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Vy från Brunnsparken

Dit alla stråken leder (är det dags för en kaffe?)

Utformningen av fasaden är inspirerad av den befintliga parken och dess plåtbeklädda planteringar – tanken är att dessa ”klättrar” upp längst fasaden på caféet för att skapa 
ett enhetligt intryck av Brunnsparken och dess innehåll. Fasaden fyller även funktionen att skapa trygghet och synlighet genom ljussättning bakom perforerade plåtdetaljer. 
Den bakomliggande träfasaden består av vertikala ribbor som sedan bryts av i olika vinklar, även dessa inspirerade av de stråk som går tvärs över parken. 

Personalentrén är placerad mot Södra Hamngatan för att underlätta varuavlämning/varutransport, medan kundentrén är placerad ut mot parkens huvudstråk. Åt samma 
håll är stora fönster placerade, där förbipasserande kan se in i caféet och en-två cafébesökare kan sitta vid ett barbord och blicka ut. 

Interiört är varje yta maximerad för att inte bara anpassa för olika rörelsehinder hos besökare, utan även skapa en trevlig arbetsmiljö för personal på caféet trots den ytterst 
begränsade golvytan. Högt till tak, fönster i olika höjder för att släppa in dagsljus och helväggsfönster mot parken hjälper till att motverka känslor av instängdhet. 

Utformning och designval



Sektion A-A
1:20

Fasad mot syd
1:20

Nr Benämning

1 Dräneringsslang i plantering samt grund (kokos) 50/100

2 Makadam under plintar
3 Tjälisolering Podränskiva
4 Betong till plintar k20/25
5 Stolpskor till bärande konstruktion
6 Trä balk 45*145 imprregnerat
7 Träreglar botten 25*100 

8 Isolering linfiberisolering

9 Lackerad plåt

10 träreglar fasad 25*25 
11 Fasadskiva miljömärkt plywood
12 Träreglar 45*45 c-c 600

13 Vindskyddskiva Woodycell dd60

14 Träreglar 45*100
15 Kapillärbrytande skikt (ångspärr)
16 Byggskiva (Gyproc)
17 Tätskikt
18 Linoleumgolv
19 Kakel
20 Träbalk 145*100 (takstol)
21 Filttak tätskiktmatta
22 undertakstäckning med papp
23 Fotplåt 
24 YEP 2500 under fotplåten
25 Råspont som undertak
26 läkt 25*45
27 Invändiga takgipsskivor
28 Fönster
29 Dörrar
30 Målarfärg (grund- & ytfärg)

Materialförteckning
Anmärkning
Kokos skyddar blockering vid lerig jord samt är miljövänligt då det 
kan återanvändas

Bärande av golvisolering         
Underlättar inomhusmiljön och ger en andande effekt till cafét 
och ger en bättre inomhusluft. Därutöver är linisolering 
bionedbrytbart 
Samma sort som i parken för att länka samman Caféet till parken i 
utsmyckningen
Helst används restbitar från närliggande sågverk i fasaden

En Isoverskiva i träfiber som inte bara fungerar som vindskydd 
utan även framhävs med sin ljudisolerande effekt och 
köldskyddbrytande funktion

Vattenisolerande
Lätt att städa, hållbart 
Restbitar/återvunnet

Materialförteckning
Materialförteckning

N

Konstruktionsdetalj öppen plintgrund
1:10

Konstruktionen består av trä för att hålla byggnaden 
homogen i materialväg, detta för att säkerställa en så 
hälsosam inomhusmiljö som möjligt - så att inte bara 
besökare utan även anställda i byggnaden ska trivas. 
Grundkonstruktionen är en adapterad öppen 
plintgrund som har anknytningar till en stolpfotsgrund. 
Valet att göra en adapterad sådan är för att säkerställa 
en låg grund utan att göra den alltför djupgående för 
att på sätt minska risk på skada under jord samt minska 
på konstruktionens totala tyngd. 

Den bärande konstruktionen och isolerande material i 
både tak som väggar är främst trä kombinerat med 
linisolering, detta för att dessa har en god symbios i 
andningsförmåga för att säkerställa en god 
inomhusluft. För att skapa en miljövänlig byggnad 
utifrån ett livscykelperspektiv är materialvalen de mest 
miljövänliga alternativet på marknaden.

Inom de yttre bärande väggarna existerar det inga bä-
rande konstruktioner vilket möjliggör friheten att 
modellera om planlösningen ifall en annan verksamhet 
skulle vara aktuell för byggnaden. Taket är ett papptak 
för att skapa en lätt konstruktion med minimal 
miljöpåverkan. Den lackerade plåten på fasaden är en 
anknytning med parken och har även införliva i fasaden 
som en blomrabatt som är kopplat ihop med en 
regnvattenkanal från taket för att minska behovet att 
vattna blommorna.

Materialval och bärande struktur

Vy från Södra Hamngatan Flygfoto

Vy inifrån Caféet Fasaden i mörker

Dit alla stråken leder (är det dags för en kaffe?)
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Caféverksamhet utrustning
a - Kylmonter Coreco VSS-6-6
b - Kassa
c - Espressomaskin Maestro 2-grupper 9l
d - Barkyl
e - Kaffemaskin
f - Panasonic Speed-Oven
g - Frys 
h - Arbetsyta
i - Disk WD - 4


