
SITUATIONSPLAN 
SKALA 1:500

FASAD MOT VÄST
 SKALA 1:20

ETT REFLEKTERANDE OBJEKT I 
EN HISTORISK MILJÖ

LANTERNA

SKJUTPARTI

REFLEKTERANDE 
GLASPARTI

TRÄPANEL

KYLMONTER 

TRÄKARM

EN VÄLKÄND SILUETT 

Café Lanterna bidrar till igenkänning för 
besökaren i Brunnsparken. Genom att 
reflektera sin omgivning i både direkta 
reflektioner i fönsterpartier men också i 
materialval och formspråk inspirerat från 
platsen samverkar den och respekterar 
sin historiska omgivning. Ständigt 
närvarande i glaspartiet är reflektionen av 
Såningskvinnan.

Burspråket i form av Arkadens klocka utgör en 
formstark identitet med sina karaktäristiska 
drag. Som en skulptur hängande på 
väggen syns den på långt avstånd mellan 
trädkronorna och längs hamngatorna. Även 
i marknivå gör den sig påmind då den långa 
skuggan löper genom parken under dagen 
likt ett solur. Under förmiddagen täcks caféet 
av den långa skuggan där besökaren möts 
av en välkänd siluett genom en omtolkning 
av burspråket. Tillsammans kompletterar 
de varandra och bildar ett starkt landmärke 
där klockan väcker nyfikenhet och bidrar 
med höjd, och caféet erbjuder trygghet 
och funktion där besökare kan komma nära 
material och form.

SYNLIGHET OCH UPPSYN

Som en lykta på kvällen lyser Café Lanterna 
upp i mörkret. Med strimmor av ljus mellan 
fasadelementen bildas ett ljusspel över 
marken och mot träden. Med fönster mellan 
flänsar i metall är byggnaden transparant 
för att bidra med trygghet för både de som 
jobbar och de som passerar. 

Det är en tidig höstmorgon, precis innan solen 
gått upp och Göteborg ligger tyst. Endast 
en gnisslande spårvagn hörs på avstånd 
och närmar sig från Domkyrkan. Tyska Bron 
har stängt för säsongen och kanalen ligger 
spegelblank. Byggnader med pondus från både 
1800-tal och 1900-tal möter runt kanalen och 
Brunnsparken.  Den karaktäristiska arkaden-
klockan syns tydligt i sitt pampiga läge. Den 
hänger ut från fasaden och påminner alla om 
tiden. I Brunnsparken anspelar Café Lanterna 
på de karaktäristiska dragen från klockan. 
Tillsammans kompletterar de varandra 
i stadsbilden där det redan skulpturala 
landmärket i form av klockan utgör höjden 
och väcker nyfikenhet till det nya caféet. I 
paviljongen reflekteras både Spåningskvinnan 
och tyska kyrkan i fönsterglaset. En reflektion 
av den historia som är Göteborg. Inne i caféet 
förbereds det inför dagen och det luktar kaffe. 
Som en lykta lyser Café Lanterna upp sitt 
Brunnsparken.
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Siktlinjer & Flöden
Caféet fyller en viktig funktion 
som knutpunkt av de korsande 
gångbanorna. Det är riktat mot 
sin omgivning och reflekterar 
viktiga kulturhistoriska element i 
glaspartier

Activity& Säkerhet
Tillsammans med ökad 
aktivitet lyser caféet upp 
omgivningen och skänker 
trygghet på platsen.

Mötespunkt
Lanterna blir en självklar 
mötespunkt och en anledning 
att stanna för att ta en kaffe i 
parken
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MATERIALEN 

De karaktäristiska dragen i de lodräta strävpelarna 
och fasad i plåt bryts av med detaljer och interiör 
i varmt trä. Fasadmaterialet består av återbrukad 
plåt som bidrar till yttålighet, långvarighet samt 
minimerar underhåll. Integrerad belysning i fasad 
gör att byggnaden lyser upp omgivningen och 
undviker mörka hörn. Konstruktionen består av en 
lättviktskonstruktion i bärande limträbalkar. Hela 
byggnaden konstrueras i ett stycke och transporteras 
i sin helhet på platsen, där grunden är förberedd. Ett 
utskjutande sedumtak skyddar från regn och speglar 
samtidigt de kringliggande busskurerna. Med grönt 
tak minimeras hårdgjorda horisontella ytor där 
vatten kan absorberas. För att möta de kringliggande 
planteringarna finns en integrerad sittyta i den östra 
fasaden som även samverkar med det närliggande 
hållplatsläget.


