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Det er skihopperens kontinuerlige bevegelse som gir bak-
ken form og innhold. Ingen av hopperens enkeltposisjoner 
kan betraktes isolert, men må tvert imot sees i en helhetlig 
sammenheng; fra det øyeblikket hopperen setter utfor til 
han/hun står stille og bevegelsen er avsluttet. Et skihopp 
er en sammenhengende dynamisk ”fl ow” som følger bak-
kens profi l og bevegelseslinjen er ugjenkallelig avhengig 
av bakkens snitt- og planlinjer. Linjene starter ved toppen 
av tårnet og avsluttes ikke før de bryter ut av arenaen. 
Innenfor den korte tidsperioden et hopp varer, leses alle 
bakkens kvaliteter.
Dette grunnprinsippet er ufravikelig i hoppbakkens ut-
forming.
Kollen og bakkens profi l har gjennomgått en utviklings-
messig evolusjon i takt med, og proporsjonal til, hopps-
portens utvikling. Det fi nnes likevel sterke tradisjoner for 
hvordan et vakkert hopp skal være; satsen, svevet og tele-
marksnedslaget er fortsatt viktige for stilkarakterene. Ikke 
så ulikt dans er hoppene en estetisk opplevelse, forfi net 
og grasiøse. De er samtidig drastiske, vågale og risikofylte. 
Denne kombinasjonen av tradisjon og evolusjon, av drama-
tikk og estetikk, legger assosiative føringer for fremtidens 
hoppbakker. 
Når assosiasjonene kobles med sted, form og material blir 
hver bakke unik, hver bakke får sin personlighet.
Holmenkollbakken skal omdefi nere sin egen personlighet 
og bli en bakke for hoppere vi enda ikke kjenner.

Fra byen er det tårnet som viser seg. Denne hvite, men-
neskeskapte linjen som krager ut over den grønne åsen 
og avtegner seg mot himmelen. Selv om tårnet oppleves 
forskjellig fra forskjellige steder på fjorden og i byen, frem-

står det alltid som et entydig utropstegn : Holmenkollen.  Et 
enkelt symbol på møtet mellom Oslo og marka,  på den in-
dividuelle prestasjonen og den kollektive beundringen,  på 
det selvforsterkende forholdet mellom landskapets myke 
former og arkitekturen og på relasjonen mellom hopperen 
og bakken.
Tårnet fokuserer hvert enkelt menneskes erindring om 
Holmenkollen og representerer en av de viktigste Oslore-
feransene for besøkende i hovedstaden. Har du vært i Oslo, 
har du sett Holmenkollbakken.
Tradisjonen ved opplevelsen av dette avstandsbildet må 
ikke endres. Den hvite siluhetten må beholdes, men….  til-
trekningskraften kan forsterkes.

Erindringsbildet endrer seg når en kommer frem til kollen 
og arenaen for å oppleve anlegget på nært hold.
I næropplevelsen av hoppbakken ligger den største utfor-
dringen, men samtidig de største mulighetene til forbed-
ring: å gi alle hopperne like betingelser; 
å tilpasse anlegget til de til enhver tid gyldige tekniske og 
sportslige krav (som FIS sitt nylig offentliggjorte ønske om 
is i tilløpet slik at sporstabiliteten holder gjennom et helt 
renn); 

å beskrive atletens individuelle og vågale bevegelse inn i 
folkehavet, det store sosiale rommet som samler tilskuere 
til alle årstider (the singular in the plural); 
å la skålformen tilpasses landskapet, men likevel forbli au-
tonom; å sikre gode adkomstforhold for alle; 
å gi gode siktlinjer, 
å gi sterke, sikre og uforglemmelige opplevelser av bakken 
for både tilskuere og besøkende; å høre kollenbrølet løfte 
bakken og 
å skape en sakte og vakker promenade tilbake til banen og 
byen.
 
Totalopplevelsen gir anlegget troverdighet, fra silhuett til 
detalj. Ønsket om fullverdige sammenhenger  medfører 
likeverdig innsats og omtanke for alle deler av anlegget. 
Hvert element henger sammen med det neste og alle men-
tale og fysiske overganger, terskler for opplevelse, fra land-
skap til anlegg, fra form til materialer, fra utsikt til funksjon, 
fyller hvert øyeblikk med sanseinntrykk. Da gis hoppere, 
artister, tilskuere, dommere, trenere, støttepersonal, besøk-
ende, ansatte, sponsorer, presse, kamerafolket og TV-slitere 
uforglemmelige opplevelser som kan gjenfortelles ved 
middagsbordene rundt om i verden. Dette er en idrettsar-
ena uten bakside.

Det er en klar senvinterdag og kollens tilløpstårn tegner 
seg klart og hvitt mot den eviggrønne åsen og den marsblå 
himmelen. Sola står i sør og forsterker siluhetten som den 
alltid gjør på slike dager. 
Stemningen er rolig, men spent når menneskemengden fra 
Holmenkollen stasjon når de sammenvevde stiene som før-
er dem sakte mot Holmenkollen. Det harde belegget min-
ner om byen, men veven snor seg mellom trærne. Gjennom 
skogsholtet skimtes selve hoppbakken, men det er ikke før 
en står ved kanten av skåla at en kjenner suget i magen.

Tårnet viser seg i en svakt skråstilt profi l og underbakken 
strekker seg som et teppe gjennom den skålformede are-
naen og slutter i motbakken, opp mot hovedinngangen. 
Hele anlegget kan leses på brøkdelen av et sekund og 
førsteinntrykket speiler atletens forhold til publikum og 
publikums forhold til atleten i et enhetlig grep. 
Tårnkonstruksjonen krager skrått og søylefritt over terren-
get. Den strutter av trassig motstand til gravitasjonen, og 
tilløpets bærende funksjon som akselerator er tydelig selv 
uten en hoppers tilstedeværelse. 
Ørsmå glimmertilslag glitrer i den hvite betongen og for-
sterker det presise glideforskalings arbeidets konstruktive 

linjer i overgangene mellom lys og skygge.  
Som ved den menneskelige anatomi er anlegget utformet 
noe asymmetrisk, både i plan og i snitt, uten å endre funk-
sjon.  Grensen mellom byen og marka representerer i seg 
selv en asymmetrisk situasjon og atletene hopper bok-
stavelig talt fra skogen og marka og inn i byen, inn mot 
publikum. 
Nyankomne fi nner enkelt frem til sine plasser i den land-
skapstilpassede arenaen mot sør. Det er bare å følge de 
kurvede arenalinjene eller å gå snarveiene via trappene 
som grener seg sammen mot bunnen av skåla. Disse trap-
penervene trer tydelig frem i den store arenageometrien 
og samler energien mot bakken og skåla. Trappeavsatsene 
i tribuneanlegget faller to grader mot underbakken og har 
sittehøyde i opptrinnene. Tilskuerøyne kan følge hele bev-
egelsen og kontakten mellom hopper og  publikum er tett 
og intim.

Vindskjermen rett imot strekker og bukter seg som et kon-
tinuerlig bånd fra toppen av tårnet, forbi hoppkanten og 
kulen før den umerkelig knytter seg til geometrien i tribu-
neanlegget og de smale servicebygningene langs kanten 
på den nedsenkede skåla. Her kan en av og til få et glimt av 
kongen med sitt følge. 
En bevegelse- en form- et objekt. 
Den svake vinden løftes over skjermen, over en fargerik 
forsamling av tilskuere som allerede har funnet seg til rette 
i solsiden, over tilløp, kul og underbakke før den når ter-
renget i betryggende avstand til den første hopperens ca 5 
meter lave parabelsvev. Etter sletta stiger bakken og farten 
får naturlig og uten hinder avta til null. Hopperen snur seg 
og betrakter publikum, venter på karakterene, hører speak-
erens klare røst og ser repetisjonen på storskjerm. Et vak-
kert hopp, stabilt, og et lite løft gir til og med en lengde 
over K- punktet. Brølet fra femti tusen tilskuere fyller skåla. 
Gratishaugen følger på. 

En kan ta og føle på fellesopplevelsen i skåla; et sosialt rom, 
defi nert av geometrien, publikum og lyden.

Atleten intervjues og dopingkontrolleres ute av syne for til-
skuerne og begir seg frem til den nærliggende kabelbanen 
som tar hopperen og de lange skiene med opp til foten av 
tårnet.
Det blir en kort prat med lagkamerater før neste heis 
tar hopperen videre opp i tårnet til felles varmestue, 
venting, konsentrasjon og utsikt mot Oslo og fjorden.                                                                                            
  
På en vanlig sommerdag kan besøkende gjøre samme reise. 
Etter å ha blitt sluppet av bussen eller drosjen ved Gratishau-
gen løses billett, og de besøkende trer inn på gyrogulvet i ka-
belbanen. Glasskabinen beveger seg fra toppen av skåla og 
ned mot sletta før den fortsetter forbi hoppkanten og opp til 
tårnfoten. De besøkende følger hele bakkeprofi len i motsatt 
retning av hopperne og får god tid til å fornemme sentrifu-
galkraften i bunnen av skåla.
I tårnet går reisen videre med publikumsheisen  forbi varme 
stua, de to etasjene med den lille cafeen og opp til utsiktsplatt-
formen på taket. Utsikten er tre hundre og seksti grader; mar-
ka og byen. Fire hundre og tretti meter over havet. Er det mulig 
å sette utfor her? Er det mulig?
På veien ned slentrer en innom for en liten forfriskning og 
betrakter igjen Oslo som nå er innrammet av store vin-
dusåpninger. Fra en av cafe etasjene trer en atter inn i heisen 
og glir lydløst langs tårnprofi len ned til bakken og inngan-
gen til et nytt og innholdsrikt skimuseum. Er en ikke blant de 
kloke som har bestilt plass på restauranten under kulen, får 
en neppe nyte verken maten eller utsikten over Oslo gjennom 
restaurantens særegne lysåpninger. Men er en tålmodig får 
en muligens noe å drikke på en av de solvendte terrassene på 
utsiden. Godt og komfortabelt tilbakelent ser en herfra tydelig 
hvordan tribuneanlegget gradvis går over i landskapet. Er det 
helt fullt  får en gå gjennom fotgjengerpassasjen tilbake til 

avhenting på parkeringsplassen nordøst for museet. Her ven-
ter de få som ikke ville ta hele reisen, men var fornøyd med 
et besøk på skimuseet eller i tårnet. De fem som vil ta kabel-
banen tilbake plukkes opp ved nedre parkering.
Uansett; noe å snakke om i bussen på veien ned til det ven-
tende cruise skipet.
   
Neste hopper har samme forhold som den første. Fra for-
skjellige kameraposisjoner følges den tette og dynamiske 
tilløpsstillingen, den perfekte satsen, det stabile og elegan-
te svevet, telemarkslandingen og den rolige avlsutningen; 
hele bevegelsen er dokumentert digitalt fra de mest spe-
ktakulære vinkler. Store forventninger ligger over arenaen. 
Det er prøve VM i 2010 og bakken ligger klar.
Brølet stiger igjen. En upartisk hyllest til alle hoppere som 
presterer. 

Dommerne har studert hoppet med fri sikt, vante blikk og 
sola i ryggen fra sitt landskapsintegrerte bygg på sørsiden 
av anlegget. Bygningen krager lett ut over arenaarealene 
og understreker helheten i komposisjonen på samme 
måte som vindskjermen på motsatt side. Materialet er fort-
satt hvit betong og det er en utydelig overgang til restene 
av snø som ligger ved anlegget.  Eventuelle vinder fra sør 
skjermes av denne konstruksjonen. 
I speakerrommet, vegg i vegg med dommerne og jury-
ens formelle møtested, er det visuell kontakt med leng-
demålingsrommet - en tommel går i været. 
Lenger ned i gangen kommenteres det heftig på fl ere språk, 
og i VIP arealene i etasjen under løftes glassene. Skulle det 
bli tomt er ikke veien lang opp til restauranten hvor en kan 
menge seg med pressen som for anledningen har inntatt 
begge restaurantetasjene i kulbygget.  

Ingen av trenerne har problemer med å sette i gang sine 
respektive hoppere. Vindviseren henger stabilt på skrå 

nedover og isen i tilløpet gir faste og fi ne spor. Den åpne 
plattformen står nitti grader på hoppkanten og hver trener 
vet hvordan tidspunktet for satsen skal forbedres i neste 
omgang.

Rennet gjennomføres på tilmålt tid med gode resultater. 
Rennarrangørene kan nikke fornøyd og trekke utendørs fra 
sine to etasjer med møterom under kulen. Noen få av de ni 
teamene som holder til i etasjen under er allerede ute for å 
sitte i solveggen.

Publikum forlater sine plasser, sakte godt spredt gjennom 
de avgreinende trappene og ut gjennom de mange åpnin-
gene i den midlertidige inngjerdingen. Øyne møtes og en 
treffer kjente en ikke traff under rennet. Som et levende 
gulv beveger alle seg tilbake, langs haugen og gjennom 
skogsholtet mot banen. De som måtte har nådd toalettene, 
så det er ingen hast.

Dommertårnet senkes hydraulisk ned til bakkenivå for å 
unngå unødig klatring av vanlige adrenalinsøkende am-
atører. De mer proffe har lurt seg til å hoppe fra tårnet, blir 
det fortalt. Boken lukkes.
Bra at budsjettet holdt og bakken ble klar. Bra at snøproduk-
sjonen fungerte og at preppemaskinen har så god tilgang 
til underbakken ved hoppet.
Bra det ikke var tåke.

Neste gang blir det vel med porselensspor i tilløpet og det 
hvite plastbelegget i underbakken. 
Lurer på hvordan Wirkola ville ha hoppet under de forhold-
ene?

Hopperen og bevegelsen

Tårnet og byen

Stedet og hoppbakken

Det nye Kollen
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In order to create a windstill situation along the jumping 
trajectory, two basically different strategies can be em-
ployed. The fi rst strategy, as proposed by the competition 
organiser, uses semi-permeable wind sails in combination 
with wind breakers, positioned upstream, to slow down the 
wind around the jumping area. 
A second strategy, as proposed here, uses the tribune to 
generate a large fl ow separation to guide the wind over the 
jumping area and create a wind-still backfl ow region in this 
area. The advantage of this strategy is that the jumpers al-

ways experience an upward wind direction with low wind 
speed.

The mechanism of this idea is sketched above (see fi gure 
with fl ow principle). There is a large enough spoiler at the 
luv-side of the tribune. From this spoiler, the fl ow separates 
and evolves in a shear layer that stays with a distance ‘A’ 
above the jumping trajectory. This distance has to be large 
enough to prevent the high turbulence levels to penetrate 
down to the jumping trajectory. The shear layer bounds a 
large separation region in which both time averaged and 
fl uctuating velocities are small. This backfl ow region en-

sures optimal jumping conditions. The distance ‘B’ marks 
the distance from fl ow reattachment to the jumping tra-
jectory. It has to be large since strong fl uctuations will be 
observed in the reattachment region. The risks of such a 
strategy are therefore (i) distance ‘A’ is too small, (ii) distance 
‘B’ is too small, (iii) the fl ow doesn’t separate from the luv-
edge (spoiler) and (iv) three-dimensional wind effects lead 
to unacceptable wind situations in the jumping area. These 
risks can be avoided by a careful choice of the geometry of 
the tribune with spoiler.
In order to fi nd a suitable tribune and spoiler geometry 
(and size), we conducted a fl ow visualization study around 

a model of the Holmenkollen ski-jump in a water channel. 
For the visualization study, we used a 1:1000 3- d printed 
model. This model contained the surrounding landscape in 
a diameter of 600m around the jumping table. Together with 
additional modelling of the luv-ward landscape and the on-
coming fully turbulent boundary layer, we believe to have 
established a realistic infl ow wind situation. The investiga-
tion was done with wind direction from north. A fl ow veloc-
ity of  0.15m/s gives a Reynolds number of about Re=15000 
based on arena+spoiler height. This is low enough for fl ow 
visualization and high enough for fully turbulent fl ow con-
ditions. In the visualization, we focussed on (i) height ‘A’ of 

the separation zone, (ii) position of reattachment zone on 
leeward tribune (distance ‘B’) and (iii) average and fl uctua-
tion of wind direction along jumping trajectory.

The results show that a spoiler of 3 m height is necessary to 
establish a well separated fl ow with large distance ‘A’ being 
more than 10m almost along the whole trajectory of the 
jumper. Risk (i) and (ii) are avoided by this measure. All fur-
ther discussion refers to the version with such a spoiler. The 
reattachment line at the leeward tribune is far beyond the 
jumping area to avoid risk (ii). The jumpers are safe from the 
large fl uctuations stemming from fl ow reattachment. Wind 

direction throughout the whole upper part of the arena in-
cluding the complete jumping trajectory is upwards close 
to the ground. This is a result of three-dimensional effects 
leading to a twisting of wind direction between upper (sep-
arated) shear layer and the wind close to the ground. Risk 
(iv) can also be excluded for the proposed confi guration. 
We observed very quiet wind situations along the whole 
jumping trajectory, the wind blowing at very low speed 
constantly upwards with nearly no side wind for the jump-
ers. This seems to establish optimal jumping conditions.
                    

The main construction principle is to be a fully cantilevered  
tower in reinforced concrete utilising prestressed cables in 
the tension zone.

The proposed integrated windshield is used as a structur-
al element and helps minimize deformations in terms of 
bending, torsion, and twistbuckling.

The knoll building is to be built on elastic foundation 
points. 

The construction of the tower will be carried out using free 
climbing formwork  and avoids the use of scaffolding. The 
section of the tower which houses the cablecar  will be the 
leading edge of the contruction with other structures of the 
tower following behind.

Preliminarary caculations give a  concrete wall thickness  
which diminishes with the height of the tower from 50 to 
20 cm.

Aerodynamic Concept Construction principles

longitudinal section
1:500
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trafi kk mønster 
Ankomst Holmenkollen

Vi har valgt å beskrive 3 ulike scenarier for  ankomst og bruk av 
det nye Holmenkollanlegget,
en arrangementsituasjon, en typisk turistankomst og  en helt van-
lig dag sommer som vinter.
Vi ønsker å begrense motorferdsel under de store arrangements-
dagene fra kryssningspunktet av Holmenkollveien og Kongev-
eien. Her vil da servicetrafi kken gå til venstre opp Kongeveien og 
betjene anlegget. Gangtrafi kken vil passere over Holmenkollvei-
en i en mer beskyttet gangsone utenfor trafi kksituasjonen og inn 
i Kollenarenaen via skogholtets nye gangstier. Den nye hovedad-
komsten vil da ligge i anleggets sydvestlige hjørne.
Holmenkollveien vil ligge i tunnel 180 meter under Gratishaugen 
, den kommer opp i friluft der broen fra Gratishaugen krysser over 
veien inn til arenaen. Dette muligjør en mer publikumsvennlig 
bruk av
arenaen mellom hopptribunen og Gratishaugen . Vi har etablert 
en kjørbar rampe opp på dette nivået
der det er etablert en drop-off situasjon for turistbusser og taxier. 
Slik har de besøkende mulighet for å ta del av hele anlegget og 
ikke bare betrakte det ovenfra som dagens situasjon.

Festdag i Holmenkollen

Dette er dager for de store arrangement sommer som vinter slik 
som Holmenkolldagen, VM, sommerkonserter o.lign.
Her er T-banen den viktigste ankomstveien, de besøkende kom-
mer opp langs Holmenkollveien og inn i anlegget via skogholtet. 
Her vil da det være fl ere mulige passeringspunkter (billettkon-
troller) inn i arenaen.
Hoppets nye, noe fl ate, kurve gir god mulighet for sommerscener 
i bunnen av bakken på sletta og man kan bruke en eller tosidig 
publikumssituasjon avhengig av arrangement. Arenaens sydside 
vil også være egnet for scene- opptredener mens arenaens nord-
side er publikumssiden.

Sommer høysesong

Den største mengden av turister vil i stor grad komme via busser . 
Her ønsker vi at den enkelte skal få oppleve hele arenaen og følge 
hopplinjen oppover i unnarennet opp mot kulen i en kabelbane 
som gir en spektakulær opplevelse av hele anlegget og derfra vi-
dere i en publikumsheis som fører den besøkende helt til topps.
Etter besøk i tårnet, skimuseet og/eller restauranten som alle be-
fi nner seg mellom heispunktene blir de hentet av de respektive 
busser på dagens eksisterende parkering ved Skimuseet. 
Turister og andre besøkende som ankommer i privatbil parkerer 
utenfor VM-huset og kan deretter spasere gjennom skogholtet 
på de nye stiene inn i arenaen.
Restauranten kan også nåes direkte med bil taxi med et drop-off 
sted rett utenfor restauranten på sydsiden av kulbygget.
 

Rekreasjon i Holmenkollen

 Dette kan være en hvilken som helst dag i Kollen der anlegget er 
åpent for trening, rekreasjon, besøk til Skimuseet etc. Her kan man 
entre anlegget som før via utallige stier inn eller parkere på en 
av de omkringliggende p-plasser. Tribunen vil ha en større åpen-
het og tilgjengelighet med fl ere mulige passasjer inn for fl eksibel 
bruk.
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