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Konstruktionen

Materialer

Stemningsbilleder

Greb

T

Med en kunstig naturformation vil vi bygge en bro mellem to områder. Vi vil blande det urbane med det bløde og skabe en
forbindelse på tværs af områder og sociale skel.

Stål

Aluminium

A

Undersiden af broen beklædes
med plader af aluminium, for at
skabe en spejlende effekt

B

Det rå karakterudtryk som området bidrager med, har vi ladet os inspirere af ved forgivningen af broen.
Ved at vende naturformationen på hovedet og lægge den stratetisk på området, skaber vi en skulptur som rummer opholdsrum
under broen og på broen, der er til gavn for de mennesker som bruger området, hvad enten du gør ophold i området eller blot er
på gennemgang.
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Broen beklædes med plader af stål
som lakeres med en mørkegrå nuance.

En forbindelse skal etableres.

Beton

Det grønne tages af naturformationen. Formationen
vendes om. Det placeres derefter stratetisk på
grunden.
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2

Der er etableret trapper i begge ender af broen, så der er let adgang til opholdspladsen på broen.

En ny forbindelse er etableret.

3

Opholdspladsen på toppen af broen sænker farten og skaber en oplevelse.

Store åbne trappeopgange fører lyset ned under broen, og skaber et rum man kan opholde sig i.
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Bjergcykling

Selve brodækket er lavet af beton
for at opnå et rustikt udtryk.

Gelænderet på broen dannes af et
transparent materiale som glas,
for ikke at tage for meget fokus og
dels for at synliggøre opholdsom-

Flow Diagram - Oversigtskort

Situationsplan
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Planlagt Parkområde
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Opstalt

Referencebilleder
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Funktionsbilleder
Vi har taget et udsnit af brokonstruktionen, som vi så har dimensioneret ud fra.
Konstruktionen er opbygget som et skibsskrog, af en lukket plade-konstruktion
med skotter per 3. meter. Understøtningerne sørger for at holde konstruktionen
fastholdt
i alle 3 retninger.

Afslapning i naturen

ABCD-

New York High LIne- beplantning

Konstruktions udsnit
Konstruktionen
Udbøjningkurven
Snitkræfkurven

Konstruktions-udsnittets totalvægt:
Maksimal deformation: 			
Deformation/Spændvidde forhold:
Vægt/Spænd forhold: 			

Flow Diagram - Broen

226 Ton
105 mm
1:448
4.8 T/m

Cyklister
Fodgængere

4
New York High Line- trapper og beplantning

Bjerglandskab med grøn natur
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Brede tilkørselsramper og sving gør det nemmere for cyklisterne at færdes på broen.

5
Cykelparkering for enden af broen, gør ophold på broen muligt for cyklister.

6
Cykelstien løber under broen, som en tunnel gennem et bjerg
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