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AKTIVITETGJENNOMGANGER TIL NYTT GÅRDSROM / BYGG

SAMBRUK MED SKOLEN 

HEVET/MARKERT OVERGANG 

AKTIVITETSPARK
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SYKKEL-P OPP FRA P-KJELLER

FORMET TERRENG

SOLSIDE - SITTEPLASSER

nytt liv i rådhuset

nytt liv i parken

trekke parken helt 
inn til rådhusfasaden

aktivisere rommene mot parken

Oppgaven:
Ny arealplan for Hokksund Sentrum er snart ute til hø-
ring. Som en del av denne, og som et innlegg i diskusjo-
nen om bruk og utnyttelse av ”branntomten” er Rodeo 
Arkitekter engasjert til å skissere muligheter på tomten. 

Oppdraget er svært begrenset i tid, og må sees på som 
en ideskisse til inspirasjon til videre arbeid med tomten. 
I skissen har vi lagt opp til faser eller inndelinger som 
kan opparbeides delvis og uavhengig av hverandre. 
Det viktigste er å ta plassen i bruk!

Rådhuset:
Aktivisering av ”branntomten” kan bidra til økt aktivitet 
og liv til festsalen spesielt og Rådhuset generelt. Og 
motsatt; aktivisering av festsalen vil gi økt aktivitet på 
”branntomten”.

Tomten:
Tomten fungerer som bindeledd mellom Rådhusgaten 
og Stasjonsgaten. Med ungdomsskole, Rådhuset og 
handlegaten som til-liggende naboer vil parken være 
attraktiv for mange ulike brukere. Dette kan utnyttes 
ved å spesifisere bruk i ytterkant av parken, og dyrke 
sambruk i midten. 

Grid:
Et rutenett er lagt over parken for å tydeliggjøre de u- 
like sonene. Dette kan dyrkes visuelt, eller kun brukes 
som organiserende hjelpelinjer. Deler av griddet kan 
opparbeides uavhengig av hverandre.

Innhold/aktivitet:
Ved utvikling av parken tror vi det er lurt å trekke par-
krommet helt ut til tilliggende bygg og veier. Dette gir 
en større park, og knytter den bedre sammen med na-
boene, og gir en naturlig samhandling mellom park og 
nabo.

Mot skolen legges en ”grønn buffer”, modellert terreng 
som kan benyttes som akebakke / sykkelsti.
Mot Stasjonsveien legges det opp til urbane aktiviteter 
som marked, pop-up-kafe ol. Midtre del av parken kan 
utnyttes til ulike aktiviteter gjennom året. Fleksibel ut-
nyttelse vil gi flere brukere.

”Solveggen”:
Langs Rådhusfasaden etableres sittebenker eller små 
sitteplasser. Det er en solrik plass med oversikt over det 
som foregår i parken. Sittebenkene kan etableres og 
brukes uavhengig av festsalen, men med en aktivise-
ring av arealet på innsiden av rådhuset, kan en se for 
seg en god sambruk inne og ute, som kan bidra til økt 
aktivitet.

Paviljong:
Norge er et værhardt land, og uteområder under tak 
kan være et godt bidrag til økt byliv året rundt.

Paviljongen kan utarbeides på mange måter, her viser vi 
kun ulike referanser på mulige utforminger. Det som vil 
være viktig er å også legge inn strømuttak og ev. også 
vannkran, og legge opp til en struktur som kan variere i 
utstrekning (fast tak kombinert med fleksibelt tak)

En paviljong eller overdekning kan benyttes i hverda-
gen, en uformell møteplass under tak. Den kan også 
brukes i ulike arrangementer i sentrum, som 17 mai bo-
der, pop-up marked / kafe / sykkelreparasjon, julemar-
ked osv.

Paviljongens design og/eller utførelse kan i seg selv 
bli startskuddet for en oppgradering av parken. En de-
sign-workshop eller konkurranse, der utforming og kon-
struksjon kan bygge på håndverks-tradisjoner i kommu-
nen og omegn, og kanskje bygges av skoleelever som 
del av et undervisningsopplegg.

Romdannende element:
Ulike element som danner rom innenfor og rundt, som 
kan sittes/klatres på, og dele inn plassen mellom bru-
kerne som benytter den samtidig, som vil se hverandre, 
men ikke nødvendigvis holde på med det samme.

Parkering:
Det bør tilrettelegges for parkering for sykkel i parken, 
med P-kjeller under med innkjøring fra Rådhus-
gaten. Innkjøringen bør plasseres så langt sør som mu-
lig. Utforming på P-kjeller bør utarbeides parallelt med 
prosjektering av parken, da beregning av dekke over 
p-kjeller vil påvirke mulighet til beplantning av parken, 
og også påvirke overvannshåndtering i området. Heis 
og trapp fra p-kjeller kan benyttes som romdannende 
element på plassen, og kanskje også inneholde offent-
lig toalett, og vann/strømtilkobling for bruk i parken.

Skolen:
Ungdomsskolen har forholdvis lite uteområde. Parken 
kan benyttes av elevene i og utenfor skoletiden. Råd-
husgaten bør forhøyes mellom skolen og parken for 
økt sikkerhet, og tydeliggjøring for bilister at de må ta       
ekstra hensyn.

Fasade på nybygg på tomten i sør:
Bebyggelsen sør for parken vil selvfølgelig skygge for 
deler av parken store deler av dagen. Det er derfor vik-
tig at denne fasaden har variert høyde, og gjerne også 
innganger / gjennomganger fra parken til gårdsrom i 
ny bebyggelse. 
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Paviljong - inspirasjonsbilder - et aktiviserende areal

Paviljong som uttrykk for lokal byggeskikk.

Romdannende element

Variert gesims på nabobygg

Park og Rådhus kan påvirke hverandre positivt
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