
Jag är inte rädd för humlor, sa Bo till sin 
farmor och pekade mot det grönskande taket 
där några humlor svärmade för kaprifolen som 
hängde ner över kanten. I väntan på spårvagnen 
hade de köpt korv i caféts korvlucka och 
sedan slagit sig ner i skydd av solen i ett av 
valven. En farbror, som stod vid espressobaren 
intill trummade lite på bardisken av 
bohusgranit, slurpade upp sitt kaffe, nickade 
kort till cafébiträdet och försvann in genom 
ett av valven och ut på andra sidan där 
byggande öppnade upp sig mot uteserveringen. 
Bo reste sig och sa till sin farmor att han 
strax skulle komma tillbaka. Han följde 
efter, det var flera människor i cafét, han 
stannade till vid stenbänken, sneglade upp 
på det välvda taket och sedan ut över allt 
spännande som hände omkring. Hans nyfikenhet 
tog honom till den lägre delen av disken, där 
han nådde upp tillräckligt för att tjuvkika på 
cafébiträderna när de jobbade. Ibland gick de 
bakom en dörr eller ut och hämtade disk från 

uteserveringen. Ett av cafébiträdena kom ut 
och började dra ut ett galler ur väggen för 
att stänga uterummet. Trots att det var sent 
skulle caféets korvlucka vara öppet i många 
timmar till. Farbrorn hade Bo vid det här 
laget redan glömt och snart hördes en bekant 
röst ropa hans namn, spårvagnen var här.

Vi har såklart tänkt på Bo och alla andra 
Göteborgare när vi ritat det 25 kvm stora 
cafét, Paradiset. Namnet är en anspelning på 
den gröna oas platsen en gång var och som i 
folkmun kallades just Paradiset. I vår byggnad 
finns den regionala naturen representerad 
i barens böljande former av bohusgranit 
och i kustens växter på det kuperade taket 
och hålls samman av valvens stadsmässiga 
formspråk. Vi vill att cafét ska kännas fint 
och kul att besöka, röra och titta på. Både 
när det är öppet, halvöppet eller stängt. 
Vi vill att vårt förslag ska ge något till 
de allra största och de allra minsta i vår 

värld. Dem som kikar ner på byggnaden ifrån 
de omkringliggande husen; de som kommer nära 
och kan stanna länge; de som passerar i 
förbifarten; och även de små insekterna som 
får surra bland växterna på taket.

Såklart syns inte allt vi har tänkt på. Saker 
som att  byggnaden har en smart uppdelning för 
att kunna byggas modulärt och snabbt monteras 
på plats, så att energi och pengar kan läggas 
på bra material. Konstruktionen är simpel 
och har ett litet klimatavtryck med en lätt 
trästomme och en lättunderhållen skalfasad 
i plåt. Pelarna som håller uppe valven är 
förskjutna mot söder, så att distansen som 
bildas mellan stommen och yttre pelarlivet 
också bildar sittplatser, serveringsdisk och 
väderskydd. I norr, väst och öst livar pelarna 
nästan med fasaden, åtminstone tillräckligt 
för att bilda en omsorgsfull relief och även 
hysa avvattning från taket i två av pelarna 
som är ihåliga. 

Den lätta Foamglasgrunden har en mindre 
klimatpåverkan och bygger mindre än en 
traditionell betonggrund, utan att tumma på 
bärigheten. De historiska lämningarna under 
platsen får alltså bli lämnade i fred. Här 
stod nämligen en gång en järnvåg, senare 
ett badhus och ett dryckeshus som serverade 
mineraldryck ur tapp. Nästan lika högtidligt 
som kranen på caféts hörn, där prima 
dryckesvatten finns att tillgå. Paradiset har 
många roliga funktioner som vattenanordningen, 
laddningsuttag och anslagstavla, men också 
många nödvändiga såsom soprum, ett generöst 
förråd [här finns utrymme att anpassa 
soprummet storlek], personal-WC och ett litet 
omklädningsrum avsett för cafépersonalen. 

Paradiset är Brunnsparkens nya oas, en byggnad 
som bjuder in Bo, hans farmor, farbrorn och 
alla andra vars vägar korsas där. Kanske för 
en kopp kaffe, för att ladda telefonen eller 
vila benen i väntan på nästa vagn.
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1 Diskmaskin; 2 Tvättställ + Fettavskiljare; 3 Ugn under beredsningsbänk; 4 Micro under 
beredningsbänk; 5 Kyl under beredningsbänk; 6 Frys under beredningsbänk; 7 Kylmonter hög; 
8 Kaffemaskiner; 9 Espressobar/Ståbord; 10 Sittbänk med integrerade funktioner; 11 Soprum, 
separat ingång; 12 Förråd; 13 Personal-WC; 14 Personalentré; 15 Omkl. personal med sittbänk, 
förvaringsskåp, städskåp; 16 Passage med befintlig markbeläggning; 17 Fikayta integrerad i 
gallerparkering, galler för reglering av öppettider; 18 Stuprör integrerat i ihålig pelare; 19 
Vattenanordning; 20 Korvlucka för kvällsöppet; 21 Hörn med låg serveringslucka och disk. 
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1. tak [se sektion, 
teknisk beskrivning 
samt flora och fauna]

2. yttre fasadelement 
i plåt

3. modulär struktur 
trästomme

MODULER

 slutet 
personalutrymme
 öppet 
personalutrymme 
[beredning + 
caféutrymme] 
 fikaplats 
integrerat i 
gallerparkering för 
användning under 
olika tidpunkter på 
dygnet. 

PROGRAM
 Rörelsemönster 
personal
 Rörelsemönster 
besökare genom passage 
dagtid. 

RÖRELSE DAG
 Rörelsemönster 
personal kvällstid
 Rörelsemönster 
besökare kvällstid, 
runt om byggnad och 
till korvluckor.  

RÖRELSE KVÄLL



Skala 1:20 A1 [1:40 A3]

0,2dm0 2

Skala 1:10 A1 [1:20 A3]

1dm 0 5 10

Skala 1:50 A1 [1:100 A3]

0,5 m0 5 paradiset

TEKNISKBESKRIVNING

TAK
Takkonstruktion enl. 
leverantör av grönt 
tak; 
Växter enl. flora och 
fanua 
Växtbädd 
Fiberduk 
Dränerande skikt 
Mekaniskt rostskydd

Formuppbyggnad av 
fixerade lecakulor 
Skyddskickt 
Tätskikt
Råspont
luftspalt
Takstol, lutning 5 
grader, Cellulosa 
Isolering
Spikläkt
Innertak

INNERTAK CAFÉDEL
Träribbor 30x30 
monterade på 
bågställningar

YTTERVÄGG
22x120 Fasadpanel
Spikläkt
Vindpapp
145 stomme, 
Träfiberisolering
Ångspärr
45 Installationsskickt, 
Träfiberisolering
Osb-skiva
Gips

INNERVÄGG
Invändig panel
Osb-skiva
70 stomme, isolering
Osb-skiva
Invändig panel

YTTERVÄGG/GRUND/BARDISK 
DETALJ 1:10
Stenskiva, bohusgranit
Luftspalt/moteringsläkt
145 stomme, Isolering
Ångspärr
45 Installationsskickt, 
Isolering
Gips

GRUND
Flytspacklat golv
208 mm (2x100mm 
Foamglas) 
Koljernelement
50 Foamglas 
Alutrix radonduk
50 Foamglas
>150 mm 
kapillärbrytande 
material/plan grusbädd; 
2-4 mm flisfraktion
Geotextil klass N2 mot 
underliggande mark

8 mm sockelskiva
75 mm Foamglas 
sockelisolering

trift malört ljung backsippa kaprifol kattfot blåeld strandrågstrandglimröllekamartornblåklintbacktimjan

FLORA OCH FAUNA ; TAK
Ängskullen på taket pryds av växter vanligt förekommande i havsnära 
kontext, på västkusten. Fleråriga fröer blandas med ettåriga för att 
ständigt stå i blom, redan från början och under en lång tid framöver.  

F
A
S
A
D
 
S
Y
D
 
1
:
2
0

S
E
K
T
I
O
N
 
1
:
2
0

D
E
T
A
L
J
 
1
:
1
0

F
A
S
A
D
 
Ö
S
T
 
1
:
5
0

F
A
S
A
D
 
N
O
R
R
 
1
:
5
0

MATERIALBESKRIVNING

TAK
Se flora fauna samt 
teknisk beskrivning.  

FASADPANEL
Stående NCS S8005-Y80R

FASADELEMENT
av lackad plåt  
RAL 8017

BOHUSGRANIT
Stenskiva monterad på 
väggkonstruktion


