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Fasad mot norr, skala 1:20

Grönt

Brunnsparkens nya gestaltning har gett en gammal stadspark liv och dynamik. Omgivningens 
brus silas genom grönskan. Ett centralt placerat litet café med svällande stor uteservering 
sommartid blir en naturlig träffpunkt för alla året om.

Vår nya byggnad tar upp parkens formspråk och förstärker utan att dominera. Ett lätt hus 
helt i trä och glas samspelar med grönskan — milt parkgrönt utanpå, ljust och varmt 
naturfärgat inuti; en levande byggnad som andas, ett orangeri med egen södervänd 
odlingshylla där krukväxterna blir en levande grön skylt året om genom högt sittande fönster. 

På platta på mark en enkel, slamfärgsmålad träbyggnad som skapar lugn för parkliv och 
servering. Den täta södersidan skyddar mot trafik och ljud, samtidigt som de nätta måtten 
erbjuder in- och förbiblickar mot parken från Södra Hamngatan. Stora sol- och 
ventilationsfönster silar söderljuset genom växtlighet ner till serveringsdelens glasade rum. 

Serveringspersonal och gäster delar på inomhusdelen vintertid — på sommaren sker 
serveringen över den långa parkvända disken mot norr genom öppna längsgående 
glasskjutpartier. Fasta takfönster förlänger och förstorar caférummet — ett slags 
himmelsvända ateljéfönster som ger liv och djup åt insidans naturträ. 

En pelargång stödjer det smala, skuggande skärmtaket utanför skjutpartierna mot norr, ger 
fäste för enkla ståbord och något att luta sig emot vid ’barhäng’. Några utelämnade pelare 
vid serveringsdelen ger, liksom inomhus, full tillgänglighet för alla. 

Byggnadens spetsiga sektion mot söder släpper in generöst med solljus till insidan. 
De öppningsbara fönstren ventilerar enkelt ut överskottsvärme genom självdrag — infällda 
solgardiner kan ytterligare jämna ut värmebalansen. Sektionen släpper även maximalt med 
södersol vidare till parkens centralt placerade uteservering.

Den långa fotrännan mot norr fångar regnvattnet och skickar vidare till närmaste plantering i 
en elegant stråle — huset vattnar parken som en grön kanna i trädgårdsmästarens hand.

—

Grund:      Gjuten platta på mark, stålglättad dammbunden betong
Stomme:      Korslaminerat trä (KL)
Utvändig beklädnad:   KL-trä och plywood, grön slamfärg
Invändig beklädnad:   KL-trä och plywood, hårdvaxolja natur
Glas:      Treskikts isolerglas, grönanodiserade aluminiumpartier
Tak:    Falsad plåt, platsmålning

BTA: 25 m2
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1  Gästentré
2  Varumottagning och passage för hämtning av disk från uteserveringen
3  Sopor, återvinning och förvaring av städmaterial
4  Bardisk med sittplatser inne och ute
5  Serveringsdisk med serveringslucka, kylmontrar och torrförvaring 
6  Arbetsbänk med kaffemaskiner, ugn (U), frys, diskbänk och diskmaskin (DM) 
7  Personal-WC och omklädning 
 

Situationsplan, skala 1:500
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Vy från norr

Vy från söder Fasad från öster, skala 1:50 Fasad från söder, skala 1:50

Tvärsektion, skala 1:20

Fasad från väster, skala 1:20

Interiör

”GRÖNT”

10 vindskiva
75 isolering
45 vakuumisolering (VIP)
45 regel + isolering
25 träskiva (KL / Plywood)

Fotränna

Falsad bandplåt
Underlagstäckning
Råspont
Regel för infästning
av råspont och 
undertakspanel

Träpelare
Träpelare
Skjutglasparti

Infälld belysning

Oisolerat luftat utrymme

Takbalk

Takfönster

Detalj, skala 1:10


