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VY ÖVER FORDONSTVÄTTENSolcellsträden tar inspiration från vanliga träd. Solcellerna
placeras mellan gröna glasskivor som hålls uppe av pelare
i KL-trä. Förutom att genera energi så blir solcellsträden
ett skydd mot både nederbörd och solljus.

Med en stor fordonspool med cyklar, lådcyklar, bilar och släp finns det
goda möjligheter att bli en knutpunkt. En plats att byta fordon och passa
på att handla eller hämta ett paket. Även om man inte byter fordon kan
det vara en välbehövlig paus på resan. En lugn stund i den tysta loungen
eller hoppa mellan studsmattorna för att göra av med uppdämt energi.

Med en stor fordonspool med cyklar, lådcyklar, bilar och släp finns det
goda möjligheter att bli en knutpunkt. En plats att byta fordon och passa
på att handla eller hämta ett paket. Även om man inte byter fordon kan
det vara en välbehövlig paus på resan. En lugn stund i den tysta loungen
eller hoppa mellan studsmattorna för att göra av med uppdämt energi.

SITUATIONSPLAN
SKALA 1:500

SITUATIONSPLAN
SKALA 1:500 N0m 5 10 15 2020 25



PLAN BUTIK
SKALA 1:200

SEKTION A-A
SKALA 1:200

0m 1 5 10

0m 1 5 10

A

A

VY INIFRÅN BUTIKEN

Byggnadernas form kommer från det typiska bostadshuset med
sadeltak. Den trygga formen har sedan omvandlas för att skapa ett
mer dynamiskt uttryck som tillsammans med den blåa färgen leder till
en intresseväckande byggnad.

Taket hålls uppe utav pelare och takstolar i KL-trä som till stor del
göms i väggar och tak. Stållinor hjälper till för att takstolen ska klara
att spänna över hela byggnaden. Detta leder till att insidan blir fri från
bärande väggar och pelare vilket gör det enkelt att göra förändringar.

Butiken har öppningar på alla sidor för att ge en välkomnande känsla
oberoende på vilken riktning besökaren kommer från. I parken finns
olika ytor som bjuder in till umgänge och lek. Det finns en stor
variation på parkering. Allt för att skapa en välkomnande knutpunkt
med en modern känsla inspirerad av naturen.
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