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En plats med en gedigen historia har

rustats upp, en uppbruten barockform
anpassad efter dagens rörelsemönster och
behov. 1800-talsfontänen, en självklar
mötesplats porlar i västra delen och nu väntas
ännu ett tidslager adderats till det pulserande
stadsrummet.

Cafébyggnadens horisontellt återhållsamma
formspråk låter torgets prunkande grönska stå
för platsens dynamiska vertikalitet. Uttrycket
samspelar även med de intilliggande fasadernas
tydliga våningsindelning. Den strama formen
med de böljande bågarna för tankarna till
sockelvåningen på en historisk byggnad

Fasaderna är symmetriska likt en paviljongs
men skiljer sig åt i både funktion och uttryck.
Från väst framträder fasadmaterialet ostört. En
vågad, lätt reflekterande plåt som låter dygnet
och årstidernas skiftningar sätta sin prägel på
reliefen. Plåtens gula nyans rimmar väl med
torgets inredning och de intilliggande
byggnaderna. Fasadens vågform bryts av med
tre strimmor blank, slät plåt som påvisar
byggnadens bärande bågkonstruktion.
Strimmorna gifter även samman ute och inne
då samma sekvens är synlig även interiört. Den
västra fasadens ostörda helhet ger utrymme för
en skyltanordning, väl synlig från den
anslutande trottoaren.

Den östra fasaden är försedd med caféts
personalingång. Byggnadens kvadratiska volym
lämnar ett generöst och skyddat utrymme
mellan planteringen och byggnadens fasad. Där
kan inlastning och sophantering skötas relativt
ostört från torg eller trottoars pågående
aktiviteter. Planteringens grönska och trädets
stora krona förstärker ytterligare inramningen.
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1. frys under disk
2. kyl under disk
3. frontkyl
4. fettavskiljare under disk
5. förråd
6. wc & omklädning
7. miljörum
8. personalentré
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Teknisk beskrivning & material
Yttervägg:
Stomme: Återbrukat konstruktionstål inkl isolering 125 +
30 mm
Fasad: Specialprofilerad återbrukbar plåt t= 1,0 legerad
av koppar, aluminium och zink
för att uppnå en gyllenton.
Interiört träribbor av senväxande massivträ.

Yttertak:
Stomme: Isolerelement typ Paroc ,  TRP plåt,
fallisolering, svetsbart bitumenbaserat tätskikt
byggpapp alt sömsvetsad plåt sammanlagt 250 mm.

Golv/ platta:
Markisolering av stenull 150
Betongplatta 200
Tätskikt
Betong 120
Slipad ytbetong 70

Invändig dragning av dagvatten

I norr och söder öppnas fasaderna

upp. De generösa, bågformade glaspartierna
suddar ut gränsen mellan inne och ute och
byggnaden blir således både en visuell och
fysisk koppling mellan torget, uteserveringen
och intilliggande trottoar. Cafébyggnaden
fångar platsens aktivitet. De uppglasade
bågarna presenterar både vad som sker inne i
cafét och på andra sidan, medan den slutna,
blanka, bågen speglar rörelsen där betraktaren
befinner sig.

Både den slutna och glasade bågen omges av en
blank, utstickande plåt som skiljer den vågiga
fasaden från bågarnas profil. Inramningen
förstärker bågformen och reflekterar caféts
belysning och solens strålar.

Byggnadens interiöra funktioner synliggörs i
fasadernas utformning. Bakom den lägre bågen
döljer sig caféts maskineri. I den höga öppna
delen pågår den publika aktiviteten som en
förlängning av intilliggande stadsrum.
Innerväggar och serviceutrymmets tak är
oberoende av stomme och yttre hölje vilket ger
en anpassningsbar innerväggsstruktur.

Inomhus, i den arkadlika passagen omsluts
besökaren av ett lugnt och omhuldande trä, i
kontrast till det exteriöra plåten och pulserande
stadsrum. I taket möts de två valven och en
rumslig gräns skapas mellan besökare och
personal.

Utmed ena sidan av passagen löper en subtil
barhylla, en plats för en snabb kopp kaffe i
väntan på nästa spårvagn. Rummet bjuder även
på en mindre sittplats för den som tar sig tid.
En gång i tiden stannade stadens invånare till
för färskt vatten idag är det kaffet som lockar in
besökaren i tunneln och vidare mot nästa
hållplats.
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