
Det nya Glashuset är placerat något tillbakadraget i förhållande till Västerlånggatans 
axel, detta för att skapa fri siktlinje in i parken och och ge en känsla av rymd som lockar 
in i parken. Gesten underlättar dessutom parkens rörelsemönster, en knutpunkt skapas 
genom att ett flertal gångvägar kan stråla samman vid denna punkt. Här föreslår vi ett 
offentligt rum som relaterar till de omgivande stadsrummen; ett "parktorg", omgärdat med 
höga tunna träd som inte bara ramar in men som också "filtrerar" rumsupplevelsen. 
Härifrån nås ett flertal funktioner: isbanan, på sommarhalvåret en vacker vattenspegel, 
ligger i Västerlånggatans axialitet mot soder, utomhusscenen, och självklart entrén till 
Glashuset. Genom sin öppenhet och frånvaro av visuella hinder, träden belyses underifran 
nattetid, skapas en trygg plats med förutsättningar att bli samlingsplats för stadens 
invanare. Med sin böjda form fångar Glashuset i söder och väster parkrummet samt skapar 
en dialog med Viskan. 
Genom att skapa ytor istället for gångvägar, ges möjlighet att röra sig fritt genom parken 
runt Glashuset, vilket i sin tur ger möjlighet att ge en rikare parkupplevelse. Istället för 
att promenera på definierade gångstigar, föreslås ett antal olika inramade rumsligheter 
markerade med en enkel stenbeläggning av olika storlekar, uttryck och program, var och 
en med sin egna identitet. I dessa blandas parkens olika material. I grusytorna ligger små 
gröna öar med trad och bänkar, i gräsytorna och vattenspegeln ligger andra öar med grus 
eller gräs, vissa ligger inne i Glashuset, alla bidrar de till att skapa en rikare park.
Med hjälp av dessa platsbildningar struktureras de olika programmen, parktorget, utom-
huscenen och isbanans former genereras av rumsmönstret. Deras position och dess rela-
tion med Glashusets olika funktioner bestämmer formen på byggnadens böjliga fasad. 
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Glashuset kan enklast beskrivas som tre fritt formade perforerade tak. Ett av taken 
är klimatiserat med en transparent glasfasad som formar sig efter taket, de andra 
två som pergolor i anslutning till entrén i norr och uteserveringen i söder. Elva 
transparenta glaslanterniner av olika storlekar täcker de öppningar i taket som 
skapar en känsla av rymd inne i Glashuset.

En stor del av programmet är organiserat runt två cylindriska kärnor som innehåller 
toaletter, teknik, förråd och utrymme för sopor. Den kurverade glasfasaden innes-
luter programmet och skapar ett dynamiskt rum med flytande gränser mellan de olika 
funktionerna och ger maximal kontakt med de exteriöra programmen. Glaset utan 
karmar passerar på utsidan av takbjälklaget och löser därmed upp gränsen mellan 
ute och inne. Transparensen gör fasaduttrycket till ett minimum och lyfter istället 
fram byggnadens interiör och verksamhet. Emellertid är Glashuset utrustat med 
gardiner som löper utmed fasaden på insidan  för att under vissa omständigheter 
kunna skärma av, vilket gör att byggnadens uttryck kan förändras med olika 
verksamheter, kan vara speciellt effektfullt nattetid. Gardinerna är generellt utplac-
erade sa att en privathet kan uppnas i t ex personalrummet. Kök avskärmas med 
specialavskärmning.

Den interiöra upplevelsen domineras av växter i form av antingen mindre träd i 
krukor som är placerade i de större ljusöppningarna, plantor som hänger ner från 
taket eller växter som slingrar sig runt tunna stålvajrar som spänns mellan golv och 
tak. Ljusinfall och skuggor skapar en varierande upplevelse med solens rörelse. De 
exteriöra klängerväxterna som växer i fasadlivet fungerar som solavskärming under 
sommaren och med dess färgskiftningar följer årstiderna tills löven faller av under 
vintern så att mjukt vinterljus släpps in. För att ytterligare förstärka kontakten inne 
och ute följer den exteriöra markbeläggningen med in i byggnaden. Under taköppnin-
garna ändras materialet för att markera ett  "rum i rummet".
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Entrén sker huvudsakligen från "Parktorget" i norr, men byggnaden är också nåbar från 
uteserveringen i söder eller från uteterrassen vid isbanan i väster. Det du möts av i huvudentrén 
är entréhallen, ett rum som fungerar som knutpunkt i byggnaden, till höger nås toaletter och ett 
litet kapprum där du betalar inträde vid t ex konserter, rakt fram har du fina utblickar mot 
parken över baren och genom uteserveringen. Vidare leds du in till caféet förbi baren där du kan 
beställa innan du går och sätter dig. Du kan bestämma dig för att sitta och titta ut över skrids-
koåkarna under vintern, eller slå dig ner på den vindskyddade uteterrassen där du kan hålla 
uppsikt över barnen som leker i lekparken och samtidigt njuta av de första solstrålarna på våren. 
Här finns också en utomhusbar att hänga vid under varma augustikvällar. 

Konstruktivt består byggnaden av platta på mark med en triangulerad pelarstruktur med spän-
nvidder pa max 6. De två cylindrarna är gjutna i betong och fungerar som upplägg för balkar. 
Takbjälklaget är ett platsgjutet betongbjälklag, med lätt böjda balkar allt i samma tjocklek. Pelare 
är gjorda av rostfritt stål med diameter 150mm.
Takkupolerna är gjorda av transparent glas med en lätt stålstruktur som kan monteras på mark 
för att sedan lyftas på plats. Glaset har vissa öppningsbara delar för ventilation under varma 
dagar. Solavskärming sker med solgardiner som kan dras för vid behov.Dagvatten tas om hand 
lokalt. Takbeläggningen är ett grönt tak av typ sedum-ört-gräs som fördröjer avrinning av dag-
vattnet. En stor del går tillbaka som avdunstning. Det vatten som inte fördröjs leds till marken 
via dagvattendamm. Alla parkytor i förslaget konstrueras genomsläppligt.Ventilation sker via 
balanserad ventilation med värmeväxlare. Förutom återanvändning av frånluft, utnyttjas även den 
av glaskupolerna som är placerad ovan teknikutrymmet som luftkammare för förvärmning av tilluft 
med solinstrålning. 


