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VANDSPEJL BEPLANTNING INFRASTRUKTUR

SOLOPGANG

TVÆRSNIT AA 1-100

PLAN 1-400

P
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VATTENBRYNET Nogen mener at feer og alfer lever i ”mellemrummene”, - at de bor i

overgangen hvor skoven møder marken, - hvor ude møder inde - eller

hvor havet møder kysten.

Man kan have en mening om hvorvidt feer og alfer eksisterer, men man

kommer ikke uden om, at netop overgangen besidder en helt særlig

magi, som styrker menneskets sanser og genkalder glemte minder fra

barndommens land.

Spejlingen i vandet bringer et stykke af himlen ned på jorden og vindpust

afsætter evigt foranderlige aftryk på vandfladen.

Fra bassinernes kanter høres en stille rislen, som opstår når vandet presses ud

over kanterne af en svag men konstant gennemstrømning.

I regnvejr forstærkes lyden fra de faldende dråber på pladsen, af en blød

klukkende symfoni når dråberne rammer det store vandspejl.

Vandfladen interagerer med pladsens og naturens foranderlighed. Om

sommeren brydes den spejlende blanke flade af soppende barnefødder der

køler sig.

Om vinteren omdanner kulden bassinerne til skøjtebaner, til glæde for både

små og store.

Beplantning på pladsen er Bævreasp, der når vinden stryger hen over pladsen

fylder rummet med en fin raslen, som et hviskende eventyr fra en svunden tid.

Om natten bliver træerne belyst med up-lights, så de kommer til at fremstå

som endnu et lysende element på pladsen.

Belægningen er udført som en lys in-situ-støbt beton med rustfri stålskinner i.

Stålskinnerne danner et mønster der repeterer kystlinien. De skaber en varieret

og udtryksfuld flade samtidigt med at det gør eventuelle reparationer af

betonen lettere.

Med tiden vil der opstå fine svindrevner inden for hvert felt, hvilket vil tilføre

belægningen endnu et facet af naturlig tilpasning.

Vandspejlet ligger i samme niveau som pladsen med en kant af båndstål.

Stålkanten er svagt tilbagetrukket fra pladsens belægning for at give plads til

overløbet fra bassinerne. Vanddybden er lav og bunden er udført i sort asfalt

Sol og vind indgår også som elementer på pladsen.

Langs kysternes kanter svajer siv, lavet af rustfrit fjederstål, lydløst i vinden.

I toppen af hvert siv sidder et lille spejl som fanger solens stråler og kaster dem

ud over pladsen i et evigt flimmer af lysende pletter.

Om natten tændes små LED lys i toppen af hvert siv, og lysende punkter

tegner sig som dansende ildfluer mod den mørke nattehimmel.

Hen over pladsen er der, - med naturens tilfældighed, - strøet lysende sten.

Stenene fungerer både som siddepladser og som lysende punkter. Når

skumringen falder på, danner de et trygt og stemningsfuldt byrum.

De lysende sten, der er udført i indfarvet glasfiberarmeret polyester, blander

sig med store natursten ud mod pladsens afgrænsning og Esplanaden.

Stenene udarbejdes i samarbejde med en kunstner.

Cykelparkeringen er etableret under træerne mod øst og vest. Træerne skaber

en naturlig afgrænsning for placering af cyklerne, og samtidigt undgås en

ophobning af cykler ved indgangene til butikkerne og shoppingcentret.

Biler kan parkeres i begyndelsen af vejen ud for pladsen samt ved Esplanaden,

og taxiholdepladserne ligger ud for biblioteket. - På pladsen markeres

kørevejen med pullerter.

Vi har valgt overgangen og den magi den besidder, som pladsens bærende

tema. Gennem nyfortolkning og omskrivning af overgangen mellem vand og

kystens landskab opnås et sanseligt rum, hvor naturens elementer

transformeres til den moderne bys krav.

Som det første og mest markante element i rummet breder en vandflade sig

ud over pladsen.

Mod syd, øst og vest afgrænses den med præcise vinkelrette kanter.

Mod nord derimod bugter kanten sig, og former en kystlinie som er inspireret

af kysten langs Stora Värtan.

udformning af Täby Torv
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BELYSNING PAVILLIONER MARKEDSPLADS

SCENE

DETALJE PLAN 1- 100

SOLNEDGANG

+

+

I den østlige del af vandfladen er en scene placeret.

Scenen kan betragtes fra flere sider, men vil primært

være rettet mod området foran indkøbscentret.

Markedspladsen er placeret udenfor indkøbscentret. I fladen er der nedlagt et

fast mønster af forsyningsposter med el og vand. Her kan boder opstilles

afhængigt af begivenheder og årstid.

Pladsen er omskiftelig og evigt foranderlig, som naturen og årstiderne.

Det er et rum, hvor mylderet af mennesker på en lun sommerdag,

tilfører stedet lige så meget karakter, som tomheden omkring en enlig

hundelufter på en regnvåd og grå eftermiddag.

Vi har valgt at lukke lidt af eventyrets magi ind i byens pulserende liv og

skabe et byrum hvor overgange og mellemrum opstår, ændrer sig og

forsvinder med vejret og årstidens gang.

Og hvem ved - måske er feerne og alferne på dette magiske sted ikke

kun en del af barnets livlige fantasi.

Pavillionerne ligger som store klippestykker imellem de mindre lysende sten. De fremstår

med samme lette og transparente udtryk som de lysende sten.

Pavillonerne indeholder funktioner som udeservering, kiosker og nedgang til P

kælderen.
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