
Brunnsparken är en av Göteborgs viktigaste platser och varit under stadens långa 
historia. En nod dit människor söker sig frivilligt och ofrivilligt för att byta färdmedel, 
passera på shoppingrundor, stanna upp och insupa atmosfären. Det är också en 
demokratiskt plats, där alla ska vilja vistas oavsett bakgrund. 

En ny cafébyggnad ska kunna många saker. Den syns från alla håll, även uppifrån. 
Den ska erbjuda aktivitet mot alla riktningar. Byggnaden ska erbjuda trygghet 
oavsett sida.

Förslaget skapar en byggnad med för platsen passande paviljongkaraktär, som 
uppfyller dessa parametrar och med potential att ge tillbaka till staden utöver det 
kommersiella.

Avstamp tas i landskapskonceptet med släktskap till stråken, materialiteten och 
formerna man finner där idag. Samtidigt blir byggnaden karaktärsfull med egen 
integritet. En byggnad som människor direkt känner igen, som blir ett, om än litet, 

landmärke på platsen men utan komplicerade former eller byggnadstekniker.
Fotavtrycket skapar en enkel rektangel som med hjälp av släppet mot intilliggande 
planteringskärl skapar flöden runt byggnaden och frigör fasadyta att aktivera.

Basen relaterar till omkringliggande planteringskärl. Byggnaden syns från alla håll 
och omkringliggande byggnader och då blir den femte fasaden påtaglig. Därför 
placeras ett spetsigt sadeltak på basen. En form med hög igenkänningsfaktor 
och mycket karaktär. Till taket adderas kupor som både adderar till byggnadens 
karaktär och adderar den volym som behövs för kök och försäljning. En av kuporna 
vetter mot den livliga kollektivtrafiken och en mot den lugnare parkmiljön. 

Beroende på verksamhet finns flexibilitet att välja sidan som passar för 
försäljningen. Genom enkel planjustering där soprum angörs utifrån skapas 
förutsättning för dubbelriktad försäljning. Personalentré och leveranser sker från 
ena sidan och ingång till soprum på andra. På så sätt aktiveras alla sidor vilket 
skapar flexibilitet och trygghet på platsen.

Basen tar utgångpunkt i 
landskapdesignens form- och 
materialspråk men får en annan 
programmering. Passage lämnas 
mot närmaste planteringskärl 
för att skapa flöde och undvika 
märkliga möten.

FLEXIBILITET OCH MÖJLIGHETER

PLATS OCH VOLYM
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Grundutförandet har ett linjärt 
flöde för människor och varor. 
Försäljning mot det befolkade 
kollektivtrafikflödet. Motstående 
sida aktiveras för parken i form 
av sittplatser/ vertikal grönska, 
utomhusbio eller annonsering.

Femte fasaden är lika viktig 
som de andra. Därför utgörs 
byggnadens volym av ett spetigt 
sadeltak, dynamisk från alla 
sidor. Även uppifrån. Geometrin 
minskar intrycket av baksida 
och avsaknaden av hörn skapar 
överblickbarhet och trygghet.

Byggnaden kan roteras eller 
spegelvändas för försäljning 
mot parkstråket. Motstående 
sida aktiveras då för sittplatser, 
tidtabeller och information.

Alla fasader aktiveras. Två sidor får 
takkupor, en för fösäljning och en 
som ger tillbaka till staden. Två sidor 
får entréer, en för personal och inlast 
och en för sopor.

För ökad försäljningsflexibilitet 
och köksyta sätts passagen 
till soprummet igen. Då vänds 
försäljning mot både kollektivtrafik 
och park. Flödet för sopor blir 
utomhus. Gällande ris ker för 
korskontaminering kan detta vara en 
fördel. 

En säregen men arkaiskt 
igenkännbar karakär skapas. Två 
extroverta sidor programmeras för 
försäljning respektive aktiviteter i 
form av sittyta för café och park, 
vertikal grönska, utomhusbio, 
annonsering av aktuella evenemang, 
tidtabeller eller informationsyta.

Soprummet kan förläggas utomhus 
men inom samma gestaltning. 
Bruttoarea frigörs till kök, leveranser 
och personal.
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Byggnadens konstruktion består av en 
lösvirkeslösning där stommen utgörs av en sk. 
”A-frame”. Byggnaden flyttas formstabilt från fabrik 
i sin helhet på en kottlad temporär grundlösning 
för att på plats flyttas över till en platsgjuten 
betongplatta.

Under nock finns dimensionerat utrymme för 
eventuell värmeväxling på tilluften och värmepump. 
Ventilationsgaller för detta är integrerat i fasaden.

Byggnaden bekläds på långsidorna med blästrad 
Rimex-metallkassetter (återvunnet rostfritt stål) 
i bronskulör. Ytan är praktiskt taget underhållsfri 
och har en patinerat uttryck från start. Den vinklade 
basen bekläds med samma material men kan här 
med fördel få en struktur sk. ”pagoda” som tål det 
slitage som vanligvis uppstår i marknivå och ger en 
fin struktur till ytan. 
Gavelsidorna och aktivitetsytan med sittplats mot 
parken bekläds med 45mm träribbor i förslagsvis 
ceder. Träet mjukar upp byggnaden samtidigt 
som kulören spelar väl tillsammans med Rimex-
metallens bronsuttryck.

Byggnaden utgörs av en effektiv och välisolerad 
volym med begränsad fönsteryta vilket gör att 
kiosken med minimal energiåtgång kan värmas. 
Träfiber isolering minskar CO2-påverkan. På 
vinden finns plats för värmeväxling på tilluften 
och värmepump som effektivt kan fördela luft 
och värme i kiosken. Galler för detta är integrerat 
i fasadgestaltningen. Föreslagen verksamhet 
passar även den tekniska lösningen bra då man 
kan återvinna stor del av den fuktiga luften och 
kan tillvarata värmen från människor och maskiner.  
Materialen består av återvunnet ytbehandlat 
rostfritt stål samt cederträ för att minimera C02-
påverkan.

Byggnaden har en flexibel planlösning vilket 
möjliggör en stor variation av verksamheter utan 
extensiv ombyggnation.
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