
I 2013 utlyste Statens vegvesen en 
prekvalifisert konkurranse om utforming 
av Rasteplass og nærmiljøanlegg på 
Krekke. Teamet Lala Tøyen/PUSHAK ble 
pre kvalifisert og vant konkurransen med 
prosjektet «Desireline»

Krekke rasteplass skal både være et 
sted å stoppe langs veien og et nær-
miljøanlegg for innbyggere i Sør-Fåvang. 
Rasteplassen oppfordrer til aktivitet og 
naturopplevelse. Den lille flate sletta, 
som tidligere var campingplass, blir årlig 
oversvømt av flom. Rasteplassfunksjonene 
ligger på flomsikkert nivå, skjermet for 
støy fra E6, og er tilrettelagt for ferdsel 
ned mot vannet. 
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KREKKE 
rasteplass og nærmiljøanlegg, E6, Fåvang

PUSHAK AS OG LALA TØYEN AS

Teks t :  PUSHAK
Fo to :  Ivan  B rodey

Adresse:  Krekke rasteplass og nærmiljøanlegg, 2634 Fåvang

Byggherre:  Statens vegvesen, Region øst 

ARKITEKT:  PUSHAK AS v/Marthe Melbye (prosjektleder PUSHAK), Gyda Drage Kleiva,  
Sissil Gromholt, Camilla Langeland, Lisa Lavatelli sivilarkitekter MNAL

LARK:  Lala Tøyen as v/Katrine Bjørnstad (prosjektleder Lala og PGL), Iwan Thomson 
MNLA og MNAL, Stine Bjar og Mads Engh Juel MNLA

RIB:  Rambøll AS v/Ole Morten Braaten 

Entreprenør:  Anlegg Øst Entreprenør AS

Leverandører plasstøpt betong; Betong Øst AS  
heller med innstøpt skifer: Opplandske Betongindustri AS

Ferdigstilt: mai 2018

Areal:  servicebygg 105 m2 inkl. overdekket areal, parkering ca 530 m2

Bæresystem:  Plasstøpt betong

Materialer:  Plasstøpt betong, prefabrikkert betong, kjerneved furu, cortenstål, sink, skifer



Vi ønsket å se på om flom problematik-
ken kunne tilføre en ekstra dimensjon . 
Svaret ble prosjektet «Desireline». 
 Servicebygget ble lagt inn i den eksiste-
rende støyvollen med en rett gangsti fra 
servicebygg og parkering ned til vannet. 

Linjen starter med en lanterne over 
sitteområdet i vollen. Lyskuppelen bryter 
opp gjennom støyvollen, lyser i mørket og 
signaliserer at det skjer noe på baksiden 
når man kommer kjørende. Glasskuppelen 
fungerer også som et overlys over det 
overbygde sitteamfiet i vollen. 

Fra sitteamfiet og videre ned mot 
vannet er linjen markert av prefabrik-
kerte betongheller med innstøpt lokal 

I  re t t  l i n je  f ra  s i t teamf ie t  og v idere ned mot vannet  går  de t  en gangs t i  av pre fabr ikker te be tonghe l ler  med inns tøp t  loka l  sk i fers te in

S i tuas jon
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Overdekket  s i t te  n is je  med dr ikke fon tene ,  over lys og t rebenker

Snitt skyl ight

P lan serv icebygn ing



skiferstein, og langsmed denne stien står 
lysstolper. Lyspunktene holder en jevn 
horisontal linje ned mot sjøen, og ligger 
på samme nivå som det som ansees å 
være flomsikkert. Lyset skal synliggjøre 
stien også når området er oversvømt og 
fungere som et landemerke for de som 
kommer forbi. Lysrekken skal lokke folk 
ut av bilene og ned mot vannet.

Som forstøtning av støyvollen strekker 
betongmurer seg langsmed hoveddelen av 
rasteplassområdet. Betongmuren trapper 
innover i to fasadeliv for å følge ter-
renget i vollen. Murene er støpt med en 
vertikal bordforskaling med ulik rytme for 
å skape et relieff og en overflate som er 
estetisk robust for vær og vind og tar opp 
murens retningsendringer. I forlengelse av 
gangaksen bretter betongmurene seg inn i 
støyvollen og lager rom for servicebygget.

Bak en skjermvegg av dreide, konede 
furu-rundstokker ligger en liten bygning 

Bak en skjermvegg av konede runds tokker  l igger  serv icebygn ingen med toa le t ter  og lager ,  samt en overdekket  s i t te  n is je  med ,  over lys . 
Lyskuppe len bry ter  opp g jennom støyvol len ,  lyser  i  mørket  og s igna l i serer  a t  de t  skjer  noe på baks iden når  man kommer kjø rende
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Sn i t t  A–A

Snitt B–B



som inneholder fire toaletter og et lager. 
Ved siden av ligger en overdekket sitte-
nisje med en liten drikkefontene, overlys 
og trebenker i et lite amfi. 

I aktivitetsområdet er det plassert 
ut apparater som oppmuntrer til fysisk 
aktivitet for barn og voksne. Det er valgt 
stedegen vegetasjon som styrker det 
biologiske mangfoldet.  

Lyspunktene langsmed s t ien ho lder  en jev n hor isonta l  l in je  ned mot s jøen ,  og l igger 
på f loms ikker t  n ivå .  Lyset  syn l igg jør  s t ien også når  området  er  oversvømt

Deta l jen v iser  inn fes t ing av sp i lene som 
danner en skjermvegg fo ran serv icebygget

30

m
ur

+
be

to
ng

 
  

3 
• 

20
18

PUSHAK as
PUSHAK søker en inngående forståelse av hver enkelt byggeoppgave; av romprogram 
og brukere, lokalklima og naturkvaliteter, energiløsninger og inneklima. Med en intuitiv 
og diskuterende metode søker vi en helhetlig arkitektur der de intime rammene om 
dagliglivet er like viktig som de store grepene.

Pushak AS ble etablert i 2008 av arkitektene Camilla Langeland, Sissil Morseth Gromholt, 
Marthe Melbye og Gyda Drage Kleiva.

 www.pushak.no

Lala
ble startet med en klar intensjon om å skape noe nytt – et brudd. Kontoret er bygget på 
nysgjerrighet, interesse og samfunnsengasjement. Korte kommunikasjonsveier og total 
tilstedeværelse sikrer høy kvalitet for våre kunder og samarbeidsparter.

Lala Tøyen arbeider med folk, byrom og landskap. Viktigst for oss er de menneskene 
som skal leve sine liv i de omgivelsene vi er med på å skape. Vi er ute etter det gode 
grepet som sikrer tilhørighet, engasjement og glede hos dem som lever i den virkelig-
heten vi formgir. 

 www.lala.no
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