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Den nya cafébyggnaden lägger sig avslappnat in i förlängning av 
odlingsbädden, på gränsen mellan spårvagnshållplatserna och parken, och blir 
därmed del av båda världarna. 
Samtidigt som den nya cafébyggnaden bidrar till att definiera parkens rum 
och hållplatsområdet som egna platser, behålls de stråk och siktlinjer som ger 
tydlighet och trygghet till platsen. Byggnadens gavlar hålls slutna, medans 
fasaderna in mot parken och ut mot hållplatslägena är öppna och utåtvända. 
Det ger både större vikt och identitet till platserna.

Oavsett om man tar en kaffe ’to go’ och väntar på nästa spårvagn, går vidare 
till ett shoppingstråk, eller sätter sig i parken eller på uteserveringen, så 
är det hit man kommer, det är hit man går eller här man passerar. Den nya 
cafébyggnaden blir därigenom en ny naturlig mötesplats och destination i 
vardagen.

ARKITEKTUR

Cafébyggnaden hämtar inspiration i historien kring platsen, hamnen 
och industrin och kläs in med en fasad av rostfri gallerdurk. Gallerdurk 
som återfinns i hamnen och industrin i dag blir ett karaktärskapande och 
genomgående element i den nya cafébyggnaden. 

Platsen för den nya cafébyggnaden är solbelyst plats. Gallerdurken skapar 
spel i fasaden när den fångar ljuset på olika sätt under dygnet och årstiderna 
samtidigt som den absorberar ljuset så besvärande reflektioner undgås. 
Gallerdurken fungerar även som utvändig solavskärmning över de högt 
sittande fönstren. Detta bidrar till att byggnaden upplevs som porös och 
flimrande, som trädkronorna i parken, samtidigt som det ger ett urbant 
uttryck. Över tid det kan det få börja växa klätterväxter på fasaden och man 
kan enkelt hänga upp skyltar, hyllor med varor etc. i gallerdurken. Byggnaden 
avslutas med ett tak av rostfri plåt och grönt växttak. Från de omkringliggande 
byggnader kan taket läsas som en del av parken och dess odlingsbäddar.

Den rostfria plåten och gallerdurken håller ett snyggt yttre över lång tid, som 
har betydelse för såväl hållbarhet, ekonomi och miljö.
Byggnadens interiöra förses med rostfri storköksinredning och ett klinkergolv 
som mimar gatstenarna utanför.

Den invändiga bänkhöjden 900 mm över färdigt golv som även blir höjden för 
’kioskluckorna’, ger en utvändig linje i byggnaden som tangerar mått vi känner 
igen och bidrar med en mänsklig skala till byggnaden. ’Kioskluckorna’ blir 
nåbara för alla. 

KONSTRUKTION 

Byggnaden konstrueras som en formstabil låda med stomme av Kl-trä. Det är 
både en rationell byggmetod och byggnaden blir mindre sättningskänslig. Kl-
trä är även smidigt och enkelt att bygga med och har låg klimatpåverkan.
 
Genom grundläggning med en prefabricerad KL-trä grund som t.ex. ’KLARA 
Byggsystem’ kan projektet byggas på annan plats direkt på grunden, som 
en formstabil ’låda’. Detta kortar ner och förenklar både byggprocessen och 
grundarbetet på plats. Hela projektet lyfts senare på plats. Kl-trä grunden är 
lätt och fördelar lasterna över hela ytan. Kl-trägrunden har låg klimatpåverkan.

De huvudsakliga materialen i byggnaden är separerade i konstruktionen, 
därmed kan man enkelt demontera byggnaden och återanvända delarna på 
nya sätt i framtiden.

Flera stråk och flöden går 
genom parken och via 
tävlingsområdet.

Den nya cafébyggnaden sett från ovan, bidrar till att definera evenemangsplatsen/ uteserveringen och 
hållplatsområdet på andra sidan som egna platser.

Den nya cafébyggnaden sett från parken ramar in evenemangsplatsen/ uteserveringen, samtidigt som den skapar för hållplatslägena på andra sidan.

Den nya cafébyggnaden sett från syd vid hållplatslägena.

Tävlingsområdet ligger i ett 
solbelyst läge.

Evenemangsplatsen/
uteserveringen flyter ihop 
med hållplatslägena. 

Tävlingsområdet ligger på 
gränsen mellan parken och 
hållplatsområdet.
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Inv. rostfri plåt 
2 x Gipsskiva 
Ångspärr
KL-trä
Högisolerande isolering
Utegipsskiva 
Luftspalt 
Rostfri gallerdurk

Rostfri stålprofil med konsoller.

Neopren mellan stålprofil och läkt.

Gallerdurk hängs på konsoller
och låses med en skruv.

Plats för ventialtion och
installationer.

Nedhängt tak av gallerdurk.

Tak ovanifrån:
70 växttak
50 Membran
5 Tätskikt
300 Tryckfast isolering, med fall för vattenavrinning.
120 mm, 5 lagers KL-trä.
Ångspärr
2x13 gipsskiva

Yttervägg utifrån:
30 Rostfri gallerdurk
2 Rostfri plåt
Luftspalt
Utegipsskiva
100 Högisolerande isolering
60 Kl-trä
Ångspärr
2x13 gipsskiva
2 Rostfri plåt

Grund inifrån (enl. Klara Byggsystem):
Klinkergolv
Membran
60 Kl-trä
200 eps S100
PE-folie
100 eps s100
200 makadam
Geotextil

b=50 åldersbeständig tejp
i skarv mellan membran och pe-folie

Solavskärmning av gallerdurk.

Xps
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TEKNISK BESKRIVNING

Grund:
Grundlagt på lera max 0,55 m djup.
Grundläggningssätt: Platta av KL-trä (KLARA Byggsystem)

Väggar:
Bärande ytterväggar, bärande material är Kl-trä.

Brand:
Invändigt kläs väggar och tak med dubbelgips, golv med 
klinker. Det finns inte några övriga brännbara ytskikt. 
Stomme av KL-trä. Utvändig klädnad av rostfri plåt och 
gallerdurk.

Tak:
Platt tak med fall i den tryckfasta isoleringen.  

Värmeproduktion:
Det finns plats för värmepump om det inte finns en 
gemensam värmecentral att tillgå.

Ventilation:
Värmeåtervinning (FTX)

MATERIAL 

Fasad: Rostfri gallerdurk med en bakomliggande rostfri plåt. 
Gallerdurken sitter även som utvändig solavskärming över de 
högt sittande fönstren, entrédörren, och som ventilationsgaller 
till avfallsrummet.
Tak. Rostfri plåt och växttak.
Golv: Klinker som mimar gatstenarna utanför
Väggar och inredning: Rostfri storköksimnredning och rostfri plåt.
Nedhängt tak: Rostfri gallerdurk.

10x10 Klinker.

Stomme av KL-trä. Bilden visar ett fasadutsnitt. Rostfri gallerdurk är ett 
genomgående element i byggnaden.

FÖRKLARINGAR, PLANRITNING.

1. Personalingång och varumottagning.
2. Diskbänk, avskilt från beredning och försäljning. Plats för diskmaskin som    
 WD4, diskho och fettavskiljare under.
3. Personaltoalett och handfat med skåpförvaring över.
4. Städskåp
5. Omklädning
6. Kylmonter. Kyl och frys under bänk.
7. Espressomaskin och litet handfat med plats för tvål och torkpapper. Ugn som   
 ’Panasonic SCV-2’ under espressomaskin och förvaring under handfat.
8. Försäljning genom lucka och förvaring av servetter och engångsartiklar underbänk. 
9. Kassa.
10. Beredningsbänk med disklåda och plats för kaffebryggare. Två kylskåp under   
 bänk och förvaring under ho. Mikrovågsugn och torrförråd i hyllor/skåp över   
 beredningsbänk.
11. Soprum med plats för 1 st 140 L kärl för matavfall och 2 st 240 L kärl. Hylla över   
 sopkärlen för mindre sorteringsbehållare.
12. Eventuellt teknikrum, om det inte är nödvändigt så kan det bli förvaring av   
 utemöbler eller större soprum.

PLANRITNING 1:50

SEKTION A-A 1:20

SYD FASAD 1:20

NORD FASAD 1:20 ÖST FASAD 1:50

VÄST FASAD 1:50

DETALJ 1.
HORISONTALSNITT 1:10

Vattenavrinning hanteras
genom stuprör i avfallsrum.

Avfallsrum och teknikrum
ventileras genom gallerdurken.

Klätterväxter kan få börja
växa på gallerdurken.

Skyltar och hyllor med varor
kan enkelt hängas i 
gallerdurken.


