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TRYGG, FOLKLIG OCH LÅNGVARIG

Förutom historiska lager av 
järnvåg, sockerbruk och bad, 
har det också funnits en rad olika 
kioskverksamheter på platsen. För 
att skapa en trygg och befolkad 
mötesplats behöver man gå 
från Brunnsparkens finrum till 
ett välkomnande vardagsrum. 
Ester och hennes tidningskiosk 
bidrog till det trygga, folkliga och 
långvariga. 
Det trygga översätts i byggnaden 
till ett inbjudande tak. Exteriöra 
trädetaljer såsom profiler, 
bänkskivor och undersida tak 
skapar en varm ombonad plats 
runt om caféet. 
Det folkliga till ett transparent 
fönsterband, en på såväl dag som 
kväll lysande lykta som öppnar 
upp sig dit människor flödar. 
Det långvariga gestaltas som 
en rationell planlösning som 
tillåter byggnaden att växla 
verksamhetsutövare över tid, 
tåliga utvändiga material såsom 
plåt, samt stomme i trä för 
begränsat klimatavtryck. 

PLACERING OCH MÅLPUNKT

Brunnsparken är en 
kommunikationspunkt med starkt 
trafikerade gångstråk genom och 
längs med parken. Människor som 
är på väg till jobbet, tar en kaffe 
på språng, genar genom parkens 
stråk för att ta spårvagnen. För att 
fånga upp dessa förbipasserande 
kragar ett majestätiskt tak ut över 
gångstråket mot spårvagnarna 
och annonserar byggnaden 
och den mat och dryck som 
caféet erbjuder. Detta tak 
skapar en attraktiv målpunkt 
på långt avstånd och den 
indragna huskroppen inunder 
skapar skyddande platser och 
ett naturligt flöde in mot den 
centralt placerade uteserveringen. 
Försäljningsluckan är placerad på 
västra fasaden och vänder sig på 
så sätt mot de stora flödesstråken. 

TAK

Taket är generöst. En inbjudande 
gest som ger förutsättning för 
spontana möten runt byggnaden  
- en plats för alla.

HELHETSVERKAN OCH DETALJ

Byggnaden har en enkel 
grammatik som formas av få 
material, en plåt- och trälåda som 
med glas delas i två. Helheten 
får en detaljering genom 
varma exteriöra trädetaljer och 
reliefverkan i ett överlappande 
rombmönster. Caféet är ett 
komplement till den befintliga 
parken och därför hänger 
förslaget väl samman med 
odlingslådorna. Den föreslagna 
uteserveringen kompletteras med 
bänkar likt parkens. 

TILLGÄNGLIGHET

Försäljningslucka ligger placerad 
på gaveln vilket skapar god 
tillgänglighet. Den utvändiga 
sockeln lutar inåt vid mark och 
ger plats för exempelvis fotplattor 
på rullstolar. Bänkskiva och 
försäljningslucka har höjd 900 mm 
för att barn och personer i rullstol 
ska nå. Tillgänglighetskrav och 
ytbehov gör att sittplatser inomhus 
ej kan uppnås.
Arbetets art gör att avsteg vad 
gäller tillgänglighet kan göras på 
arbetsytor såsom mindre wc.

- En tydlig fysisk mötesplats i parken. 

En plats bär alltid på en historia. Historien är en del av platsens identitet. Med 
berättelsen om Ester och hennes tidningskiosk som utgångspunkt har vi förankrat 
den nya cafébyggnaden på platsen och tillfört ett nytt lager av samtidens historia 
till Brunnsparken.
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TAKSEKTIONER OCH VÄGGELEMENT KAN 
PREFABRICERAS PÅ ANNAN PLATS

MATERIALFÖRTECKNING: 

Fasad: Plåtromber i guldkulör

Tak: Plåttak, guldfärgade romber/
shingel

Partier: Utförs med träprofiler i ek, 
betsad varmbrun

Belysning: Infälld belysning i 
utskjutande skärmtak
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GRUND, BETONGPLATTA

MELLANBJÄLKLAG

 TAKSTOLSEKTION

TAKELEMENT
MED BEKLÄDNAD 

VÄXTBÄDD

VÄGGELEMENT MED 
BEKLÄDNAD

BRUNNSPARKENS BROAR 
SMIDESRÄCKEN I ROMBMÖNSTER
MED ÖVERLIGGARE I TRÄ

INSPIRATION

PLATSENS KIOSKHISTORIA ESTERS TIDNINGSKIOSK  
UTSKJUTANDE TAK OCH FASAD VISAR FUNKTION

BRUNNSPARKENS ODLINGSLÅDOR  
I VARMGUL PLÅT

PLÅTROMBER I GULDKULÖR

MATERIALVAL

EK, BETSAD VARMBRUN

FASAD MOT VÄSTER
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TEKNISK BESKRIVNING

Byggnaden är utformad för att 
kunna prefabriceras på annan plats 
och föras i element och sektioner till 
platsen. Byggnadselement har mått 
som gör att lastbil inklusive stående 
element kan komma förbi spårvagnars 
kontaktledningar.

Grundläggning: Platsgjuten betong, 
utförs förslagsvis med klimatförbättrad/
koldioxidreducerande betong.

Stomme: Takstolar i trä utförs som 
prefabricerade sektioner, väggar 
och mellanbjälklag utförs som 
prefabricerade väggelement i KL-trä. 

Glas- och profilsystem: Profiler utförs 
i trä och integreras i stommens 
väggelement, utförs med cirkulärt/
återvunnet planglas. 

Fasad- och takmaterial: Utförs med 
aluminiumplåt för god beständighet, 
hållbarhet ur ett förvaltningsperspektiv. 
Se även detalj 1.
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FLYGVY ÖVER CAFÉBYGGNAD, UTESERVERING OCH PARKEN FASAD MOT SPÅRVAGNSHÅLLPLATSER 

DETALJ 1 
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