
Café Blå
 
Förhållande till parken

Det urbana stadsrummet Brunnsparken är med 
sina tydliga omkringliggande avgränsningar en 
plats där människor rör sig via skapade linjer, ofta 
på tvärs och diagonalt av parkens längriktning. 
I centrum av dessa riktningar uppstår en cen-
tral mötesplats mellan parkens större element – 
1800-tals fontänen, spårvagn, bro(ar), upphöjda 
planteringsbäddar och träd.
 
Målsättningen har varit att på denna mötesplats 
skapa ett café som inordnar sig i parkens struk-
tur, samtidigt som gestaltningen i sig själv bidrar 
till upplevelsen, oavsett om du är förbipasserande 
eller besökare. I den gröna välfungerande symbi-
osen mellan träd och fristående planteringsbäd-
dar, verkar det naturligt att placera ett nytt café så 
fritt som möjligt, innanför angiven avgränsning.
 
Den nya byggnaden vänder sig mot tre offentliga 
riktningar, varav de primära är mot fontänen och 
in mot platsen för uteservering. Den tredje riktnin-
gen mot spårvagnen har en något mindre grad 
av öppenhet i uttrycket. Att byggnaden upplevs 
som just öppen dag som kväll, inne som utan-
för, har varit en viktig förutsättning i utformningen. 
Själva huvudvolymen förhåller sig till parkens 
längsgående linjer samtidigt som taket speglar 
parkens mer diagonala linjer genom att vända sig 
mot alla riktningar – där sistnämnda också är en 
referens till paviljongen som historisk typologi.
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Situationsplan  1:500 Illustration av byggnaden i flygfoto.

Sektion 1:20.



Material

Taket i koppar är så klart en vink till stadsrummet med existerande 
detaljer i både brons och koppar. Som en förlängning och kulturell 
förankring av just användandet av metaller, har vi valt att klä fasaden 
i rostfri plåt som skimrar i olika nyanser av blått. Ek runt fönster och 
dörrar skapar en mjuk kontrast där cafébyggnaden öppnar sig. Den 
blåa färgen kan ses som länk till platsens historia som vattenbutik, 
och inte minst Göteborg som strategisk hamnstad.
 
Byggnaden vill smälta in i omgivningen. Flera omkringliggande fas-
ader har en ton i gult – motpolen till färgen blå, båda grundfärger, 
och parken är grön – blandningsfärgen till gul och blå. I den visuella 
övergången, i kontrastverkan mellan objekt och park vill så graden 
av blå variera och dra mot grönt eller gult, beroende på vilken om-
ramning man ser mot. Parkens årstidsväxlingar vill kunna speglas 
genom att cafébyggnaden vill upplevas som mer blå om vintern, och 
tvärtom då parken är som grönast.
 
Golven täcks med släta och slipade granitplattor, ett material som 
i slipad form ägnar sig väl i kök med tanke på att det nästan är 
lika rent som rostfritt. Mellan ute och inne är det ingen nivåskillnad. 
Granitgolven blir en del av stadsrummets golv, kanske också fortsatt 
långt långt senare. Vi hittar spår av förtid, precis som i Brunnsparken, 
och framtiden finner spår av vår samtid.
 
Inredning i ek, liksom i innertaket upp mot takfönstret som skänker 
interiören ytterligare en dimension. Arbetsytor och diskbänk i rostfritt 
- som inte blivit utsatt för syrefri oxidering som är det som skapar 
den blå färgen i fasaden. Genom långsiktiga material uppnås ett 
begränsat klimatavtryck och en robusthet i förhållande till flexibilitet – 
programmet kan skifta, inte huvudmaterialen.  

Genomförbarhet

Byggnadens realism går igen på flera plan. Antalet komplicerade de-
taljer är begränsade med hänsyn till budget, skötsel och underhåll. De 
två skjutbara stora fönstren – som kan fungera som serveringsluckor 
om man så önskar, kräver exempelvis minimalt med underhåll då de 
öppnas vertikalt. Universellt utformad personal-WC och rum för rörelse 
i köket, gör att byggnaden inte bara är öppen för alla, utan också 
är en plats där alla olika människor välkomnas att arbeta. Café Blå 
vill kunna ta Brunnsparken till ytterligare en ny nivå genom det som 
Habermas (Norén) beskriver som ”abstrahering genom essentialitet”.
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Illustration av byggnaden. Illustration av byggnaden.

Detalj av fundament 1:10.

Planritning 1:50.
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1. Personal-WC 
2. Varumottagning
3. Soprum
4. Panasonic speed oven, kaffebryggare,     
microvågsugn
5. Kyl och frys 

6. Håndfat, tvål och torkpapper
7. Kylmonter
8. Espressomaskin
9. Berendningsbänk med disklåda
10. Diskbänk WD4


