
Ves ossen Park

Skisseprosjekt desember 2020



Ves ossen Stasjonspark - skisseprosjekt:

Skisseprosjektet har bli  utarbeidet høsten/vinteren 2020 av Tokitsu
Hemsen AS for Øvre Eiker kommune i regi  av Bernt-Egil Ta ord.

Målet har væ  å skape en ny installasjon i stasjonsparken som kan
aktivere en del av parken som det ikke er så mye aktivitet i idag.
Installasjonen er tenkt som et byggese  som kan tas ned om vinteren - og
eventuelt plasseres på et annet sted.

Det har væ  et ønske å bruke tre som materiale, da spesielt på grunn av
Ves ossens historie med fløting av tømmer på Ves osselva.

Det har bli  lagt vekt på å finne en måte å skape en installasjon som kan
skape nysgjerrighet og undring for store og små. Det har de or væ  lagt
vekt på å finne en måte å bygge på som er mulig å tilpasse til videre
utvikling av prosjektet, og der det er mulig å se videre på mange ulike
retninger og løsninger.

Arkitekt Mathias Nome Hemsen
Tokitsu Hemsen AS



Perspektiv - treinstallasjon på torgetInstallasjon på torget:

Installasjonen er tenkt som en tilsynelatende massiv kloss av tre, men som har
ulike innganger og utsparinger. Når man kommer seg inn i klossen åpner det seg
en ny verden med huler og ganger. Noen fører gjennom, andre fører opp eller
ned.

På hulegangene er det trykket tekster av dikteren Vindtorn på ulike språk .

På utsiden er det utsparinger som gir mulighet til si eplass for voksne, og skaper
et naturlig møtepunkt midt på plassen.



Struktur:

Lengdesni  - 1:100 Tverrsni  - 1:100

Indre rom:

Installasjonen er bygget opp med ulike lag av skiver med utsparinger. Form og
størrelse kan tilpasses ved videre utvikling av prosjektet. Det er lagt vekt på en
indre verden, som gjør at det skal være vanskelig å falle ut og ned på bakken.
Samtidig må det være åpninger som kan gi lys inn.



"Hule-poesi/maleri":

Lengdesni  med tekst - 1:100

Indre rom med tekster:

På innsiden av strukturen kan det trykkes dikt/tekster ol på ulike språk som er
represente  i kommunen. Tekstene kan for eksempel være utdrag fra Vindtorns
dikt eller andre som man synes er passende. Det kan gi et ekstra lag til den
"indre verdenen". På tykkelsen av  de ulike skivene

trykkes det tekster av Vindtorn  på ulike
språk

Utdrag fra Vindtorns "Til deg som søv bo  dine draumar



Konstruksjonskonsept:

- Massivtreelementer freses
med utsparinger. Hve  element
er ulikt, og skaper gradvis
romsekvenser.

- Massivtreelementene holdes
sammen av stålstag el, og se es
ned på et stålstativ som holder
elementene opp fra underlaget.

- Treinstallasjonene avslu es
med et form for tak, slik at man
unngår fukt inn.

- Massivtre kan eventuelt
ersta es med skiver av
stenderverk el. Det er mulig å
tenke seg mange ulke måte å
bygge de e på, og det er
naturlig å forhøre seg med lokale
produsenter av treprodukter ol.
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Fasader:

Fasade 1 - 1:100 Fasade 2 - 1:100

Fasade 3 - 1:100 Fasade 4 - 1:100



Alternativt tak A:

- Trekonstruksjon med
transusent taktekking som
sljpper lys ned. Kan også
eventuelt belyses for å gi lys
til omgivelsene rundt
installasjonen på kveld og
na .

- Det kan her ses på ulike
typer takkonstruksjon i tre.



Alternativt tak B og C:

- Ståltak som i
hovedpresentasjon,

- Kan også lysse es fra
undersiden for å gi lys til
plassen på kveld og na .

- Kan males i ulike farger el.

Alternativ B Alternativ C



Tidlige skisser:



Tidlige konseptmodell:

- Skiver som endrer seg ve ikalt.
- Huler i en kube.
- Kan utvikles i ulike retninger.
- Dekker har tekstlinjer av Vindtorn på innsiden.


	Presentasjon 1 - fredag 13 november
	A101 Layout
	A102 Layout
	A103 Layout
	A1010 Layout
	A1011 Layout
	A109 Layout
	A108 Layout
	A1012 Fasader
	A1013 Alternative tak
	A1014 Alternative tak
	A104 Tidl skisser
	A107 Layout


