
BRUNNSPARKENS GLORIA

Mitt i Brunnsparken, bland människors sorl och gnisslande spårvagnar står den som en ett 
smycke och en famn att landa i. Där tempo övergår till andrum och rörelse till vila. Under regniga 
morgnar erbjuder den skydd för en stund. En stillsam plats för vila, väntan och förväntan. När 
kvällen kommer och mörkret faller står den som en ljus gloria bland trädkronorna och förädlar 
upplevelsen av platsen. En tryggt inramad mötesplats i hjärtat av Göteborg. Glödande ljus 
reflekteras i spegelblankt vatten. Här ryms både överblickbarhet och stillsamhet. Under glorian 
ryms ett brett spektrum av människor och innehåll. 

ATT VÄXA FRAM STEG FÖR STEG

Med vårt designförslag vill vi föreslå en stegvis transformation av Brunnsparken där vi tar 
värdiga och eftertänksamma steg mot en tryggare och mer aktiverad plats. På det viset går det 
att på enklast möjliga sätt att testa innehåll och program, analysera, dra slutsatser och förändra. 
Det första steget i transformationen finns redan på plats. Upprustningen av Brunnsparken med 
dess symmetriska och barockinspirerade landskapsplanering skapar de förutsättningar som vi 
i vårt förslag tar språng från. I nästa steg omfamnas och belyses platsen av det nätta och 
cirkelformade taket - Brunnsparkens gloria. Den ljusa och lätt reflekterande stålkonstruktionen 
lyses upp av armaturer ovan och under konstruktionen och blir i sig själv som en väldig armatur 
på platsen. Här finns platser att slå sig ned på för en stund. En stunds läsning i väntan på 
spårvagnen i solen vid spegeldammen eller vid något av de infästa borden under tak. Vår cirkel 
har samma dimensioner som platsen där Johanna sedan länge står.  Ytterligare en symmetrisk 
spegling i barockens anda och tradition - och ett välbeprövat mått som idag fungerar väl på en 
av stadens mest betydelsefulla mötesplatser.

Det mest okonstlade sättet att testa ett kommersiellt och livsmedelsbaserat innehåll på platsen skulle 
kunna vara att ställa en foodtruck under taket. Den är högst icke-permanent, urbant samtida och 
är ett ekonomiskt sätt att lösa det kommersiella innehåll som efterfrågas i tävlingsuppgiften. Kan 
slutsatsen dras att en sådan typ av verksamhet gör platsen gott och fungerar väl i sammanhanget, 
föreslås en mer permanent struktur. 

I den tredje fasen adderas kafébyggnaden varsamt till platsen med en generell och flexibel 
utformning. För att minska det ekologiska fotavtrycket används  lätta och hållbara material 
genomgående i byggnaden. Den varmt solida träkonstruktionen rymmer såväl en enklare 
kaféverksamhet som utställningsmontrar eller en mindre blomsterbutik för den förbipasserande 
göteborgaren att svänga förbi under fredag eftermiddag. Vår träkonstruktion får en yttre 
semitransparent hinna. Det korrugerade polykarbonatet är vackert i sitt opretentiösa uttryck, 
polerad i sin enkelhet. Bakom de transparenta kassetterna fästs armaturer på både ovansida 
och undersida av konstruktionen. Resultatet blir paviljonglikt - en struktur som på dagen är stillsamt 
vacker och självklar på platsen i sin enkelhet. På kvällen och natten blir den en varmt glödande 
ljuspunkt som förändrar hela platsens karaktär i sig själv. 

Vi ger Brunnsparken Gloria - En socialt hållbar platsutveckling med människan i centrum
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Byggnaden placeras på en öppen plintgrund med bottenbjälklag av träbjälkar och värmeisolering. Utfackningsväggar bestående 
av trästomme, värmeisolering med en insida som bekläs med plywoodskivor. Semitransperanta skivor av korruguerad polykarbonat 
fästes i ramverk av trä. Takuppbyggnad av träreglar, värmeisolering och takpapp. Sedum läggs på gummimatta och ett lager singel 
läggs längst med taksarg.

Skärmtak i stålplåt i en ram av stålprofiler bärs upp av runda pelare i stål.

PERSPEKTIV FRÅN SÖDER
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SEKTION & FASADUTSNITT SKALA 1:20 (A1)
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