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Byggnaden medger att viktiga riktningar och siktlinjer bibehålls i parken. 
Den ovala formens långsidor stödjer rumsbildningar mot platsen för uteservering 
respektive hållplatsen.

Rörelser över platsen kommer att påverkas av cafébyggnaden. Den rundade 
formen underlättar för fortsatta rörelser diagonalt.

Platsen för cafébyggnad är väl vald och ligger i blickfånget från viktiga entrépunkter 
in i Brunnsparken. Höjden på bygganden är avvägd mellan det långa perspektivet 
och det nära. .

Brunnsparken, skiss från 1822. Strikta trädrader och boskéer bildar stommen 
i parken. En boské är ett parkrum som omsluts av träd eller häckar och har 
himlen som tak. 

Betonggolv och interiör med 
ytskikt av plywood

Stomme av träreglar 
och limträbalkar

Klimatskal av lackad plåt, 
glas och sedum

Yttre skikt av keramikstavar, 
utkragande plåttak, bardisk 
och sittbänk

Delarna bildar helheten

BEFINTLIG 
MATERIALPALETT
Färg och materialval 
är väl avvägda mot 
platsens färgskala 
med omkringliggande 
fasader, vegetation, 
skulpturen Johanna 
och granithällarna.

MATERIALPALETT
NY BYGGNAD 
1. Glaserad keramikstav
2. Slipad betong
3. Snickeriplywood björk 
och limträ
4. Grönlackad plåt
5. Sedumtak
6. Korrugerad plywood
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FLYGVY ÖVER BRUNNSPARKEN

VY INIFRÅN BRUNNSPARKEN

RÖRELSER OCH RIKTNINGAR 
FORMAR BYGGNADENS 
FOTAVTRYCK

PLATSENS HISTORIA, BYGGNADEN 
SOM STILISTERAD BOSKÉ 

BYGGNADEN ADDERAR 
FUNKTIONER  TILL PLATSEN

SITUATIONSPLAN 1:500 (A1)

Historik och bakgrund
Brunnsparken ligger mitt i hjärtat av Göteborgs historiska stadskärna och är 
en av stadens mest befolkade platser. Brunnsparken räknas som Göteborgs 
äldsta offentliga park och anlades 1822 på holmen i Stora Hamnkanalen där 
järnvågen tidigare stått. Parken anlades i barockstil med symmetriskt ordnade 
trädrader och boskéer. Flera omdaningar av parken har genomförts under 
åren och på 1990-talet gjordes en större omgestaltning där även Gustav 
Adolfs torg ingick, liksom anläggandet av Lejontrappan. Parken har med den 
senaste omdaningen (2020) fått ett välbehövligt lyft där nya och befi ntliga träd, 
planteringar och mötesplatser för människor har stått i fokus. Gestaltningen 
hade som utgångspunkt 1800-talets barockplan och man har återinfört siktlinjer, 
symmetri, planteringar och sittplatser i en modern tappning. Nya material fördes 
in såsom naturstenshällar och upphöjda planteringar med kanter av lackat stål 
med infällda sittbänkar som erbjuder många platser att mötas på. 
Brunnsparken är en av få parker inom Vallgraven och är därmed en viktig grön 
oas i en omkringliggande hårdgjord stadsmiljö. Platsen präglas av ett ständigt 
fl öde av människor; här passerar man förbi, väntar på buss och spårvagn, 
stämmer träff eller bara dröjer sig kvar för att njuta av stadslivet i skydd av träd 
och planteringar. Vårt förslag tar sin utgångspunkt i platsens historia och den 
unika kvalité Brunnsparken har som central park mitt i den befästa staden. 

Idé och form
Byggnaden hämtar inspiration från den barocka parken och de boskéer som en 
gång fanns. Boskéerna vars rum var till för att skapa dynamik och nyfi kenhet i en 
parkanläggning och symboliserade ett sätt att tämja naturen och skapa ordning. 
En boské är ett parkrum som omsluts av träd eller häckar och har himlen som 
tak. Vår cafébyggnad är en stiliserad boské där ett grönt ribbverk böljar runt 
fasaden och bjuder in till en luftig insida av trä med dagsljuset silande ner genom 
taklanterniner.
De strikta och kantiga formerna kring planteringarna ligger som grund för 
platsens ordning och riktningar. Caféets rundade form förhåller sig fritt till 
dessa och kopplar till parkens ursprung och idévärld. Platsen för cafébyggnaden 
ligger i blickfånget från viktiga entrépunkter in mot Brunnsparken. Höjden på 
byggnaden är avvägd mellan det långa perspektivet och det nära. Vi har valt att 
göra byggnaden något högrest vilket gynnar proportionen på volymen och dess 
visuella dragningskraft på längre håll.  

En viktig utgångspunkt har varit att byggnaden ska ge så mycket som möjligt till 
platsen under årets alla dagar.  Att kunna gå in och ta en kaffe även om det regnar, 
att få slå sig ner i bästa solläget i väntan på en spårvagn eller hänga i skuggan med 
en kaffe vid bardisken på utsidan. Kvälls- och nattetid är byggnaden en lykta i 
parken. Ljuslister fästs på insidan av ribborna, på de horisontella bärlinorna och 
ger ett släpljus på fasaden bakom. 

Byggnadens ovala planform underlättar rörelser över platsen och skapar 
trygghet då överraskningar runt hörn minimeras. Den långa sittbänken, 
utvändiga bardiskar och generösa glaspartier ger många ögon ut på platsen. De 
omkringliggande överfönstren gör att bygganden får så stor andel levande fasad 
som möjligt. 



FASAD MOT ÖSTER 1:50

FASAD MOT NORR 1:50

PLAN 1:50

FASAD MOT SÖDER 1:20

SEKTION A-A
1:20

FASAD MOT VÄSTER 1:20

KVÄLLSVY FRÅN SÖDRA HAMNGATAN

MATERIAL KERAMIKSTAV

DETALJ INFÄSTNING AV KERAMIKSTAVAR FASAD, SEKTION A-A

DETALJ INFÄSTNING AV KERAMIKSTAVAR PLAN, 1:10

BOSKÉ

Kl 06: Morgonkaffet intas inne i kafét 
eller hämtas upp innan vagnen går.

Kl 12: Caféet fylls på med lunchgäster 
inne på barplatserna och på 
uteserveringen.

Kl 18: Folk njuter av kvällssolen på 
uteserveringen och på sittbänken. 
Det är kö till glassluckan.

Kl 21: Byggnaden är en lykta på 
platsen, några har slagit sig ner på 
bänken för att vänta in nästa vagn.

Materialval och teknisk beskrivning 
Byggnadens exteriör är grön och skimrande, interiört är det rena träytor 
som skapar en harmonisk miljö. Vi har eftersträvat hållbara och vackra 
material samt en sammanhållen färgskala och materialpalett. Färg och 
materialval är väl avvägda mot platsens färgskala med omkringliggande 
fasader, vegetation, fontänen, skulpturen Johanna och granithällarna.

Vägg och fasad: 
-Väggstomme av träreglar med isolering, mineralull. 
-Fasadmaterial av grönlackad stålplåt med ett utanpåhängande ribbverk 
av gröna, glaserade keramikstavar 50x50mm, sk Baguetter.  Den glaserade 
keramiken är vårt huvudspår vad gäller ribbverket då materialet är 
estetiskt tilltalande och har en livslängd på 60-80 år. Alternativ har 
diskuterats såsom målade träribbor eller pulverlackade ribbor av stål.
-Innerväggar är beklädda med snickeriplywood av björk, valda delar i 
korrugerad plywood. 

Tak: 
-Stomme av bärande limträbalkar tvärs byggnaden. Mellanliggande 
”kortlingar” av limträ bildar ett rutmönster, ovanpåliggande isolering. 
-Takbeklädnad av sedum som fördröjer dagvatten samt ger ett litet 
bidrag till biodiversiteten på platsen.
-Innertak av synligt bärverk av limträ. Taklanterniner infogas i takbalkarnas 
rutmönster. 

Grundläggning och golv: 
 -Platta på mark med kompensationsgrundläggning. Förslagsvis utförs 
plattan med golvvärme men andra lösningar är också möjliga då det 
fi nns en bröstning under glaspartier som medger plats för radiatorer. 
Betongplattan slipas och blir innergolv. 
-Ett alternativ till en platsgjuten platta på mark kan vara att bygga en lätt 
bottenplatta i trä eller stål som kommer färdig från fabrik och som ställs 
ner på plintar/betongbalkar på platsen, detta för att minska byggtiden på 
plats. Dock tror vi det är svårt att få till detta utan att få en tröskel vid 
entréerna vilket innebär försämrad tillgänglighet då hela huset hamnar 
lite högre. Markanpassningar för att ta upp denna nivåskillnad måste 
isåfall ses över.

Tillverkning:
Väggsektioner och bärande takkonstruktion av limträ kan tillverkas på fabrik. 
Varje väggsektion har en regel i var ytterkant som sätts intill nästa. Reglarna 
bultas samman och samverkar som bärande väggpelare. Takkonstruktionen kan 
lyftas på plats som en hel ”skiva” alternativt vara delad i två.


