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TURSTI  LANGS FOSSEN

STARTPUNKT SKITUR OG SYKKELTUR

ØYAOMRÅDET OG EKSISTERENDE GANG- OG SYKKEL-
RUTER

Området krysses i dag av et nett med eksisterende og mulige gang- og sykkelforbindelser. Det er et 
naturlig krysningspunkt for gående fra sentrum mot nord eller på vei til stasjonen. Det kan tenkes at 
man kan styrke knutepunktfunksjonen med ytterlige forbindelser over fossen. 

                          LOKALE PARAMETRE

PROGRAM OG BYMORFOLOGI

Hønefoss har gjennom 100 år vært et aktivt bysamfunn med et kompakt sentrum på hver side av elva og 
utbygde villaområder på moene rundt byen. Kombinasjon av de to bebyggelsesmønstrene er utgang-
spunkt for øyaområdets morfologi og danner sammen med eksisterende verneverdig industriarkitektur 
øyas urbane skala i byen.  

jette
Oval
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GRØNNSAKSTORG

HANDELSTORG

KULTUR OG VITENSTORG
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BY

LANDSKAP

GRØNNSAKSTORG

HANDELSTORG

KULTUR OG VITENSTORG

AKTIVITETSTORG

HISTORIETORG

RINGERIKSBANEN

ØYAOMRÅDET OG PLASSROM

Hønefoss sentrum har noen velfungerende plassrom av ulik karakter. Noen av plassrommene fungerer som 
uformelle utendørs urbane møteplasser avhengig av vær og vind. Hønefoss sentrum har behov for fl ere 
møteplasser spesielt for barn og unge. Øya-området kobles opp mot eksisterende plassromfrekvens, det legges 
tilrette for etablering av nye offentlige rom. Det er viktig at disse lokaliseres med en kort gangavstand og visuell 
forbindelse som inviterer til utvidet bruk. På denne måten sikrer en underliggende robust struktur en ytterlige 
forbindelse mot sentrum.

ØYAOMRÅDETS BELIGGENHET

Øyaområdet har i tillegg til sentrumsnærhet en storslagen beliggenhet ved fossen. Området ligger i en over-
gangssone mellom by og landskap og en tilnyttegjørelse av disse kvalitetene vil øke både tiltrekningskraft, til-
gjengelighet for byen og inviterer til ulike type aktiviteter. Det er et mål i prosjektet å forsterke disse kvalitetene 
slik at områdets ulike egenskaper kommer til sin fulle rett. En framdyrking av ulike møteplasser koblet opp mot 
landskapelige og urbane kvaliteter vil tilføre Hønefoss nye formelle og uformelle møteplasser. 

                          LOKALE PARAMETRE
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PROGRAMM OG DET 4. BYROM

Utvikling av et tiltrekkende og transparent byrom er viktig for at prosjektet lykkes i sitt mål om å bli en 
naturlig utvidelse av Hønefoss sentrum. Det må tilrettelegges for et rom  med en bruk som inviterer til 
god menneskelig fl yt og som programmatisk har høy opplevelsesverdi og supplerer eksisterende tilbud.

ØYAOMRÅDETS KULTURELLE BIDRAG TIL BYEN

Det har vært uttalt et ønske om at området skal fungere som bylivsgenerator for Hønefoss og bidra at det 
kulturelle tilbudet styrkes i tillegg til å ha yngre generasjoner i fokus. Øyaområdet har en del verneverdig bebyg-
gelse med en unik arkitektonisk utforming. Bebyggelsen foreslås tilrettelagt for kulturelle aktiviteter som involv-
erer lokale aktører i et tilbud som er basert på formidling og viten. Programmet i øyaområdet  kan  enkelt kobles 
opp mot andre aktiviteter i Ringerike kommune og bli en naturlig del av et lokalt kultur- og vitenskapsnettverk.   LOKALE PARAMETRE OG PROGRAMMERING
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HANDELSBYEN  1800-TALLET

INDUSTIBYEN  1900-TALLET

MILJØBYEN 2000- TALLET

                    ØYA - BYARKEOLOGI

ØYA MORFOLOGI OG BYUTVIKLING

Illustrasjonen viser en “mapping” av historisk kart og dagens situasjon.
Sammenlikningen viser tydelig områdets landskapelige endring over tid. 
Det som opprinnelig var en gruppe med småøyer ble i tråd med byut-
viklingen og økt behov for sammenhengende areal mer og mer fylt igjen. 
I dagens situasjon er det kun beliggenheten ved fossen og nærheten til 
broforbindelser som minner om det opprinnelige begyggelsmønteret og 
landskapsformasjonen.

ØYA MORFOLOGI

Øya var opprinnelig en hel gruppe med småøyer og knauser i fossen. Be-
byggelsen  var preget av sagbruksdriften med en småskala bebyggelse 
fordelt i et spredt bebyggelsesmønster. Øyene var knyttet sammen med 
en bro.
Denne organiseringen har ligget som  morfologisk grunnstruktur  i områ-
dets utvikling over tid og videreutvikles som et generisk sjikt i prosjektets 
bygningsmessige sammensetning.

ØYAOMRÅDET 1888

ØYA MORFOLOGI OG METODE

Øyalandskapet har i sin historiske utvikling gått gjennom  forskjellige sta-
dier av landskapsbehandling. Som følge av økt behov for “fastland” har 
området blitt fylt igjen med masser slik at dens opprinnelige karakter lig-
ger som et historisk sjikt i bunn, landskapet ble fomet etter behov.

Prosjektet ønsker å bruke denne måten å tilpasse landskapet til endret 
behov aktivt til foming av områdets grunnstruktur. På denne måten 
transformeres en historsik prosess til et bevisst arkitektonisk verktøy for 
forming av den nye miljøbyen og en øyakultur i endring. 
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grønne årer

sub-struktur

noder

bygg som broer

urbant vev

 

                        KONSEPT OG STRUKTUELLE ELEMENTER

 

Øyaområdet har stort potensiale i forhold til sin unike beliggenhet ved 
fossen. Etablering av tydelige grøntområder underbygger denne karak-
teren, utformingen danner en naturlig fl yt gjennom området. Bevegelsen 
gir assosiasjoner til fossen og elven og integrerer dette som et narrativt 
element.

For å sikre områdets transparens på tvers legges det opp til en fi nmas-
ket substruktur på bakkeplan. Tetthet og målestokk er generert ut av de 
ulike bebyggelsesmønstrene i byen og transformert til en helt egen “øya 
skala”.

For at prosjektet skal kunne bidra med større grad av åpenhet er det vik-
tig at størrelsen på bygningene på bakkeplan minskes slik at det er mulig 
å bevege seg så fritt som mulig gjennom området. På denne måten  vil 
det være mulig å oppleve bakkeplanet  som et fellesrom, uavhengig om 
man befi nner ser innenfor klimatiske vegger eller ute.

Bygningsstrukturen fungerer som broer i prosjektet på samme måten 
som de enkelte øyene i tidligere epoker ble knyttet sammen av broer. 
For bygningens typologi betyr det at den utformes på en enhetlig måte 
slik at områdes kan leses i sin helhet og forsterkes i sin identitet.

I en felles komposisjon danner de ulike elementene et urbant vev, kon-
septuelt sett samvirker elementene som et arkitektonisk landskap der 
veven er en underliggende robust struktur som tillater tilpasninger i 
forhold til endret bruk og endrede samfunnskrav.
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26150m2

10800m2 Parkering

Utbygging

VOLUM OG FOTAVTRYKK

Illustrasjon viser maksimal utbygget fottavtrykk og utnyttelssgrad. Ob-
jektet kan tolkes som et sammenhengende volum og er utgangspunkt for 
den fysiske utformingen av prosjektet.
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Fossen som 
historisk lag
Fo
hi

                                                              KONSEPT 

FOSSEN OG BEVEGELSESMØNSTER

Fossens fortolkede fl ytmønster skjærer igjennom bygningsmassen der det 
er viktig å sikre forbindelser og grøntområder som fellesareal. Dette nega-
tivvolumet holdes fritt for bebyggelse og er med på å sikre åpenheten av 
det 4. byrom.
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Byforbindelser
knutepunkter

forbin
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BYFORBINDELSER OG KNUTEPUNKTER

I tillegg kartlegges en fi nmasket substruktur som sikrer fl yt og “mingling” på 
tvers av området. Dette er en forlengelse av forbindelseslinjene i  byen og 
legger tilrette for gjennomstrømning og leder besøkende gjennom området. 
I krysningspunktene oppstår det  nye rom, som ledd mellom eksisterende 
sentrum og øyaområdet.
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Nye plassdannelser-identitet
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NYE PLASSDANNELSER OG IDENTITET

Disse leddene er plassdannelser av ulik karakter. Plassene  foreslås navn-
gitt i forhold til beliggenhet og historisk kontekst og er med på å forsterke 
øyaområdets identitet, historiefortelling og lokale forankring gjennom 
tidene.

                                                              KONSEPT 
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10,8m

10,8m

Optimalt grid i forhold til funksjoner

N

S Ø

V

OPTIMALT GRID I FORHOLD TIL FUNKSJONER

Prosjektet skal huse et sammensatt program. Et optimalt grid på 10.8x10.8m 
legges ut som dimensjonerende basis for det arkitektoniske landskapet. Dette ge-
nerelle organisasjons- og konstruksjonsprinsippet sikrer  best mulig robusthet og 
fl eksibiltitet i forhold til endrede behov og betingelser for fremtidig arealbruk.
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Orientering av bygningsmasse
i forhold til solforhold. Den fine
kveldssolen kommer fra SV
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                                                              KONSEPT 

ORIENTERING AV BYGNINGER 

For å få best mulig utbytte av sol og dagslys på tomten optimaliseres  byg-
ningsmassen i forhold til solforhold på tomten.
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Teknisk vinkling for høsting av solenergi

S

FLATE OPTIMALISERT FOR HØSTING AV SOLENERGI

For å få utnyttet maksimalt med takareal for solcellebasert energiproduksjon orienteres vol-
umenes takfl ater med en helning på 30 grader mot sør. Dette gir samtidig en lavere fasade i 
henvendelse mot byen. Form følger miljø.
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Disponering av uterom i forhold til 
program og dagslys 

                                                              KONSEPT 

OPTIMALISERT DAGSLYS OG PASSASJE

Volumet bearbeides for å øke dagslysinnslipp inn i byggene og uterom.
Ulike mindre gårdsrom sørger for best mulig dagslysdistribusjon inn i byg-
ningsmassen.
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BOLIGER

KULTUR

VARELEVERING

KONTOR

NÆRING

VITEN

PARKERING

PLAN U2 - U1

VITEN

KONTOR

BOLIGER

FUNKSJONSFORDELING OG PROGRAM

Kjelleretasjene benyttes hovedsakelig til parkering og varelevering. For å 
skape en innbydene fasade mot øst legges tilrette for næring med noe 
innslag av kultur. 
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BOLIGER

KULTUR

VARELEVERING

KONTOR

NÆRING

VITEN

PARKERING

PLAN U2 -  01

KONTOR

BOLIGER

FUNKSJONSFORDELING OG BAKKEPLAN

Bakkeplanet holdes mest mulig åpent og transparent for å sikre opplev-
elsen av et tilgejengelig fellesrom. Den er progarmmert som næring med 
strategisk plassering av kultur og viten og legger tilrette for en småskalert 
og mangfoldig progarmmsammensetning: handel, markedshall, restaura-
tion, visningssteder for lokale aktører, gallerier. 
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BOLIGER

KULTUR

VARELEVERING

KONTOR

NÆRING

VITEN

PARKERING

PLAN U2 -  02

BOLIGER

FUNKSJONSFORDELING OG PROGRAM

2. etasje er primært tilrettelagt for kontor med et tyngepunkt for næring 
mot øst. Det er viktig for områdets utvikling i forhold til  innovasjon at virk-
somheter som fokuserer på bærekraft samt unge, nyetablerte foretak 
mulighet gis mulighet å lokalisere seg i området . Dette kan bidra til økt 
engasjement og synergieffekter  mellom besøkende og tilbydere.
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BOLIGER

KULTUR

VARELEVERING

KONTOR

NÆRING

VITEN

PARKERING

PLAN U2 -  09

                                                              KONSEPT 

FUNKSJONSFORDELING OG PROGRAM

Det øvre etasjene er tilrettelagt for boliger. Det er lagt vekt på gjen-
nomgående leiligheter og gode dags-og sollysforhold. Det er ønskelig at 
spesielt unge og studenter bosetter seg i området.



19

BOLIGER

KULTUR

VARELEVERING

KONTOR

NÆRING

VITEN

PARKERING

PLAN 01 - 09

PROGRAM OG VERNEVERDIG BEBYGGELSE

Eksisterende bebyggelse som “Byggmakker“, Arnemannveien 3 og fyrhuset 
foreslås benyttet til kultur, Kraftstasjonen til viten i de perioder det er mulig mht 
drift. Kulturfunksjonen kan inneholde atelier, gallier, verksteder, visningssteder, 
teater; viten tilrettelegger for kunnskapsoverføring, eksperiment og formidling 
rettet spesielt mot barn og unge (“forskerfabrikken”).
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SOLCELLEPANELER

TAKTERRASSER

                                                              KONSEPT 

DISPONERING AV TAKFLATER

Takfl atene er formet etter solen. Volumene domineres av et skråplan som 
i sin fjernvirkning formidler mellom himmel og jord og som representer-
er en optimalisert fl ate for høsting av solenergi. Det legges tilrette for at 
leiligheter i øvre etasjer kan ha takterrasser.
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KULTURSTIEN

KULTURSTIEN

Kulturstien representerer det ikke-kommersielle rommet i prosjektet. Den 
holdes åpen og tilgjengelig for allmennheten og forbinder det som er 
lagt ut som et program av “kulturstasjoner” på bakkeplan. Denne sonen 
skiller seg ut i sin arkitektoniske utforming slik at den fungerer som et 
identitetsskapende element på tvers av prosjektet.
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VANN

GRØNNE UTEROM

RØRGATA

SHARED SPACE

                                                              KONSEPT 

DET ARKITEKTONSIKE LANDSKAPET

Prosjektets uterom formes etter samme arkitektoniske metode som 
bygningsmassen. Prosjektet behandels i sin helhet som et arkitektonisk 
landskap der en rasjonell grid gir mulighet til variasjon innenfor et prinsipp 
med formings- og dimensjoneringskriterier. 
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Adkomst varelevering

1-tidsregulert varelevering på bakkeplan

2-Varelevering med lasterampe i parkeringsanlegg

1

2

              ØYA - DIAGRAM TRAFIKK

ADKOMST VARELEVERING

Det vil bli lagt opp til tidsregulert varelevering på bakkeplan, for å  minimere trafi kken inne på området. I tillegg 
til adkomstmulighetene inne på området, er det en innendørs varelevering med lasterampe.

ADKOMST PARKERING

Området skal være så bilfritt som mulig, det er lagt opp til at all parkering foregår under bakken. Det er to ulike 
innkjøringer  på ulike plan, for å fordele “trafi kktrykket”.  Det vil være mulighet for å kjøre til eiendommene på 
bakkeplan, men da for henting og levering. All trafi kk inne på området skjer på fotgjengers premisser.
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Tilgjengelighet for brann, og 
utrykningskjøretøy s bakgårder

                   ØYA - TILGJENGELIGHET

TILGJENGELIGHET FOR BRANN

Brann og utrykningskjøretøy har adkomst til samtlige eiendommer på en av sidene.

FELLES BAKGÅRDER

Som en del av et kollektivt bomiljø er de ulike fellesarenaene viktige. Bakgårdene vil fremstå med ulike karak-
terer, og være med å skape liv rundt boligene. Områdene vil være viktige møteplasser for de tilhørende naboer. 
Bakgårdene har en mer intim karakter sammenliknet med de omkringliggene parkdragene som har en høyere 
grad av offentlighet. 
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z              LANDSKAP OG ORGANISERING

OVERVANNSHÅNDTERING

Bruk av vegetasjon til håndtering av overvann bidrar til at området er bedre rustet mot oversvømmelser og fl om 
ved kraftige regnskyll. det er også et mål å ta hånd om alt overvann på stedet, for å unngå overbelastning på det 
eksisterende avløpsnettet.  Vannets naturlige kretsløp opprettholdes, og naturens naturlige selvrensingsevne 
utnyttes. Fire ulike regnbassenger vil fungere som fordrøyningsbasseng og vannspeil på området.

TILGJENGELIGHET

Et viktig aspekt med den landskapsmessige bearbeidingen går på tilgjengelighet, bryte ned barrierer, og legge til 
rette for å bevege seg mellom de ulike områdene på en god måte. Den gamle rørgata har vi gjort til en tilgjen-
gelig promenade, som forbinder øvre og nedre nivå på tomten. 
Det blir etablert et generøst fortau langs Arnemannsveien, som tar opp i seg gridet, og på den måten veves 
sammen med det overeodnede grepet.

Overvannshåndtering

Fordrøyning av overvann i området, ved bruk av
 vegetasjon  og regn-basseng/ vannspeil Nye Forbindelser til fots



26               LANDSKAP OG ORGANISERING

“SHARED SPACE”

Prosjektet preges i stor grad av et fl eksibelt bygulv som skal imøtekomme ulike krav og behov, som bondens 
marked, uteservering , diverse torgaktiviteter.
Innenfor de harde fl atene skilles det ikke mellom fortau og kjørbart areal, dette medfører at bilistene må utøve 
stor grad av forsiktighet, og  den trafi kken som måtte forekomme, foregår på fotgjengerenes premisser.  

Shared space
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AKTIVE BYGULV,  “SUPERKILEN”, KØBENHAVN.  “PLAZA DEL DESIERTO” “PLAZA DEL DESIERTO”

             REFERANSER LANDSKAP



28               ØYA - ILLUSTRASJONSPLAN



29                                                      ØYA- OMRÅDET SETT FRA SYDØST



30                                                        ØYA- OMRÅDET SETT FRA VEST
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Snitt A-A

Snitt B-B
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Fasade SV

Fasade NØ

                                                   FASADER
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Fasade NV 

Fasade SØ

                                                FASADER
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Gode dagslysforholdHybrid ventilasjon
Energieffektiv ventilasjon 
basert på hybride
ventilasjonsprinsipper.

Bioklimatisk design 
Kompakt aerodynamisk 
form som beskytter 
uterom mot vind. 
Sørvendt takflate for å 
utnytte solenergien.

Superisolert bygningskropp God lufttetthet 
Bygningen er konstruert uten  Slipper inn meget lite kaldluft  

vinterstid.  kuldebroer. 

Varmegjennvinning
Varmeveksler med minst
85% effektiv virkningsgrad.

Alle faste installasjoner er 
meget energieffektive. 

Lys og utstyr

Beregnet energiforbruk
ca 20 kWh/m2*year

Beregnet energiproduksjon 
ca 50 kWh/m2*year

Nullutslippsbygning
100 % fornybar energi.
Klimanøytral i bygningens livsløp. 

Energi- og inneklimaoppfølging
Behovsstyring og oppfølging  
av energifobruk og inneklima. 

Sensorkontroll 
Lysinstallasjoner styres av  
dagslys og bevegelsessensorer.

Aktive tak og fasader 
Superisolerte konstruksjoner 
med integrerte solcellepaneler.

Vugge til vugge-materialer 
Bygningselementer og materialer 
som lett kan fjernes og gjennvinnes.

Avfallshåndtering
Sortering og resirkulering fra bygging  
og drift.

-

Vannforvaltning

Bruk av regnvann i toaletter. 
Sparedusjer og effektive kraner.  

Godt inneklima
Energiffektiv utnyttelse av kontorplasser
med minimal bruk av allergener.

A++

u
yg
m

Avfa

Vu
By
so

Av

sqm Calc

Calc

Grønn mobilitet 
Kort avstand til offentlig transport, 
elbil-lading og cykkelparkering. 

CO2

NEUTRAL

ØYA - BÆREKRAFT  OG ENGERIKONSEPT

Det er en uttalt målsetting i prosjektet at det skal inneholde en bærekraftig 
miljøstrategi. 

Som et ledd i den fysiske parametriseringen formes bygningsmassen og 
klimaskall etter solen. For å oppnå overskudd i energibalansen utnyttes 
mest mulig av takfl aten til utvinning av energi ved solceller.

Da området sør for tomta er åpent pga av Arnemannveien vil det ligge til 
rette for gode solinnstrålingsforhold. Skråstilt fl ate med ca. 30 graders 
helning direkte sørvendt vil gi optimal høsting av solenergi over året med 
de gitte geografi ske omstendigheter. 

Øya-området vil kunne oppleves som visuelt landmerke for Hønefoss. 
Arkitekturen reiser seg opp mot fossen i nord og henvender seg lavere mot 
byen i sør. Med sin tydelige miljøprofi l i utforming, valg av materialer og 
bruk av solceller på tak fungerer arkitekturen i seg selv som visningssted 
for bærekraftig arkitektur og helhetlig områdeutvikling. Øya-området vil 
gi mulighet for ulike forskermiljøer og lokale aktører innen miljøprofi lering 
å samles og tilby en arena for utveksling, samvirke, formidling og 
bærekraftig innovasjon.

Miljøprofi len er videre fortolket i materialvalg for tak og fasader. Takfl atene 
iført solcellepaneler står for miljøteknologisk bærekraft, energiproduksjon, 
”high tech”. Fasadene foreslås utført i tre som har en lav innebygd energi. 
Materialvalget tre gir en taktilitet som er nærmere naturen og menneskets 
behov for habitater, samt at det representerer sosial bærekraft.  

Ved siden av innarbeidete klimaløsninger for det arkitektoniske landskapet 
i sin helhet tar prosjektet hensyn til, og vil styrke de lokale økosystemene 
og det biologiske mangfoldet i området. Utformingen av landskapet gir
større biodiversitet og mer komplekse økosystemer på Øya-området.  
Parkrom,  vannspeil og trær gir muligheter for nye habitater. 

Illustrasjoner viser årlig gjennomsnitt solintensitet på bygningsmassen 
utført i Ecotect med lokal værdata.

   TAKFLATER

- MILJØTEKNOLOGISK BÆREKRAFT
- ENERGI PRODUKSJON
- HIGH TECH

  FASADER

- TRE- LAV INNEBYGD ENERGI!
- HABITAT
- TEMA OG VARIASJON
- SOSIAL BÆREKRAFT

ENERGIKONSEPT- “FORM FØLGER MILJØ”
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