
arklyftFasad mot väster 1:20

Flygfoto

Koncept

Fasad mot söder 1:20

Bakgrund
Brunnsparken har sedan upprustningen 2019/2020 gått från 
att vara en otrygg, underanvänd park mitt i centrala 
Göteborg till en ljus och öppen plats för stadens alla
invånare och besökare. Siktlinjer, gångstråk, sittplatser, 
belysning och grönska har varit grunden för parkens nya 
gestaltningsuttryck  där spetsiga, rena former möter mjuk 
natur.

Koncept
Vårt förslag dockar an till den befintliga, formstarka 
gestaltningen genom att vika upp en av växtbäddarna 
och låta caféet kilas in under landskapet. Planteringen 
övergår till byggnadens tak som blir en stark siluett och 
blickfång i parken. Sömlöst möter byggnaden landskapet 
och låter caféet smälta in samtidigt som det blir en tydlig 
och inbjudande mötesplats i staden.

Gestaltning
För att förstärka takets form och sättet som planteringen 
växer upp från marken  består fasaden av glas. Takets sarg 
blir en förlängning av ramen runt planteringen och tar fasta 
på de skarpa vinklarna som redan finns i parken. Glas-
fasaden ger ett lättare, mer enhetligt  uttryck och bidrar 

med visuell  kontakt mellan park och byggnad. Med dess 
smäckra profiler och enkla indelning hamnar taket i fokus 
och ger intryck av att sväva i luften. Den glasade fasaden 
gör insidan viktig för gestaltningen. En enkel planlösning 
med sparsam, skandinavisk inredning och ett fåtal material 
på utsida såväl som insida bidrar till förslagets enkelhet.

Trygghet
Glasväggarna ger effekten av en lykta i natten som blir ett 
tillägg till parkens belysningsplan. Med entréer åt alla håll 
och likvärdiga fasader undviks känslan av en baksida på 
caféet vilket bidrar till ökad trygghet på platsen. Caféet 
har en liten barsittning inomhus för att kunna ha längre 
öppettider för att bidra till rörelse och aktivitet under fler 
av dygnets timmar, vilket blir ytterligare ett sätt att få 
Brunnsparken att upplevas tryggare.

Ett café för alla
Alla ska känna sig välkomna i den nya cafébyggnaden 
i parken. Med sin öppna fasad och tillgängliga interiör 
bjuder den in besökare från alla håll. En liten barsittning ger 
kunden möjlighet till väderskydd under sin fika i väntan på 
spårvagnen bredvid. 

Hållbarhet och underhåll
Taket som blir en fortsättning på planteringen bidrar till en 
biologisk mångfald och hem för viktiga pollinatörer. 
Växtligheten skapar även bra förutsättningar för 
dagvattenfördröjning. Genom slitstarka material som 
hålls nere till antalet förenklas underhållet och ger goda 
förutsättningar för ett vackert åldrande. 

Byggnadens synliga stomme består av KL-trä för dess 
klimatpositiva egenskaper samt dess varma uttryck som 
samspelar med resterande interiör. 

Funktioner 
Byggnadens funktioner är placerade utifrån en gradient 
som går från privat till publikt. En mörk kärna som följs av ett 
synligt diskrum och inlastning med rikligt med dagsljus och 
fina utblickar. Slutligen kök och barsittning mor parken.

Ytterväggarna kläs i glas och hålls fria från inredning. Detta 
bidrar till att gränsen mellan ute och inne suddas ut inifrån, 
och att byggnaden upplevs mer rymlig, öppen och inb-
judande.

Perspektiv från norr

Bef plantering Lyft och förlängning Takanpassning Från stängd till öppen Byggnad möter park

ännu ett lyft för Brunnsparken

Smart förvaring blir ledord i det lilla caféet. Hyllplan och 
förvaring upp till tak tillsammans med ett medvetet 
förhållningssätt möjliggör en luftig, lättstädad inredning. 
Med en enkel planlösning och stilren inredning blir caféet 
lätt att anpassa för nya hyresgäster. 

Förslaget som är starkt förankrat i platsen ger Göteborgs 
äldsta offentliga park, ytterligare ett nytt och modernt lyft.
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Stomme och grundläggning
Planteringsbädden som reser sig och bildar taket består 
av en KL-trä stomme som kompletteras med stålpelare 
och tvärgående takbalkar som utföres inbyggda i 
takuppbyggnad. Bärande stålstomme av pelare och 
tvärgående takbalkar svetsas samman som en ram. 
Väggarna av KL-trä fungerar som stabiliserande enheter 
vilka kopplas till stålstommen och yttertaket. Takplåt med 
bärande, stabiliserande takprofil mellan tvärgående 
takbalkar. Komplettering av längsgående stålprofiler vid 
fasad, mellan de tvärgående balkarna. Isolerad platta 
på mark i betong.

Fasad
Den lätta, transparanta fasaden består av glaspaneler i 
”Structural glazing” vilka spänner mellan golv och ytter-
tak. Glaset är ett sk energiglas med goda isolerande och 
solskyddande egenskaper. Takfot bekläs med plåt likt de 
befintliga planteringsbäddarna.

Yttertak
Det släntande taket bildar en femte fasad som skapar 
en stark taksiluett. Planteringarna som fortsätter i de 
lägre delarna är en övergång från de befintlig planer-

ingsbäddarna. På de högre belägna delarna anpassas 
tjockleken på uppbyggnad av gräs- och ängsytor. Taket 
isoleras mellan den bärande takplåten och biotoptakets 
dränerande skikt.

Takavvattning
Biotoptakets fördröjande effekter på avrinningen är 
gynnsamt för takavvattningen. På de högre belägna 
delarna avvattnas taket med en takbrunn med invändig 
takavvattning. På den sluttande bakre delen av taket 
föreslås en utvändig avvattning som övergår i de nedre 
planteringsbäddarna.

Invändiga ytor
För en sömlös känsla mellan ute och inne består golvet 
av naturstensplattor likt den befintliga markläggning i 
parken. 

Invändiga väggar av KL-trä lämnas exponerade i 
publika ytor. Hårdvaxoljas med vitpigment för ett ljust 
uttryck och slitstark yta. I de bakre rummen (Disk, WC, 
Soprum) beklädes väggarna med skivor och beläggning 
anpassad utifrån funktion. Undertaket är av träribbor som 
anspelar på de befintliga träbänkarna utanför.Lätt glasfasadTaksarg lika bef plantering Vitpigmenterad gran Natursten lika bef mark
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Biotoptak med uppbyggnad av gräs- och ängsytor.
Övergår i nedre del med en djupare plantering lika 

bef. planteringsbäddar
Plåtbeklädnad fortsätter över takkrön

Lokala, bockade smidesvinklar,
påsvetsade till takkonstruktion. 
Kopplas till utvinklad taksarg.

Takfot beklädes med plåt lika 
kanter på bef. planteringsbäddar

Ribbtak lika insida fortsätter
utanför glasfasad i takfot

Glasfasad av “structural glazing” 
kopplas i ök och uk till stomme

Bärande stomme 
se teknisk beskrivning

Ribbtak av vitlaserad 
gran med bakom-
liggande akustikduk 
och mineralull

Högre växtlighet närmre marken

Hela fasaden i glas för enhetligt uttryck, även framför täta delar

Befintlig planteringsbädd 

Taksarg lika plårkant runt planteringsbädd


