LOKSTALLEN
Radikal transformasjon av et lokomotivverksted i Nordens Pompeii

Dagens situasjon
Deler av ruinene til Kongsgården er delvis
utgravet og bevart, mens de resterende ruinene
ligger under lokomotivverkstedet.

I dagens dynamiske og utviklende samfunn har kulturminner en stor verdi. Spor etter menneskelig aktivitet

Takkledning

ligger igjen som konstante elementer i disse nyere tider og bevarer historier om verden slik den en gang var.
I en verden som stadig beveger seg fremover, er det viktig å bevare de sporene som stedfester oss i fortiden.

Middelalderparken åpnet i år 2000 for å verne om middelalderhistorien i bydelen Gamlebyen. Her ligger
det ﬂere ruiner som i nyere tid har blitt gravd opp, bevart og inkludert i byrommet, men de fremstår fortsatt
som individuelle elementer uten noen klar forbindelse til hverandre. Midt i parken står et funksjonstomt
lokomotivverksted som stammer fra industrialiseringen av Oslo på 1800-tallet. Selv om mange av ruinene
i området er blitt utgravet, mangler det stadig en stor del av ruinene til det som en gang var en kongsgård
fra middelalderen. Den ligger nemlig begravet av jord og betong under lokomotivverkstedet. Hovedfokuset
ved mitt prosjekt ligger i å grave frem de resterende ruinene av kongsgården, inkludere dem i det overlappende lokomotivverkstedet og åpne bygningen opp som en del av parken som omkranser den. Inne i bygningen vil jeg tilføre et museum som legger fokus på ruinene, stiller ut arkeologiske funn fra området og
forteller historien om Oslo som Norges hovedstad under middelalderen. I tillegg vil jeg legge til et teater og
en restaurant i bygningens program.

Ekskavasjon
De resterende og begravede ruinene blir gravd
opp inne i lokomotivverkstedets haller og skaper et uterom bak ytterveggene.

Sperrekonstruksjon
Deler av den eksisterende takkonstruksjonen blir fjernet for å tilføye nytt tak til
addisjon.
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Kulissverksted
Addisjon
Museum blir addert over de ekskaverte ruinene
uten å berøre dem. De frittstående ytterveggene
blir åpnet opp mot parken.
Gangbro blir tilføyd rundt ruinene som skaper
en tilknytning mellom parken, ruinene på det
nye utgravede nivået og innsiden av det transformerte lokomotivverkstedet.
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Tilbygg
Tilbygg på den vestlige fasaden blir fjernet
til fordel for en reetablering av den opprinnelige fasaden.

GAMLEBYEN

Sørenga

Kongsgården
Delvis ekskaverte og bevarte ruiner, med
store deler stadig liggende under lokomotivverkstedet.
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