
Översiktsbild: Cafébyggnad sett från väster i Brunnsparken

Gatuvy från uteserveringa: Cafébyggnad i Brunnsparken Gatuvy från parkens centrala axel: en mötesplats

Oppna
Projekt beskrivning - Cafébyggnad i Brunnsparken

Brunnsparken ligger i Göteborgs livliga knytpunkt och historiska kärna. Parken har en central belägenhet i staden med flera 
hållplatser runt om som bidrar till flyten genom parken. Här passerar flera tusen människor varje dag. I utformingen av den nya 
kafébyggnaden blev det särskilt viktig att förstå detta flyt och skapa en byggnad som är inviterande och synlig i parken och som 
samtidig är utformad med en tidlös och hållbar design med goda materialkvaliteter.

Placering:
Kafébyggnaden är placerad innanför uppmätt område efter gestaltningens önskningar og anvisningar. Byggnaden hänvänder sig 
mot spårvagnslinjen i söder och parkens mittpunkt med uteserveringen i nord.

Idé:
Stängt och öppet: För att säkra en välfungerande kafébyggnad är det särskilt viktigt att skapa en funktionell driftsbyggnad som 
är exponerad och hänvänder sig mot folket. Detta har vi löst genom att dela byggnaden i två med två tydliga rollfördelningar. En 
driftzon som är stängd och en serveringszon med kök som är öppen och inviterande med god åtkomst från båda sidorna av 
byggnaden. Det öppna och inviterande glashörnet hänvänder sig till spårvagnslinjen, mittaxen och uteserveringen. Detta skapar 
en aktiv byggnad där drift-kärnan i byggnaden är neutral och mindre synlig.

Anpassning:
Byggnadens fotavtryck och storlek är anpassat till uppmätt byggnadsområde. Byggnadens kärna är klädd med stålplattor för att 
skapa en dialog mellan kafé och landskap i parken och omkringliggande bebyggelse.

Funktion/program:
Kafébyggnaden är tvådelad. Zon 1 består av ett öppet/offentligt kafé med serveringsdisk och kök. Zon 2 består av drift, lager, 
garderob och HC-toalett. Tvådelningen gör att den besökande enkelt förstår hur man skall använda sig av byggnaden. HC/WC är 
placerat mot uteserveringsområdet och varuleveringen ligger på motsatt sida.

Form og materialitet:
Byggnadens kärna består av massivträ-väggar. Väggarna kläs med cortenstål/koppar. Materialet är ofta använt på 
omkringliggande fasader och tak. Materialet har lång hållbarhet och är tidlöst. Taket är utformat med en stålkonstruktion. Denna 
är klädd med borstade stålplattor för att verka så lätt som möjligt. Detta skapar både ett större rum i kafét och ett lättare uttryck för 
byggnaden.

Signaleffekt:
Byggnaden har en enkelhet i sitt uttryck, form og storlek. Den är modern och har en robust utforming som gör att denna 
byggnaden kommer hålla sig över lång tid. Designen är tidlös och inviterar både på dagtid och kvällstid. Ljuset inne i kafét lyfter 
byggnadens karaktär på kvällen.

Konstruktion och byggbarhet:
Kafébyggnaden har en primärkonstruktion i trä och stål. Kärnan består av massivträ-väggar och taket är uppbyggt med en 
stålkonstruktion vilandes på kärnan, som visat på ritningarna.

Alla tekniska installationer och dragningar är gömda och läggs i takkonstruktionen (inklusive ventilationssystem).
Kafébyggnaden byggs i en verkstad/hall. Kärnan och taket fraktas som två separata byggningsmoduler med lastbil. 
Fundamentering görs i Brunnsparken.

Diagramförklaring

Tomten: är markerad med en 
streckad linje.

Funktion: Byggnaden är 
uppdelad i två zoner. Drift-
kärna i svart och öppet café 
inom streckad linje.

Rörelse: Caféet är 
inbjudande och exponerat 
mot tre sidor.

Användning: Egen entré och 
varuleverans från söder samt 
HC/WC från uteservering.

Situationsplan 1:500 Cafébyggnad i Brunnsparken
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Fasad söderut 1:20 1 m

Interiör bild: Cafe-byggnaden sedd från insidan

Materialitet og konstruksjon:

Byggnadens kärna består av massivträ-väggar. Ytterväggen är klädd med stålplåtar för att anpassa sig till parkens landskap. 
Stål/Aluminium/Coopar är använt på omkringliggande fasader och tak. Materialet har lång hållbarhet och är tidlöst. Taket är utformat 
med en stålkonstruktion. Denna är klädd med borstade stålplattor för att verka så lätt som möjligt. Detta skapar både ett större rum i 
kafét och ett lättare uttryck för byggnaden. Kafébyggnaden har en primärkonstruktion i trä och stål. Kärnan består av massivträ-väg-
gar och taket är uppbyggt med en stålkonstruktion vilandes på kärnan, som visat på ritningarna.
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Vertikal detalj B-b 1:10 Sektionen tas genom kärnan

Caféet från spårvagnshållplatsen: Inbjudande och synlig

Stål - Yttervaggen Massivträ - Kjernen Stål - Taket Stål - Dräneringsgaller runt byggnaden
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