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PROSJEKTBESKRIVELSE
BRIEF:

Skjerming er vesentlig, og det er ønskelig å etablere
både små og store plasser som oppfyller dette
behovet. Volumene er bygget opp med omtanke for
vind, sol og skygge. Skjerming mot fremherskende
vindretninger, og bygningsmessig lavt i sør, høyest i
nord.

Brekstad Metro skal være en kombinasjon av en
transit hub for reisende med hurtigbåt, buss, bil,
taxi, sykkel og til fots. I tillegg er det ønskelig at
romprogrammet omfatter funksjoner som kiosk,
kantine/kafé/restaurant, utstillinger, kontorer (for
leietakere av ulik art med ulike møblerings- og
driftsbehov) og sky bar.
Bygget er i mulighetsstudiet utviklet med ønske om
ca. 5.000 kvm over åtte etasjer og muligheten for
parkeringskjeller under bakken. Romprogrammet
er skissemessig med ere potensielle leietakere,
men uten at disse er endelig befestet på nåværende
tidspunkt. Mulighetsstudiet skal belyse tomtens
potensiale, byggets uttrykk, konsept og konteksten i
en liten norsk by.
Brekstad, Fosen er Norges nest minste by, men et
sted i vekst og en by med ere parallelle ambisjoner
for utvikling.
Klimaet er hardt og skiftende. Sterk vind fra sør-øst og
sør-vest kan dominere, og periodevis vil mye nedbør
og att lys forekomme. Allikevel kan været brått endre
karakter og Brekstad kan oppleve både kald sludd og
strålende sol i løpet av kort tid. Somrene kan være
solrike og varme, andre ganger av det mer kjølige
slaget.

Plan 08 : skybar + takterasse
Plan 07 : kontorer
Plan 06 : kontorer
Plan 05 : kontorer
Plan 04 : kontorer
Plan 03 : kontorer + kantine + o entlig takhage
Plan 02 : cateringkjøkken + auditorium + utstilling +
kafé / restaurant
Plan 01 : utstilling + venteareal (kollektivtransport)
+ o entlige toaletter + kiosk + atriumshage +
halvklimatisert o entlig torg + vestvendt torg
Plan U : bilparkering under bakken - ca 75 p-plasser,
teknisk rom og lager (opsjon). Nedkjøring i kulvert fra
nord.
Mot vest opprettes et bytorg som en lomme i
eksisterende gatestruktur. Dette blir et lysrikt sted med
mulighet for større samlinger når været tillater det.
Med overbygget plan 01 rett øst for torget, kan man
trekke inn under tak ved behov.

På denne måten introduseres et svevende fyrtårn med
et inspirerende, fargerikt indre, for å skape en kulturell
møteplass som omfavner ere viktige funksjoner av
både praktisk art og til forlystelse.
Konseptet for bygget er et inne-/ute-torg på det
o entlige terminalplanet (plan 01) som knytter kaikant
og hurtigbåtterminal sammen med bygningen. Videre
med mulighet for en diagonal passasje delvis skjermet
for vær og vind og videre til Yrjars gate forutsatt som
en foretrukket hovedgate for myke tra kkanter i byen.
For å forsterke koblingen fra by, via Metro til vannet,
etableres det markbelegning og et kultivert landskap
som leder vei. Ytterligere forsterket av en rekke søyler/
skiver med erfunksjon så som konstruksjon, skilting,
lyktestolper, vær-vev og ledelinjer i samme beslektede
materialitet og farge.

Det tilrettelegges for vegetasjon og en skulptur/
vannspeil/installasjon på plassen. Arealet
representerer også en tomtereserve for mulig videre
utbygging. Programmet for dette er ikke fastsatt, men
det vil være et poeng å beholde en god himlingshøyde
på plan 01 også her. På den måten kan yten gjennom
tomten praktisk og visuelt opprettholdes også med et
byggetrinn 2. Om ønskelig kan dette bygget kobles til
Brekstad Metro med en bro.

Brekstad ligger på halvøya Fosen. Prosjektet
re ekterer det ate kystlandskapet som lengre inn
i landet stiger opp i karakteristiske fjellformasjoner.
Bygget strekker seg ut mot havet med den laveste
delen og stiger i høyden lengre inn. Dette gir også et
avklart forhold til det planlagte hotellet sør for aktuelle
tomt, med noe luft imellom.
Inne i bygget avdekkes en glød som representerer den
iboende viljen og gnisten i lokalbefolkningen. Bygget
får en dempet utside og et livlig indre. Himlingen under
plan 02 og skybaren er gyllen og omtenksomt lyssatt.
Dette gir “den sjette fasade” en glød som kan lyse opp
som et samlingspunkt, være til inspirasjon og som får
bygget til å sveve visuelt.

Utsikten fra alle etasjer er fantastisk. Fra plan
02 og oppover vil man kunne se langt utover
Trondheimsfjorden, og utsynet i 360 grader fra
skybaren vil bli slående vakker.
Den ytre fasaden har som formål å lage et dempet
skikt med integrert solskjerming i stående skiver/
lameller i en dempet farge, materialitet og glans, som
kan roteres mht utsikt og øvrige funksjon. I perspektiv
vil fasaden få en mer lukket form; ser man rett på vil
den fremstå mer åpen. Forskjellen mellom dag og natt
vil bli påfallende med et bygg som tilsynelatende går i
oppløsning når lyset sildrer ut fra innsiden. Linjeføring
og oppbygging søker å samle volumer i noen få
bokser som er stablet på en måte som hensyntar sol/
skygge og øvrige skalaer i byen. Fasaden består av
re hovedprinsipper; tett, halv-transparent, transparent
og åpen.
Himlingen og markbelegning på plan 01 kan integrere
lokalhistoriske elementer og en abstraksjon av
områdets vakre natur med bl.a. våtmarker. Det
kan etableres et skille mellom temaene ved at det
forslagsvis er et naturtema som kommer opp fra
bakkeplan, og et lokalhistorisk tema som integreres
i kasettene som kan skyte ned i ulike høyder fra den
glødende himlingen.

Kontrasten mellom et uttrykk som er tettere på dagtid
enn på natten, gir en interessant variasjon i fasaden.
Den maritime referansen er et fyrtårn og er naturlig for
et signalbygg som må ha som ambisjon om å bli det
otteste og viktigste bygget på Brekstad.

Brekstad Metro skal bli et punkt med god oversikt til
alle reise- og transport-tilbud. Men det skal også skal
bli et yrende samlingspunkt for reisende, kultur, mat og
arbeidsplasser som vil gjøre byen til et bedre sted.
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