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Planbeskrivning
Planen är uppdelad i två tydligt 
läsbara delar, en öppen köksdel 
och en mer sluten funktionsdel. I 
funktionsdelen finns entrén, soprum 
och wc, tillsammans med nödvändiga 
installationer.

Förkortningar planritning
DM - Diskmaskin
F - Frys
F/A - Fettavskiljare
GB - Golvbrunn
HS - Högskåp

K - Kyl
KYLM - Kylmonter
M - Micro  
S - Skåp
SR - Stuprör
ST - Städskåp

Köksdelen är orienterad åt väster med 
en centrerad serveringsdisk. Det finns 
även möjlighet till att öppna fasaden åt 
de andra två riktningarna för servering, 
helt beroende på väder, verksamhet 
och antal som arbetar.

Förvaring hittas dels vid inlastningen 
i funktionsdelen, och dels bakom 
luckor under disk och på öppna hyllor i 
köksdelen.

BTA: 24.8 kvm inkl. sockel.

F O N T A I N E

En förmiddag i Brunnsparken: Göteborgare och 

besökare från nära och långt bort skyndar mellan 

spårvagnar. Andra står och väntar på varandra 

vid fontänen med Johanna i Brunnsparken, den 

självklara mötesplatsen i centrala Göteborg så länge 

någon kan minnas. Detta är en utmärkt plats för en 

kafébyggnad.

I vårt förslag har vi utgått från Brunnsparken som 

det västligt riktade stadsrummet - som vänder sig 

ut mot Hamnkanalen och vidare bort - och som är 

inramat av byggnader med alla åldrar och stilar. Ett 

rum som också har en mer intim skala där bakom 

Johanna, in under träden i den nyligen upprustade 

parken. En illustration av Göteborg som en stad 

med starka lokala traditioner men också alltid 

utblickande och öppen för nya impulser. Förslaget 

Fontaine är blott 25 kvadratmeter, men fyller ändå 

den platsskapande funktion som Brunnsparken 

behöver för att knyta samma dessa två rumsliga 

skalor, den stora västligt utblickande och den lilla 

mellan träden.

För att ge Fontaine en tyngd trots sin litenhet i 

detta historiska rum, har vi gett den en stensockel 

och en viss reslighet. En genomarbetad utformning 

av sockeln och husets möte med mark är viktig 

eftersom det är något vi kommer nära som 

besökare, och präglar intrycket av det byggda och 

om det blir ett naturligt möte med platsen. 

Vi tror på att utföra sockeln i grå råkilad 

Bohusgranit. Genom det skapas en hållbar och 

vacker lösning som både tål snöröjning och 

signalerar att kafét är något annat än en tillfällig 

paviljong. Dessutom bygger det vidare på en lokal 

tradition av stenhantverk.

Sockeln i sten går runt huset på dess alla sidor 

och skapar i överkant tillsammans med en massiv 

träskiva en avlastningsyta i två nivåer i vad vi 

kallar hänghöjd – lagom högt för både sittande 

och stående att ställa sin kopp på och tillgänglig 

även från rullstol. Sockeln möter marken mjukt 

och graniten fortsätter ut som krysshamrad 

markbeläggning närmast byggnaden.

Ovanför sockeln tar den varma träfasaden vid, som 

är bränd, borstad och infärgad i en mörk kulör, och 

som med sina raka former bryter mot sockelns mer 

mjukt naturliga. Öppen och transparant skapar den 

en genomsiktlighet och överblick på platsen, och en 

tydlig läsbarhet av verksamheten i byggnaden: på 

långt håll ska det gå att se vad det är som erbjuds 

och dra till sig kunder.

Överst vilar en fritt monterad metallskiva som ger 

träkonstruktionen och dess besökare skydd mot 

Göteborgsvädret. Där från stå- eller sittplatserna 

utmed fasaden går det att följa folklivet under 

träden i parken och vidare bort västerut.

6 huvudpunkter:

Bygga i trä så långt som möjligt, för att skapa 
en lätt, hållbar och vacker byggnad.

(1)

(2)

(3)

En öppen flexibel främre del, och en mer 
sluten bakre funktionsdel.

(1)

(2)

(3)

Ett svagt konkavt fotavtryck skapar 
välkomnande platser utmed fasaden och ett 
vackert skuggspel över den svängda sockeln.

(1)

(2)

(3)

En sockel i granit ger pondus och efterliknar 
omgivningen som fontänen med Johanna i 
Brunnsparken.

(1)

(2)

(3)

Ljus som strålar ut och reflekteras i takets 
undersida ner omkring byggnaden, för att 
skapa ett landmärke och öka tryggheten.

NORRA HAMNGATAN SÖDRA HAMNGATAN

Dörrar är samlade på en fasad och beroende 
på väder och verksamhet går det att öppna 
upp för betjäning åt upp till tre riktningar. 

Vy från Södra Hamngatan som visar hur förslaget både lyser upp och är genomsiktligt
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Situationsplan & sektion A-A
Skala 1:500 m

A-A

A-A

SKALA

METER

1:50

1 2 50

SKALA

0 10 20 50

1:500

METER

SKALA 1:20

0 0,1 0,5 1,0 2,01,5

METER

METER

SKALA

0 0,1 0,2 0,5 1,0

1:10

METER

SKALA

0 0,1 0,2 0,5

1:10

m

SKALA

METER

1:50

1 2 50

SKALA

0 10 20 50

1:500

METER

SKALA 1:20

0 0,1 0,5 1,0 2,01,5

METER

METER

SKALA

0 0,1 0,2 0,5 1,0

1:10

METER

SKALA

0 0,1 0,2 0,5

1:10

Planritning
Skala 1:50

Fasad mot norr
Skala 1:50 m
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Fasad mot söder
Skala 1:20 m
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Teknisk beskrivning och materialförteckning
Marken bereds med en väl packad och dränerad 
grundläggningsbädd, cellplast och tätskikt. I randzonen är 
bädden förstärkt med två lager jordarmering för den planerade 
granitsockeln.

Träbyggnaden kommer prefabricerad. För att korta byggtiderna 
och ge projektet en mer hållbar lösning har vi även valt en 
prefabricerad trägrund. Bärande konstruktion av träregelstomme 
och isolering i två skikt. Glasfönster med träkarmar med öppna 
och fasta sektioner. Ovan köksdelen sitter en glaslanternin 
på träprofil och ovan den mer slutna delen är taket klätt 
med en takpapp. Ett band med translucent isolerglas med 
utanpåliggande solskyddande trälameller sträcker sig runt 
byggnaden. Träfasaden är bränd, borstad och linoljad, vilket ger 
en underhållsfri yta som åldras vackert.

Sockel i grå råkilad bohusgranit som monteras som skal på 
träkonstruktionen, och vars vikt fördelas på markbeläggning i 
krysshamrad bohusgranit närmast byggnaden. Sockeln är svagt 
konkavt formad i fotavtryck och skapas av åtta delar.

Överst, fritt monterat tak i högblank anodiserad aluminiumplåt 
med avrinning genom två utanpåliggande stuprör.

/ / F O N T A I N E

1.
Marken bereds med en 
packad och dränerad 
grundläggningsbädd. 
I randzonen är 
bädden förstärkt 
med jordarmering 
för den planerade 
granitsockeln. 

2.
Byggnaden 
med trägrund 
fabriksmonteras och 
placeras på plats.

3.
Sockeln kläs med 
ett granitskal, taket 
monteras och 
installationer slutförs.

Byggprocessen i tre steg

Illustration över omsorgsfulla materialmöten och de kvaliteter detta kan ge Vy från stråket längs med Brunnsparksbron som visar möjligheten till en snabbfika Flygvy som visar kopplingen till omgivande stråk och uteserveringen

Fasad mot väst & sektion B-B
Skala 1:20
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Detalj utsnitt sockel 
Skala 1:10 m
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