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The new Holmenkollen Skijump for Oslo is 
designed as an ecologic timber frame structure, 
clad in ETFE pillows. Its organic shape reacts to the 
prevailing wind direction, providing protection 
during the downrun.

The ski jump is designed to accommodate top 
international ski jumping with all the necessary 
technical functions provided for. Additional 
facilities are accommodated within the structure 
allowing out of season use; together with a 
stunning viewing platform offering extensive views 
over the city of Oslo.

Client:  Oslo Kommune
Date:  June 2007
Status:  Competition design
Value:  NOK 230m

Holmenkollbakken lies on a small hill/plateau, an 
exposed area in Holmenkollåsen which rises to the 
north west of Oslo’s centre, about 10 km from Oslo’s 
city hall. 

The site situation, topography and vegetation 
results in the ski jump’s inrun being very exposed 
from most distant viewpoints. The area is also 
exposed with regards to weather and wind.

The area’s natural incline, which already in 1892, 
was the starting point for the placement of the ski 
jump is relatively limited, with a height difference 
of about 35 metres.

 Copy text describing concept diagrams Copy text describing concept diagrams Copy 
text describing concept diagrams Copy text describing concept diagrams Copy text de-
scribing concept diagrams Copy text describing concept diagrams Copy text describing 
concept diagrams Copy text describing concept diagrams Copy text describing concept 
diagrams Copy text describing concept diagrams Copy text describing concept diagrams 
Copy text describing concept diagrams Copy text describing concept diagrams

 Copy text describing concept diagrams Copy text describing concept diagrams Copy 
text describing concept diagrams Copy text describing concept diagrams Copy text de-
scribing concept diagrams Copy text describing concept diagrams Copy text describing 
concept diagrams Copy text describing concept diagrams Copy text describing concept 
diagrams Copy text describing concept diagrams Copy text describing concept diagrams 
Copy text describing concept diagrams Copy text describing concept diagrams

GJENNOMGANG

KOMMENTATOR-BOKSER

DOMMERTÅRN

GRIDSTRUKTUR/VINDSKJERM

TRENERTIRIBUNE

PREP-OMRÅDE

3

5

4

6

Fasade vest 1 : 500

Motto : stikling

Skumringsperspektiv sett fra inngang restaurant

MILJØ, KONSTRUKSJON OG FUNKSJONER

Målet er å benytte resirkulerbare, lokale materialer i hoveddelen av bygget. Trevirket og duken kan demonteres på et senere tidspunkt og 
resirkuleres. Det er tenkt benyttet ubehandlet tre fra lokale produsenter på østlandet, eventuelt behandlet med miljøvennlig maling eller 
beis.
Sekundære bygninger som dommertårn og kommentatorbokser foreslås utformet i massivtre-elementer med samme miljømessige 
kvaliteter. Disse produseres i tørt miljø og monteres hurtig på byggeplass. Også volumer inni kulbygningen foreslås utført i massivtre, 
med utstrakt bruk av glass.
De omliggende glassfasader rundt kulbygg og starhus skjermes bak vindskjerm-strukturen, og får dermed en halvklimatisert sone som 
begrenser behovet for oppvarming.
Tilløpet har en hovedkonstruksjon i stål, med T-tverrsnitt. Den skrå-liggende bjelken forankres i �ell i den nedre �erdedelen, og krages ut 
til toppen. Heisene henges i skinne på hver side av bjelken og bringer besøkende fra restaurant-/ankomst-området til toppen. Når det 
pågår løp brukes heisene fra smørebod/prep-området til starthuset på toppen.
Taket i kulbygget bygges i en tradisjonell stål-søyle/betongdekke-konstruksjon, utformet for å slippe inn overlys på hver side 
av bakken.
Restaurant/pressesenter, kontorer og smøreboder får gode dagslys- og utsiktsforhold fra sidevegger i glass, samt glipene i 
takdekket.

Fra mixed-zone bringes løperne i stolheis til prep-området på vest-siden av kulbygget. Denne er integrert i gridstrukturen, der 
løperen kan skimtes på sin vei opp. Prep-området med innebygde nasjonsboder for skipreparering ligger i øverste etasje, like 
under trenertribunen. Trener, løper og preparerer samles dermed i et eget skjermet område, tilgjengelig med bil fra eksister -
ende gangsti.

Restaurant/pressesenter, garderober og kafé legges i nivå med eksisterende museum. Kafé kan brukes seperat, f.eks. på 
dagtid, mens restauranten får otte romlige kvaliteter med stor utendørs terrasse mot utsikt og sol. Deler av det utendørs 
arealet er lagt under tak.

Kontorene er lagt i frittliggende volumer i den store hallen, med gode lys- og utsiktsforhold. Disse kan varmes opp separat, 
når ikke restaurant-arealene er i bruk, og dermed spare på energibruken. Preparerings-delen legges som en uavhengig del 
øverst. Alle funksjoner knyttes sammen med interntrapp/-heis.

Nederste nivå som tar imot besøkende kan “møbleres” med nødvendige funksjoner avhengig av behov. Dette kan være billet -
tkontroll, pølsebod, salgsboder osv., både permanente og midlertidige.

OPPSUMMERING

Det må stilles høye krav til det nye anlegget i Holmenkollen. Eksisterende bakke er en kjær del av hovedstaden, og settes 
stor pris på av besøkende. Et nytt anlegg skal overta denne posisjonen, både som nasjonal-ikon og opplevelses-senter.

Stikling er en sterk og gjenkjennelig fortelling om hopp-sporten og nasjonen. Den beskytter mot elementene, men er åpen og 
skjermende for utøveren og den besøkende.

Illustrations                                         

Rendered masterplan of the ski 
jumping complex

Perspective view looking 
towards the start house 

View from the bottom of the 
ski jump

View from the city of Oslo

Long section through the jump
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//Its organic shape reacts to the pre-
vailing wind direction, providing protec-
tion during the downrun //
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