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Slottsträdgården
Brunnsparkens omdaning har formgivits med robusta 
barockparterrer. Med sitt läge mitt i Göteborg är parken en 
demokratisk tolkning av en fransk barockträdgård, som står 
öppen för alla att uppehålla sig i. Likväl har Brunnsparken getts 
den strikthet och elegans som barockträdgården har. Både hur 
den brukas och formgivits påminner Brunnsparken oss om att 
staden är till för alla. 

Flanören
I 1800-talets Paris uppstod begreppet flanera, det beskrev 
personer som strövar runt och observerar stadens liv. När 
flanörerna rörde sig på gator och alléer brukade de staden 
med sin blotta närvaro, att röra sig i staden var för dem en 
aktiv handling. De var en del av stadsbilden samtidigt som de 
observerade den. 

Caféet
Caféet Flanören inordnar sig i Brunnsparkens strikta elegans, 
med en tydligt strukturerad och sober gestaltning, samtidigt som 
det öppnar upp sig och bjuder in sin omgivning. Caféet blir med 
sitt läge mitt i Göteborgs hjärta en sann flanör som deltar och 
observerar stadens liv.

Caféet är indelat i tre tydliga delar, servering, kök och 
bakutrymmen, vilket avspeglas i byggnadens gestaltning.
I serveringsdelen är det påhängda fasadsystemet uppglasat. 
Om sommaren kan det öppnas upp helt och caféet tillåtas 
genomströmmas av kunder. Köksdelen har en bröstning som 
svarar mot arbetsbänkarnas höjd, samt möjlighet till försäljning 
via öppningsbara luckor. Vid bakutrymmena är fasaden mer 
sluten, med överljus ovan de täta delarna.
Interiört kläs byggnaden i trä, som står som ett mjukt komplement 
till byggnadens strikta yttre.
Under årets mörkare månader kan byggnaden med sin 
uppglasade fasad bli en lykta som sprider ett varmt ljus i 
Brunnsparken.

Flanören
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Situationsplan
1:500

Stomme
Ett enkel struktur förtydligar 
gestaltningen samt 
produktionen

Program
En varierande grad av 
öppenhet beroende på 
funktion; servering, kök och 
bakutymme

Vinter
Under vintern används färre 
öppningar och caféet kan 
möbleras med sittplatser. 

Trä
Trä är det dominerande materialet interört. 
Tak, väggar och disk består av slät oljad 
björkplywood. Stommen görs av limträ.

Plan
Köket utgör caféets kärna.
Väl tilltagna ytor för köks-
funktionerna gör att det klarar 
att nyttjas och anpassas efter 
olika verksamheters krav.
Serveringen nås via en lucka i 
disken.

Serveringen kan möbleras för 
ett antal sittande - beroende 
på hur mycket av fasaden 
man väljer att öppna upp. 

I bakutrymmet finns kökets 
entré och varumottaggning. 
Mot entrutrymmet finns WC, 
städ/förråd samt två dubbla 
omklädningsskåp. 
Soprummet ligger intill entrén 
och nås utifrån.

Plan 
1:50

Aluminium
Fasaden görs i naturanodiserad aluminium 
i en lätt roséguld ton och ger byggnaden en 
elegant framtoning.

Terrazzo
På golven läggs terrazzoplattor, ett slitstarkt 
och vackert material.

Materialval
Materialvalen i byggnaden syftar till att minimera klimatpåverkan, 
med fokus på ett livscykelperpektiv. Trä kan utöver att vara 
vackert verka till att binda koldioxid. För att kunna klara törnar 
och klottersanering görs fasaden av aluminiumpartier. Aluminum 
är i framställningsskedet krävande för miljön, men materialet har 
möjlighet att återvinnas närmast oändligt antal gånger med låg 
miljöpåverkan.

Teknisk beskrivning 
Konstruktion: 
Grunden görs med element från Koljern - en sammansatt produkt 
av foamglas och stålreglar som ersätter platsgjuten betong. 
Koljern är ett miljövänligare och betydligt lättare alternativ. Det 
möjliggör också snabbare produktion. 
Stommen görs av limträ. Balkarna byggs in i takkonstruktionen.
Taket görs låglutande med en ränndal runtom hela taket, 
avvattning sker via stuprör i varje hörn. 

Produktion: 
Byggnaden kan prefabriceras i delar och monteras på plats. 
Limträkonstruktionen, och innerväggar kan prefabriceras på 
koljernelementen och lyftas på plats i sin helhet. Man kan då 
också göra hela interiören i fabrik. Fasaden prefabriceras i fyra 
delar, en för vardera fyra sidor av huset. Takutsprång, taktäckning 
och plåtarbete görs på plats.

Sommar
Under sommaren kan 
caféet öppnas upp helt och 
genomströmmas av kunder.
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Fasad mot öst
1:20

Fasad mot söder
1:20

Fasad mot norr
1:20

Fasad mot väst
1:20

Sektion A-A
1:20

Detaljsektion
1:10

”Folksamlingen är hans element, liksom luften är 
fåglarnas och vattnet fiskarnas. Hans passion och mål 
är att bli av samma kött och blod som folksamlingen. 
För den sanna flanören, för den passionerade 
åskådaren, är det den största glädje att bygga ett hus 
i mängdens hjärta, bland rörelsens ebb och flod, mitt 
bland det flyktiga och infinita.”

-Charles Baudelaire.
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