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Vistas
SEKTION A-A 1:20

FASAD MOT VÄSTER 1:20

DETALJ 1:10

FASAD MOT NORR 1:50

Vistas som att vistas i, på eller kring. Även som spanska 
vyer, att se, blicka ut, synas och bli sedd. Här föreslås en 
cafébyggnad som samtalar med och bjuder in sin omgivning, 
utan baksidor, där fasad mot ovan och väst utgörs av en 
sittmöbel som tillgängliggör taket och gör det beträdbart. 
En pendang till Lejontrappan i väst och folklivet den bär. 
Fasader mot söder, norr och öst präglas av ett högrest rum, 
som likt en lykta förmedlar närvaro, dag som natt. Här 
föreslås en plats att vistas på, kring eller i. Där möjligheten 
att ta och bli en del av stadens rikedom erbjuds.

Cafébyggnaden består av en publik del med ytor för 
besökare och betjäning, och ett dolt utrymme för vatten- 
och restproduktshantering samt omklädning. Det publika 
prioriteras framför det dolda.

Gestaltning: Grundgeometrin är en triangel med trappad 
hypotenusa. Räckets ståndare löper ner som ribbor längs 
fasaden och möter glas eller sockel. Ribborna och triangelns 
vinkel etablerar en dialog med klockstapeln på Arkaden. 
I handledare fälls nedåtriktad belysning in. Den brända 
fasaden ger ett skydd som får obehandlat trä att hålla i 80 
år med minimalt underhåll, och ytan en lyster som ändrar 
karaktär beroende av ljus och position. I kontrast till den 
mörka fasaden tecknar sig ytorna innanför glaset med ljust 
varmt exponerat trä.

Publik: Besökare bjuds in i cafébyggnaden via 
automatiserade skjutdörrar i den östra delen av 
tävlingstomten, från norr och från söder, och erbjuds en 
kommersiell passage. Från spårvagnshållplatserna till den 
tilltänkta uteserveringen, och vice versa. Regniga dagar kan 
en kopp kaffe och en munsbit avnjutas i väderskydd, med 
nätta bänkytor för avlastning, lågt placerade för att tjäna kort 
som lång.

Personal: Personalen rör sig i en publik zon där betjäning 
och tillredning sker. En fällbar bänk gör det möjligt att 
beträda besökszonen, för diskhämtning och städning. Den 
fällbara bänken fungerar samtidigt som en trygghetsskapande 
barriär för personalen i kombination med en skjutbar 
glasskärm ovan serveringsdisken. I en dold zon ett steg 
ner ryms utrymmen för disk, omklädning och toalettbestyr. 
Soprummet är placerat på den norra fasaden och nås utifrån. 
Leveranser till caféet sker via personalingången i norr.

Tillgänglighet: Besökare når cafét tröskellöst genom 
automatiserade skjutdörrar. Det förutsätts att det endast 
är serveringspersonal som jobbar i kök med tillhörande 
utrymmen. Verksamheten är därmed av sådan art att personer 
med rörelsenedsättning inte kan jobba här, med hänvisning 
till BBR 3:141. 

Flexibilitet: Genom att samla vattenburna funktioner i en 
”dold” enhet erbjuds en publik yta om ca 17 m2 i ett nästan 
kvadratiskt rum (drygt 4x4 meter), som kan disponeras om 
vid framtida behov. 

25 kvadratmeter: Programmet anger att byggnaden får vara 
max 25 m2. Frågor och svar förtydligar att det handlar om 
25 m2 BTA. Förslaget drar nytta av mätregel Figur 23 a och 
c enligt SS 21054:2020 som anger att vid snedtak upphör 
den mätvärda arean 60 centimeter utanför den linje där 
rumshöjden är 1,9 m. Tack vare denna mätregel kan förslaget 
ha ett fotavtryck på ca 37 m2 och landa på strax under 25 
kvadratmeter BTA.

Detaljens beståndsdelar från ovan:

Trappsteg, vangstycken, tätskikt, råspont, 50 
ventilerad luftspal, vindskydd, värmeisolering/
takbalk, ångspärr, glespanel, plywood björk. KL-trä

Installations zon

600 mm gräns för BTA

SITUATIONSPLAN  1:500

Teknisk beskrivning: För en snabb montering på plats 
föreslås en kombination av volymelement och prefabricerade 
element.  
”Zon C” (se plan), där vatteninstallationer är samlade, samt 
beredningsdelen ”zon B” utgör enheter som lämpar sig för 
volymelement. Pelarraden i öst, taket över den publika de-
len samt glaspartierna föreslås som prefabricerade element. 
Räcken, ribbor och trappsteg kan också prefabriceras till han-
terbara enheter som sammanfogas till en helhet på plats. 
Installationer som ventilation och varmvattenberedning före-
slås i installationszonen ovan undertaket i den publika zonen.

För att minimera klimatavtrycket skall biobaserade och lätta 
material användas i så stor utsträckning som möjligt. Därför 
föreslås trä för stomme och fasad. Inventarier, socklar och 
golv av återbrukat material i så stor omfattning som möjligt.

Materialförteckning:  
Exteriör: Fasad: Plockhuggen bränd (Sho sugi ban) gran. 
Plockhugget för skonsam avverkning samt upp till halvpris 
jämfört med grossistpris p.g.a. färre mellanhänder. Sho sugi 
ban för att det ökar åldersbeständigheten med upp till 80 år 
utan underhåll, minskar brandrisk och ger en vacker varierad 
yta som reflekterar sin omgivning. Glaspartier enligt systemet 
Wicona WICTEC 50A eller motsvarande, som monteras på 
trästomme, på utsidan aluminiumbeklädda. Fasad mot ovan: 
steg och sättsteg av ribbor i motsvarande träslag som befintli-
ga bänkar och sittytor i Brunnsparken. Kontraststeg bränt trä. 
Sockel: Vid träfasad: Mörk återbrukad natursten. Vid glasfa-
sad: Ljus återbrukad natursten. 
https://plockhugget.se/ 
Interiör: Plywood av björkfaner på väggar, tak och fast 
inredning. Golv av återvunnen sten som harmonierar med 
kringliggande markbeläggning. Beredningsytor av rostfritt 
stål. Återbrukat kakel vid WC och disk, t.ex. från Returhuset 
eller motsvarande.

Illustrationer som beskriver och motiverar 
gestaltningsförslagets idé och koncept

Index till plan och sektion:
A     Publik zon med genomgångsmöjlighet
A1   Mindre bänk för servering

B     Personal publik zon
B1   Städ
B2   Beredningsbänk, ung samt mikrovågsugn under bänk
B3   Kyl
B4   Frys
B5   Plats för espressomaskin samt kaffebryggare.
        Mindre fraktioner för återvinning under bänk
B6   Förvaring 
B7   Kundkassa, samt förvaring av engångsmaterial,           
        servetter, torrförråd under bänk
B8   Kylmonter
B9   Fällbar bordsskiva
B10   Personalentré samt varumottagning

C     Personal dold zon
C1   WC
C2   Diskbänk (m. plats för fettavskiljare under) 
C3   Diskmaskin
C4   Omklädningrum med omklädningsskåp
C5   Handfat samt plats för tvål och torkpapper

D     Miljörum
D1   Tre mindre kärl för förpackningar 
D2   Matavfall 140 l
D3   Restavfall 370 l

A B C+D

A1 B7-9 B5+10 B2-4 C4-5

D3 D2 D1

C1

C2

C3

B2

A1

B6 B1

B6


