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Längs med Vallgravens lugna vatten rullar 
en våg in från Vinga. En ny kafébyggnad, 
liten i skala men med stort avtryck, tar plats 
i Brunnsparkens mitt. Bränning är med sin 
blanka, reflekterande yta och svepande 
formspråk en blinkning till Göteborgs starka 
koppling till salta vatten. Med sina draperade 
fasader öppnas kaféets varma insida upp 
mot staden och parken. Kaféets lustfyllda 
gestalt utstrålar en ny plats för fest, kaffe och 
spontana möten.

Med sin välkomnande, salta karaktär fångar 
Bränning upp förbipasserande och skapar 
en ny, uttrycksfull mötesplats i parken 
som samtidigt respektfullt reflekterar sin 
omgivning. Den plockar upp Göteborgs 
lekfullt råa identitet, med Liseberg, gamla 
Lorensbergscirkusen och varvsstaden 
Göteborg.

Draperad i ett och samma material, 
tak och vägg blir till ett. Utan baksidor, 
svepande öppningar framträder dramatiskt 
och inbjudande. Göteborgshimlen och 
Brunnsparkens liv och grönska speglas mjukt 

BRÄNNING

i de insvepta partierna. Den hantverksmässigt 
behandlade, beständiga stålplåten* håller 
över tid och åldras med värdighet.

En stark form med integritet som tillåter 
att ventilation och annan nödvändig teknik 
integreras och får plats under samma vackra 
hölje. Draperingen möjliggör också en stor 
flexibilitet, där insidan kan anpassas efter 
behov och verksamhet utan att kompromissa 
med gestaltningen. 

Som i en laxask möts besökaren av en 
kontrasterande varmare, mjukare insida i 
skära toner likt bohusgranit. En inbjudande 
transparens, där kontakten mellan besökare 
och servis underlättas av öppenheten i plan 
och sektion. 

Genom att mjukt reflektera dagsljuset på 
utsidan och inifrån strila ett varmt ljus genom 
stålnätet när det är mörkt ute, blir Bränning 
en trygg ljus- och målpunkt såväl under 
dagen som på kvällen. 

*Den i kulturmiljösammanhang väl beprövade, beständiga 
stålprodukten Lindab Magestic.

FASAD MOT SÖDRA HAMNGATAN, SKALA 1:20

VARVET GÖTA ÄLV STENPIREN BRUNNSPARKEN 

FASAD MOT BRUNNSPARKEN, SKALA 1:50 FASAD MOT FREDSGATAN, SKALA 1:50

SITUATIONSPLAN, SKALA 1:500

Kafébyggnadens stomme och 
klimatskal byggs i sin helhet på ett 

närliggande varv

Den fraktas sedan med pråm över 
Göta älv

Vid stenpiren lyfts byggnaden upp 
på en lastbil

Lasbilen kör längs Södra 
Hamngatan till Brunnsparken

SÖDRA HAMNGATAN

När kaféet kommer till 
Brunnsparken blir det fest!

PALACE

1. PLATS FÖR GÄSTER

2. ARBETSYTA MED GUMMIMATTA

3. BEREDNING / HO
   ÖVER: HYLLFÖRVARING / MICRO /FÖRVARINGSSKÅP
   UNDER: SKAFFERI / SOPOR / DRICKAKYL

4. ARBETSYTA / KASSA / KAFFE
    UNDER: KYL / FRYS / SKAFFERI
    FÄLLBAR DEL

5. KYLMONTER MED TILLHÖRANDE KYL

6. UGN
    ÖVER: SKAFFERI
    UNDER: FÖRVARING

7. DISKBÄNK / HO / DISKMASKIN / FETTAVSKILJARE
    ÖVER: HYLLFÖRVARING PORSLIN / TORRFÖRRÅD

8. WC / OMKLÄD MED BÄNK
    ÖVER: TEKNIK OCH FÖRVARING, NÅS FRÅN DISK

9. SOPOR 3X140 LITER + BATTERIER MM, NÅS UTIFRÅN

PLAN, SKALA 1:50

SÖDRA HAMNGATAN

NORRA HAMNGATAN
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IDÉKONCEPT: FRÅN HAVET TILL BRUNNSPARKEN

AA

MOTTO: BRÄNNING

ALTERNATIV PLAN 

INVÄNDIG SERVERING BLIR 
UTVÄNDIG PLATS UNDER TAK



TEKNISK BESKRIVNING
Byggnaden har ett inre och ett yttre 
skikt. Det yttre skiket består av ett 
klimatskal täckt med falsad stålplåt i 
svepande former. Den inre bärande 
strukturen är uppbyggd mer traditionellt 
med limträbalkar. Alla kurvor i fasad och 
tak tas upp med hjälp av påsalningar i 
det yttre skiket, utan dubbelkrökningar. 
Under transport stagas stommen upp 
invändigt för att kunna lyftas i sin helhet. 

De böljande formerna tas upp interiört 
i textila undertak. Mellan skikten hängs 
en kedjegardin som skapar både 
ljusspel och ger möjlighet till olika 
grader av öppenhet och slutenhet. Fasta 
snickerier byggs i plywood som laseras, 
köksinredning i rostfritt.

Betonggolvet sträcker sig visuellt 
ut genom byggnaden och blästras i 
mönstring. Detta förstärker volymens 
delvis oregelbundna form och ger 
samtidigt halkskydd. 

MATERIALFÖRTECKNING OCH DETALJ, SKALA 1:10

GLASPARTIER I STÅL

KEDJEGARDIN

SEKTION A:A, SKALA 1:10

FASAD MOT ÖSTRA HAMNGATAN, SKALA 1:20

VY FRÅN SÖDRA HAMNGATAN

VY FRÅN BRUNNSPARKEN FLYGFOTO

UNDERTAK I TEXTIL

BELYSNING

ISOLERING

MAKADAM

BLÄSTRAT BETONGGOLV

D02

D01

D02

D01

PRINCIP YTTERVÄGG (-TAK)

FALSAD STÅLPLÅT
UNDERLAGSPAPP
18MM PLYWOOD

LUFTNING/ PÅSALNING
LIMTRÄSTOMME MED ISLOERING

ÅNGSPÄRR
45MM INSTALLATIONSSKIKT

12MM PLYWOOD

MOTTO: BRÄNNING


