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marknivå

För att reflektionen ska bli effektiv finns reflekterande paneler 
längst upp på strukturen som vinklar om ljuset radikalt vid första 
reflektionen och ger strålarna en brantare vinkel. Dessa paneler är 
anpassade efter väderstreck och möjliga att kalibrera efter årstid. 

Spegelstrutarna är tillverkade 
av perforerad metall och är 
klädda med spegel på in och 
utsida. Perforeringen gör att en 
viss procent av ljuset kommer 
kastas ut ur struten medan 
resten fortsätter att färdas 
nedåt. 
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Sommar - solen står som högst, Altitud 47-49 °

Vinter - solen står som lägst, Altitud 5- 6 °

Sommar - solen står som högst, Altitud 54 °

Vinter - solen står som lägst, Altitud 8 °

Regler
Anarchy- housing

Målet är att skapa en miljö som tillåts vara irrationell med syfte att skapa 
oväntade situationer och kunna svara på människans behov av oändlig 
variation. Det specefika är alltid målet . Det ultra-individualistiska är vårt 
uppsåt.

1  Gränser
3D - staden består av kvarter i kubik, med max mått 35x75x25m, min 
mått 20x30x10m.
 Varje kvarter är uppdelad på tomter i kubik. En tomt är 5x5x5 m. En 
byggnad får uppta flera tomträtter men måste då uppfylla de program-
matiska kraven för den ihopsamlade staden ....

2 Service, Miljö
2.1 Centralt avlopp, el, Highway(hissar) och Avenue(rulltrappor), ljustill-
försel, sophantering osv finns tilgodosett.  Vid ytterligare behov ansvarar 
byggaren skäljv för detta.
Byggaren ansvarar även själv för att koppla upp sin byggad till denna 
service. 

2.2 Varje byggare måste tillgodose fri passage i alla led i form av tillbyg-
gnad på kappilärsystemet. 
Byggnaden måste även va minst 20%, (med minst 10 % utomhus) pub-
lika ytor kopplade till kappilärsystemet. Byggnation av detta sker i 
samråd med trafikkontoret.

3 Program
3.1 Inga kontor eller bostäder får planeras. Alla byggnader måste ha 
andra specefika program. 

3.2 Alla kvarter måste programmatiskt motsvara den ihopsamlade 
staden. 
Valet av program är fritt men placeringen måste kunna motiveras för att 
stödja de övriga programmen och generera synergieffekter.  

3.3 Programmen får klustra sig, men samma program i ett kluster får inte 
uppta mer än 20% av den totala volymen av ett kvarter.

4 Inflytt/Ombyggnation
4.1 Vid inflytt och ombyggnation måste hänsyn till byggnadens karaktär 
tas. 

4.2 Minst 20% av den ursprungliga byggnaden måste bevaras i orginal-
form. Inget fuktionsdugligt material får slängas utan måste uppföras i 
samma kvarter. 

4.3 Det är tillåtet att skära, bända och omforma byggnaden på alla sätt, 
men då mindre än 20% av originalbyggnaden återstår måste on ompro-
grammering alt. en nybyggnation ske. 
Vid detta tillfälle är luften fri. 


