
Plan 1:50Situationsplan 1:500

Vy från uteservering

Baldakin

Plats för teknik 
i utrymme ovan soprum och WC

Hängare ytterkläder personal
Läge för möjlig ytterligare en-
trédörr 
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Brunnsparkens nya café är orienterat med 
långsidorna mot norr och söder, Som en 
inramning av Brunnsparkens uteservering, en 
lätt avgränsning som stänger ute spårtrafiken, 
och med en tydligt identitetsskapande gestalt-
ning passande för en ny mötespunkt i staden. 

Byggnadens har fasader med mycket glas som 
möjliggör god visuell överblick av närområdet 
och Brunnsparken, öppenheten ger också en 
visuell kontakt genom byggnaden mellan håll-
platsen och uteserveringen. 

Möjligheten att gå in i cafét från både hållplats 
sidan och uteserveringen gör att risken för 
oönskade baksidor minimeras samtidigt som 
det ökar förutsättningarna för verksamheten 
att exponera sig för möjliga besökare; pas-
serande människor i parken och väntade på 
spårvagnen.  

Taket är utformat för ett täckande yttre skikt 
av solpaneler som vänder sig mot söder. Från 
denna förutsättning hämtar byggnaden sin 
övergripande form, ett brant lutande tak som 
bärs upp av en exponerad limträ-struktur med 
utanpåliggande vertikalt träraster. Det långa 
takutsprånget åt söder ger större yta för sol-
paneler samtidigt som det ger solavskärmning 
och möjlighet till skydd mot regn.  

Byggnaden har en regelbunden delvis 
fristående stomme och är utformad för mö-
jligheten att anpassa interiör efter annan fram-
tida verksamhet.  

Cafebyggnaden hämtar inspiration av den 
klassiska kiosken eller ett tält där draperingen 
av taket kan ses som en duk, en baldakin som 
vilar över taket och ger byggnaden en karaktär 
som kan påminna om ett tält eller en klassisk 
kiosk. Utformad i trä och anpassad för egen 
elförsörjning har byggnaden starkt symbol-
värde med lokal förankring i form av utmärkt 
möjlighet till traditionsenlig särskrivning av 
exponerings skylt mot norr och Brunnsparken.

Baldakin

Fasad mot Norr 1:20
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Fasad mot Väster 1:20

Fasad mot Öster 1:50

Fasad mot Söder 1:50

Vy från Sydväst

Fågelvy över Brunnsparken Vy från spårvägen

Baldakin

Sektion A-A 1:20

Detalj

Solfångare på tak

Synliga takbalkar i limträ

Utrymme för teknik ovan soprum 
och WC

Hårdgjord markyta
byggs upp vid entré för 
tillgänglighet

Undersida tak klädd i plåt

Interiör väggbeklädnad 
i plywodd

Beredningsyta
Kassa

Limträstolpar

Detalj 1:10

Limträstolpe
Furuplywood
Träfiberisolering
Vindskiva
Luftspalt
Lackerad plåt

Limträbalk
Furuplywood

Träfiberisolering
Vindpapp
Luftspalt
Råspont
Takpapp

Solpaneler

Takfotsinlädnad 
i plåt

Ytterväggar
Limträstolpar   42x225
Vindskyddsskiva  
Träfiberisolering 
Träpanel spontad  22x120 
Fasadraster i trä   50x75 
Lackerad stålplåt   varierande dim
Träreglar   45x170 
  
Tak
Limträbalkar   42x270
Träreglar   45x45 
Vindpapp
Råspont    22x120
Takpapp   B:700 
Takavattning lackerad aluplåt
Lackerade plåtdetaljer
Solpaneler  ca 32 kvm
 
Bjäklag
Konstruktionsvirke  45x195 
Träfiberisolering
Träläkt 
Blindbottenskiva
Vindskyddspapp
Golvskiva 

Grund
Platsgjutna betongplintar

Interiöra ytskikt 
Furuplywood hårdvaxoljad
Klinker    200x200
Kakel    150x150

Glaspartier/dörrar lackerad aluminium karm
Glasparti fasad            10x30 M ant:4
Glasparti fasad       10x25         1
Glasparti fasad        10x10         3
Glasad dörr                 10x21         2
Glasad dörr             10x23         1
Glasparti fasad    10x varierande höjder ant:3  

Ytterdörrar täta
Soprumsdörr stål  11x21         

Innerväggar 
Träreglar   45x70
Gipsskivor  12,5
Våtrumsskiva   12,5

Invändiga dörrar
Toalettdörr i trä  7x21 M
Skjutdörr i trä (väggintegrerad)

Materialförteckning

Teknisk beskrivning

Cafébyggnaden är uppbyggd av en limträstom-
me, stolpar och balkar, med stabiliserande 
ytterväggar och innerväggar. Byggnaden har 
ett bjälklag i trä som föreslås vila på en grun-
dläggning av betongplintar.  

Taket har ett yttre skikt av takpapp med utan-
påsittande solpaneler.  

Ytterväggar är klädda exteriört med stående 
spontad träpanel och plåtdetaljer.  


