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STIGNINGSFORHOLD

Flatt landskap preger området, med   lite variasjon i terrenget
innenfor tomtegrensen. Sør for E 39 er det derimot en økning i
stigning, dette også tilsvarende  nordvest fra plantasjen. Avstanden
mellom bygg og der stigning påbegynner er nevneverdig stor, samt
at det to nye byggene ligger svært mye lavere enn mesteparten av
omkringliggende bebyggelse. Byggene vil i mindre grad påvirke
utsikt og heller ikke være til noe stor sjenanse.

E 39

E 39

BKB 2

BKB 1
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BKB 2 vil fungere som en god buffer mellom østliggende
boligfelt og E 39. I henhold til vedtak så er 3. etasjen trukket
inn, noe som demper bygget og samtidig fører til en mindre
grad av påvirkning når det kommer til solforhold på
nærliggende tomter. Bygget vil også beskytte mot støy fra
3E9 og den nye rundkjøringen. noe som er en forbedring
sammenlignet med dagens situasjon.
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ARKITEKTUR

Hovedfokus når det kommer til utforming
av det to byggene har vært å dempe
inntrykket og gi en immøtekommende
atmosfære. BKB 1 er det største bygget, og
har en plassering med stor nærhet og
synlighet til vei, elv  og omkringliggende
område.  Ved bruk av god formgiving og
materialbruk, vil dette bygget bli et positivt
tilskudd til området sammen med BKB 2 og
rekreasjonsområdet.

For å oppnå dette har vi valgt å trekke ut
2. og 3. etasjen av bygget. Disse etasjene
er planlagt kledd i et metallnett som ytre
del av fasade, noe som vil gi et lett og
luftig uttrykk. 1 etasjen vil bli kledd i et
mørkt materiale for å gi et solid fotavtrykk
til bygget, og bryte med metallfasaden
over. Dette skal gi et inntrykk av at etasjene
''flyter''.

4. etasje har blitt trukket inn fra
underliggende etasjer, og skal
hovedsakelig bestå av glass.
Hovedinngang mot planlagt rundkjøring vil
bestå av glass, og en bokset innramming
Dette tar hovedfokus, og markerer
gjennomsynet mot andre siden av elven.
Transparangheten i denne fasaden er en
vitkig faktor for å lette på bygget.

Disse prinsippene vil brukes på begge
byggene (BKB1 og BKB 2), og bidrar til et
godt helhetlig bilde av det nye området.
Materialbruk og utforming er nøye
gjennomtekt, for å skape et godt tilpasset
arkitektonisk uttrykk.

BKB 1 utforming

SIKTLINJER

Slik som det er i dag er området langs elven dominert av trafikk
der Innfarten fra øst hoveddsakelig består ev en parkeringsplass
med kratt og vegetasjon. Det er lite brukbart, med dårlig
tilgjengelighet, det et er ingen markant utsikt mot elven fra vei,
noe som kan sees på illustrerte før og etter bilder.

Med det nye bygget vil innfarten bli preget av et spennendne
inntrykk. En innramming ved hovedinngang markerer
transparangheten gjennom bygget og ut mot området på andre
siden. Bruk av glass vil reflektere omkringliggende omgivelser, og
metallfasaden vil lage et sol skygge spill som påvirkes av døgnets
tider.

SIKTLINJER Punkt 1

SIKTLINJER Punkt 2

SIKTLINJER Punkt 3

REKREASJONSOMRÅDET OG ELVEN

Med tanke på eksisterende situasjon så er området dårlig
utnyttet. Det er ikke lagt til rette for bruk av hverken syklister eller
gående. Dominansen av trafikk gjør elven vanskelig å nå, og
inntykket fra båt er preget av kratt og veibane. Det å kunne få et
brukbart område i nær kontakt med elven vil være et verdifullt
tilskudd for omrkingliggende bebyggelse, besøkende, og
forbipasserende. Fra båtveien vil en utsikt til et en aktiv
elvebredde være langt mer spennende en slik situasjonen er i
dag.

I dette tilfellet spiller bygget, BKB 1 en viktig rolle. For å få en god
kvalitet på det nye rekreasjonelle området, trengs det en buffer
som kan skjerme mot trafikk og støy. Plasseringen på BKB 1
beskytter godt fra rundkjøringen og E 39. Dette gir et sikkert
område langs elven der man kan nyte utsikten  i ro og fred. Fra
sjøvei vil man også få opplevelsen av et fint opparbeidet
grøntområde med gang og sykkelsti, der trafikken er gjemt bak
bygget.
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