SFÄRHAMNEN
where a city swans on river water
laving with light each passing wake
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-Carol Frost
Song of the City at Night

Brunnspark-området är en central trafikknutpunkt i
Göteborg, sedan många år �llbaks. Angränsande �ll buss
och spårvagns hållplatser, mi� bland flera köpcentrum,
finns denna plats full av liv. Om man går parallelt med
kanalen, finns just nu gator med smala gångstråk. Även om
man kan stå framför Lejontrappan, går det a� skapa
möjligheter �ll a� ta en paus bland utsikten �ll va�net, där
historiska och moderna fasader slingra sig om varandra.
Målet för förslaget är a� skapa en mötesplats mellan det
naturliga och det fria flödet av vardagliga livet, som kan
användas större delen av året.
Förslaget är beläget på
Norra Hamngatan, vid
Hamnkanalen, och är ungefär 67 meter långt.
Några verksamheter i anslutande byggnader är: Tyska
havsbar på bron i söder, Tyska kyrkan, Göteborgs rådhus
och Gus�av Adolfs Torg i Norr. De här byggnaderna har inte
påverkats eller ändrats i det här förslaget.

1.Frost, Carol. “Song of the city at night.” 2015. Poets.org, h�ps://poets.org/poem/song-city-night

> Site plan skala 1:400

> Sol och skuggning
Gatan är belägen på
norra sidan av kanalen
där det är soligt utan
skuggor.

> Tillgänglighet
Gatan
ligger
mellan
Brunnsparkens
och
Domkyrkans hållplatser,
samt nära flera gångstråk.

> Utsikter
Utsikten �ll söder från
gatan består av kanalen och
bron över den, samt höga
historiska byggnader.
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Trä-sfärerna
med
mindre täckt area
och öppen sittning
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Delvis öppna sfärer
tillför skydd

Mer sittplatser runt
trä-sfärerna

> Site Plan och södra fasaden skala 1:200

> Känslan av nyfikenhet
Designen är inte helt öppen
och den har flera utsprida
sfärer; det uppmuntrar folk
a� komma närmare och
u�orska.

> En stund �ll paus
Genom a� bryta av den raka
och direkta vägen, skapas
mer möjligheter �ll a�
stanna eller si�a.

> Inom eller utanför
De ihåliga sfärer skapar e�
skydd mot kyla eller blåst,
men det går också a� si�a i
solen när vädret �llåter.

Med de ihåliga trä-sfärerna, som är en tredjedel öppna, blir
denna plats användbar under Göteborgs kalla och blåsiga
dagar. Dessutom skapar de en mer privat känsla. Även om de
skyddar under årets svåra månader, kan deras topp öppnas,
genom a� skjutas åt sidan, vilket leder �ll mer ljus och lu� i
bä�re väder.
Bänkarna runt sfärerna �llför ännu fler si�platser.

> Sfärerna, huvud elementen
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> Nivåer a� välja mellan
Två höjdnivåer för si�platser
är också en sä� a� utny�ja
mer av utrymmet.

