
ÖVERBLICKBAR
Kapsylens demokratiska form har varken 
fram- eller baksida. Detta innebär inga 
dolda hörn och skapar god överblickbarhet 
och bidrar till en trygg miljö i Brunnsparken. 

ETT STOPP PÅ VÄGEN
I Brunnsparken rör sig tusentals människor 
varje dag. En kaffe vid Kapsylen blir den 
självklara målpunkten att stanna upp vid 
och njuta av parken. 

VI SES VID KAPSYLEN!
En cafébyggnad med tydlig identitet och 
lekfullt namn mitt i Brunnsparken gör det 
självklart att säga: Vi ses vid kapsylen!

VÄLKOMNANDE & TRYGG
Kapsylens genomskinliga fasad skapar 
en inbjudande känsla. Dagtid reflekterar 
glasfasaden omgivningen, och när mörkret 
faller lyser den som en lykta vilket bidrar 
med värme och trygghet till platsen.

K A P S Y L E N

KONCEPT

Kapsylen är en välkomnande cafébyggnad i Brunnsparken, ett litet landmärke med 
tydlig förankring till platsens historia. Formspråket och materialvalet flörtar med 
1800-talets vattenbutik som sålde soda och sockerdricka på samma plats. Det 
välvda kopparfärgade taket fångar ens blick från långt håll och på kvällen lyser 
Kapsylen upp platsen som en lykta i mörkret. På nära håll syns den detaljrika och 
transparenta fasaden i glas och KL-trä vilket ger en inbjudande och varm känsla!

Rektangeln och 
cirkeln bildar till-
sammans ovalen,
en unik form här 
men som är vanligt 
förekommande i 
barockparker.

SITUATIONSPLAN 1:500

Formspråket i Brunnsparken karaktäriseras av fontäntens runda form och parkens tydligt 
rektangulära orientering. 

Ovalen utgör
volymen för café-
byggnaden.

Taket på caféet 
är inspirerat av 
platsens historia: 
hälsobrunnen, 
vattenbutiken och 
försäljning av soda.

Kapsylens form 
mjukas upp och
skapar en egen
identitet i parken.

Materialet är falsad
tunnplåt i en koppar-
grön kulör, som knyter
an till omkringliggande 
tak, broar och fontän.

Tunnplåten  i kopparfärg knyter väl an till material 
i omgivningen, bland annat taken på grannhusen.

VI SES VID KAPSYLEN!
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SEKTION 1:20

PLAN 1:50

FASAD MOT NORR 1:20 1) Byggnadens bottenplatta gjuts på plats i 
betong och får en sockel av natursten. 

2) Ovanpå ställs vägg och takelement av 
korslimmat trä. Stommen har låg klimatpåverkan 
och lyfts enkelt på plats i sektioner tack vare sin 
låga vikt. Träet exponeras både inåt och utåt och 
målas interiört med en lasyr.

3) På distanser från stommen monteras 
glaskassetter av armerat glas och aluminium-
profiler. Kassetterna monteras i en skena där 
partierna kan hakas på och av vid underhåll.

4) Högst upp läggs ett tak av falsad tunnplåt i 
kulör RAL 6021 (Ärggrön), likt åldrad kopparplåt. 
Det har en utkragande takfot och monteras på 
en spårad plywood och formad sträckmetall 
som stabiliseras med vinkeljärn av stål fästa i 
trästommen. 

Tak: 25 kvm / BYA: 19 kvm / LOA: 15 kvm

MATERIAL + TEKNISK BESKRIVNING

FASAD MOT SÖDER 1:20

FASAD MOT VÄSTER 1:20

FASAD MOT ÖSTER 1:20 DETALJ 1:10

SPRÄNGSKISS 1:100

8600

49
00

tunnplåt RAL 6021
spårad plywood 12 mm
sträckmetall 6 mm
vinkeljärn

KL-trä 150 mm
luftspalt / distanser
glaskassett

vinkeljärn

infästning vinkeljärn

tunnplåt RAL 6021
spårad plywood 12 mm

cellplast 130-230 mm
KL-trä 150 mm

cellplast 150 mm
KL-trä 150 mm

stålprofil

karm

3-delat skjutparti

VI SES VID KAPSYLEN!


