
UTFORMNING 
Brunnsparken i centrala Göteborg besöks av tusentals personer dagligen. Förutom 
att parken förväntas vara trygg, är detta också en plats som ska vara trevlig och inb-
judande att möta vänner, bekanta och familj på. Det nya caféet är modernt men har 
också ett klassiskt formspråk som anspelar med kringliggande arkitektur och tar sin 
naturliga plats vid Brunnsparken. Den transparanta volymen öppnar sig till Brunnspar-
kens alla sidor och stråk och bjuder in till att alla som passerar till att vilja stanna, 
kanske för att njuta en varm kopp kaffe eller bara titta på en vacker byggnad. Den nya 
juvelen är formad för att vara överskådlig och för att öka tryggheten i stadsmiljön både 
dag- och nattetid. 

Gestaltningen kombinerar ett träskal och en inre kärna som innehar erforderliga funk-
tioner för att driva en caféverksamhet. Trä har med sig en stark identitet och är ett bra 
miljöval som dessutom åldras fint. Träskalet kompletteras med guldiga metallplattor 
på reglernas kant som får byggnaden att glimra precis som är juvel under dagens alla 
timmar. Förutom att trä är redan ett förankrat material i svensk arkitektur så kommer 
träskalet även att samspela med de nya tillkommande hållplatserna runt om Göteborg 
som kommer också att utföras i trä.  

Uciaepudae. Namus. Iquam eum dis pedi doloriae ium exeris sedit, sundend itia-
musae. Itate reiunt quid ut idebis alit maio tenis aut officil laborem poresciam, te 
eicte de la quatur sollaut fugit ut ex et fugia sequis acerest rumquos in cone volup-
taturit la nobita nus enda pediorerchit officim endicab oremposa por raturest laut 
eius magnat re volorep ellandit uta quatur sinum estiam, corecti beraepe reped 
magnam num qui solum quia doluptaepe aut aditias et doluptaquam cullaborem 
fugiant.

Uciaepudae. Namus. Iquam eum dis pedi doloriae ium exeris sedit, sundend itia-
musae. Itate reiunt quid ut idebis alit maio tenis aut officil laborem poresciam, te 
eicte de la quatur sollaut fugit ut ex et fugia sequis acerest rumquos in cone volup-
taturit la nobita nus enda pediorerchit officim endicab oremposa por raturest laut 
eius magnat re volorep ellandit uta quatur sinum estiam, corecti beraepe reped 
magnam num qui solum quia doluptaepe aut aditias et doluptaquam cullaborem 
fugiant.
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1 - Utformningen av Cafébyggnaden innefattar två delar, ett ytterskal och en inre kär-
na som är helt oberoende av varandra konstruktionsmässigt. Detta resulterar till att en 
enorm flexibilitet som tillåter den nya Cafébyggnaden att anpassas efter hur behoven 
för området formas med framtiden. Det modulära systemet för ytterskalet möjliggör 
även att volymen kan modifieras. Det innebär att byggnaden kan utökas eller öppnas 
upp med enkla medel. 

2 - Byggnaden är transparent, ytterskalet är öppet och tillåter blickar att mötas. På så 
sätt är byggnaden öppet åt alla håll. Den inre kärnan bakom träskalet bekläs med hög 
reflekterande plåt liknande en spegelreflektion för att skapa en transparens även i de 
delarna som är stängda på grund av den inre verksamheten. 

3 - Träskalet är utformat för att bli belyst, detta skapar en härlig ljusatmosfär när solen 
har gått ner och bidrar till trygghetsupplevelsen på Brunnsparken

2 - Transparent 

1 - Moduläritet  
3 - En lykta 

En ny ‘‘juvel’’ att samlas vid
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TEKNIK OCH MATERIAL
Byggnaden består av ett yttre trä-skal som upplevs som lätt och av en inre kärna 
som upplevs som solid som är i kontrast till lättheten av trä-skalet. Båda delar sam-
spelar och kompletterar varandra till en helhet. Att trä-skalet och den inre kärnan är 
oberoende av varandra konstruktivmässigt möjliggör en ökad flexibilitet men också 
bidrar till ett förenklat bygge och montering av den nya cafébyggnaden. Det innebär 
att byggnaden kan byggas på en fabrik och sedan lyftas på plats i Brunnsparken 
utan att störa trafik eller pågående aktivitet i parken. 
Innerkärnan är konstruerad med sandwichelement till en sluten box med tak och 
golv. Ytterst bekläs boxen med en hög reflekterande plåt som utförs metalliskt 
bronsfärgat. Boxen kan då placeras på befintlig markbeläggning och ger byggnaden 
en tyngd. 
Träskalet är ett modulärt system i trä som utförs med dolda infästningar. Samtliga 
synliga kanterna på reglarna bekläs med metalliskt guldfärgad plåt som skyddar 
träet och får träskalet att glimra som en juvel. Trä-skalet görs som en öppen kon-
struktion och får därför en transparens i hur det upplevs.

BELYSNINGSSTRATEGI
Med den nya cafebyggnaden finns en intention att aktivera brunnsparken även när 
det är mörkt ute. En bar belysning hjälper att öka tryggheten, samtidigt som den 
nya byggnaden blir ett lantmärke som lyser upp sin omgivning. 
Ljuset från det trämaterial som används bidrar till ett härligt ljusspel som väcker 
nyfikenhet och positiva känslor. En juvel att samlas kring.
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A A

FASAD MOT NORR 1:50
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1: Sittbänk.
2: Diskbänk med diskmaskin.
3: Kylmonter med kylförvaring under.
4: Frys under bänk.
5: Ugn på bänk.
6: Plats för kaffemaskin. 
7: Plats för kassaapparat.

8: Förvaring under bänk (Plats för extra kyl).  
9: Väggskåp, förvaring och plats för Mikro.
10: Mindre handfat.
11: Personalskåp för ombyte.
12: Väggskåp, förvaring och återvinning. 
13: Sopkärl under bänkskiva.
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NATURNÄRA 
Förslaget ”Juvelen” är en byggnad med inspiration från naturen. Till huvudmaterial 
har vi valt trä. Trä signalerar värme och ger dessutom en taktil känsla som upplevs 
som behaglig. 
Det som kompletterar trä i denna byggnad är en guldfärgad metall som gör att byg-
gnaden får sin unika karaktär och identitet – och gör också att det framhäver park-
ens omkringliggande byggnader och miljöer. 
Denna byggnad blir ett med Brunnsparken. Byggnadens öppna ytor gör att besöka-
ren kan se ut åt alla håll och uppleva något unikt – både in- och utvändigt. Detta 
gör att det ökar känslan av trevnad och en plats att känna trygghet till. 

En lykta i mörkret


