
Volymer och riktningar i parken.
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Ett nytt landskap har skapats i Brunnsparken. Den
gamla barockplanens mittaxel och emfas på
riktningar och siktlinjer finns kvar; men nu styrs
gångarna som mejslats fram mellan grönskan av
flödet. Alla människor som går och kommer, från
och till, rör sig genom parken. De ytor som lämnats
mellan flödet är gröna skärvor med en och annan
sittplats för den trötte.

Brunnsparkens nya cafés uppgift är att å ena sidan
inordna sig bland de ytor som inte är flöde - de
gröna skärvorna - men samtidigt ge möjlighet för
rörelsen att stanna upp och hitta ett lugn.

En långsträckt enkel volym av glas och trä är format
av flödet mellan väster och öster. Elegant och
enkel, åt öster är den sluten och åt väster är den
öppen. Framför allt släpper den förbi de som rör sig
här.

Men en jordvägg ställer sig på tvären och bryter av
flödet. Vinkeln är visserligen hämtad från de
rörelselinjer som finns på platsen, men här tar den
ett steg ut och påverkar flödet utanför.

Antingen så kan en besökare stanna till, köpa sin
lemonad eller espresso i serveringen direkt utifrån
och skynda vidare utan att gå in i byggnaden. Eller
så leds besökaren, via den vinklade väggen, in i
den öppna cafédelen. Där kan hon stanna upp,
skyddad från väder och vind, och samtidigt vara en
del av Brunnsparken utanför.

Denna robusta kärna blir ett självklart nav och lugn i
den nya parken. Under sommarhalvåret kan större
delen av glasfasaden mot norr öppnas upp för att
helt integrera caféts insida med parken och
uteserveringen. Öppningen genom kärnan från
öster leder dessutom blicken in i parkens mitt redan
från spårvagnens hållplats. På vintern blir caféts
värme, och varma toner, tvärtom målpunkten.

Huset består av två delar: en lätt trästomme med
täta eller glasade väggar samt den tyngre
stampade jordkärnan. Jorden svarar mot behovet
av en stabil punkt i den hektiska parken samt viljan
att gå långt vad gäller hållbart materialanvändande.

Väggarna av stampad jord byggs av prefabricerade
rumslånga väggelement av lokala material utan
någon som helst negativ klimatpåverkan. Stampad
jord är absolut återvinningsbart, och tillsammans
med en mindre mängd isolering av naturliga fiber,
så är det termiskt trögt och isolerande.

Det rationella byggnadssättet tillsammans med ett
uråldrigt material, den stora öppenheten och
värmen i gestaltningen, de lokala och
återvinningsbara materialen gör huset absolut
modernt, ålderdomligt och tidlöst samtidigt.

Det går att bygga nytt, gammalt, tidlöst, hållbart
och framför allt bra samtidigt - och det hoppas vi
att Brunnsparkens besökare får ta del av i
Brunnsparkens Café.
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Armerad betongbalk
gjuts in i väggelement
med förankring av rostfri
spik

Vassisolering 2st 35 mm

Vägg lerklinas kraftigt,
finputsas med lerputs
och tätas med
cellulosaprimer.

Träram / glespanel

KL-trä

Vassisolering 200mm

Stampad jordvägg
350 mm
Byggd av prefabricerade,
rumslånga, element

Innertak lerklinas och
stiftas mot lager av
träreglar ovan

Plywood 24 mm
Vassisolering 100mm

Torrängstak totalt 150 mm

Dränerande lager

Vattenhållande skikt

Stampad jordvägg täcks
av med betongsarg
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TEKNISK BESKRIVNING
Brunnsparkens nya café består av två delar: en lätt trästomme och en tyngre av stampad jord.

Den lätta delen utförs som dels prefabricerade regelstommeväggar och dels som glaspartier där
träkarmarna dimensioneras för att bära taket ovanför. Ovanför glaspartierna löper en limeträbalk
som bär av över den större vikporten mot norr. Taket spänns in mot kärnan av stampad jord för
att staga sidokrafter.

Den tyngre delen utförs av rumslånga, prefabricerade stampade jordväggar ca 1,2 m höga.
Dessa ställs på en förhöjd grundbalk av betong för att skydda mot markväta. Över större
håltagningar gjuts betongförstärkningar in som förankras i övrig jordvägg med rostfri spik.
Ovanför det sista varvet läggs en sarg av betong för att dra samman konstruktionen och minska
risken för inträngande väta i mitten av väggen.

En KL-träskiva fälls in som tak ovanför kärnan och ett torrängstak fyller ut mellanrummet mellan
väggarna. På insidan av väggarna isoleras ytterväggar med vassmattor som sedan lerklinas
kraftigt. Sist läggs en lager lerputs som tätas med cellulosaprimer alternativt vaxas.

Betongplatta,
kantbalkar och
förhöjd
grundbalk för
stampade
jordväggar

Stampad jord
Rumslånga
prefabricerade
element.

Glaspartier med
integrerade
bärande stolpar

Prefabricerade
träregelväggar

Falsad plåt
av tombak

Torrängstak
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Prefabricerad stampad jordvägg
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