
FRAMSIDAN - CAFÉBYGGNAD I BRUNNSPARKEN
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FASAD MOT SÖDER

FASAD MOT NORR

God arkitektonisk helhetsverkan och universell utformning
Varje fasad är en framsida och har sin unika funktion. Fasaden åt söder mot 
hållplatsen har ett ”minigalleri” där konstnärer kan få ställa ut sina alster 
för förbipasserande resenärer. Åt väster finns cafébyggnadens kassa i två 
höjder för att passa långa, korta och alla funktionsvariationer. I norr finns 
ett skyltfönster som har bakverk, smörgåsar och drycker på display. Små, 
väggfasta bord fungerar bra som avställningsyta vid en snabb kaffe när det 
regnar. Mot öster finns en liten bokhylla för att byta böcker i för att främja 
återbruk.

Platsförankring och identitet 
Vi har utgått från Brunnsparkens historia när vi skissat på paviljongen. Det 
är en plats med många fina årsringar och vi vill skapa en ny, petit årsring 
med stark identitet. Det finns mycket historia och kultur kring Brunnsparken 
och minigalleriet skulle kunna ha utställningar runt platsens historia vad det 
gäller händelser, arkitektur, landskap och exempelvis musik, då det finns 
flera sångtexter som nämner Brunnsparken. En del utställningar skulle också 
kunna kompletteras med event på platsen. 

Ekonomi
Byggnaden kan med fördel tillverkas inomhus med en stomme av trä och 
lyftas på plats. Vi bedömer att vårt café med ett utförligt förfrågningsunderlag 
och en bred upphandling klarar projektets givna ekonomiska ramar och 
kanske till och med under. Om det skulle gå att bygga billigare så skulle 
uteserveringsytan kunna kompletteras med en inramning och belysning i 
samma stil som cafébyggnaden.

Målpunkt och mötesplats 
Vi vill skapa ett nytt nav och mötesplats i Brunnsparken. Vår byggnad 
ska vara välkomnande från alla väderstreck och ge ny energi åt platsen. 
Fasaderna växer upp mot himlen och hänger ut som skyddande blad 
över torgytan. På bladens undersida finns droppar av belysning. Det 
blir en väderskyddad och upplyst plats som är lätt att överblicka och 
känns trygg från alla håll. Vi vill underlätta möten mellan människor i olika 
åldrar, ursprung och kön och därför är vår byggnad öppen, vänlig och 
inkluderande.

Begränsat klimatavtryck och långsiktig förvaltning 
Formen är enkel och funktionell och den energirika färgen annonserar 
platsen och byggnaden. Materialen är slitstarka och vackra. Basen är en 
röd plåt som går igen på tak, fönster, detaljer och även på utemöblerna. 
Till det har vi adderat en tålig, röd klinkerplatta, som signalerar att det här 
är en viktig plats som vi bryr oss om lite extra. Ur ett livscykelperspektiv 
så kräver våra materialval lite mer initialt men dess långa livstid gör det 
till bra klimat- och miljöval. Det är en viktig signal till förbipasserande att 
byggnaden alltid är i fint skick och det är därför vi valt beprövade och 
tåliga material som inte behöver målas om eller bytas ut och som är lätta 
att rengöra.
Huset har en tydlig profil men en elementär plan som tål mycket 
och lätt kan anpassas till olika verksamheter över tid. På taket har vi 
adderat solceller och all belysning består av led-lampor. Den invändiga 
belysningen har närvarosensorer.
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DETALJ

KORTFATTAD TEKNISK BESKRIVNING

Grundläggningen är en prefabricerad betongplatt. Byggnaden byggs inomhus i fabrik och 
transporteras som volymelement till Brunnsparken. Stommen är i trä och tak, fönster och 
detaljer utförs i röd plåt. Fasaden kläs med slitstark keramik för offentlig miljö från Moending. 
Takavvattningen sker i gesimsrännor och integrerade stuprör i samma kulör som takplåten. 
Ventilationen har värmeåtervinning och belysningen närvarosensorer. Taket förses med solpaneler.
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