
MADAME BAROQUE
Platsanalys Historia Formfinding: 

Brunnsparkens nya Café Madame Barroque kallar vi för en ”NU barock” byggnad där platsens historia och nutid 
förverkligas i form och känsla. Byggnaden bär barockens klassiska käraktärsdrag av dramatik, rörelse, tyngd, pampighet 
och kontraster. Överväldigande och teatraliskt i kombination med nutidens förtydligade grafiska formspråk. Vi har 
förenklat och moderniserat barockens funktion av fasaderna där de moderna böljande kakelytorna leker och förstärker 
kontrasten mellan ljus och skugga. Entrén till cafét vetter ut emot Josefina och brunnsparksbron som idag är sekundärt 
använd i jämförelse med fredsbron. Detta för att leda om folk och skapa bättre rörelsemönster i Brunnsparken. 
I Brunnsparken finns flertalet tak och mindre element i föråldrad kopparton och därför är Madame Barocque beklädd 
i samma färg där den glansiga keramikfasaden knappt kommer att åldras. Därför kan vår Madame förevigt att vara 
både gammal och ung.

Hela byggnaden  utstrålar en positiv och glad känsla. Öppningarna delar med sig av sitt inre samt bjuder in och lyser 
upp sin omgivning. Madame Baroque  är ämnad att  sprida trygghet och närvaro på Brunnsparken, att samla det 
historiska narrativet med vår samtid och ge Göteborgs kärna en ny nod att vara stolta över i framtiden. 

Konstruktionsbeskrivning:

För att minimera byggtiden  och producera stora delar av byggnaden på annan plats har vi använt följande metoder 
för att både underlätta byggprocessen samt bruka moderna arbetsmetoder som lämpar sig i detta syfte.  På grund av 
markens känsliga karaktär är grunden av element i cellglas som är både fukt- och ångtäta, brandsäkra, står passivt emot 
radon och sänker husets energiförbrukning. Cellglas är till 97 procent av luft i miljontals porer, omslutna av glas som 
varrierar mellan 60-100% återvunnet glas, även sand, kol och andra råmaterial. Grunden innehåller ingen betong och 
därmed undviks torktiden (ca 4v.)
Först jämnas grunden ut, därefter placeras elementen i cellglas ut, dessa väger väldigt lite och placeras därför ut för 
hand och lika så görs håltagning för hand på plats. Då plattan i sig är helt ångtät krävs ingen ytterligare fuktspärr mellan 
övergolv och platta. Därefter monteras golvvärme med värmeslingor i flytspackel, redan efter ca 12 timmar kan ytan 
beläggas med innergolv. 
Innergolvet är ett terrazzogolv (av 100% återvunnen plast) som är slitagetåligt och rimmar med byggnadens lekfullhet. För 
att maximalt utnyttja de kvm som platsen förmår har vi valt att använda byggelement i isotimber, som är en kombination 
av bärande och isolerande fördigproducerade träelement, och blir därför en något tunnare vägg. Dessa formsågas i 
förväg för att sedan enkelt monteras ihop med varandra på plats (se sprängritning). I dessa element finns urskärningar 
för balkar som monteras på höjd för att möta upp belastningen från koppartaket. Därefter kläs elementen in i bla. en 
oorganisk dukkaboard som inte fångar upp fukt där keramik limmas på boarden. 

Alla väl valda material i Madame Baroques kropp - cellglas, isotimber, terasso polyamid, koppartak, kakel - går att 
återanvända i framtiden. 

Det olika kakelformerna kopplat till funktion, historia och 
kontext:
Den runda kakelformen är en förenkling av en pelare som 
anspeglar på barockens tidstypiska formspråk som annamsts 
från antiken. Den skapar skuggor och dramatik i alla ljus. 
 
Den konkava kakelformen används i olika storlekar runt ex. 
fönsterkarmar för kulissliknande effekt eller i slutet på en fasad 
för att rama in och skapa ett dramatiskt avslut. 
 
Den största konkava formen är ämnad för att leda ner vattnet 
från taket på ett elegant och spännande sätt.

Den kantiga kakelformen tvingar fram en oregelbundenhet i 
fasadmönstret och ger södra hamngatan en egen karaktär 
som talar med Arkadens spetsiga klockpelare.

Tillägg: bänk tak

Vi rekommenderar två framtida tilläg som gör att 
byggnaden kan bidra ännu mer till parken. Tre bänkar som 
fäster i fasaden för att ge byggnaden yttligare en funktion.
Det finns ingen plats i parken som är väderskyddad och 
att ha ett tak skulle på kvällstid fungera som en ny mindre 
mötesplats.

Vattenavrinning taket:

Taket har en insvettsad ränns som leder 1/5 av vannet till 
byggnadens  främre fasad och 4/5 bakåt. Vattnet leds sedan 
ner med hjälp av fasaden.   
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Fönsteröppningar:

Brunnsparken behöver en ny samlingsplats som omhändertar det människor 
som befinner sig där och kan utstråla en trygghet då platsen besöks näst 
intill dygnet runt. Fönsteröppningarna talar inte bara om ett glatt formspråk 
utan öppnar sig mot riktningar som är välbesökta stråk för att både bjuda 
in, lysa upp och visa på byggnadens närvaro. 

Det stora kvartsmånefönstret bjuder in från två håll och ger även besökarna 
bred utsikt över den befintliga stadsparken och livet utanför.  Här finns även 
en sittbänk på gränsen till kullerstenarna, rörelsen och grönskan utanför. 

U-fönstret syftar till att både belysa lokalens mittenpunkt och arbetsplatsen 
med dagsljus, men även att bjuda in trädtoppen utanför. 

Cirkelfönstret öppnar sig mot södra hamngatan och Arkaden. Detta fönster 
och fasad sammarbetar med arkadens klocktorn och speglar den spetsiga 
formen i kaklet och bryts av med det runda fönstret som anspeglar på 
klockan. På kvällstid syns ljuset från aktiviteten i byggnaden på långt håll. 

Plats för paus och förvaring:

Trappan som klär in det soprum som befinner sig under fungerar 
både som en plats för paus för besökarna samt förvaring för 
de varrierande verksamhet som drivs i byggnaden. Trappan 
tillsammans med rummet över personaltoaletten skapar en 
förvaringsyta på 3,4 kvm för städ och förbrukningsmateriell.

Vasken: 

Vasken som är ämnad för handtvätt är separerad från övriga 
delar i köket, detta är delvis av sanitära skäl, men även en funktion 
för gäster som vi sett saknas under pandemin.

Soprummet: 

Soprummet är en unik lösning då vi vill undvika att sopkärl skall röra 
sig inom byggnaden samt kunna använda kvm till fullo. Tack vare de 
kliassiska ”sopnedkast” luckorna kan brännbart och kompost enkelt 
ta sig ut ur byggnaden med minimal förflyttning och nedskräpning. 
Detta underlättar även för sophämtningen att transportera bort avfallet 
utan att påverka verksamheten och/eller utanför verksamhetens 
tider. Soprummet rymmer även annan mindre återvinning samt yttre 
städmatriel.
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Sprängritning Konstruktion

Koppartak
Luftspalt/ regel
Takpapp
Lättalum. bågverk
Plastfickor / lager för spray iso
Träfiber iso / spray iso
Inre takläkt
Utrymme för ventelation samt installationer
Inre trävägg
installationslager/iso 45 mm
Fuktspärr
Bärande konstruktion- Isotimber 250mm
Fuktspärr 
Luftspalt 22mm
Dukka board 19 mm icke organiskt matrial
Limmad keramisk fasad 50 mm

Inre golv/ Terasso av 100% återvunnen plast
Golvvärme- värmeslingor i flytspackel 15 mm 
Befintlig markbelägg / kullersten 
Grund av cellglaselement 100 mm x3 lager
Dränering

KYL KYL
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