
Design katalog

Designkonkurranse - Master
Hamang - Baerum - Smestad WIDENOJA DESIGN AS



 

 

 

 

1 Innledning 

Dagens ledning, som er bygget så tidlig som i 1952, fremstår 

som gjennomtenkt og godt tilpasset landskapet. Mastene er 

grønnmalte, lave, har ikke toppspir, og ledningen er stedvis 

lagt i vinkel for å forstyrre omgivelsene minst mulig. Det er 

få steder hvor mastene synes påfallende høyt over 

bebyggelsen.  

I de strekkene hvor Hamang-Bærum-Smestad går i parallell 

med Ringerike-Smestad er det mastene på Ringerike-

Smestad som dominerer i omgivelsene, spesielt fordi de 

rager høyt over bebyggelsen, og med en ekstra avstiver for 

å få isolatorfeste.  

Mastepunktene på Hamang-Bærum-Smestad er ofte lagt 

slik at skogsholt gir en bakgrunn som demper mastenes 

virkning på omgivelsene. Noen av de samme kvalitetene 

kan leses i Bærum stasjon som ligger tilpasset plassert i en 

helning med skog i bakkant.  

Kryssingen ved Mærradalen mellom 29BM og 30BM 

fungerer brukbart i dag pga de lave master, dette stedet bør 

få et eget fokus ved en eventuell endring av 

linekonfigurasjonen.  

I innføringen til Hamang stasjon får man igjen et ganske 

forstyrrende og rotete visuelt bilde av ledningen som kan 

oppleves som svært skjemmende fra nær bebyggelse. Det 

blir uansett mange liner og master på et lite område, nye 

master bør bidra til å rydde opp i dette bildet. 

Uttrykk: 

Ledningen smyger seg gjennom boligområdene, gjennom 

hager og grøntarealer, stedvis svært tett på bebyggelsen.  

Mesteparten av omgivelsene til denne ledningen er tett 

bebygget, men bærer mer preg av villabebyggelse, mye 

trehusbebyggelse og mindre blokker enn et typisk urbant 

rom. En del av ledningen ligger svært ruralt til, mellom et 

bebygget og skogspreget område. 

Vi tolker i denne sammenhengen noe «urbant» til master 

som passer i tett bebyggelse og som har en ren, moderne 

form. Samtidig bør uttrykket ligge mer mot et vennlig, 

lavmelt formspråk.  



 

 

 

 

Design kriterier: 

Med grunnlag i befaring og påfølgende designanalyse har vi 

utarbeidet et sett med designkriterier for denne 

konkurransen. De viktigste kan oppsummeres i følgende 

hovedpunkter: 

 Dagens ledning har en rekke gode kvaliteter, bl.a. at 

mastene er forholdsvis lave, at ledningen knekkes 

relativt hyppig for å passe inn i terrenget, og at mastene 

er grønnmalte for å gi en viss visuell dempning. 

 

 Ulempen med dagens ledning, er at 

horisontalopphenget stjeler mye plass, og at virkningen 

av støy- og magnetfelt ikke er optimalt. 

 

 Med en mer optimal feltpåvirkning vil mastene bli 

høyere noen steder, og vi har sett på hvilke positive 

kvaliteter vi kan gi i tillegg at vi får en smalere kraftgate 

med disse mastetypene. 

 

 I et område hvor så mange kommer tett på ledningen, 

ønsker vi å ta minst mulig plass fra grunnen, og har 

derfor konsentrert oss om monopole, eller tilnærmet 

monopole løsninger.  For at fordelene ved monopole 

løsninger ikke skal spises opp av at et tungt, teknisk 

uttrykk, har vi søkt løsninger som gir luft og letthet til 

konstruksjonen. Vi har latt horisontale elementer som 

traversene, være lette, noen utkast også bøyde for å gi 

retning, og dermed styrke inntrykket av letthet.  

 

 Samtidig med lettheten, ønsket vi å beholde et kompakt, 

samlet uttrykk, markere at leding er ledning, skilt fra 

omgivelsene. Dette uttrykket godt, f.eks. i konsept 

«Spire», hvor den midterste fasen er samlet mellom 

tårnene, og hvor de to nederste fasene henger som I-

kjeder, friere fra den kompakte delen av masten. 

Lettheten ved I-kjedene blir tydeliggjort av måten V-

kjeden er en del av senteret. 

 

 

 



 

 

 

 

Master 

EFLA AS og Widenoja Design AS leverer tre mulige alternativer i denne konkurransen; «Tulipan», «Spire» og «Strå». 

                                               

 BM FM BM FM BM FM 

 Figur 1: Tulipan Figur 2: Spire Figur 3: Strå 

  



 

 

 

 

«Tulipan» 

I en så tett bebyggelse var målet å få mastene så kompakte og lave som mulig. Derfor valgte vi 

trekantoppheng med midtfasen sentrisk plassert over ytterfasene som linekonfigurasjon. Samtidig har vi 

designet inn en letthet i toppen. Mastetypen kan videreutvikles, sannsynligvis med en ytterligere kompakt 

løsning av toppen, hvor vi vil kunne beholde det lette uttrykket, noe som er særdeles viktig i disse 

omgivelsene. Trykkisolatorer festes til mastestolpen, men andre isolatorer kan være kompositt eller 

silikonbelagte glass isolatorer for å få matt overflate som ligner trykkisolatoren. 

Forankringsmasten for samme mastetype har ulik mastetopp. Der har vi tatt utgangspunkt i funksjonen, og 

prioritert en så enkelt form som mulig, men fortsatt brukt samme linekonfigurasjon og formelementer som 

gir et klart slektskap mellom mastetypene. Stive støttekjeder er brukt i alle faser i forankringsmastene for å 

få så kompakt mast som mulig. 

  



 



 



 

 

 

 

«Spire» 

Her har vi fortsatt arbeidet med tilsvarende linekonfigurasjon som i "Tulipan“ masten for å få en kompakt og 

lav mast. Her har vi lagt mer vekt på å få frem en elegant form som er godt tilpasset omgivelsene. Dette førte 

til noe lengre avstand mellom faselinene. Hovedformen er designet slik at lettheten kommer godt frem til og 

med i den laveste mastetypen. For å oppnå dette har vi brukt en travers i bunnen som både gir masten en 

stram form, og som ved å bruke I-kjeder på de nederste fasene understreker det lette, vertikale preget. 

Isolatorer kan være av kompositt eller silikonbelagte glass isolatorer for å få et matt og flott utseende 

Forankringsmasten får tilsvarende hovedgeometri og uttrykker samtidig sin funksjon som forankringsmast 

klart og tydelig. Stive støttekjeder er brukt i ytre faser og V-stkj i midtfase, men stiv støttekjede kunne også 

vært brukt i midtfase. 



 



 

 



 

 

 

 

«Strå» 

Etter grundig gjennomgang av alle linekonfigurasjoner var begge selskaper enige om at vertikal 

linekonfigurasjon ville føre til for høye master i dette område. Skissen nedenfor var derfor endret til 

trekant linekonfigurasjon for å få til lavere master. Konseptet er designet med tanke på å gi et smalt og 

samtidig lett og ledig uttrykk til ledningen. Vi har basert oss på enkle, rene linjer som vi har gitt en buet 

og spenstig form. 

Her viser vi et forslag for hht bære- og forankringsmast, men vi ser for oss at denne masten med en 

hovedstolpe og en eller flere tilleggsstolper kan varieres og gi et spennende uttrykk gjennom hele 

ledningen. Forankringsmasten har vi valgt å vise som en svært enkel variant her, hvor fokus er på dens 

funksjon. Denne masten kan også varieres med en eller flere bøyde stolper. 
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