
Motto: ”Snäckan”Ny cafébyggnad i Brunnsparken

Snäckan

Cafèbyggnaden skall byggas med tåliga material. Vi föreslår 
ett skal av betong som kläs med terrazzo. Ett material som 
är hållbart över tid och som är lätt att rengöra och applicera 
antiklottermedel på. Terrazzofasaden tänker vi relativt blank 
så att den i sin kulör och blänk liknar pärlemo. På så sätt 
framträder byggnaden som ett blickfång och ett landmärke i 
den lilla skalan.

Teknisk beskrivning - konstruktion samt materialförteckning
Ur ett livscykel- och hållbarhetsperspektiv utförs byggnaden 
med ett material som kan hålla i hundratals år. Pantheon i 
Rom en av världens första betongbyggnader har existerat i 
1896 år! Gällande skötsel och drift och underhåll så blir den 
föreslagna cafébyggnaden lätt att sköta, med en i stort sett 
underhållsfri exteriör. En välisolerat massiv konstruktion 
ger låga driftskostnader. Detta innebär en god ekonomi i 
förvaltningsskedet.

Vi föreslår en grundläggning som platta på mark av Koljern, 
ett välbeprövat material som baseras på foamglas och 
som är väldigt lätt och konstruktivt trycktåligt. Med denna 
grundläggning kan lasterna från byggnaden fördelas relativt 
jämt och plintar/pålar behövs inte. Grundläggning av 
byggnaden kan hålla sig inom begränsningen på 55cm djup.

Ytterväggar och yttertak gjuts i sektioner som ett yttre skal av 
betong och på insidan monteras isolering samt skivmaterial. 
Skivmaterialet utförs av minerit och kläs med kakel i 
pärlemoliknande kulörer. 
Alternativt kan ytterväggar och yttertak gjutas som 
sandwichelement med mellanliggande isolering och kläs 
med kakel på insidan i samtliga rum förutom soprum och 
inlastning.

På golv föreslår vi dammbunden betong i inlastning och 
soprum, klinker i WC/dusch, klinker alternativt terrazzo i disk 
och beredningsutrymme. Vid kassa och barrista, där personal 
går och står som mest, föreslår vi ett mjukare gummigolv.

Det Gyllene Snittet. 

Göteborg som med sitt havsnära läge och med sin utveckling 
som stad, är starkt förknippad med sjöfart och havet, både som 
inkomstkälla och rekreation. Detta har inspirerat oss att formge den nya 
cafébyggnaden med sitt centrala läge i Göteborg i form av en snäcka. 

Gyllene snittet uppträder i naturen både bland växter och djur 
och kanske framförallt i olika snäckdjur. Den bakgrunden med 
Göteborgs koppling till havet och skönheten i naturens former, har 
bildat utgångspunkt för gestaltningen av den nya Cafébyggnaden.  

Genom att utgå från gyllene snittet, som av människor uppfattas 
som en harmonisk form, får byggnaden en universell utformning som 
utgår från att alla människor är olika, men upplever det harmoniska i 

naturen på samma sätt.

Sektion 
Skala 1:20 (A1)

Vy från nordväst

Ytterväggsdetalj  
Skala 1:10 (A1)

SANDWICHELEMENT
70 BETONG 2X12 MINERIT
220-300 ISOLERING (EKOFIBER)
YTSKIKT FASAD AV TERRAZZO
YTSKIKT INSIDA AV KAKEL

SANDWICHELEMENT
70 BETONG 2X12 MINERIT
220-300 ISOLERING (EKOFIBER)
YTSKIKT FASAD AV TERRAZZO
YTSKIKT INSIDA GIPSSSKIVA MÅLAD

BOTTENPLATTA AV KOLJERN

FOTRÄNNA AV ROSTFRI STÅLPLÅT 
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Mötesplatsen
I Brunnsparken som är en intensivt befolkad 
och trafikerad plats i Göteborgs historiska 
stadskärna skall den nya Cafèbyggnaden bli 
en ny mötesplats för Göteborgarna och för 
besökare till staden. 

Att bestämma träff vid ”Snäckan” kan bli lika 
naturligt som det var förr i tiden, när folk 
bestämde möte vid ”Gumperts Hörne”. Vid 
Snäckan kan man träffas och ta en fika på 
den nya uteserveringen. Sedan pandemin 
har vi lärt oss att sitta utomhus och fika i ur 
och skur och vid alla årstider. 

På platsen för den tidigare Hälsobrunnen 
och ”vattenbutiken” skapas här ett nytt 
”vattenhål,” mitt i staden med associationer 
till hav och vatten. Med den nya 
cafébyggnaden förstärks tryggheten på 
platsen i och med att människor här finner 
en rofylld plats och ett andningshål i den 
hektiska omgivningen av trafik och handel.

Fasad mot norr 
Skala 1:20 (A1)

Fasad mor väster 
Skala 1:20 (A1)

Fasad mot öster 
Skala 1:50 (A1)

Fasad mot söder 
Skala 1:50 (A1)

Situationsplan 
Skala 1:500 (A1)

Flygvy från nordvästVy från sydöst

Plan 
Skala 1:50 (A1)
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