
KONSTRUKTION OCH MATERIAL
Byggnaden utförs med en stomme av trä; träreglar till väggar och golvbjälklag, limträbalkar (56x220) till takbjälklag. Vindskivor, 
trossbotten, golvunderlag och träfiberisolering av typ Hunton används, då dessa är förnybara, giftfria och hygroskopiska. 
Grunden utgörs av stålförstärkta foamglasskivor på grusbädd. Foamglas typ Koljern är oorganiskt, formstabilt och betydligt 
lättare än betong. Dessutom tillverkat av återvunnet glas.

Fasaden är klädd med fibercementskivor typ Equitone Linea, varmgrå kulör. Linea är en profilerad skiva som ger d- och 
mönsterverkan i fasaden. Skivorna skruvas på träläkt och montaget sker på fabrik innan leverans till platsen. Utvändig dörr och 
vikdörr kläs med Equitone-skivor för att skapa ett enhetligt uttryck.

De glasade metallpartierna är av karmlösvariant, typ Sapa 4150 SSG, där glaset endast bryts av fogar på utsidan. Profilerna är av 
återvunnen aluminium. 

Invändigt används fibergips-skivor som väggbeklädnad. Fibergipsen är mycket starkare än vanlig gips och det räcker med ett 
lager på väggarna. Skivorna har måtten 900x1200 mm och är därför lättare att hantera än traditonella gipsskivor och spillet blir 
mindre. Ytskikt på golv är Tarkett iQ One, plastgolv utan PVC, ftalater och biocider. Innertaksplattor av färgad träullit.

Taket täcks utvändigt av en sedummatta, vilket bidrar med grönytefaktor, men också möjlighet att ha minimal taklutning, vilket 
underlättar att hålla måtten som krävs för lastbilstransport och minska arbetet på plats.

Det utvändiga skärmtaket byggs upp av en stålstomme och kläs på undersidan med spegelblankt rostfritt stål.

De allra flesta delarna  monteras till en färdig byggnad på fabrik. På plats monteras glasskivor, skärmtak och köksutrustning.
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KONCEPT
LANTERNA tar sitt namn av sin funktion. Upplyst och aktiv under stora delar av dygnet erbjuds service och trygg-
het i Brunnsparken för jäktade spårvagnsåkare så väl som planlösa flanörer.
Genom byggnadens layout möjliggörs in- och utblickar åt alla fyra håll. Det är inte ett kafé för besökare att gå in i, 
utan snarare en kiosk med uteservering. Det ger utrymme för de funktioner som krävs för verksamheten samt en 
tydlighet för kunder och trygghet för personalen. Att välja bort ett kafé med entré för allmänheten gör också att det 
inte blir problem med universell tillgänglighet.

Föreslagen konstruktion och utvändiga mått medger att byggnaden kan produceras på fabrik för att sedan fraktas 
på lastbil för snabbt montage på plats. Då byggnadens form är kompakt och rationellt rätvinklig är materialvalen 
viktiga för att skapa karaktär. Stora karmlösa glaspartier kontrasteras mot fasadskivor av rä�lad rå, varmgrå fiberce-
ment. Fasadskivorna monteras omväxlande i fyra olika riktningar, vilket ger en extra livfullhet och variation. Även 
dörrarna kläs med fasadskivor för att åstadkomma en upplevelse av soliditet och volym. Fasadmaterialen begrän-
sas till glas och fibercement och bryts bara av med skärmtaket av spegelblankt stål.
Trots sin ringa skala kommunicerar byggnaden därmed med stadskvarteren runt omkring; kommersiella glasfasa-
der och imposanta stenfasader. Fasadskivorna har fördelen att de talar samma språk som stenfasaderna, men är 
billigare, lättare och går att montera på fabrik.

Interiören tar upp temat med kontrasten mellan strukturer; rostfri inredning möter undertak av träullit. Kulörpaletten 
är lämpligen dov men kraftfull pastell, en kontrast till utsidans allvarliga toner. 

Enligt förslaget förläggs skjutluckan mot parken och serveringsytan. Partiernas modulmått och den uppklarade 
fasaden i kombination med planlayouten medger dock att man kan flytta luckan i framtiden, eller komplettera 
med en andra lucka om så önskas.

Materialen är generellt valda för att försöka minimera miljöpåverkan. Trä som stommaterial är förnyelsebart och 
binder kol. Det är lämpligt att säkerställa att virket kommer från hållbart skogsbruk. Foamglas istället för betong 
minskar CO2-utsläppen signifikant. Skivmaterial och isolering från Hunton är gjorda av naturmaterial. Alumini-
umpartierna kan tillverkas av återvunnen aluminium vilket minskar materialåtgången. Taket täcks med sedum-
matta vilket bidrar med ökad grönytefaktor och fördröjning av dagvatten.

LANTERNA är en lagspelare, en karaktärsfast pjäs i en intensiv stadsmiljö 
och en lykta att rätta sina steg efter när göteborgsvindarna viner omkring en.
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