
Brunnsparken

Södra Hamngatan

Arkaden

Fontänbron

Norra Hamngatan

Brunnsparksbron

Café

8,6 m

4 
m

Brunnsparkscaféet

En mötesplats för folk i farten som är på väg, men som vill pausa, ses och synas.
Här har man uppsikt både över sig själv och parklivet; både kaos och kontroll samtidigt, vilket gör caféet till den
givna mötespunkten som omvandlar platsens dynamik till caféets attraktion.

Konstruktionskoncept

1 
Först monteras fyra sammansvetsade prefabricerade ramar av järnplåt som målats med grafitfärg.
Dessa skruvas fast mot varandra och förankras i marken på förberedda osynliga  
markförstärkningar. I takramen  monteras en takkonstruktion i vilken inner- och yttertak fästs.

2 
En färdig caféinredd container placeras i mitten under taket med hjälp av gaffeltruck.

3 
Väggar med isolering och spegelglas mellan mark och undertaket monteras på containerkroppen.
Taket får sitt tätskikt och sina solpaneler.

Möte vid caféet under dagen.

Fasad mot söder 1:20

Byggnaden är både småskalig och storskalig i sin utformning. Den mindre boxen klädd med
spegelglas verkar som ett kamouflage som framhäver parken och omgivningen som kontrast
till det överordnade väderskyddet. Detta består av en konstruktion av järnplåt innehållande
translucenta ljusytor som tillsammans gör caféet till en ljuspunkt i parken under de mörka
timmarna.

CAFÉ I BRUNNSPARKEN

Situationsplan 1:500

1 2 3

Caféet som får sin energiförsörjning från
16 st solpaneler på taket gör att man har
gott om gratis energi till driften av caféet.
Med hjälp av ett batteri kan
energimängden/åtgången jämnas ut över
dygnet.

Enligt beräkning ger de 16 panelerna
med solceller en årsproduktion om 4300
kwh.

Som jämförelse är en årlig elförbrukning
för en villa på 150 kvm ca 18000 kwh.

Caféets yta utgör ca 1/10 del, vilket ger
en generös energimängd till driften av
verksamheten. Sommarhalvårets
elöverskott uppväger vinterhalvårets
eventuella underskott. Elmarknaden
jämnar ut överskott mot underskott.

MOTTO: JÄRNTEMPLET

SOLPANELER

Caféet inplacerat på platsen.
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Möte vid caféet på solsidan. Platsen dynamik speglas i fasaden.

Sektion A-A 1:20

Fasad mot väster 1:20

På kvällen speglas parkens armaturer med caféets egen varma dimrade belysning.

Genom caféets orientering bildas två långsidor mot norr respektive söder. Den soliga sydsidan har lösa sittplatser
vid det vägghängda avlånga bordet. Stolarna som är stapelbara, eller fällbara förvaras i cafébyggnaden. Den
skuggigare nordsidan har ståplatser längs ett liknande högre väggfast bord. Speglarna förstärker de båda
sidornas olika karaktärer; parkmiljö och gatumiljö.

Plansnitt 1:10

Det väggfasta bordet/disken (detaljutsnitt 1) fungerar
som en ljummen värmekälla, laddningsstation och
belysingsskena längs de båda långsidorna.

Mellan två rostfria plåtar göms ledbelysning och
värmeslingor. Belysningen reflekteras in mot
spegelfasaden och ger en "lokal" och intim belysning som
kontrast till den mer allmänna belysningen i undertaket
och pelarna. Genom att skruva bort övre bordsplåten går
det att byta och reparera de olika komponenterna.

Den yttre paviljongliknande konstruktionen består av fyra
ihopsvetsade element; (detaljutsnitt 2) två gavlar och två
långsidor, (se konstruktionskoncept) som skruvas
samman på plats. Pelarna fungerar både som ljuskällor
och vattenledare med inbyggda ledslingor och stuprör.

Det translucenta glaset fästs med silikonfogar på den
insvetsade lilla profilen på vardera del av pelarens sidor.

Fasad mot öster 1:50 Fasad mot norr 1:50

Plan 1:50

Här möts man året runt kring caféets kärna som både är en byggnad och en möbel i ett. Syftet är
att skapa ett öppet rum och sprida så mycket energi som möjligt i form av ljus och värme tack
vare den egna energikällan på taket. Bordsytorna och fotstöden som är av rostfritt stål är
uppvärmda med värmeslingor. Beroende på markförhållandena kan ev. även golvvärme läggas in.

MOTTO: JÄRNTEMPLET

Byggnadsytan är 18 kvm. inkl. de fyra pelarnas
markarea.

Byggnaden består av två huvudelement: en utbytbar
containermodul och ett permanent väderskydd i form av
en konstruktion i järnplåt.

Containern är inklädd i spegelglas med fasthängda bord
i rostfritt stålplåt. Caféets öppning är inramad med
träkarm och disk av trä.
Personalingången på motsvarande sida är en dörr i
rostfritt stål infattad med träkarm liksom lucka till
installationer ovanför.

Väderskyddet som består av järnplåt lackerat med
grafitliknande kulör innehåller armaturer som lyser upp
undertaket och pelarnas kortsidor.

Detaljutsnitt 1  1:10

Detaljutsnitt 2  1:10
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