Under ”Bron”

Under ”Bron” kommer pop-upstores, tillfälliga händelser och permanenta aktiviteter att mötas. Loppis en hösthelg, samlare
som samlar och städare från vindarna. Regnar? Gör inget, vi drar oss in under!

”Bron”

Grön Arkitektur

”Bron” knyter samman stad och landskap, den är både
en plats för sport och lek, ett konstverk och ett skulpturalt
landmärke: en ny symbol för Göteborg.

Den nya bebyggelsen integreras med grönska. En mycket
hög grönytefaktor gör att för varje bebyggd yta skapas
minst 1,5 gånger så stor grönyta inklusive gröna tak och
väggar. Den höga grönytefaktorn bidrar till att motverka
koldixid och skapa en bättre luftkvalitet.

”Bron” samspelar med det storslagna Heden och skapar
samband i tid och rum mellan natur, stad och infrastruktur,
den blir en passage och en mötesplats där det
spektakulära och det vardagliga binds samman.
”Bron” skapar spänning och upplevelser, den ger en ny
dimension till Hedens horisontalitet. Från ”Bron” ser man
över Heden och dess aktiviteter, den ger orienterbarhet och
väcker intresse.
Loopen som ”Bron” bildar är både en dynamisk löprunda
eller ett lugnt promenadstråk.
”Brons” skimrande materialitet varierar utifrån betraktarens
position, rörelse och hastighet. ”Bron” kan ses ur flera skilda
perspektiv: gentemot Heden öppna yta framstår ”Bron” som
”land art”, från passagerna mellan husen uppfattas det som
en dynamisk skulptur, för fotgängaren och cyklisten som
passerar över bron skapas en kinetisk upplevelse och på
natten blir verket en ljusinstallation.
Den metallväv som bildar ”Brons” räcken, uppfattas
beroende på ”Brons” geometri i vissa fall som nästan
genomskinlig och i vissa vinklar som massiv. Väven
fångar upp ljuset och färger från omgivningen, skiftande
ljusförhållanden under året och dygnet ger verket ett brett
spektrum av färger och nyanser.
”Brons” yta varierar även den från klargul en tidig
vårmorgon till brandgul vid solnedgången i september
och saffransgul mot vintersnön. När mörkret faller ger den
integrerade belysningen ett varmt och gyllene ljus.

Den nya bebyggelsen är varierad i höjd, typologi, skala
och material. Variation ges även genom en mångfald av
grönytor: gröna tak, odling på tak, gröna väggar, kollektiva
trädgårdar, kolonilotter, växthus och vertikala trädgårdar.

Högre hus
Alternativ med betong eller stålstomme.
Prefab betong , bärande ytter- och innerväggar samt
bjälklag av betong ger tunga tröga strukturer, bra för
värmebalans och magasinering.
Kompletteras med lätta stålkonstruktioner som ger större
möjlighet till fria och dynamiska uttryck.
Grundläggningen med stödpålar ner till fast botten.
Bebyggelsen kan utföras med eller utan källarvåningar efter
behov.

Buss- och bil garage inklusive Bron
Grundvatten ger ett upptryck. Det löses med förankring till
berg alternativt med kohesionspålar i stor omfattning samt
en tjock betongplatta i botten på någon meter som motvikt.
All betong under mark vattentäta. Vi bedömer ca 5 meter
som ekonomiskt försvarbart.
”Bron” betongyta bärs av en stålkonstruktion.
Garaget sprinklas, vilket ger nödutrymningstrapphus max
60 m åt två håll.
Vi pålar för allt utom caféer, pop-up stores m.m. som är i ett
plan.
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