
ESTRATÈGIA ZONA VERDA

“I did a salad, but I didn’t do a garden.” 
ROBERTO BURLE MARX 7/30

B Esquema de zones verdes de la ciutat d’Oslo. 

Marcades en verd les zones verdes d’Oslo. Una ciutat amb un àmpli ventall de parcs. Podem veure que la creació del middeladerparken uniria amb una zona verda de sortida 
de la ciutat.

1.AIGUA EN L’EDIFICI. El middeladerparken s’intenta lligar amb la construcció del 
nou museu mitjançant la penetració de l’aigua entre els seus volums. Gràcies a l’organització 
del museu en volums estructurals, deslliura un espai entre elles que permet la penetració de 
l’aigua fins al peu de les sales d’exposició com si d’una caverna es tractés.

3.CONTINUACIÓ LÍMITS EXISTENTS. L’edifici es proposa com un gran mur de 
contenció del límit superior. Aquest fet provoca que la coberta automàticament sigui una pro-
longació del nivell superior augmentant considerablement la superficie útil. Es talla l’edifici per 
tal de prolongar i conectar els dos nivells del parc amb les traces urbanes existents.

4.AMPLIACIÓ DEL FRONT OEST. Amb la situació de l’edifici totalment enganxat 
al límit est del parc basculava molt el parc cap en aquell límit, a més a més, el llac artificial lim-
itava a l’oest fent molt dificil la connexió amb la resta de la trama urbana. Es proposa ampliar 
el front oest per tal que el parc també comenci en aquest límit.

2. ESTANYS DE RECICLATGE. Es reserva un espai destinat al reciclatge d’aigues 
pluvials o grises. Aquesta provisió d’espai es divideix en tres estanys en el qual mitjançant tres 
estanys es recicla l’aigua

 1.Estany anaerobic
 La oxidació biològica aeròbica és la conversió bacterial dels elements de la seva forma 
 orgànica a la seva forma inorgànica altament oxidada, és un procés conegut com a  
 mineralització.

 2.Estany facultatiu
 El creixement d’algues en els estanys facultatius representa, bàsicament, el subministre
  d’oxigen fotosintètic per l’activitat aeròbica bacterial.

 3.Estany maduració
 Els estanys de maduració tenen com a objectiu principal reduir la concentració de bac 
 tèries  patògenes. Aquests estanys, generalment, són lúltim pas del tractament abans  
 de la reutilització de les aigües

A Estratègies disseny Parc

C Visualització

Representació digital de la zona dels estanys del middeladerparken, zona destinada al reciclatge d’aigües mitjançant mètodes naturals i sostenibles.

SOBREIXIDOR D’AGÜES DEL LLAC ARTIFICAL.  La secció ens mostra la diferència de cotes entre el parc (+4.00) i el mar (0.00). Aquest diferencial permet que la connexió entre les dues masses d’aigües es faci per gravetat evitant que el nivell d’aigua del llac artificial pugi per sobre de 4.00 ja 
que en augment de nivell l’aigua cau cap al mar. Gràcies a aquest fet es poden evitar futures inundacions.
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