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Екологичен дизайн

Proposed construction sequence
Below our proposal for the construction sequence for the main arched bridge. The aim is to minimize disruption of the park and the number of days of road closure
required.
Step 1: Foundations are constructed. The main timber arches are brought on site in two pieces. The three arches will be assembled inboard of the road keeping local traffic

View at top of bridge
Гледка от върха на моста

Once on the bridge, the pathways gently meander through the tree canopies, offering a new perspective from which to experience the park and enjoy it’s collection of mature trees.
След като веднъж стигнат моста, пътеки се извиват през дървесните балдахини, като предлагат нова перспектива, от която да разгледаме парка и да се насладим на колекцията от зрели дъвета.

The architectural and structural expression of the bridge is inspired by a collection of sticks picked up from
the forest floor and collected into a bundle. The strength and structural stability of the bridge relies on these
smaller individual elements all working together.Each of the individual structural elements of the bridge
elegantly arches over the road in order to form a strong structural base for the bridge.
Архитектурно-конструктивният израз на моста е вдъхновен от колекция от пръчки, събрани от горската земя и
събрани в пакет. Силата и структурната стабилност на моста разчита на тези по-малки индивидуални елементи,
които работят заедно. Всеки от индивидуалните структурни елементи на моста елегантно се издигат над пътя,
за да образуват силна структурна основа на моста.

Study Model showing the elegant timber arches passing past the existing tree canopy and offering a new
perspective of the park.
Модел на проучването показващ елегантните дървесни арки, които преминават през съществуващия
дървесен балдахин и предлагащ нова перспектива на парка.
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Elegantly profiled Glulam arches form the main structural components of the bridge. Accoya has been chosen
for its enhanced lifespan. The bridge design was inspired by traditions of Bulgarian timber craftsmanship,
and has been designed to have the elegance of a finely crafted piece of timber furniture.
Слепеният ламиниран дървен материал се издига от главните структурни елементи на моста. Избрана
е акоята, защото има по-дълъг живот. Дизайнът на моста е бил вдъхновен от традициите на дървесното
занаятчийство, и е разработен с елегантността на фино създадена дървесна мебел.

Montmorency Glulam Bridge, Canada. Glulam timber structures offer a cost effective and sustainable model
for pedestrian bridges. Glulam construction can cost between ‘25% to 50% less than conventional bridges’
as stated in the The Fifth Estate magazine and due to their comparative low weight can be transported and
installed more easily.
Мост Мормоланси Глулам, Канада. Слепеният ламиниран дървен материал предлага рентабилен и стабилен
модел за пешеходни мостове. Глулам конструкцията може да струва между 25% до 50% по-малко от
конвенционалните мостове, както е посочено в списанието „Фифт Естейт“ и поради сравнително ниското им
тегло, те могат да бъдат транспортирани и инсталирани по-лесно.

Timber Bridge in Neckartenzlingen, Germany.
Дървесен мост в Некартензлинген, Германия
Wooden bridges are ideal for pedestrian and cycle traffic. Their own weight is quite low compared with other
bridges. For light traffic loads, they can therefore have a sleeker design than equivalent bridges in concrete,
for example, where the weight of the material constitutes a large part of the overall load. With a narrow
structure, the deformation criteria often determine the design of a wooden bridge,” Swedish Wood Magazine
„Дървените мостове са идеални за пешеходен и велосипеден трафик. Собственото име тегло е доста по-ниско в
сравнение с други мостове. За леки пътни товари, те могат да имат по-тънък дизайн отколкото еквивалентните
мостове от бетон, например, където теглото на материала представлява огромна част от общия товар. С тясна
структура, критериите за деформация често определят дизайна на дървения мост“. Списание „Суидиш Ууд“

