
Projektbeskrivning

Projektet utgår från Brunnsparken som ett viktigt offentligt stadsrum med 
representativ karaktär och högt historiskt värde. Tävlingsförslaget bygger 
vidare på detta i sin tolkning av programmet, val av arkitektonisk stil och 
materialanvändning. Projektet tar cafébyggnaden på allvar som urban figur och 
karaktär, trots sin ödmjuka storlek. Byggnadens fyra fasader reagerar på sin 
närmaste omgivning och utformas därefter: Passagen i väster, uteserveringen 
i norr, busshållplatsen i söder och växtbäddar i öster.

Projektet bygger på en demokratisk förståelse av Brunnsparken som ett 
offentligt rum, och är därför utformat så att besökare kan röra sig in i byggnaden. 
På så sätt kan cafébyggnaden vara ett bidrag för att utvidga parken, snarare 
än att uppta allmän mark. De flesta funktioner är packade i en funktionell 
vägg och ett antal yteffektiva servicerum i österläge. Resterande rummen, 
som utgör större delen av ytan, öppnar sig mot söder, väster och norr för 
att säkerställa kontakt mellan byggnadens innehåll och omgivning. Denna 
uppdelning mellan specifika servicerum och en allmän lokal för besökare gör 
det lättare att förändra byggnadens funktion i framtiden utan större ingrepp.

Servicerummen har hållits kompakta till förmån för huvudrummets storlek 
och tillgänglighet. Ett tillgängligt utrymme för alla besökare har prioriterats, 
utifrån en önskan om ett inkluderande och demokratiskt offentligt stadsrum.

Orienteringen av projektet är en logisk konsekvens av tomtens placering i 
Brunnsparken. Huvudrummet i cafébyggnaden vetter mot den mer öppna 
och livliga sidan av tomten, medan servicerummen vetter mot den mindre 
tillgängliga sidan med växtbäddar. Passagen som korsar parken i en 
förlängning av Brunnsparksbron förstås som en huvudgata för gående, vilket 
underbygger placeringen av cafébyggnadens entré och mest representativa 
fasad i väster.

Cafébyggnadens fyra fasader är anpassade till sina respektive funktioner 
och omgivningar. Huvudfasaden i väster har stora fönsterpartier, och är 
dekorerad med integrerade sittplatser och fast ståltak. En förhöjning av 
taket signalerar ingången för förbipasserande, medan taket hålls lägre på 
de andra tre sidorna. Fasaden mot buss- och spårvagnshållplatsen hålls 
mer nykter med en sekundär dörr för besökare i glas, en serveringslucka 
i mitten och en diskret vikdörr på hörnet som täcker soprummet. Fasaden 
mot uteserveringen hålls öppen för att säkerställa visuell kontakt mellan inne 
och ute, men personalentrén har en tätare och mindre dörr så att den inte 
förväxlas med huvudentrén. Den fjärde fasaden i öster syns mindre på grund 
av planteringarna framför, och får därför en mer sluten och informell karaktär, 
med en dörr till soprummet, ett stuprör som leder vatten ner i växtbädden och 

ett runt fönster in till bakrummet, placerat tillräckligt högt på väggen för att 
förhindra insyn från förbipasserande. 

Utvändigt är cafébyggnaden klädd med keramiska plattor upp till 1,05 meter 
över marken. Plattorna är robusta, underhållsfria och har en skyddande effekt 
mot det omgivande stadslivet. Detta tidlösa motiv hämtar inspiration från de 
omgivande klassiska fasaderna. Resten av exteriören är klädd i träpaneler 
som hyvlats med en konkav profil för att skapa ett djup i fasaden som fångar 
ljuset på ett elegant sätt. Invändigt är byggnaden tänkt att vara klädd med 
enkla, ljusa och lätta material som gips och faner.

Konstruktion

Byggnaden är tänkt att vara uppförd med konventionella regelväggar med 
träfiberisolering för att spara på vikt, kostnader och miljön. Konstruktionen 
är monterad på en svetsad stålstomme, vilket gör att hela byggnaden kan 
prefabriceras och transporteras till platsen i sin helhet. Väggarnas lätthet och 
modularitet gör det lättare att byta och underhålla tekniska installationer vid 
behov i framtiden. Taket är ventilerat och består av en enkel balkkonstruktion 
som är klädd med bandtäckning. Rännorna är inbäddade i takytan så att de 
inte syns.
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Förberedelsebänk med handfat

Högskåp med ugn och 
mikrovågsugn

Diskplats med handfat och maskin

Personaltoalett

Soprum

Disk med låda, espresso, mat, kyl 
och frys

Kundområde

Take-away lucka

Sittplats

Personalentré

Byggnadsarea - 24.7 m2

Bruttoarea - 18.0 m2
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