
MÅLPUNKT OCH LANDMÄRKE 
Cafébyggnaden syns från alla håll, även på avstånd från 
trottoaren längs Södra Hamngatan. Det är ett landmärke 
på grund av sin arkitektoniska närvaro: cafébyggnaden 
verkar vänlig, stark och säker. 
Byggnaden är ett blickfång för att den väcker nyfiken-
het och intresse, inte för att den ståtar med reklam och 
massor av försäljningsvaror. Annonsering av caféet sker 
med hjälp av de stora upplysta fönsterytorna där det 
även går att sätta upp skyltar.

BYGGNADEN I STADEN
Cafébyggnaden ligger i västra änden av byggområdet för 
att möta både gångstråk och trottoarer. Den har två ser-
veringsöppningar; en vetter mot caféborden i parken och 
en mot huvudstråket centralt i parken. Mot Södra Ham-
ngatan är byggnaden tät. Den skyddar därmed Brunns-
parken från bullret från den hårt trafikerade gatan. Det 
är lättillgängligt för godsleverans och sophämtning från 
Södra Hamngatan. 

ARKITEKTONISK IDÉ OCH GESTALTNING
Cafébyggnadens form bottnar i tanken om att den i första 
hand ska vara en offentlig urban gestaltning som inne-
håller ett café. Det viktigaste är med andra ord att den 
uppfattas som en omsorgsfullt utformad gest till parken, 
staden och befolkningen. Den ska först och främst utstrå-
la integritet, säkerhet och kvalitet och även rymma en 
försäljning av varor för den som vill sitta i parkcaféet eller 
röra sig vidare i staden. Byggnaden ska ha karaktär til att 
bli en plats i människors medvetande: I Brunnsparken 
finns Janus och Johanna. 
Längs gator och torg i närområdet finns många exempel 
på små urbana installationer med material och detaljer 
som bidrar till stadens kvaliteter och upplevelser:
fontäner, statyer och kiosker. Med en tydlig identitet 
skapar dessa ett eget skikt i stadsbilden. Med sin distink-
ta karaktär kommer den lilla cafébyggnaden att kunna 
ansluta sig till denna familj av urbana element från olika 
epoker.
Byggnaden är kvadratisk i plan. Dess volym och höjd är 
anpassad till parkens dimensioner. De vertikala väggar-
na är rundade vid mötet med takytan. Detta enkla geo-
metriska grepp ger en intressant form och varierande 
fasader. Förhållandet mellan de böjda och de raka linjer-
na ger byggnaden både ett maskulint och feminint ut-
tryck. Användningen av material och färger är subtil och 
stark: slipad pigmenterad betong och koppar. Detaljerna 
hjälper till att betona den skulpturala kvaliteten. Materi-
alen, den mineralska fasaden och det koppartäckta taket, 
samspelar med byggnader i omgivningen.

EN TRYGG MÖTEPLATS FÖR ALLA
Cafébyggnaden har ett litet fotavtryck (24m2) och en 
sammanhållen byggnadskropp. Det skapas inga gömstäl-
len eller mörka hörn som inbjuder till oönskade vistelser, 
och det innebär också att du har bra överblick in i parken 
från Södra Hamngatan.
Ljuset från de två fönstren kommer att fungera som lyk-
tor och hjälpa till att göra parken inbjudande och säker 
även i mörkret på natten och på vintern. Den diagonala 
organisationen av byggnadskroppen och de två serve-
ringsluckorna aktiverar närområdet runt byggnaden.
Caféluckorna är universelt tillgängliga och kylmontern 
är synlig för barn och gäster i rullstol. Beläggningen runt 
byggnaden ger en bra och säker yta, och caféluckorna 
står i kontrast till resten av väggen och syns därför tydligt: 
Det är lätt att hitta disken.

SERVERINGEN
Gästerna serveras från caféluckor vilket ger snabb drift 
och god inredningsfunktionalitet. De två luckorna gör det 
möjligt att variera antalet anställda efter behov, tid på 
dygnet, säsong och omsättning. Luckorna är utrustade 
med luftridåer för att ge goda arbetsförhållanden för de 
anställda på vintern. Det faktum att kunderna inte kom-
mer in i byggnaden ökar personalens säkerhet. Att det 
är lätt att stänga luckorna vid oönskade incidenter bidrar 
också till säkerheten för de anställda.
Man kan förmoda att åtminstone under den varma års-
tiden finns det två personer som arbetar på kaféet. Den 
ena kan med jämna mellanrum städa av borden i parken 
medan den andra serverar. Om det visar sig lönsamt kan 
olika typer av varor serveras i luckan mot caféen i parken 
och i luckan mot gångstråk och trottoar.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL
Den kompakta byggnadskroppen inbjuder inte till vanda-
lism. De mattslipade grönpigmenterade betongelemen-
ten i fasaden är antigraffitibehandlade och i stort sett un-
derhållsfria. Betongelementens nedersta rad är utformad 
något grövre än de andra för att inte förstöras av sparkar, 
snöplogning eller gatusopning.

I romersk mytologi är Janus guden för 

portarna, dörrarna, dörröppningarna, all 

början och allt slut. Han ansågs även som 

den goda skaparen, särskilt av floder och 

källor.
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SITUATIONSPLAN  1:500

VY FRÅN UTESERVERINGEN 

SEKTION AV BRUNNSPARKEN  

VY FRÅN UTESERVERINGEN 

VY FRÅN SÖDRA HAMNGATAN NATTVY FRÅN BRUNNSPARKEN 



KONSTRUKTIONSPRINCIP
Cafébyggnaden är i huvudsak en träbyggnad. Konstruk-
tionen är enkel, välkänd och kan utföras som prefabri-
kerade byggnadselementer. Fundament och golv gjuts i 
armerad betong som en isolerad platta på mark, utan att 
påverka fornlämningen.
Byggnaden sätts samman av 6 huvudelement bestående 
av 4 hörnor och 2 takelement. Innertaken kan också till-
verkas som element i 3 delar. Elementen er producerade 
med träreglar och har mått som tillåter vägtransport och 
enkel montering. Vägg- och takelementen är gjorda
medavstivande skivor som väderskydd på utsidan,
isolering och väggbeklädnad på innsidan. Elementen har 
kantreglar  av sammansatt figursågad plywood. Utsidan 
av ytterväggarna er klädd med elementer av grönfärgad 
mattslipad betong med synliga fästen. Som isolering an-
vänds linullmattor som är återvinnings- och nedbrytbara. 
Innsidan är klädd med matt högtrykkslaminat och lackad 
plywood. Det luftade taket är täckt med falsat koppar-
plåt. 

HÅLLBARHET OCH EKONOMI
Varaktighet är hållbart. Byggnaden är designad för att 
hålla länge. Den är kompakt och robust i både form och 
material. Den relativt täta och välisolerade huskroppen 
bidrar till ett konstant inomhusklimat och litet behov 
av kylning. För att minska volymen som ska värmas upp 
finns det innertak i delar av byggnaden. Ovanför inner-
taket finns plats för tekniska installationer. Träkonstruk-
tion (reglar och beklädnad) ger lågt CO2-avtryck och ett 
lågt pris. Betongelementen i fasaden har liten volym och 
anses därför vara oproblematiska i förhållande till CO2-av-
trycket. Endast tre formar är nödvändiga för produkti-
onen. Detta gör det möjligt att hålla produktionskost-
naderna låga.  Beklädnaden är hållbar, vandalsäker och 
underhållsfri. Härdat treskikts isolerglas och automati-
serade serveringsluckor är användarvänliga och pålitliga.
Det patinerade koppartaket är miljöneutralt och 
traditionsbärande. Takets utformning tillför hantverk och 
detaljer till byggnaden.

MATERIALFÖRTECKNING
Tak: Kopparplåt, underlagstak, vindskyddsskivor, 
konstruksjonsvirke, ångbroms, lackad plywood

Ytterväggar: Betongelement (grönpigmenterad, 
mattslipat med synligt bergkross av grön marmor),
luftningsläkter, bärande vertikal regel, ångbroms, 
installationsskikt, väggskivor med matt högtrykkslaminat

Innerväggar: Bärande vertikala reglar, väggskivor med 
matt högtrykkslaminat

Golv: Gjutet betonggolv med grovslipad yta, rostfria 
golvbrunnar i cafédel och soprum

Inredning: flexibel inredning, utrustning och bänkar
av rostfritt stål

TEKNISKA INSTALLATIONER
Utrustning för ventilasjon och fläkt placeras i utrymmet 
mellan inner- och yttertak över soprum och toalett.
Uppvärmning med elslingor i golv i kök, omklädning
och toalett.
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1 Försäljning
2 Kök
3 Ingång
4 Garderob
5 Toalett
6 Soprum

a Kylmonter
b Handvask
c Disklåda/maskin
d Beredning
e Vask
f Kaffebryggare
g Espressomaskin
h Ugn, speed
i Kyl
j Frys
k Fettavskiljare
l Förråd, överskåp
m Sopkärl 370L
n Sopkärl 140L

J A N U S

PLANRITNING  1:50

FASAD MOT SYDVÄST  1:50

FASAD MOT NORDÖST  1:50

FASAD MOT NORDVÄST  1:20

FASAD MOT SYDÖST  1:20

SEKTION  1:20 DETALJ  1:10

BYGGNADSELEMENTER

a

a

b

c

e

d

dfgh
iijj
k

l

l

n

n

m

FLYGFOTO FRÅN NORDVÄST


