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01 BAKGRUNN

BAKGRUNN

Midlertidig parkeringsplass nord på Monstuflata(Foto: Melhus kommune)

Monsstuflata sett fra sør (Foto: Melhus kommune)

Gjennom undersøkelser gjort i en mulig-
hetsstudie  i  vår  ble  det  vedtatt  at  videre  
prosjektering  av aktivitetspark  i  Melhus  
kommune  skal  være  på  Monsttuflata/
Hallflata(fremoverkun Monsstuflata) på 
Gimse. Det totale området skal ligge på om-
kring 3 mål, hvorav minst 1 mål er tilpasset 
forskjellig type rulle-aktivitet (skateboard, 
sparkesykkel, rulleskøyter, sykkel mm), ho-
vedsakelig i betong.

Området  som  kalles  Monsstuflata  ligger-
på  Gimse  mellom  Martin  Tranmæls  veg,  
Hølondvegen  og Gimsvegen.   Nærmeste   
nabo   er   Melhus   videregående   skole   og   
Melhushallen.   I   tillegg   ligger Bankhal-
len,  den  planlagte  Parkeringshallen,  Gim-
se  barneskole  og  Gimse  Ungdomsskole  
innen  300 meter  fra  tomten.  For øyeblik-
ket  befinner  det  seg  en  foreløpig  par-
keringsplass  i  forbindelse  med utbygging  
av  Gimse  skole  som  har  fått  midlertidig  
dispensasjon  for  bruk  til  parkering  fram  
til 01.august  2022.

Det  er  det  området med  midlertidig  par-
keringsplass  som  parken  i  utgangspunkt  
er planlagt på, men dette kan endres der-
som prosessen krever det.I dag blir områ-

det, i tillegg til parkering, brukt aktivt av 
skolene i nærmiljøet på dagtid, og av andre 
i befolkningen på andre tider, blant annet til 
disc-golf, fotball, hundelufting og arrange-
menter.

- Melhus kommune

På bakgrunn av dette har vi i Gottlieb 
Paludan Architects fått i oppdrag å 
tegne et konsept for den nye aktivitets-
parken.  Konseptet er beskrevet i den-
ne designrapporten. 
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MELHUS AKTIVITETSPARK

”For hele Melhus, hele 
dagen, hele året”

Melhus aktivitetspark skal være en ny 
sosial møteplass i Melhus for alle alder-
grupper. Det skal være et stort aktivitets-
mangfold med lav terskel for deltagelse. 
Parken er tilpasset omgivelsene og bru-
kergruppene, og skal oppfordre til posi-
tivt samvær! Parken skal ramme inn Mel-
hus’ behov for alle, hele dagen, hele året.   

For å nå dette målet må man lage et flek-
sibelt rom som kan huse alles interesser 
og behov. For å lage en park på en del av et 
jorde, må man skape en ramme der man 
visker ut kantene for å lage nye rom. Rom-
mene må være justerbare for å bli flek-
sible. Gulvet består av mobile elementer 
som sammen med justerbare vertikale 
konstruksjoner lager en leken multifunk-
sjonell park som tilrettelegger for for-
skjellige aldre, behov, fysiske begrensnin-
ger eller ønsker. 

03 KONSEPTFORSLAG

Belegg som ”visker” ut kantene 
mot omgivelsene. (Foto: Favaro1)

Bevegelige møbler på skinner,
fra Highline i New York. (Foto: Iwan Baan)
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ILLUSTRASJONSPLAN 1:500
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FOR HELE MELHUS

7

Melhus aktivitetspark skal være en sosial 
møteplass for alle generasjoner. Parken 
består derfor av både analoge og digitale 
elementer. Analoge løsninger der vanlige 
bevegelser med kroppen kan endre bru-
ken av parken. Deriblant fleksible møbler 
på skinner kan flyttes etter behov, og kan 
eksempelvis settes sammen i en klynge 
for å skape lokale amfier, støyskjerming, 
oppdekning til store forsamlinger og lek 
m.m. 

Parken skal likeledes tekkes den yngre 
generasjon med digitale løsninger. BUA 
betjenes med en app, der man selvbetjent  
kan låne utstyr som skatepark, hengekøy-
er etc. Det er også mulig å utstyre denne 
med Wifi, og lademuligheter for mobil-
telefoner og nettbrett. I tillegg vil det bli 
vurdert muligheter for samarbeid med 
lokale organisasjoner for å videre utvikle 
parken teknologisk, herunder eksempel-
vis app-styrt belysning. 

Vi foreslår å gjenbruke shippingcontaine-
re, av ulik farge til servicebyggene. Disse 
kan også brukes til gatekunst/ streetart 
og kan enkelt skiftes ved dugnad eller an-
net samfunnsmessig gunstig samarbeid. 

Parken er delt inn i soner, uten å lage bak-
sider slik at den føles oversiktlig og trygg. 
Parken skal være tilgjengelig for alle, 
uavhengig av bevegelsesgrad, eventuelle 
synshemninger og allergier. 

Foto: Berger 
Partnership

Foto: 
Iwan Baan

Foto: Xcaliber 
ContainerFoto: Jenni

Akershus
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HELE DAGEN

Melhus aktivitetspark skal være en hel-
dagsdestinasjon. Den er derfor tilrette-
lagt med heldagsaktiviteter og fasiliteter. 
Parken består av fleksible og flerfunksjo-
nelle aktivitetsområder, samt soner for 
avslapning og rekreasjon. 

Et fleksibelt gulv kan romme ulike aktivi-
teter og kan fungere som en scene, uteun-
dervisning, til dans etc. Scenen er delvis 
overdekket med et reisverk som kan bru-
kes til eksempelvis tildekking, utekino, 
lysrigg, i tilegg til å skjerme for vær og 
vind. For å sikre lav terksel for deltakelse 
ligger dette gulvet i flukt med omkring-
liggende belegg, for å unngå følelsen av at 
man er på utstilling. 

I forbindelse med BUA kan det etableres 
toaletter og utekjøkken i tilsvarende ship-
ping-containere. Her kan det arrangeres 
vaffelsteking og matlagningskurs. Ved 
festivaler eller større arrangementer er 
det også avsatt plass for foodtrucks.

Parken skal være godt belyst hele døgnet.  
Vi ser for oss stedvis effektbelysning for  å 
ytterligere understreke soner og diversi-
tet innen ulik bruk. 

Foto: 
Robin Hayes
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Foto: Halkin
Mason

Foto: 
Uniqua

Foto: 
Furutangen

Foto: North 
Ryde Common
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Det etableres en skatepark som kombi-
nerer buer, “flow” og “street”. Designet er 
tilrettelagt for alle brukergrupper som in-
kluderer skateboard, sparkesykkel, bmx, 
rullestoler, rulleskøyter etc. Ved å kombi-
nere myke organiske former med street 
elementer så legger man til rette for alle. 
Det skaper utfordringer både for de som 
er nybegynnere og de som er erfarne ut-
øvere.
 
Rulleparker som kombinerer flere stilar-
ter, rekrutterer erfaringsvis flere bruke-
re til anlegget på tvers av interesser og 
kjønn. Organiske former er spesielt viktig 
med hensyn til å rekruttere jenter til å 
delta i like stor grad som gutter.

Foto: 
Betongpark

Illustrasjon: Betongpark

Foto: 
Betongpark
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HELE ÅRET

Melhus aktivitetspark skal være en he-
lårs aktivitetspark. Det er derfor vekt-
lagt fleksibel flerbruk til alle Norges års-
tider. 

Deler av parken er dekket av tak. Det er 
vist skjematisk takoverdekking og leveg-
ger som kan utvides eller gjøres mindre 
etter ønske og behov. Tak og levegg har 
gjennomtrengelighetsgrad som kan re-
guleres ved enkle tau og trinseprinsipper 
som styrer sjalusier. Sjalusier kan i leveg-
gene fungere som skjerming eller hyller 
og på taket for eksempel ha solceller på 
den ene siden.

Det kan tilrettelegges for snowskate fra 
skogsholt i vest inn i skateparken på vin-
terstid. Deler av parken kan islegges, for 
eksempel baskeballbanen eller scenen. 
Skøyter, køller, mål og lignende kan leies 
ut i BUA og tilrettelegge for fleksibel sam-
bruk. Om vinteren kan rullende skinnegå-
ende møblering/ dresiner utstyres med 
snøplog og være et morsomt lekelement 
for mange generasjoner. 

Overvann brukes som ressurs og deler 
av året vil det være mer vann. Dette kan 
benyttes til lek i et vannelement der jus-
terbare sluser lager demninger, som igjen 
kan drive skovelhjul, små møller etc. Van-
net ender i inflitreringsområder/ regnbed 
der vannets kretsløp blir synliggjort. 
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Foto: Courtesy of 
Suchitra Van

Foto: 
Robin Hayes

Foto: 
Jesse Tinsley

Foto:
Ukjent

Foto: Province 
de namur
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MATERIALER OG FARGEBRUK

I parken er det gjennomgående valgt en-
kle og få materialer. Herunder granitt, 
stål, betong og gummidekke. Dette kom-
binert med vegetasjon som plenarealer, 
staudefelt og trær for å viske ut skillet 
mellom omkringliggende grøntarealer og 
lette det urbane preget. Av de få materi-
alene som benyttes bør mye være gjenb-
ruk, eksempelvis resirkulert plast, skin-
ner, treverk, og bildekk. For skateparken 
foreslås det lavkarbonbetong. 

Fargepaletten skal harmonere mot det 
naturlige for å gjenspeile omgivelsene, og 
materialene som skal benyttes. Parken 
ligger i utkanten av bebyggelse og skal 
dermed verken være kjempeurban, ei hel-
ler for fjern og kunstig fra dens opprin-
nelse som jorde. For å skape et mer lekent 
uttrykk forelås likevel noen elementer i 
kommunevåpenets gulfarge. Dette også 
for å styrke lokal tilhørighet. 

04 MATERIALER OG FARGEBRUK

Dekket er av granitt som legges både knas 
med fallende lengder i settesand, og også 
løst i gress og mellom skinner, med veks-
lende fugebredder. De ytre steinene kan 
støpes fast for å danne en ramme rundt 
som er noe mer stabil og motstandsdyktig 
mot røffere bruk.  Rundt bed og trær set-
tes stålkanter i jordfuktig betong.  

Foto: Levisky 
Arquitetos

Foto: Photowall

Foto: mmcité

Foto: HH Surfacing

Foto: City of 
Memphis

Foto: Wei Liwei
Shanjian Video
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