
Tributum1 (2)

Mötesplats, målpunkt, kommunikationspunkt. 
Byggd, tillbyggd och ombyggd om vartannat. 
Brunnsparken i Göteborg utgör en mångsidig 
och komplex helhet, såväl som fysisk miljö som 
befolkad plats. Namnet antyder en park, men 
mer än så äger det också egenskaperna hos 
såväl torg som välbefolkat stadsrum. Ett publikt 
rum i mångfaldens kännetecken utan varken 
fram eller baksida. 

Så hur tar sig en liten cafépaviljong form i denna 
komplexa och mångsidiga miljö? Förslaget 
syftar till att ta fasta på platsens särdrag, vilka 
organiskt vuxit fram över tid. Det är fråga om 
en enkel byggnadsvolym vars samtliga sidor 
bidrar till ett aktivt stadsrum. En gestaltning 
med en fot i historien och en fot i samtiden. 

I syfte att möjliggöra för fri rörelse runt 
cafépaviljongen förskjuts byggnadsvolymen 
åt väster. I samspel med befintlig plantering i 
öst skapas så en fredad zon mellan plantering 
och cafébänk. Caféts serviceyta placeras över 
hörn åt nordväst och annonserar sig så åt 
såväl gaturum som park. Caféts sydöstra hörn 
föreslås aktiveras med hjälp av en bänk med 
tillhörande bord. Åt nordväst låter sig den nedre 
horisontalen skjuta ut för att tillskapa ståbord 
åt parksidan. Genom placeringen av sittbänk 
och ståbord över hörn aktiveras samtliga av 
caféets sidor. Personalentré och leverans är 
beläget åt söder och ingång till avfallsrum åt 
öster. Paviljongen tar således inte ställning till 
en sida, utan vänder sig åt såväl gaturum som 
parkrum. 

Café Brunnsparken

Planen

Paviljongen föreslås byggas som en luftad 
träregelkonstruktion, ståendes på platta på 
mark, som sedan kläs med fasadelement i 
fibercement. Fasadelementen utförs matris-
gjutna mot cnc-frästa formar i trä av varierande 
struktur. Fasadelementen målas i syfte att 
underlätta för framtida underhåll. 
  Byggnadens horisontella band i grått som dels 
utgör ståbord och serviceyta, dels överliggare, 
föreslås som massiva stenskivor.  
  Byggnadens stomme och interiör konstrueras 
med fördel på fabrik medan fasadelement och 
takfot monteras på plats, nerifrån och upp.

1. Personalentré & varumottagning
2. Omklädning
3. WC
4. Frys
5. Kyl
6. Ugn
7. Beredningsyta
8. Kylmonter
9. Diskmaskin
10. Avställningsyta med vask
11. Soprum
12. Sittbänk med bord
13. Ståbord
14. Uteservering

Konstruktion, material och montage

Caféets utvändiga gestaltning går att betrakta 
som mötet mellan tradition och innovation. 
Fasaden är indelad av horisontaler och 
vertikaler med distinkt reliefverkan. Fälten 
som uppstår däremellan ges ett samtida 
uttryck genom en variation av 3d-genererade 
matrisgjutningar. Av fasadens tio “fack” är sju 
täta. Här föreslås sju unika motiv framtagna 
av lokala konstnärer med sin utgångspunkt i 
dennes tolkning av ett typiskt Göteborgsmotiv.  
   Taket - beläget i ett högexponerat läge - på 
platsen att betrakta som paviljongens femte 
fasad, föreslås täckas med sedum, vilken 
sedd ovanifrån ställer sig till parkens gröna 
planteringar. 
   Byggnadens kulörer är tre: grå, mintgrön 
och ljus-gul/ockra. Det mintgröna är ett åter-
kommande inslag i krinliggande bebyggelses 
taklandskap, medans de gula tonerna återfinns 
i såväl intilliggande hus som i Asplunds 
närliggande rådhustillbyggnad. 

Kontextuell gestaltning
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Tributum2 (2)

I syfte att bidra till en trygg och aktiv stadsbild, 
- dag som natt  - föreslås de matrisgjutna 
motiven belysas nattetid. Detta åstadkoms 
förslagsvis genom ingjutna glasfiberdioder, 
där glasfibertrådarnas tvärsnitt vänds utåt 
och markerar motiven nattetid, alternativt med 
bakomliggande belysning i form av en Led-
platta. Exakt utförande kräver vidare utredning 
vid eventuell projektering. Vidare placeras 
led-lister på undersidan av fasadens nedre 
horisontal, samt översidan av fasadens övre 
horisontal, vilka lysa upp de sinuskorrugerade 
mintgröna fasadelementen nattetid.

Dag och natt
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Fågelperspektiv

Fasad väster 1:20

Detalj 1:10

Kvällsbelysning

Vy från Södra Hamngatan

Aktivering över hörn

4 st. framsidor

Ståplatser och sittplatser

Konstverk med Göteborgsmotiv

Sektion 1:20

Fasad söder 1:20

Infälld jalusi

Stämpat stål

Slät plåt
Sedum Takbrunn (invändig takavvattning)

Horisontal i sten

Skyltning

Matrisgjuten fibercement, 
sinuskorrugerad, mintgrön

Slät fibercement, grå

Matrisgjuten fibercement, 
”konst-motiv”, bakbelyst

Upphängningsbeslag

Fönsterparti i stål

Möjlig placering 
för skyltning

12 Björkplywood B-BB
12 OSB / Plywood
     (stabiliserande)
45x45 c/c 600 Horisontell 
           väggregel+isolering
           (installationsskikt)
Diffspärr
170x45 c/c max 600
             väggregel+isolering
5 Vindskiva
22 Vertikala stålprofiler + 
     luftspalt
Matrisgjutna fibercement-
skivor, varierande tjocklek

Matrisgjuten 
fibercementskiva

Stenskiva

Sedum
Tätskikt
22 Råspont
40-55 Fallreglar + luftspalt
3 Vindspärr
45x45 c/c 600 Horisontell 
           väggregel+isolering
220x45 c/c max 600
             väggregel+isolering
95x45 c/c max 600
           väggregel+isolering
12 OSB / Plywood
13 Gips

Vinkelstål

LED-List

Stenskiva

Plåt

Förstärkning
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