
Planritning - skala 1:50

Södra fasaden - skala 1:50

Norra fasaden - skala 1:20

Östra fasaden - skala 1:50
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Soprum.
Förråd.
Kaffebryggare.
Kylmonter.
Mikrovågsugn.
Ugn Panasonic..
Handfat.
Frys.
Kyl.
Diskmaskin WD4.
Juicemaskin.
Kyld monterdisk.
Kylmonter.
Beredningsbänk.
Förråd.
Kassaapparat.
Fettavskiljare under diskbänk.
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Sidodörr - för att 
komma åt terrassen

Nettoyta 
25 m2
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1. MAXIMAL OCH MINSKAD VOLYM

2. ÖVERHÄNG

1. HUVUDMODUL

2. CENTRALKOLONNEN

3. TAKMODUL

PREFABRIKERADE ELEMENT

4. GLAS FASAD

Utrymmet har vara maximalt optimera. De 25 m2 kommer 
att placeras mot sidan av gränsområdet och lämnar lite fritt 
utrymme i mitten av torget.

Behovet av ett täckt och säkert utrymme löses med ett överhäng 
som vi, även om det överskrider gränsområdet, anser är en 
viktig egenskap att beakta.

Den består av en trästomme som minskar 
vikten och påverkar behovet av en grund.
  
Den kan byggas  utanför anläggningen och 
transporteras till platsen med en maximal 
transportstorlek på 5,2 x 6,9 m.

Den består av 3 CLT - element monterade 
på plats . Dessa element skapar stödet 
till takelementet och ger stabilitet till hela 
strukturen.

Den enastående strukturen kommer att förstärka torget och 
dess funktion som samlingsplats sedan det först ritades. 
 
Det kommer att smälta samman i utrymmet på grund av de 
transparenta och rörliga fasaderna som kan öppnas och stängas 
för att anpassa sig till olika händelser och väderförhållanden. 
 
Det nya utrymmet kan ha olika funktioner. Det kan hjälpa till att 
aktivera området under våren och sommaren med gynnsamma 
väderförhållanden samt att skydda invånarna under det hårda 
vädret och vinterförhållandena och ge dem en varm plats och dryck. 
 
Det nya utrymmet är designat med en trästruktur och använder trä 
som huvudmaterial. Detta resulterar i en lågviktsstruktur med behov 
av en liten grund, vilket skapar en byggnad med lågt koldioxidavtryck. 
Den valda isoleringen består av en biobaserad isolering, som i 
kombination med det gröna taket kommer att minska byggnadens 
energiförbrukning.

Prefabricerad CLT-panel byggd off-site 
tillsammans med det gröna takskiktet och 
transporteras till platsen och monteras på plats. 
De underliggande lamellerna kommer att 
täcka anslutningspunkterna och kommer även 
att prefabriceras och monteras på plats.

Den öppnade fasaden 
består av en glasfasad 
som kan öppnas och 
stängas beroende på 
väderförhål landena 
och för att kunna 
anpassa byggnaden till 
olika situationer och för 
olika händelser.

BRUNSKAFFE
Ny cafébyggnad i Brunnsparken



Situationsplan - skala 1:500

Västra fasaden - skala 1:20

Sektion A-A i väster - skala 1:20

Detalj av tak- och fasadkoppling, skala 1:10

150 mm CLT träpanel.

75 mm Isolering.
2x12,5 mm Fermacell      
gipsskiva.

75 mm Raft trä
45 mm Raft trä
Ångmembran

Fönstersektion

150x45 mm Raft trä

100 mm Jord.

Anti-punktering 
takmembran.

Lackerat stål

15mm Träskiva

L-Profil 
förbindande tak 

och huvudmodul

Trälameller
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MATERIALLISTER

3. VISUELL OG FYSISK ANSLUTNING

4. MATERIAL

Lätt foundation - Betong 
Fasad i trä 
CLT takpanel 
CLT-kolumner 
Biobaserad isolering 
Glasfasad 
Trälameller 
Skjutdörr (1m) 
Innerdörr (0,9m) 
Fasaddörr (1m) 
Innervägg 
Lamell innervägg
Taklameller inomhus
Taklameller utomhus 
Golvplattor 
Grön takgolvkonstruktion

12,5 m3

2,9 m2

59 m2

7 m2

46 m2

31,6 m2

1 stk
1 stk
1 stk
2 stk
38,5 m2

-- m2

18 m2

29,5 m2

25 m2

5,7 m3

3 stk -

Materialen som väljs kommer att slå samman 
den nya strukturen inom det designade torget. 
Den nya fasaden använder samma material som 
planteringsbäddarna.
Materialen som valts för struktur och fasader är 
hållbara och bidrar till att skapa en byggnad med 
lågt CO2-fotavtryck.
 
Den nya cafébyggnaden blir det nya centrumet 
i den renoverade Brunnsparken, kommer att 
tillgodose områdets nuvarande och framtida 
behov och kommer att vara en del av Göteborgs 
vardag under många år.

*Inredningsmöbler har inte beaktats

Byggnaden har 2 huvudfasader som kan öppnas helt för 
att skapa fysisk och visuell koppling mellan gatan och 
terrassområdet.

Byggnaden kommer att smälta samman med de omgivande 
elementen på grund av det material och de element som valts, 
vilket resulterar i en homogen och noggrann design.


