. lign. Den kan også lages av spiler i treverk, som en 
levegg. 

AUTOMATISERT PERSONTRANSPORT

Det er behov for tekniske løsninger for befordring av personer for å overkomme de store nivåforskjellene. Det legges 
opp til to systemer, som skal fungere hver for seg og sammen (med overgang). Kravet til disse systemene er at de skal 
bringe til og fra gitte destinasjoner på mest effektiv måte. Samtidig skal systemene by på en god opplevelse, på ori-
entering og utsyn. Vi snakker altså om systemer som både er funksjonelle og spektakulære. Som har optimal 
funksjon både for rennavvikling og turisme, sommer som vinter. Dette handler om å gi løsninger for persontransport i et 
av Norges mest attraktive og besøkte anlegg.

1. Forbindelsen mellom østsiden av skålen og kulbygget etableres ved en trasé som legger seg rundt det samlede 
tribuneanlegg, en ringtrasé. Dette kan være en monorail, på skinne. Eller en taubane. Taubanen kan utstyres med 
stolheiser og/eller gondol (som kan være åpen eller lukket, med skiene inni eller festet utenfor gondolen), slurende 
eller fastmontert på wiren – avhengig av komfort, kapasitet og økonomi. Vi har valgt å illustrere siste mulighet, med 
to grupper á tre gondoler som er fast på wiren, en såkalt ”pulsed-movement aerial ropeway”. Det betyr at man har to 
motstående grupper, som mates samtidig ved kulbygget og på andre siden av sletta. Dette er et kjent produkt, med en 
rekke referanser. Det kan eventuelt lages ekstra stoppesteder, f.eks overfor hverandre på sletta (ved mediahuset og vis 
á vis), slik at man mater ved fire plattformer samtidig. Det kan være en selvgående løsning, uten betjening. En gondol  
har en kapasitet på 12 personer, skiene kan taes med inn (eventuelt med luke i taket). Hastighet på ca. 5 m/s, gjør at 
en halv rundtur tar ca. 1 minutt (eller langsommere dersom det er ønskelig).  
 
2. Forbindelsen mellom kulbygget og toppbygget etableres med 2 skrå heiser, en på hver side under ovarennet. 
Disse fungerer i duplexgruppe, med endestoppsteder på kulbyggets hovedgulv (c + 352,48) og tårnbyggets nederste 
etasje (c + 413,28) samt en mellomstopp ved gondolens stoppested i kulbygget (c + 360,04). Heisen er en tannstang-
heis, med motor og drivhjul plassert under kupéens gulv. Heisstolen løper på to skinner, en oppe (føringsskinne som 
tar sideveis, utadvent kraft) og en på siden (som tar vertikal kraft og sideveis, innadvendt kraft). Det er to sett med 
hjul pr. skinne, hvert punkt med fire hjul, samt tilleggsikring mot fall. Ved skinnen oppe er det en strømførende skinne. 
Ved skinnen nede er tannstangen som løper fra bunn til topp. Drivhjulet har stor diameter, ca. 80 cm. Dette sikrer jevn 
gange. Motoren er frekvensstyrt, som gjør at man kan regulere farten, med jevn fartsøkning/reduksjon, med ”myke” 
landinger. Løsningen oppfattes som driftssikker og ivaretar for øvrig alle krav til sikkerhet. 

Tannstangheis er i bruk som heis for personbefordring en rekke steder. Det finnes flere aktuelle annerkjente produsent-
er. Den er bl.a. brukt inne i og utenpå skråstilte ben i store broanlegg. Den er i bruk i Norge. Og den er i bruk i ”Statue 
of Liberty”. 

Heisstolen er laget av et rammeverk i stål. Rammeverket tenkes kledd med rustfrie stålplater.I dette rammeverket er 
innpasset en sirkulær kupé. Kupéen kan ha to roterende vegger, med døråpninger – som alternativ til teleskopdører. 
Dette vil være en mer driftssikker løsning, som også tillater inn/utgang i tre retninger, - noe som rimer med denne hei-
sens funksjon. Kupeen har høyde som tillater at man har med hoppskiene inn i kupéen. Kupéen er dimensjonert for 12 
personer, hastighet vil være mellom 1,0 og 1,6 m/s. Heisen er plassert utenpå/under ovarennets konstruksjon, dels for 
å gi en spektakulær opplevelse, men først og fremst for å gjennomføre ovarennets konstruksjon med et smekkert profil 
(den likesidede trekanten, sidekant 460 cm.) Kupeens vegger kan være transparente eller tette, eller med en kombi-
nasjon. Den nordre heisen kan for eksempel være med tette vegger (mht høydeskrekk), mens den søndre har utsyn. 

Samvirket mellom de to systemene må forstås i sammenheng med adkomst og sirkulasjon i kulbygget. Dersom en står 
ved hovedgulvet i kulbygget (da er det løst billett i billettboden eller f.eks i skimuseet) kan en enten velge å dra til topp-
bygget, pr. heis eller til fots. Eller man vil på gondoltur: for å komme til gondolen går en enten rett opp trappen, - eller 
du tar tårnheisen til mellomstoppen. Dersom en kommer til mellomstoppen pr. gondol, fra sletta, eller etter en rundtur, 
kan en ta tårnheis eller trapp – oppover eller nedover tilbake til utgangspunktet. Fra mellomstoppen er det tilgang til ter-
renget utenfor kulbygget, slik at hopperen kan gå direkte herfra til teamets base. Tilsvarende gir dette direkte tilgang fra 
base til tårnheisen – isolert fra andres bevegelser.

Avslutningsvis: det finnes wire-heiser som går i friluft under ovarennet i hoppbakker, se tegningen ved siden av. Vi an-
befaler imidlertid en tannstangheis. Fordi den er enklere, tar mindre plass og ikke krever maskinrom. Og den fungerer i 
sammenheng med vårt trekantformede ovarenn (som foretrekkes av konstruktive og formale grunner).

Detaljer av fleksibel vindskjerm/master
Vindskjermen langs kulbyggets kanter løses med master. Mellom mastene er perforerte plater i aluminium, 
alternativt lexan (5 mm. tykk). Platene løper i spor i mastene, de er knekket i øvre og nedre kant (for stivhet). En plate har styrepinne (med silikonforinger) 
i hvert hjørne. Platene heises med koblede fall, som drar parallelt i begge sider av øverste plate. Detaljen ved styrepinnene er formet slik at platene under 
følger med. Fallene (wirer) kan drives av elektriske vinsjer. Fall er skjult i masten.
Platene parkeres stående, ”pakkes”, i et beskyttende deksel med lokk, montert på kulbyggets betongvange. Mastene (c/c 3 meter) utføres som en seil-
båtmast, i ekstrudert aluminium med avstivende stag, dimensjonert for den aktuelle belastning. Det er ikke noe problem å lage høyere master dersom 
nærmere vindstudier tillsier heving av vindskjermens øvre kant. Det er heller ikke noe problem å variere platenes porøsitet. Løsningen baserer seg på 
enkel og utprøvet teknologi, og vurderes som driftssikker og varig.

Holmenkollbakken sett fra Majorstua 

Holmenkollbakken sett fra Gratishaugen 

Tårnbygg plan 3.etg Tårnbygg plan 2.etg

Tårnbygg plan 1.etg Tårnbygg snitt fra syd

DETTE PROSJEKTET BRINGER VIDERE DEN KARAKTERISTISKE PROFILEN SOM GIR SÆRPREG TIL HOLMENKOLLBAKKEN. DET 
HANDLER KONKRET OM Å FORME BAKKEN MED DEN KJENTE OG KJÆRE SILUETT. I OVERFØRT FORSTAND HANDLER DET OM Å 
VIDEREFØRE DEN DRISTIGHET OG SPENST SOM DAGENS ANLEGG UTTRYKKER, SLIK AT OGSÅ DEN NYE BAKKEN VIL OPPLEVES 
SOM EN HYLLEST TIL HOPPERENS KONSENTRASJON OG MOT.

Forslaget legger vekt på tilgjengelighet. Dels ligger det i fremkommelighet, der bevegelser til fots hjelpes med spesielle heissystemer som er 
nødvendige for å overskride de store høydeforskjellene. Dels ligger det i oversiktlighet, ivaretagelse av sikt, og nærhet til anleggets sentrale 
deler. Hensynet til tilgjengelighet ligger til grunn for en helhetlig disposisjon, - det uttrykkes i en formgiving som gir sammenheng i helhet og de 
enkelte deler. 

Det er noen valg som er grunnleggende for besvarelsen:
  ·  I programmet er nivået for øverste rad i jakkeslagstribunene lagt på nivå cote + 346,8. Antagelig for å gi en bedre høydeveis forbindelse fra
     Kongeveien, syd for kulbygget. Dette nivået ville plassert seg 1,3 meter under dagens øverste rad. Vi plasserer isteden dette nivået på cote
    + 352,48. På det som er nivået til plassen foran Skimuseet. 
  ·  Kulbyggets disponering er som følger: første etasje, på nivå med skimuseet, har disponible arealer for service m.m. I annen etasje ligger 
     kontorer, i tredje etasje ligger restauranten – med det beste utsyn. I underetasjen ligger driftslokaler og garasje, med adkomst fra nord 
     – adskilt fra publikum. Kongeveiens kulvert utgjør bakveggen i denne underetasjen.
  ·  Fra kulbyggets første etasje går to heiser direkte til tårnbygget. Heisene har et mellomstopp på cote + 360,04 med overgang til en gondol
     som går fra mixed sone til kulbygget. Gondolen er plassert slik at den går i sirkel, i ytterkant av det samlede tribuneanlegg.
  ·  Vindskjermingen er løst med faste installasjoner/skjermer langs tilløpet, og langs jakkeslagstribunene. I det mellomliggende strekket, ved
      hoppet og kulbygget, er vindskjermene løst som fleksible installasjoner – med master plassert langs kulbyggets ytre kanter.   

FØR ETTER

FØR ETTER

Figur 2. Figuren viser vindskjerming av overgang tilløp-
hopp. Ytterste skjerm er perforert.

Eksempel på wire-heis under ovarenn

Anbefalt løsning: Tannstang-heis

Besvarelsens siktepunkt er å skape en samlende form – en sammenheng mellom de ulike delene av bakken. Linjeføringen – med en avklaret 
geometri og konstruksjon -  bidrar til et samlet uttrykk. Hoppkanten står klart frem – i møtet mellom ovarennet og unnarennet. Linjene i ovaren-
net, hoppet og unnarennet er inspirert av hopperens flukt. Til forskjell fra tribuneanlegget som i denne sammenhengen er underordnet. Kulby-
ggets funksjon i komposisjonen er å bringe tribunene nærmere hoppet, og å forme den sentrale plassen - som gir anlegget særpreg.    
Unnarennets kanter fester for øvrig anlegget til terrenget, der de føres i bue/bro til terreng - bak hoppet.
Det frittstående dommertårnet følger av at tribunenes kanter står frigjort, som en klar avgrensning mellom anlegget og skogen.

1.ETASJE2.ETASJE
3.ETASJE

Figur 3a) . Figuren viser vindforholdene i svevet over kulen med 
en rad med skjerming,plassert ved kulbyggets kant. Snittet er 
lagt ved restaurantens terrasse.

Figur 3b) . Figuren viser vindforholdene i svevet over kulen med 
to rader med skjerming ( begge med porøsitet)
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TRIBUNER 1:500
Tribunene i skålen er uendret i forhold til programmets illustrasjoner. 
Jakkeslagstribunene er bearbeidet på følgende vis (tilskuertall, opptrinn og inntrinn er uendret):
    ·  nivået på øverste rad er lagt på cote +352,48, tilsvarende plassen foran skimuseet. Dette innebærer ni ekstra rader. 
    ·  Tribunene er lagt med 20º vridning i forhold til unnarennet. Dagens situasjon er på 30º og programmets er 14º. Dette  
       gir en mer konsentrert situasjon, og noe bedre sikt. Og det skyver ytterkant av tribunene noe ut av terrenget, slik at
       vindskjermens høyde kan reduseres. (vindskjermens øvre kant er den samme)
    ·  Tribunenes avgrensning mot terrenget er justert noe, tribunene danner til sammen en 60ºs vinkel. 

På nivået for øverste rad formes et plassrom som blir sentralt, funksjonelt og formalt. Denne plassen formes ved at trib-
unene føres videre (slakere, d/h= 1,4/0,63 m) opp til terrassen til restauranten, - som tak over kulbyggets to nederste 
etasjer. Disse tribunene benevnes i det følgende som øverste tribune.
Øverste tribune ligger med en gangbanes avstand (3,8 m) til jakkeslagstribunen, Ytterst på disse gangbanene har man 
det beste utsyn både til unnarenn og hopp. Ellers er poenget med øvre tribune at særlig turister kan bevege seg fritt i 
hoppets nærhet, med muligheter for å se hoppet i ulike perspektiv. Og å nyte panoramaet over byen.
Det er forbindelse mellom søndre og nordre terrasse til restauranten, under kulflaten.

Plassen har form av en halvsirkel som henvender seg til bakken, med unnarennet som en bro over plassen. (Broen er 
gitt en ”midje” for å bedre sikten til hoppet). Halvsirkelen danner fasade/lysinnslipp til kulbygget første og andre etasje. 
I denne fasaden er inngangene til plassen integrert, slik at plassen er vindmessig adskilt fra omgivelsene.  Ved inngan-
gene til plassen er det overdekkede areal, med service/toaletter. Den sentrale plassen har tilgang fra nord, fra dagens 
parkering og billettkiosker - via plassen foran Skimuseet. Og fra sør via en ny adkomst som er lagt på plassens nivå. 
Denne sørlige adkomsten nås fra Kongeveien, via en trapp og adkomstveien til tårnet. Plassen vil utgjøre et 
sirkulasjons- og orienteringsmessig knutepunkt i øvre del av bakken. På denne måten blir plasssen et sentralt motiv. 

SITUASJONSPLAN 1:1000
Situasjonsplanen er i all hovedsak lik programmets situasjonsplan. Eneste endring ligger i at Kongeveien føres inn i kulvert 
under kulbygget, fra syd, uten avstigning på høyre hånd. Det er flere grunner til denne endringen:
  ·  Den farlige trafikksituasjonen ved kulvertens munning (avstigningen) elimineres.
  ·  Det gjør situasjonen ved Kongeveiens kryss med ”tårnveien” tryggere.
  ·  Dette innebærer at kjørende, fra sør, må fortsette gjennom kulverten. Noe som er entydig og i pakt med den fullverdige 
     adkomst i nord. (parkering og billetter)
  ·  Gåendes situasjon, fra sør, ivaretas i prinsippet som før. En trapp og ”tårnveien” fører til den nye inngangen for kulbygget. 
     Her kan også tenkes avstigning for besøkende til restauranten.
  ·  For øvrig er det regulert fortau gjennom kulverten. Det må vurderes om dette skal etableres som et fullverdig fortau, i dag er 
     det for smalt.
  ·  I denne sammenhengen er det naturlig å vurdere om trafikken til adkomsten i nord skal styres, - via Kongeveiens avkjøring
     ved Holmenkollveien. Dette kan være aktuelt i gitte sammenhenger. I dette tilfellet kan kulverten tenkes enveisrettet mot 
     sør, noe som vil gi tilleggsbredde for gående.
  ·  Innkjøring til driftsetasjen m/garasje er lagt nord for kulbygget, der souvenirbutikken ligger i dag.
  .  For øvrig henger denne disposisjonen sammen med det som er skrevet om tribunene, og formingen av den sentrale plas
     sen og kulbygget.

motto:

S       V       E       V
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