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Teaterbron

Vattenspegel

Harvaregången

Rosengången

Spinnaregången

Publikområde, uteservering
 sommartid / Isbana vintertid

Scen

Lekplats

Lekplats

Uteservering

Rosengården

Plaza

Orangeriet är en transparent stålkonstruktion som öppnar sig mot 
besökaren och som sprider ljus i omgivningen. Konstruktionen som går 
igenom väggar, tak och golv ger paviljongen dess karaktär. Byggnadens 
form gör den riktningslös och vänder sig mot besökare från alla håll. 

Byggnaden är placerad i anslutning till teaterbron enligt forutsättnin-
garna. Framför huvudentrén ligger ett torg som inbjuder till spontana 
möten. Huset ligger i en vattenspegel och entré gör man via den spång 
som leder över vattnet. 
Väl inne i glashuset möts man av cafét. Till vänster fi nns garderob och 
en trappa upp till entresolplanet. Rakt fram fi nns en serveringsdisk 
där man kan beställa mat eller en fi ka, betala entré om det är ett upp-
tädande eller hyra skridskor. Sommartid öppnar man upp de stora dör-
rarna till den anslutande uteserveringen.
Scenen vätter mot sydväst så att man sommartid kan utnyttja den yta 
som idag används för publik. Vintertid kan scenen vändas inåt mot 
cafét.Publikutrymmet utomhus används vintertid som isbana. Lekplat-
sen ligger söder om byggnaden. 
Varumottagningen ligger mot öster. Härifrån når man kök, soprum, för-
råd och teknikutrymmen. Kylmaskin byggs in i en fristående byggnad.
Huset är utformat så att det är lättillgängligt för alla.

Material
Raka isolerglasskivor går som facetter innanför den utvändigt bärande 
stålstrukturen. Stålkonstruktionen kompletteras invändigt med ett lock i 
likvärdigt material i viket installationer integreras. Inbyggda golvkonvek-
torer löper utmed fasaderna. Erforderligt solskydd och akustik styrs med 
mobila aluminiumtextilier i väggar och tak. Sommartid kan byggnaden 
få extra ventilation genom glasluckor i taket.

Fakta
Diameter 22 m
Höjd 6.5 m
BTA 380 kvm
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21 3 4
1 Huvudentré, 13kvm

2 2 st WC, 1st HWC, 10 kvm

3 Kapprum, 7 kvm

4 Personalutrymme, 30 kvm

5 Café, 90 kvm

6 Servering, 30 kvm

7 Kök, 70 kvm

8 Varumottagning, 10 kvm

9 Scen, 20 kvm

10 Teknik, 20 kvm

11 Sop, Förråd, 30 kvm

12 Entresolplan, 180 kvm
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