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symbiossymbios

Idé
Brunnsparken har genomgått många 
förändringar genom åren. Från 
Järnvåg till barockpark och samlings-
plats i folkhälsans förtecken, med 
brunnsinrättning. I takt med 
samhällsförändringar, där rivningar 
och byggnationer blivit en följd, har 
Brunnsparken blivit en smältdegel för 
olika tidstypiska arkitekturstilar. 

På platsen rör sig många olika 
åldersgrupper och människor från 
olika kulturer pga läget nära 
kommers, tåg och spårvagnar. De se-
naste årens satsningar i parken har 
förbättrat förutsättningarna för 
människor att stanna upp för en paus 
eller lite ”häng”. 

Ett av huvudmålen är att skapa en 
attraktiv målpunkt och tryggare mö-
tesplats i Göteborgs centrum. Det är 
här förslaget till utformning av ny 
kafébyggnad tar sin utgångspunkt. 
Visionen är att byggnaden ska fungera 
i symbios med Brunnsparkens 
tillstånd idag. 
Aktiviteten, folklivet och 
mångkulturen.

Vi föreslår byggnad som är skulptu-
ral, tydlig och karaktärsfull med am-
bition att utstråla samtida dignitet 
och kvalité. 
Byggnadens utformning och placering 
kopplar till den uppbrutna ”barock-
formen” som inspirerat i den senaste 
planeringen av gångstråk och plante-
ringar. 

SYMBIOS 
”Flera organismer som 
lever tillsammans där 
alla tjänar på utbytet”

situationsplan, 1:500
Med blinkningar mot historien hyllas 
den mångkulturella mötesplatsen som 
Brunnsparken utgör idag. Vi har tagit 
fasta på att skapa omsorgsfullt be-
arbetad arkitektur som förhåller sig 
till historien genom att respektera 
förändringarna under årens lopp. Mot 
den brokiga fonden av stilar och ak-
tivitet behövs en enkel, skulptural 
byggnadsform för att skapa en tydlig 
samlingspunkt. Uttrycket är samtida 
och kosmopolitanskt. 
Historiken är redan representerad då 
den gamla detaljplanen vill återskapa 
brunnshusets dåtida roll i parken.I 
förslaget fi nns det små historiska 
hintar i gestaltningen. Järnvågen har 
inspirerat till materialval och möns-
terbilder påminner om rinnande vat-
ten. 
Andra viktiga parametrar är att öpp-
na upp och skapa transparens och 
överblick i riktning mot fl öden och 
gångstråk. Med utblickar från ki-
oskdelen i tre riktningar skapas en 
lätthet och transparens genom huset. 

Vi har också utgått från moderna 
tillverkningsmetoder, med ett cirku-
lärt och beständigt tänkande i ma-
terialens kretscykel. Symbiotiskt är 
tanken att byggnaden ska ge tillba-
ka vad den tar i form av resurser. 
Belysning kan tex försörjas av sol-
cellspaneler på taket.
Planen är enkel och medger funktion 
året runt. Det gör det också lätt att 
modifi era till nytt innehåll utan allt 
för stor ekonomi.

A

B



symbiossymbios

BESKRIVNING

Val har gjorts genom avvägning mellan 
gestaltning, hållbarhet, 
sättningsproblematik och pris.
Samtliga materialval skall vara 
upptagna i Byggvarubedömningen samt 
uppfylla ställda krav på brand, 
akustik och tillgänglighet.
Grundläggning utförs utifrån 
geologiska förutsättningar på platsen.

Stomme: 
Prefabriceras i trä samt levereras 
i 4 delar som monteras på plats. 
En del av fasadbeklädningen utförs på 
plats.
Säkerställande av dagvattenhantering 
sker genom efterbearbetning på plats.

Fasadmaterial:  
Ruuki fasadkasetter Corten, 
perforerade enligt mönsterbild med 
solcellsdriven bakbelysning.
Snabb och enkel montering via 
standardiserade element och 
fästanordningar. Kombineras med 
Rockpanel fasadskiva med etsad samt 
skuren mönsterbild.

Tak: 
Sarglösning med plåtbeklädnad.

Dörr- och fönsterpartier:
Profi ler av återvunnen aluminium, 
2 st. fasta fönster, 2 st entrédörrar 
samt giljotinfönster. 
Lackade enligt Ral.  
Personalentré och soprumsdörr utförs 
av aluminium med ytskikt lika in-
tilliggande fasadyta.

sektion A, 1:20

Under varmare dagar under vår, sommar 
och höst kan verksamheten öppnas upp 
mot parken. 
Fasadintegrerade ”hängbord” gör att 
rummet känns större och får en 
tydligare koppling till uteserverinen. 
Under vintern får man skydd i en 
mindre försäljningsyta inne i 
byggnaden när man köper med sig en 
kopp i språnget. 
Byggnaden har utblickar mot park och 
spårvagnstrafi k för att uppnå 
trygghet. Därmed skapas också en an-
nonsering utifrån, 
av aktiviteten inne i huset. 
Fönsterplaceringen, dels mot parken 
men också mot spårvagnshållplatser ger 
möjlighet till dubbelsidig försäljning 
om driftare önskar. 
Byggnadens placering på byggrätten, 
med avstånd mot den nära planteringen, 
gör att det uppstår en passage och ett 
”litet rum” under tak mellan kafé och 
planteringsbädd intill. Husgaveln är 
försedd med en vattentapp för 
dricksvatten, som en hälsning till det 
gamla Brunnshuset och ”kompis” till 
den fi na brunnstappen vid Domkyrkan. 

Försäljning
Utbudet i serveringen skulle kunna 
utformas medvetet utifrån temat. 
Även historiskt har stadsrummet haft 
en koppling till världens länder via 
handel och export från hamnen. Det 
vore fi nt om driftaren förutsätts att 
koppla på konceptet och skapa en röd 
tråd genom erbjudande och 
arkitektur. Tex kan utbudet bestå av 
Sveriges största sortiment av ”mine-
ralvatten” och uppfriskande drycker 
från hela världen. Vidare kan enklare 
former av tilltugg men med samma tema 
serveras i symbios med lokala produ-
center i omnejden.

fasad väst, 1:20

Inredning:
Fasta snickerier inomhus utförs av 
trä och miljömärkt kompositsten.

Ytskikt: 
Underliggande skivmaterial skall 
vara fukttrög, giftfri inomhusskiva 
som spacklas och målas med 
vattenbaserad väggfärg.

Golv bekläs med återbrukad sten.
pendlat undertak med A- absorbenter

Belysning:
Led- armaturer försörjs av 
solcellssystem. Paneler monteas på 
vinklade stativ för bäst 
energieff ektivitet. 
Planering och anpassning av takyta 
sker i samråd med expertis.
Perforerade fasadpaneler skall till 
viss del vara bakbelysta.
Inomhusarmaturer fälls in i 
undertak.

Tekniska installationer:
Dragningar av ventilation och kyla 
görs ovan undertak. Utomhusdelar 
placeras dolt bakom sarglösning på 
tak.

detalj B, 1:20

fasad syd, 1:50

referenser på material och 
mönsterskurna fasadpaneler

Hygienfaktorer
Att skapa en hållbar, underhållsfri 
byggnad som blir vackrare med tiden. 
Materialval har gjorts med utgångspunkt 
i moderna, miljömärkta material med 
lång livslängd samt cirkulär livscykel, 
som också kan klara de uppställda kra-
ven utifrån sättningsrisk och vikt. 
Takets utformning medger dold montering 
av solceller. Utformningen med 
välisolerade tak, väggar, giljotinföns-
ter samt ”rejäla” entrédörrar sparar 
värmen under den kallare säsongen.
Kulörer, passagemått, logistik och 
höjder har studerats utifrån 
tillgänglighet inom ramen för de 
ställda kraven. 


