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UNDER TIDENS YTA
FLÖDEN

Byggnaden knyter an till ett av huvudstråken och blir 
både en målpunkt och en passage. Du kan stanna och 
dricka din kaffe på plats. Du kan också ta komma in 
från ena sidan, köpa en takeaway-kopp och fortsätta 
vidare ut på andra sidan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Byggnaden har ingen tydlig baksida och stör inte 
platsens befintliga flöde. Passerande kan likt en ström 
flöda förbi byggnaden utan avbrott. 

 
Dom stora flödena som passerar platsen kommer 
från nordstan påväg söderut. Det finns två hållplatser 
strax söder om tomten so mär tydliga målpunkter. Ett 
biflöde från huvudstråket från nordstan sträcker sig 
diagonalt mot hållplats och passerar tomten. Detta 
flöde ämnar vi fånga upp utan att störa.  
 
Ett annat viktigt flöde kommer från motsatt sida, vid 
fontänen och fontänbron. 

Hållplatser och gata med spårvagn fungerar som en 
barriär, vilket gör att det huvudsaktliga flödet sker i 
öst-västlig riktning, med diagonala stråk. Vi har därför 
placerat entréer som dockar an på detta flöde.  
Att passera genom cafebyggnaden blir ett naturligt 
biflöde på platsen.   
 
 
  
 
 
 
 

ETT SMYCKE

Vårat mål har varit att skapa en byggnad som tillför 
platsen något nytt, men samtidigt knyter an och for-
mar en helhet och medverkar i ett redan exixterande 
narrativ.  
 
Den runda formen relaterar både till fontänen, fontän-
bron, trädkronorna. Den står i kontrast till den de mån-
ga viklar som redan finns i form av planteringar och 
stråk. Den bidrar med ett lugn och sammanfogar två 
motstridiga utryck.  
 
Den är ett smycke som landar och fogar samman 
platsen.  
 
 
 

TVÅ PLATSTYPER

Platsen domineras av två platstyper, park och trafik.  
 
Park ligger mot nordväst i huvudsak och är en ska-
pad plats där fontänen, trädkronorna och vatten är 
bärande element. Med trafik menar vi ett område 
med både stora flöden av gående, samt spårvagn. 
 
Byggnaden placeras i gränsen mellan dessa två plats-
typer och måste förhandla mellan olika situationer.  
Vår byggnad höjer sin rygg mot trafiken och sluttar 
ned mot parken för att möte en lugnare miljö. Soprum 
och köksentre ligger i söder mot trafik och större glas-
parti mot park.  
 
Dörrar ligger för att möta det diagonala flödet av 
gående. 

TRAFIK

PARK
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Ytor och funktion 
i. Personal-wc
ii. Varumottag, omkl., disk, förråd
iii. Soprum, plats för 3st 140l kärl
iv. Öppet cafékök, servering

Utrustning och möblering
1. Diskbänk med fettavskiljare
   Diskmaksin under bänk
2. Kaffebryggare
3. Vägg- och bänkskåp
    Förvaring för engångsartikalr
4. Kylmonter med kylförvaring
5. Förberedningsbänk med en diskho
6. Mircrovågsugn inbyggd i väggskåp
7. Ugn inbyggd i bänkskåp
8. Torrförvaring i vägg- och bänkskåp
9. Espressomaskin
10. Kyl med frysfack för bake-off produkter
11. Kassabord med låsbara lådor
12. Barbord h=750
13. Barbord h=850
14. Brickställ, sortering
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1. Vi har utgått ifrån cylindern och cirkeln som en stark 
sluten form. Den återfinns i fontänen och i fontänbron. 

3. Genom att skära taket med en vinkel på 21 grader 
mot parken får vi en mänskligare skapa mot uteserver-
ing och grönska, och en mer strikt barriär mot trafiken. 

2. Genom att skära i volymen mot gata får vi en rak vägg som förenklar soprum och 
köksen´tre, och en rak vägg mot park som underlättar montering av fönster och 
bildar en tydlig front. Formen anpassar sig till tomtens begränsningar. 

FORMPROCESS 

Under tidernas gång har vi blivit inspirerat av vacker 
arkitektur. Dagens Brunnsparken bär en stor samling 
av tidsstämplar och händelseförlopp. Och nu står vi 
allra ödmjukast att betrakta över den tidens yta. 

Formens ursprung är neutral - rund. Utomstående 
från befintliga, men mjukt svarar till omkringliggande. 
Vi låter den kapas av parkens tydliga raka stråk - vilka 
tillskapas för att göra parken till en trygg mötesplats.
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Fogmassa

Järnbeslag

Betong 60 mm

Isolering 70 mm

Betong 120 mm

Fönsterbänk 
förlängs och 
formar bord

Under tidens yta 
 



Synliga takbaklar i trä 
som skapar en varm 
atmosfär och har positiv 
inverkan på akustiken

Fönster monteras med 
ett glas utanpåliggande. 
Se detalj.

Detta skyddar fönster 
från vatten. 

Fönsterbänk förlängs 
och fungerar som bord  
på två höjder och 
cafédisk.  

Platta på mark 

Disk kombinerat med 
Omkl. och köksentré 

Möjlig plats för teknik
Kan nås via lucka i fasad

Dubbelfalsad bandplåt 
med ränna för dold 
takavvattning. Se detalj

Gemensam yta för 
personal och besökare

FASAD CC

DETALJ FÖNSTER 

DETALJ TAKAVVATTNING

FASAD DD

SEKTION EE
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Ingen byggnad är för liten när det gäller hållbarhet.
Vi åtar oss ansvaret att planera utifrån FNs “de globala 
målen för hållbar utveckling” även i detta förslag.

SKALA 1:10

                        0,5                 1

HÅLLBARHET ÖVER TID

När användning av nya material och nybyggnation 
övervägts, sätter vi hållbarhet över tid i fokus, detta innebär:

 • nya material ska vara robust/slitsstarka
 • ingrepp på mark/tomt ska vara så lite som möjligt
 • möjlighet till flexibilitet/omställning

 • byggnadsutformning:
      den runda formen är även klottersäker, mindre underhåll 

 • till köksytor/fronter:
       vi skapar en front/yta av rostfritt stål. 

 • prefabricering/markhantering 

förslaget har stor möjliget till hela byggnad prefabriceras 
och lyftas in på plats.
En tjockare bottenplatta sammanfogad med fasadväggar 
kan övervägas, då på befintlig mark behöver enbart mark-
stenar sågas runt fotavtrycket där bottenplatta ska passas 
in.

EKONOMISK HÅLLBARHET

EKOLOGISK HÅLLBARHET

Flera aspekter vi har listat gäller ekologisk hållbarhet och 
hjälper oss motivera våra materialval: 

KLIMATPÅVERKAN UNDER BYGGTID

 • möjlighet till återbrukat material? 
 • om nytt material, vad finns närmaste till plats?
 • om nytt material, vilket har minst klimatfotavtryck som 

möjligt? 

KLIMATPÅVERKAN UNDER DRIFT

 • möjlighet till ett energieffektivt klimatskal?
 • möjlighet till energiförsörjning? 

 • Byggnadens utformning
Den runda formen är också mest energieffektiv, mini-
merade hörnbildningar ger klimatskalet jämnare ener-
giprestanta.
Fönstersättning är bara så bredd som det är tillräckligt 
för utblickar och dagsljus. Dagsljus kan även kompenseras 
igenom att montera mindre takfönster.

 • till yttervägg och golvbjälklag:
Första hand rekomenderar vi återbrukad betong. Gammal 
betong kan sågas ner i plattor och gjutas samman, de kan 
även malas ner och börja igen sin nya livscykel.

 • Innergolv:
Terrazzogolv kan ha återbrukat material som ballaster, tex 
glas, plast. m.m. 

 • till tak- och väggstomme:
Trästomme som första val pga lågt klimatavtryck. 
Företrädelsevis från hyggesfritt skogsbruk. Dessutom 
takstommar lämnas obeklädd där det inte finns krav pga 
kökshygien för att minska onödvändiga skivmaterial.

 • till nödvändig användning av skivmaterial på vägg:
Vi vill se till samarbete med tillverkare som tillverkar bygg-
skivor i 100% återvunna material, tex Recoma.  

SOCIAL HÅLLBARHET

HÅLLBARHETSSTRATEGI

TRYGGHET & INKLUDERANDE 

 • Byggnadens utformning
Cafédelen är utformad utan en separerande cafédisk. 
Som besökare kommer du in i café och kök som att 
kliva in i någons kök. Det finns några sittplatser och 
kökets funktioner är utspridda för att besökare ska 
kunna delta aktivt. Detta skapar en inkluderande hemlik 
stämning. Förtroende skapar tygghet. 

 

 

Fogmassa

Järnbeslag

Betong 60 mm

Isolering 70 mm

Betong 120 mm

Fönsterbänk 
förlängs och 
formar bord

KÖK 
Kök i rostfritt stål. Bänkskiva i ristfritt stål.  
Stänkskydd i rostfritt stål. Fronter i rostfritt stål med 
dolda beslag 

ELUTAG 
Eluttag ovan köksbänk.  

ARMATURER 
Pendlade armaturer samt monterad allmän belysning 
i tak.  

WC 
Kakel och klinker, standardformat, vitt.  
 

TAKAVVATTNING 
Dold takavvattning i ränna av plåt. Invändig avvattning 
i vägg.  
 
 

TEKNISK BESKRIVNING & MATERIAL 

 

PLATTA PÅ MARK 
Platta på mark av återbrukad betong. Gjuts på plats.  

YTTERVÄGG 
Väggar i prefabricerad betong. Tillverkas på fabrik 
i sektioner och lyfts på plats. Synliga skarvar del av 
gestaltning 

TAK 
Takbjälklag av trä, med taktäckning i dubbelfalsad 
plåt. Kan prefabriseras eller byggas på plats.  

FÖNSTER & DÖRRAR 
Ytterdörrar entré i glas med aluminiumprofil.  
Ytterdörrar soprum och kökentré i borstat rostfritt-
stål.  
 
Fönster monteras med mjukfog och beslag, se 
fönsterdetalj.  

INNERVÄGG 
Innervägg med trästomme, plywood och gips.  

UNDERTAK 
I wc, soprum och köksentré, fast gips 
I Café, synliga takbalkar av trä. Akustikbehandling 

stålstöd / järnbeslag

träbalkar 140x50

underskiva av 
återvunnent material

isolering 140mm

takbeklädnader

vindskiva

sekundär bärläkt av trä

spikad regel

takränna av plåt

invändigt stuprör med 
sandfång

Under tidens yta 
 

Under tidens yta 
 




