
En ny byggnad för caféet i Brunnsparken måste kunna 
balansera två potentiellt motstridande ambitioner: 
Å ena sidan måste caféet vara ett ödmjukt och 
platsanpassad tillskott till en viktig historisk plats som 
redan har central arkitektonisk och social betydelse i 
Göteborg. Å andra sidan måste en ny konstruktion bli 
en identitetsskapande, nutida offentlig byggnad som 
tillför nya funktionella och estetiska kvaliteter. 

Förslaget Johannas Café har som sitt huvudsakliga 
syfte att förena dessa två ambitioner. Brunnsparken 
utgör i dag ett trafikalt knutpunkt, men det är även 
en offentlig plats där det ska finnas möjligheter 
för allt ifrån slumpmässiga vistelser och möten till 
demonstrationer och stora ansamlingar av människor. 
Det nya caféet ska främja de här funktionerna genom 
en tydlig arkitektur, som tillsammans med Johanna 
själv, kan bli en del av den gemensamma bilden av vad 
Brunnsparken är i dag.

Byggnaden är en enkel konstruktion i KL-trä som 
anpassar sig den existerande geometrin på tomten och 
lägger sig parallellt med spårvagnsspåren mot söder 
och uteserveringen mot norr. Caféets placering gör det 
angeläget att byggnaden är anpassad olika kontexter: 
Mot söder vänder sig caféet mot trafiken, och fasadens 
djup med infällda bord och sittplatser bjuder in till att 
förbipasserande kan sätta sig i solväggen. Mot norr 
öppnar fasaden upp för interaktion, med huvudentré 
och ett fönsterband som kan öppnas helt upp på 
sommaren. 

Det har dessutom gjorts plats för ett litet invändigt 
caferum som är universellt utformad. Detta gör at 
byggnaden kan användas året om med generösa 
öppettider. Caféet är organiserad för att enkelt kunna 
hantera beställningar både inne och ute. Det skiljs 
tydligt mellan ren och smutsig zon i köksområdet. 

Varuleverans kan ske direkt via caférummet, eller 
via köksentreen vilket också leder till garderob och 
soprum.  

Både invändigt och utvändigt är caféet iklätt plattor 
av tryckimpregnerat kryssfaner med lång levnadstid. 
Dessa plattorna hålls ihop av vertikala träprofiler, 
som tillsammans med de stora fönsteröppningarna 
och det överdimensionerade taket utgör de 
viktigaste elementen i fasadkompositionen. Det 
överdimensionerade taket medverkar till att introducera 
en offentlig skala i en annars blygsam byggnad, och 
säkrar god invändig rumshöjd samtidigt som att det 
döljer tekniska installationer som luft/värmeåtervinning 
och eventuellt solcellspanel. Fasaden skapar en tydlig 
och igenkännbar bild på caféet som landmärke i den 
lilla skalan, utan att ta til spektakulära åtgärder.

Sett bort ifrån betongfundamentet är hela den bärande 
konstruktionen, inklusive väggar, balkar och tak, gjord 
av KL-trä i ett konstruktionsgrid, vilket gör en effektiv 
och ekonomisk konstruktionsfas möjlig, där olika 
delar kan prefabriceras och monteras på plats, eller 
transporteras in färdig monterade. Att bygga utan 
gjutning, murbruk og drevning, gör det också enkelt att 
demontera element, för att göra ändringar, så att caféet 
kan anpassas olika typer verksamhet genom tiden. 

Materialen har begränsad CO2-utsläpp i 
konstruktionsfasen, och lång levnadstid säkrar låg 
klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv. Användandet 
av trä ger en lätt totalvikt, och det kommer inte vara 
behov av kompensationsgrundläggning. Effektiv 
energibruk främjas, och uppnås genom ett väl isolerad 
klimatskal, uppvärmning via ventilationsaggregat med 
värmeåtervinning på taket, och stora fönster mot söder 
vilket reducerar behov av artificiell belysning.

Arkitekttävling Cafébyggnad i Brunnsparken

Fasade mot norr 1:50

Situationsplan 1:500Perspektiv från flygfoto

Plan 1:50

Perspektiv från söder

Fasad mot öster 1:50

0.20 0.5 1

0.2

2

0.2 0

0

0 0.5

5

0.5 1

10

Brunnsparkbron

Caf é
6 m2

Kök
9 m2

Köksingång
1 m2

Soprum
2.1 m2

Personal
1.2 m2

WC
1.1 m2

Fredsbron

Fredsgatan

Fontänbron

Södra Hamngatan

1

Johannas Café



BYGNADSSTRUKTUR: Användning av KL-
trä som byggnadssystem möjliggör en effektiv 
konstruktionsfas och ger goda möjligheter för 
ändringar och eventuellt att kunna utvidga i framtiden.

DETALJ 1:10: Byggnaden baseras på välkänd och 
utprövad detaljering av konstruksjoner i KL-trä, men 
har vissa, specialbyggda detaljer, som exempelvis de 
infällda sittplatserna och borden längs med fasaden.

FÄRGER: Byggnaden hämtar upp färger från 
kontexten: de gröna koppartaken och träden, gul 
fasadtegel på omkringliggande fasader, och det grå 
stadsgolvet med granit och kullersten.
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TEKNISK BESKRIVNING

Tak
Tekniska installationer
Ev. sedummatta 
Fuktbevaranda skydds- och dräneringsduk 
Underlagspapp
Luftspalt
Isolering
Byggfolie
KL-trä
Plywood

Väggar
Plywood
Läkt stående
Luftspalt
Vindskyddsväv
Isolering 
Byggfolie
KL-trä
Läkt stående
Plywood

Golv
Golv
Radonmembran
Betongplatta 
Fuktskydd
Markisolering
Dränerande och kapillärbrytande skikt

30 mm 
20 mm  
12 mm  
12 mm

100 mm 
2 mm 

80 mm  
20 mm 
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100 mm

2 mm 
80 mm 
12 mm
20 mm

20 mm
2 mm

80 mm
12 mm

260 mm

Johannas Café


