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Visjonen som satte Stovner på kartet  
Prosjektet er en del av områdeløft Stovner sentrums aktivitetspark 
‘Jesperudjordet for alle’, med brukerinvolvering helt fra idéstadiet. Stovnerløftet 
handler om å skape varige nærmiljøkvaliteter i et område tradisjonelt preget av 
store, urbane utfordringer. Hensikten med Stovnertåret har vært å tilføre 
området en attraksjon som er så sterk at den kan bli en destinasjon både i 
bydelen og Oslo.   

Tomten er en av Oslos beste og mest interessante, men det vet de færreste. De 
ønsket å skape noe som kunne gi alle en mulighet til å oppleve utsikten over 
hele Oslo, nærheten til marka og den lokalhistoriske konteksten. Resultatet er et 
spennende, spesielt og spektakulært landemerke, der selve veien til toppen er 
hovedløsningen. I tillegg til å inkludere alle brukere, er det identitetsskapende i 
Groruddalen.   

Populært i praksis 
Det er blitt en stor sosial arena, der alt fra motbakkeløp til dating, kontemplativ 
meditasjon, trim, trening, utflukter og fest holdes, uansett alder og 
funksjonsgrad. Det er en fin måte å få folk ut på. Mange multikulturelle grupper 
som normalt ikke oppsøker naturen bruker det. Premisset om universell 
utforming gir et nytt design, for et unikt prosjekt på bestilling fra Bymiljøetaten. 

Konstruksjonen har mange artige detaljer, som små skilt, lyskastere. utkikkshull, 
«reder» og stoppesteder. Det er designmessig gjennomført. Bymiljøetaten har 
vist stort engasjement ved å gjøre det mulig å bygge en så stor og kostbar 
installasjon. Universell utforming har vært tanken bak, og tilgjengelighet for alle 
har vært en grunntanke hele veien i prosjektet. Tårnet tilrettelegger for 
naturopplevelser for flere, og utgjør et nyskapende element.   

Universell utforming fra ide til detaljer 
Stovnertårnet er et klart forbildeprosjekt. Det er unikt med tanke på at universell 
utforming er brukt som grunnidé, samtidig som det er gjennomført til minste 
detalj i utformingen

Tårnet er et nyskapende element og et populært landemerke som tilrettelegger 
for bruk og opplevelser for alle brukere. Det senker terskelen for 
naturopplevelse og enkel fysisk fostring for alle. Prosjektet er også et eksempel 
på godt og engasjert samarbeid mellom flere etater i Oslo kommune, dyktige 
konsulenter og løsningsorienterte entreprenører, som alle har jobbet mot 
samme mål. Vårt inntrykk er at engasjementet og jakten på de gode, universelle 
løsningene har levd hele veien i dette prosjektet, til stor glede og nytte for alle.




