
Förslaget till en ny cafébyggnad i Brunnsparken tar utgångspunkt i 
möjligheten att skapa en ny trygg och trevlig mötesplats.

Förslaget är en enkel skulptural form i förpatinerad koppar. Samma 
karaktäristiska material som i bronsstatyn “Kopparmärra” på Kungs-
portsplatsen och “Såningskvinnan Johanna” ett stenkast från tomten 
vars yta åldras och blir vackrare för varje år som går. 

Den nya volymen ramar in platsen för uteserveringen och ger den 
liv. Byggnadens form, är lätt att känna igen. Den är synlig från avst-
ånd och välkomnande med stora glasade öppningar. Bakom glaset 
syns cafébyggnadens varma interiör i furuplywood som står i vacker 
kontrast till kopparns grönblå kulör. Det varma ljuset och aktiviteten 
där inne ger trygghet till platsen på kvällen när mörkret faller på. 

Brunnsparken är en viktig knutpunkt i Göteborg där människor i 
olika åldrar och bakgrund möts och passerar varje dag. Cafébygg-
naden blir en anledning att stanna upp på en annars hektisk plats 
eller en punkt där man bestämmer träff innan man går vidare mot 
nya mål. Brunnsparken har utvecklats över tid och rymmer flera 
historiska lager. Den senaste omvandlingen med hårdgjord mark-
beläggning och tydligt markerade växtbäddar har gett parken ökad 
stadsmässighet. Parkens nya karaktär ställer krav på cafébyggnadens 
uttryck och materialitet. Det är viktigt att den nya volymen inte up-
plevs som en tillfällig paviljong utan kan mäta sig med de omkring-
liggande byggnaderna. Den ska upplevas stadsmässig i sin tyngd 
men samtidigt upplevas enkel med tanke på byggnadens funktion. 

Den föreslagna cafébyggnadens höga tak annonserar caféet på 
avstånd och syns från de omkringliggande gatustråken och spår-
vagnsspåren. Taket rymmer teknik och ett ljusschakt och kan vid 
behov rymma ytterligare ventilation om verksamheten kräver detta 
i framtiden. Mot norr och mot parken välkomnas man av en stor 
fönsteröppning med ett skärmtak över. På skärmtaket placeras ca-
féets namn genom en ledljusbelyst textskylt vars ljuspunkter kan 
programmeras beroende på tillfälle. Som varma glödlampor under 
vinterhalvåret eller i regnbågens färger under Prideveckan. Bakom 
det skjutbara partiet finns en tillgänglig disk i två höjder. Mot söder 
skapar det stora fönstret kontakt mellan de två stadsrummen och 
upplöser upplevelsen av en sluten baksida. Man ser in i caféet och 
genom byggnaden ut till platsen bakom. Under fönstret är en en 
lång bänk som aktiverar fasaden. På gaveln i väster finns plats att 
montera t.ex. en digital tidtabell för kollektivtrafiken eller caféets 
meny. 

Cafébyggnaden består av tre rum: en entré med förvaring, en toalett 
och ett kök. Köket har en stor öppning för servering och display mot 
uteserveringen i norr och ett högre sittande fönster som annonserar 
verksamheten mot söder. Entrédörren är placerad mot norr för att 
stärka kontakten med uteserveringen och göra det möjligt för dem 
som arbetar i caféet att hålla rent på uteserveringens bord och stolar. 
Mot växtbädden i öster finns ett teknikrum och ett avfallsrum som 
rymmer kärl för mat- och restavfall samt återvinningskärl på en 
hylla över de stora kärlen. Teknik- och återvinningsrummets dörrar 
utförs  ”dolda” och kläs i samma material och koppardetaljer som 
övrig fasad. 
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Teknisk beskrivning

Cafébyggnaden står på en koljerngrund som är ett mer hållbart alternativ 
till betongplatta på mark. Genom att utesluta betong och cellplast kan man 
bygga en grund med lägre klimatavtryck som kan återanvändas om huset ska 
nedmonteras eller flyttas i framtiden. 

Invändigt kläs golvet med klinkerplattor. Väggar och tak består av en klimat-
vänlig och kostnadseffektiv träkonstruktion i lösvirke som isoleras med träfi-
berisolering. Insida väggar kläs med furuplywood. 

Tak- och fasadbeklädnad är i förpatinerad kopparplåt lagd i skivtäckning 
med stående fals. Falsad kopparplåt kan uppta stora rörelser i byggnaden och 
är lämpligt där risken för sättning i marken föreligger. Utöver kopparplåtens 
estetiska kvalitéer har den lång livslängd och är helt återvinningsbar. Genom 
att låta vattnet rinna av byggnaden utan stuprör, binds kopparjoner i mark-
beläggningen vilket hindrar dem från att hamna i stadens avloppssystem.

De två fönsterpartierna i fasaden samt sittbänken mot söder tillverkas av ek 
som får en transparent oljebehandling så att träets struktur görs synlig.
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