EL LLOC

El solar té ubicació davant la plaça de Karlsplatz, una antiga porta al casc antic de Munic. La plaça es troba en plena ronda del casc antic, la Sonnenstraße, per on passava l'antiga muralla. És ben a prop, també, de la estació central de trens de la ciutat, la Hauptbahnhof. Als voltants immediats, donant façana al solar, hi teni m una varietat important d'edificacions. En la seva majoria hi trobem edificacions de rellevància, d'una mida i gra especialment destacats. Per la cara nord hi trobem el Palau de Justícia (Justizpalast) i l'edifici dels jutjats i tribunal superior de Baviera (Oberland Gericht). Per la cara oest  s'hi ubica un edifici de caire protegit, en aquests moments uns grans magatzems. Per la cara est hi tenim la plaça, o més ben dit, nus de ronda de Karlsplatz. En canvi, per la cara sud hi trobem un carrer residencial amb edificis d'habitatges de gra mitjà dins el l'espectre del teixit de la ciutat residencial de Munic. Per la cota inferior, sota terra, diferents vies de tren i metro passen sota els carrers de la ciutat, però és de rellevància l'existència del centre comercial de Stachus-Karlsplatz, que s'ubica sota la plaça, sota terra, que en les ciutats del nord serveixen també per a poder comprar durant la temporada més freda de l'any, en ple hivern. A través dels passadissos del centre comercial es pot accedir a les vies tant de tren regionals com de metro intrametropolitanes.  Així doncs, ens trobem en un solar cèntric, en una zona estratègica d'ús mixt. El projecte buscarà donar resposta, doncs, a una àrea de ciutat complexa, que haurà d'actuar com a element articulador i nexe  entre el casc antic, l'eixample de la ciutat residencial i l'area d'equipaments i infraestructures centrals de la ciutat a la cota de l'espai public, així com l'integració del centre comercial i les vies d'infraestructura a nivell inferior sota terra.

PROGRAMA

El conjunt edificat es composa del següent programa mixt de caire privat: Habitatges, Hotel, Oficines i Comercial.  Es lliberen dos grans espais per a plaça pública, així com petits passatges puntuals sota edificació per a passos públics de connexió en planta baixa. El programa Comercial s'ubica en les plantes baixes, obtenint diferents espais per a locals i botigues de l'àrea, de diversos tamanys per al tipus de comerç existent a la zona. L'Hotel s'ubica en vertical en l'edifici més alt, un dels extrems que tanca la nova plaça davant del Palau de Justícia. 

PROCÉS DE PROJECTACIÓ

Durant el procés de projectació, es de rellevància posa de manifest les següents voluntats:

-dotar d'una plaça inexistent davant la façana del palau de justícia. reconeixent i donant sentit a una façana fins ara minvada.
 -el treball en secció. La creació d'una plaça lleugerament elevada, 1,5 m. Que les vegades otorga un espai tranquil i dignificat respecte el pla de ciutat i que serveix de gran "patio" , el cor de la zona urbana on s'hi  volcaran els habitatges, i a la vegada resulta de sòcol/plataforma que lliga i uneix el conjunt edificat, anclant-se a la part posterior del solar. (L'espa i que en resulta és estàtic, renaixement, plaça del rei)
 -anclatge de la volumetria a la part posterior del solar. L'estudi de la ciutat i les diverses reflexions portaven  a pensar on podem ubicar els punts alts del conjunt edificat. L'edifici més alt, no s'ubica fent front a la plaça de Karlslplatz sinó més endarrera, per la voluntat de no competir amb el palau de justícia. Ans el contrari, la creació i delimitació de la plaça davant del palau de justícia
-Estirar l'espai públic. La concatenació dels espais públics en diagonal, i la utilització dels punts més alts com a petites marques de referència per definir l'espai urbà.
-Fer façana, fer carrer. 
- La contemplació de l'actuació com un conjunt edificat únic, de programes diversos.

      
 Així doncs, els mecanismes emprats més rellevants són:

- Diferències d'alçada en la volumetria. La volumetria, mitjançant la combinació d'elements moderats en alçada amb punts estratègics de més alçada.
- Composició volumètrica en planta en diàleg amb la ciutat. S'estableix un diàleg  de l'arquitectura en planta, prenent en consideració els elements decomposició moderna asimètrica en un entorn d'arquitectura d'elements clàssics.
- La diagonalització dels espais públics. Relacions d'espais en diagonal, similars als espais d'estar.
- Excepcions en la volumetria pura, girs puntuals de façanes en els elements d'alçada per establir relacions entre el conjunt i amb la ciutat.

CONSTRUCCIÓ

L'edifici es construeix mitjançant una façana ventilada de GRC (glass-fiber reinforced concrete, formigó amb fibres de vidre) i aïllament sobre subestructura metàlica galvanitzada agafada sobre façana estructural de formigó. Els paviments a l'interior són de fusta ecològica reciclada de baviera (timber). Triple envidrament per a assegurar la mínima transmissió de calor segons els estandads ecoeficients de la passiv haus. Carpinteries mixtes d'alumini i fusta amb trencament de pont tèrmic. Es tenen en compte goterons i elements constructius en la façana per a la correcta evacuació de l'aigua. Les cobertes no transitables són invertides amb acabat de graves. Les cobertes transitables també, però incloent un paviment de pedra. Els envans amb acabats mitjançant plaques de de cartró guix, pintat blanc. Els cel rasos continus, de cartró guix amb acabat pintat blanc. Els detalls constructius asseguren els requeriments d'estanqueïtat, protecció al vent, seguretat d'utilització  sense perdre la claredat del disseny.


ESTRUCTURA i INSTAL·LACIONS

El conjunt edificat consta d'una estructura bidireccional de formigó armat. Retícula de pilars amb llums de 4,80 m. Llosa massisa, de 25 cm. amb formació de cèrcol perimetral mitjançant biga despenjada de formigó armat. Façana estructural portant, formada per la continuitat de pilars en façana, segons modulatge detallat. S'han establert juntes de dilatació en el conjunt en trams inferiors de 40 metres, tal i com es contempla a la norma, CTE. Formigó HA-35. El predimensionat s'ha dut a terme mitjançant el càlcul de pòrtics equivalents, utilitzant les seccions i estat de càrregues adjunts introduïdes en el programa de càlcul iEva. S'han establert els coeficients de càlcul i combinacions d'hipòtesis (pes propi, sobrecàrregues, vent, fonamentació) segons normativa del Codi Tècnic CTE- Es panyol. El càlcul final de lestructura, fonamentació i armat s'han realitzat mitjançant el programa de càlcul tridimensional, CYPE. A nivell d'instal·lacions el projecte s'adequa als estandards de sostenibilitat referents a la passiv haus, reduïnt al mínim les pèrdues energètiques i maximitzant les guanyances.  L'edifici redueix les seves emissions de CO2 al mínim gràcies a la connexió de la calefacció amb el sistema central del districte existent a Munich, ja existent a les ciutats més importants de Baviera, que permeten centralitzar la calefacció per districtes i reduir al 0% les emissions de diòxid de carboni i el conseqüent estalvi d'espai per a maquinària. La calefacció es distribuirà a l'interior de l'edifici mitjançant terra radiant i compta amb una instal·lació de recuperació de calor, WRG (Wärmerückgewinnung) maquinària ubicada en coberta, que permet un gran estalvi en la demanda energètica.  La ventilació es produexi de manera natural i creuada en les estances, i mecanitzada  en els nuclis humits. Les fusteries compten amb triple envidrament per a assegurar el mínima coeficient K de transmissió del calor segons estàndards de passiv haus i les fusteries són mixtes d'alumini i fusta amb trencament de pont tèrmic. Els envidraments, degut a la zona climàtica s'ubiquen prop de la cara exterior del pla de façana per a maximitzar els guanys solars.
