
+0,10

+3,40

+5,41

Vattenränna

Kanal till fontän

Plåtkrön

Plåtprofil som täcker av matningsrör till
fontän och stupröret.

+0,02

+3,40

Minerit

Stolpe för Fontänkanal

Fontänkanal

Ränna för
uppsamling av vatten

ovan passage

Integrerad
fönsterplåt

UT UK 2700

UT UK 2700

  10 Kakel
  13 Gips
  45 installationszon + iso.
       ångspärr
145 min.ull mellan reglar
       Vindduk
  36 luftspalt
    6 Förstärkningsskiva
    4 Kompositpanel

10
0 120

Sänkt ränna för
uppsamling av vatten

Starplåt med droppnäsa

Kantisolering

Massivträskiva som
vilar på betongbalk
avskiljd med papp

Fäste för dold
montage av paneler
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Water flow
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Idag en aktiv plats med liv och rörelse, en knutpunkt i centrala Göteborg med relativt stora flöden av människor omgiven av hållplatser runt om som bidrar till människoströmmarna.  Historiskt var det här platsen för järnvågen,
ett av få i Sverige, där järnet vägdes och kontrollerades innan dess vidare export till resten av Europa. Även under denna tid präglades funktionen av transporter och genomfart, också en typ av knutpunkt med stora flöden av
järn som passerade förbi. Under 1800-talet byggs platsen om till en park och en brunnsinrättning där människor kunde åtnjuta bad och dricka källvatten. Här fanns även en kiosk som sålde det fina källvattnet.
Gemensamt för Knutpunkter, hållplatser och kontrollstationer är att människor vill passera förbi så fort som möjligt, det är en nödvändig stopp på vägen till destinationen, funktionens art gör att platserna präglas av högt tempo
och höga ljudnivåer. Parken å andra sidan präglas av en lugn och behaglig miljö. Den naturgröna miljön gör att man slappnar av och vill spendera sin tid. Tempot är lågt i parken och tillsammans med växtligheten bidrar det till
en behagligare ljudmiljö.
Knutpunkter och Parker är alltså motsatser i både funktion och karaktär med stor skillnad i flöde och tempo. Idag är platsen fortfarande en knutpunkt med högt tempo som man samtidigt vill ha som en park. Det innebär att
sänka hastigheten. Likt en flod eller en bäck som flyter in i en sjö, flödet är detsamma men hastigheten sjunker eftersom volymen ökar eller en stålkula som rullar i en vågformad bana, på vägen upp sjunker hastigheten för att
öka igen på vägen ner. Men vi kan inte sänka hastigheten för alla som ska genom parken. En hel del behöver korsa den för att komma till andra sidan vilket landskapets utformning också vittnar om.
Vatten som flödar i rör stiger upp när det finns ett anslutande vertikalt rör (Bernoullis princip). En princip som användes för att bygga fontäner före elektriska pumpar. Vattnet flödar upp genom öppningen, hastigheten går ner
och i nedfärden skapar den skönhet och behag.  Likt stålkulan i vågbanan omvandlas rörelseenergi till potentiell energi och hastigheten går ner. Skillnaden är att flödet kan fortsätta obehindrat i stamröret. Det är det vi vill uppnå
i parken, ta ner hastigheten samtidigt som flödet kan fortsätta.
Caféet gör precis detta. Gatuplanet servar passerande utan att hindra flödet. Trappan upp är öppningen som ger tillträde till en lugn tillflykt från det hektiska på gatuplanet. Färden uppför trappan omvandlar rörelseenergin till
potentiell energi. Denna rörelse demonstreras även med vattnet som flödar upp till toppen av byggnaden och sedan faller ner igen. Denna gardin av vatten hänger 20 cm utanför fasaden skapar en fontän i parken.
Spegeleffekten i fasaden utökar grönskan i parken samtidigt som den får byggnaden att försvinna och därmed ökar fontäneffekten. Väl uppe på övervåningen försvinner staden, man kommer upp i höjd med trädkronorna och
ser mycket mer av det gröna, vattengardinen runt oss bidrar till att matta av stadsbruset och skapa en oas mitt i flödet.

Brunnsparken när den användes som en park på 1800-talet Exempel på hur en byggnad med reflekterande fasad sätter sig i sin
omgivning.

Water curtain som omger samtliga
fasader.

Trappa av veckad plåt. Materialet
påminner oss om Järnvågen.

Programmerbar fontän som
visar tiden i Prag.

Ytterväggar och bjälklag produceras med prefabricerade
massivträelement och monteras ihop på plats. Genom att använda
massivträelement kan vi flytta in den bärande delen av ytterväggen
och skapa den indragna sockeln som låter huset flyta i luften.
Elementen levereras med isoler ing och vindskydd men
fasadpanelerna monteras på plats. Byggnaden blir väldigt lätt men
även enkel att bygga om.
Fasaden bekläs med aluminiumkompositpanel med hög glans som
skapar en speglande effekt. Sockeln är indragen från fasadlivet och är
beklädd med antracitgrå mineritskiva.
Ett av fönsterna är belägna under tak och är lackad i brun kulör för att
påminna om corténplåten. Det andra fönstret har rostfri karm som
smälter ihop med fasaden. Dörrarna är av stål som kläs utvändigt
med samma kompositpanel som fasaden.
En trappa av cortenstål för oss upp till takterrassen som bekläs med
träpanel på både golv och räcke för ökad naturkänsla. 1m ovanför
räcket löper en kanal runt huset som skapar vattengardinen som
rinner ner mot marken 20 cm utanför fasaden och skapar ett vattenfall
längst med hela byggnaden.
Fontänen kan vara som vattenfall eller programmeras för att ”spruta
ut text eller bild” och tillsammans med ljuseffekterna  skapa
spektakulära vattenshower anpassade för olika tillfällen. Tekniken är
befintlig och beprövad. För att driva fontänen krävs en pump på ca 1
kW, behovet kan täckas med ca 5 m2 solcellspaneler, lägger man till
ytterligare 10 m2 kan man täcka El-behovet för hela cafét. Vårt förslag
är att man inkorporerar solceller i en pergola som man bygger över
den kommande uteserveringen.
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Under vintertid när vattnet stängs av är huset fortfarande en utsmyckning av platsen.

Detalj - 1:10

Sektion - 1:20 Fasad mot Fredsbron  - 1:20

Cafébyggnad

Flöde Ett hus som reflekterar sin omgivning med rörelse, färger och klimat. Vattnet gör den till en fontän som den ger som en gåva till parken för att beskådas och upplevas.
Fontänen kan programmeras för att skapa text och bild med vatten och ljus. En hållbar arkitektur som i all tid kommer att följa med utvecklingen av dess omgivning.Reflektion genom tid och rum
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Kanal till fontän

Vattenränna

Fasad paneler

0,00

OMKL SOP

FRDWC

SOP

Varumottagning

KÖK

1 Diskbänk WD4
2 Kassa
3 Kaffebryggare
4 Kaffemaskin/Mikro
5 Kyl
6 Frys
7 Städ
8 Klädskåp
9 Kylmonter
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Uteservering

På taket kommer man upp i nivå med trädtopparna och ser därför mycket mera grönt vilket höjer naturupplevelsen och förstärker parkkänslan. Här uppe ser man allt genom vatten och vattengardinen som omringar
uteserveringen bidrar till stämningen med både ljud och klimat.

Formen är enkel, en rektangulär
huskropp med en passage som
låter dig gå förbi eller erbjuder
skydd mot regnet när du beställer
en kaffe att ta med. En trappa
som leder upp till en lugn
takterrass med utsikt över parken.
En fasadtyp som speglar fyra
olika vyer och ett vattenfall som
skapar lugn i en hektisk miljö.

Fasad mot Norra Hamngatan - 1:50

Fasad mot Fontänbron - 1:50

Gatuplan - 1:50

Takterrass - 1:50Fasad mot Södra Hamngatan - 1:20

Situationsplan - 1:500
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