
Cafépaviljong

Brunnsparken är en plats som de allra flesta Göteborgare har 
en relation till, och en personlig erfarenhet av. Med sitt centrala 
läge är parken en knutpunkt för kollektivtrafiken och en plats 
i skärningspunkten mellan viktiga målpunkter i staden. Det är 
idag främst en plats där människor är på väg, och det saknas 
någonstans där man kan stanna till och pausa - om så bara för 
att dricka sin take-away kaffe under tak.

”I ur och dur” föreslår en cafépaviljong som blir en ny 
referenspunkt i staden med en stark identitet i sitt formspråk 
och en tydlig koppling till platsen, samtidigt som byggnaden 
spiller ut en känsla av trygghet och värme till hela 
Brunnsparken – i alla väder och sinnesstämningar.

Byggnadens tak hämtar sin form från Ostindiefararnas 
vindfyllda segel, och sitt material, svetsad fartygsplåt, från 
dagens fraktfartyg som trafikerar Göteborgs hamn. Silhuetten 
är tydlig och uppåtsträvande. Den höga delen öppnar sig mot 
parken, träden och uteserveringen, medan den låga delen ramar 
in gaturummet mot spårvägen. Taket kan stå som ett ensamt 
objekt, och då fungera som regnskydd för de som väntar på 
spårvagnen, eller som scen och inramning för talare, små 
föreställningar eller en orkester, med en publik på parksidan. 

I UR OCH DUR
GÖTEBORGARNAS NYA MÖTESPLATS 
OCH EN LYKTA I BRUNNSPARKEN

Cafépaviljongen är en lätt byggnad av trä och glas, som 
placeras som ett fristående tillägg under taket. Varma dagar 
öppnas västfasaden upp och paviljongens insida blir en 
integrerad del av parken, och dagar av dåligt väder och 
snålblåst erbjuds servering och en innemiljö som ger lust 
att stanna till ett tag. 

Cafépaviljongen är menad verka som en lykta i parken och 
sprida värme och trygghet till sin närmiljö. Byggnaden 
är därför glasad i så stor utsträckning som möjligt för 
att skapa siktlinjer genom byggnaden och över hörnen. 
Kaffebaren är låg för att de som arbetar där ska ha god 
överblick, och endast personalytor har höga, täta väggar. 

I stadsmuseets samlingar finns ostindiskt porslin som 
varit älskade bruksföremål för stadens invånare genom 
historien. Insidan av cafépaviljongen får identitet 
och dekor av ett blåvitt mönster, som hämtats från 
porslinsföremål och brukas på nytt genom att skalas upp 
och applicerats på väggar, golv och diskar i paviljongen. 
Mönstret drar blicken till sig från långt håll, och talar om 
platsens historia.
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Cafépaviljong

EN FÖRLÄNGNING AV KONCEPTET 

Det finns möjlighet att skapa ett paviljongtak 
över uteserveringen som följer cafépaviljongens 
formidé, definierar rummet i parken och ramar 

in gångstråket mellan paviljongen 
och uteserveringen.
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Taket består av sammansvetsade fartygsplåtar som förbereds i 
en verkstad och lyfts på plats i ett stycke. Idén är att plåtarna 
alt. metallråvaran ska vara återbrukade från skrovet på gamla 
fraktfartyg som fått gå till skrot, vilket också skulle kunna 
bidra med patina. Takets stålpelare grundläggs lokalt med 
betongplintar. 

Cafépaviljongen grundläggs med en isolerad platta på 
mark, inom föreskrivet djup med hänsyn till underliggande 
fornlämningar. 

Glasfasaden är ett system med silikonfog på utsidan och 
glasningsprofiler av metall invändigt. Personalytor omges 
av frostat glas. Glasfasadens vertikala bärning är av 
limträ. Träkonstruktionen bidrar med en känsla av värme i 
serveringsrummet, och ger fasaden ett djup som kan utnyttjas 
till att fästa ståbord mellan pelarna i fasad. Limträbalkarna i 

TEKNISK BESKRIVNING
taket, som spänner mellan pelarna i fasad, är menade att hålla 
en isolerad takuppbyggnad på plats under det fristående, yttre 
plåttaket. 
Serveringsdelen är utformad för att vara tillgänglig för 
rullstolsburna, med generösa dörrmått och plats att vända 
(ø1500 mm). Utöver detta placeras bord i fasad på olika höjd, 
vissa låga och vissa höga, och välkomnar dig vare sig du 
sitter eller står, är lång eller kort, barn eller vuxen.

Paviljongen värms upp av antingen ett ingjutet system för 
golvvärme eller en luftvärmepump, som kan placeras i 
teknikutrymme ovanpå WC:n. Varma dagar kan dörrarna stå 
öppna, och i kombination med högt sittande öppningsbara 
fönster åt norr ventileras då överskottsvärme invändigt 
bort. Plåttaket kragar ut som ett skärmtak åt sydväst och 
utgör solavskärmning under dagens varmaste timmar. Taket 
avvattnas i byggnadens sydöstra hörn.

Golv, väggar och diskar kläs med vitt klinker/kakel. Här 
finns goda möjligheter till återbruk. Det återbrukade 
materialet kan hämtas från olika källor och, kombineras 
med nytt om nödvändigt. Olika format och vita nyanser kan 
blandas, i o m att det stora blå porslinsmönstret knyter ihop 
helheten visuellt. Porslinsmönstret skulle kunna formges i 
detalj, och utföras som ett måleriarbete inom ramen för den 
konstnärliga utsmyckningen.

Det lättskötta kaklet  
kompletteras av bärning i limträ, som 
bidrar med värme och taktilitet.

Det fritt burna taket består av sammansvetsa-
de fartygsplåtar. Detaljer, såsom dörrhandtag, 

stänkskydd etc., görs i mässing.
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Serveringsdelen är utformad för 
ett tydligt och smidigt flöde med 
en dörr för inpassage rakt framför 
exponeringsytorna och en för 
utpassage rakt bakom kassan.

Bord i fasad sitter på olika höjd, 
vissa låga och vissa höga, och 
välkomnar dig vare sig du sitter 
eller står, är lång eller kort, barn 
eller vuxen. 

Funktioner såsom micro, kyl och frys 
placeras under bänk för att frigöra 
arbetsyta och behålla siktlinjerna 
genom paviljongen. Plats för förvaring 

finns i underskåp och öppna hyllor.
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Intill kassan finns gott om 
utrymme att vända en rullstol, och 
möjlighet att vänta under tak om 
beställningen dröjer.
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