
STABEKKMODELLEN 
Utviklet av arkitekt Inge Lødner & Vestre Stabekk Vel  

- en veiviser til videre utvikling av Fremtidens Stabekk - 
 
 
Inge Lødner, arkitekt og medlem av Vestre Stabekk Vels styre, har tegnet denne modellen 
som vil løse innsigelsen fra Fylket vedr. Stasjonstunet. 
 
I STABEKKMODELLEN får man gjennomført samspillet mellom knutepunkt og handel, 
trafikk og parkområder, handel og boliger, ungdomsleiligheter, boliger for barnefamilier og 
eldre.  
Dette skjer i en dynamisk harmoni mellom kulturhistorisk verdifulle bygninger og nye boliger. 
 
I sin enkle skjønnhet gir modellen faglig begrunnede retningslinjer for uteområder, volumer, 
høyder, arkitektonisk utforming og materialbruk. 
 

 

 
 
 
 
 



 
STABEKKMODELLEN legger inn et stort antall nye leiligheter i svingen bak Stasjonstunet. 
Slik blir Stabekk en attraksjon fordi man bevarer og tilbakefører Kroa (1890) & Stabæk 
Landhandleri (1909) - slik kommunens egen Stedsanalyse også anbefaler – og fordi man får 
et sammenhengende parkområde gjennom hele nedre sentrum langs jernbanelinjen. 
 

	
	
Legg også merke til de nye studenterboligene vi har lagt på den ubebodde siden av 
jernbanelinjen. Vi mener det bør være en opplagt plikt å bygge boliger så nært stasjonen 
– også på denne siden av toglinjen.  Vi ser for oss 60 leiligheter for studenter - som kan 



betale leie i form av arbeid på de to sykehjemmene på Stabekk som ligger innenfor 3 
minutters gange. 
 

Stabekk vil med dette få et italiensk preget parkområde som starter med Stasjonstunet – 
deretter svinger stien inn til plenene og kaféområdet rundt Østre Stabekk Gård (det gule 
huset med rødt tak fra revolusjonsåret 1789)  – en gang eid av Norges første statsminister 
Peder Anker. 
 

	
	
Fra denne levende museumsidyllen blir parkområdet ført videre til høyre mot vannspeilet på 
Kolstadtomta i midten av utsnittet under: 
 

	



 
 
På bildet nedenfor ser man et utsnitt av vår 3-D modell av utbyggernes planer: 
Når man vet at MAD arkitekter fantaserer om å plassere denne grå klossen i Stabekk 
sentrum, er det på tide at politikerne handler – og det må skje raskt!  

	
	
Med Inge Lødner & Vestre Stabekk Vels STABEKKMODELL kan Kommunestyret med 
trygghet vedta neste trinn for Stabekk Sentrum:  
 
At STABEKKMODELLEN fra arkitekt Lødner & Vestre Stabekk Vel skal være førende for 
den videre utformingen av Fremtidens Stabekk!  
 
Dermed oppheves innsigelsen fra Fylket - og det er bare å sette i gang! 
 
 

Årsmøtet for Vestre Stabekk Vel 
Tirsdag 2. April 2019 

 
	


