
AETHER

AETHER (Eter) var ljusets urgud (proto-
gener) och himlens ljusa blå eter. Hans 
dimma fyllde utrymmet mellan himlens 
solida kupol (ouranos) och den trans-
parenta dimman i den jordbundna luft-
en (khaos, aer). Under kvällen drog hans 
mor Nyx sin mörka slöja över himlen, dol-
de etern och kom med natten.

Hur skapar man ett hållbart land-
märke i form av ett kafé som möter 
och lockar intresset för den befint-
liga miljön av besökande till, likväl 
medborgare av, Göteborgs stad?  

Vilket är det bästa sättet att förbät-
tra säkerheten under de mörka timmar-
na på en offentlig och  central plats 
som Brunnsparken?

Med syftet att skapa en samlingsplats 
för besökarna att kunna njuta av året 

runt och skapa en trygg miljö kommer 
kaféet att fungera som en lykta under 
de mörka timmarna.

Byggnadens tak höjs under dagen så att 
kaféet tydligt syns, medan det under 
sänks ned och interagerar med närmiljön 
– det blir en skulptur i parken som lys-
er upp Brunnsparken i natten. Tack vare 
den optimala taklutningen kommer caféet 
att vara motståndskraftigt mot alla vä-
derförhållanden men också synas på håll.

Takets organiska mönster bakom det 
genomskinliga ”skalet” kan ses på 
avstånd, från människorna som passer-
ar genom Brunnsparken, men också på 
större avstånd. Det målade mönstret är 
inspirerat av vibrationsvågor som repre-
senterar pulsen i stadskärnan, en plats 
där människors vägar korsars, där allt 
är i ständig rörelse.

En enkel form Med ett skal som 
varierar i höjd Under dagen är 

det ett kafé
På natten blir det 
till en skulptur

Tack vare det 
genomskinliga 
materialet

Blir det parkens 
lykta

EN LYKTA I STADEN

FASAD MOT NORR
SKALA 1:20

PERSPEKTIV FRÅN HÅLLPLATSEN
PÅ SÖDRA HAMNGATAN

PLANRITNING 
SKALA 1:50

SITUATIONSPLAN 
SKALA 1:500

Skänk ljus och människor kommer finna vägen



TEKNISK FÖRTEKNING

1. Återvunnen 
 polykarbonat

2. Mönster målat på 
 ett till lager    
 polykarbonat

3. Supportprofil i stål

4. Reflekterande     
 beläggning

5. Saxlyftstruktur

FASAD MOT NORR
SKALA 1:50

FASAD MOT SÖDER
SKALA 1:50

FASAD MOT ÖSTER
SKALA 1:50

SEKTION A-A
SKALA 1:20

DETALJ
SKALA 1:10
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AETHER

“Some cities have taken a very conscious approach 
to lighting, recognizing the great impact it has on 

city quality, as well as its potential as an 
independent artistic means of expression.”― 

- Jan Gehl

TEKNISK FÖRKLARING

Taket lyfts upp och sänks tack vare sax-
lyftens mekanism, vars princip bygger på en 
uppsättning korsade armar som rör sig up-
påt eller nedåt för att höja eller sänka en 
bärande plattform. Den bärande konstruk-
tionen är fäst vid toppen av enheten sam-
tidigt som den stabiliserar den geometriska 
figuren av taket.  På så sätt hålls hela 
strukturen stabil och parallell med basen.

På natten, när det genomskinliga taket är nedsänkt och 
glänsande kan konsten avnjutas på närmare avstånd — 
i ögonhöjd, som tack vare ljuset kommer att erbjuda en 
unik upplevelse i parken.

Den kompakta byggnaden på 25 kvm är ämnad att ge 
ett intressant och starkt uttryck utifrån men samti-
digt utformad till att erbjuda en effektiv och trevlig 
arbetsmiljö. Byggnadens nedre del, med måtten 4,5x5,55 
m, är tänkt att konstrueras utanför platsen, i delar 
som sen snabbt ska kunna sättas ihop på plats. Loka-
la material används för basen av byggnaden och den 
genomskinliga övre delen, takdelen, är gjord av åter-
vunnen polykarbonatplast. Valet av material på taket 
var enkelt, med de avgörande kvalitéerna att det är 
en relativt enkel konstruktion som släpper igenom ljus 
och samtidigt är en vattentät konstruktion som skyd-
dar bottendelen.

Den övre fasaden består av två lager polykarbonat-
paneler, en genomskinlig och en målad, med ett sis-
ta reflekterande skikt som täcker mekanismen bakom. 
Formen på den övre delen skapas av två rektanglar, 
två trapetser och två trianglar, vars form påminner 
om en skulptur. Den högre punkten når nästan 7 m 
medan den nedre är 3,5 m hög. Dessa höjdskillnader 
gör att taket har en 30 – 35 graders lutning, vilket är 
optimalt för vatten- och snöförhållanden. Den nedre 
delen av byggnaden är i 3,5 min höjd, där bara en del 
är synlig när taket lyfts upp till 2,2 m. Fasaden på 
denna del är täckt av paneler baserade på komprime-
rad fibercement.

Tack vare de konstruktionsmässiga detaljerna är det 
möjligt att nå visionen om att hela byggnaden ska 
upplevas som en lykta under de långa mörka tim-
marna. Med hjälp av ljuskällans interaktion med hela 
strukturen, placerad bakom de genomskinliga panelerna 
ovanför taket på den nedre delen (ett utrymme som 
kommer att vara tillgängligt för ljusinstallationerna 
och underhåll av tekniker och ljuskonstnärer, från tid 
till annan, nås från en “lucka” från den delen under).

Skänk ljus och människor kommer finna vägen


