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Staden, Brunnsparken och uppgiften

Göteborg är en stad i hastig förändring med en rad stora ny- och ombyggnationer där Vallgravsområdet i högsta grad är en del av denna förvandling, 
vilket man kan se i  det nya Larmstråket och stora ombyggnationer i t.ex. Kvarteret Johanna. Den stora utmaningen med att utveckla en stads mest 
centrala delar är att ta vara på de befintliga platserna, byggnaderna och samtidigt peka framåt. Brunnsparken är ett av Göteborgs mest centrala stads-
rum, ett av få gröna rum och även en del av riksintresset. Platsen har en betydelse inom Vallgraven som en knytpunkt för infrastruktur och som en ö i 
Stora Hamnkanalens slut där kvartersstadens rutnät får ett avbrott. 
Vår tolkning av uppgiften är att den är en del av denna satsning och att det finns en önskan om att skapa en samlingspunkt, en liten signalbyggnad 
jämte fontänen Johanna som erbjuder staden något extra. En byggnad som ska kännas som en generös gest i det stadsrum den är placerad. 

Brunnsparkens kök

Förslagets viktigaste utgångspunkt är att försöka bevara platsens publika karaktär och skapa ett gränssnitt där vardagliga interaktioner tillåts äga rum, 
men också att fungera som en transition mellan gata och park genom att öppna upp sig åt båda dessa riktningar. Byggnaden är likt parken med dess 
uppbrutna barockform en volym som knäcker och öppnar upp sig mot staden samtidigt som den på ett subtilt sätt organiserar utrymmena för ett kafé. 
Den förhåller sig med sin tydligt markerade gesims och takvolym, som består av skivor som projekterar ut i en inbjudande gest, till sin typologi som 
kioskbyggnad samtidigt som den samlar inspiration från de större omkringliggande byggnaderna.

Likt den närliggande fontänen och samlingsplatsen Johanna har utformningen av detta kafé haft sin utgångspunkt i en central volym som samlar män-
niskor kring sig. Med sin monokroma karaktär och specifika form upplevs byggnaden på håll som en skulptur som likt fontänen har en vertikal volym 
vilket gör att den att känns förankrad på platsen. 

Likt fontänens skulptur har kaféet ett välutrustad kök centralt placerat som tillåter mat och utskänkning att ta fokus i det urbana rummet. Med fontän-
ens omslutande bas som förlaga är köket insvept i ett skal som formar en bardisk, som med sin brutna form får volymen att förändra karaktär när man 
rör sig kring den. Ur detta skal växer disken fram som ett kontinuerligt erbjudande till allmänheten och gör byggnaden till något som man kan närma 
sig, som en möbel. 
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Barock och återbruk (teknisk beskrivning)

Projektet drivs av en önskan om att uppnå hög verkshöjd med hjälp av 
begränsade medel. Den specifika formen med skiftningar är komponerad 
som en gest och ett sätt att med en liten volym göra ett avtryck i det offent-
liga rummet. För att uppnå detta har ett generellt system för att skapa något 
specifikt utformats genom en stålmodul som klarar av att sammanfoga den 
till synes oregelbundna formen på ett rationellt sätt. Detta gör att alla delar 
kan prefabriceras som en enhet, monteras snabbt på plats och bytas ut. 

Förslaget är en lätt byggnad av lösvirkeskontruktion klätt med panel. Som 
svar på de termiska problem som uppstår i en byggnad som i sin natur ofta 
öppnas och stängs har vi föreslagit en uppsättning olika fönstertyper som 
möjliggör olika ventilationslägen. Eftersom byggnaden ligger lätt på marken 
återanvänds de ursprungliga kullerstenarna på platsen som det nya golvet och 
fungerar som termisk massyta för ett golvvärmesystem. Den extra höjd som 
vinns genom takets volym möjliggör en naturlig luftrörelse. Detta tillsam-
mans med luckorna ger tillräcklig skuggning och värmegång i utrymmet. 
Takutrymmet gör det möjligt att enkelt installera olika tekniska installationer 
i framtiden för att uppfylla framtida krav. Taket är klätt med plåt som sveper 
runt öppningen i taket som både fungerar som ljusinsläpp och plats för instal-
lationer för köket. Alla dessa material föreslås komma ifrån återbruk. Med en 
traditionell lösvirkeskonstruktion i kombination med den specifika formen 
vill vi visa att material och ytskikt kan bytas ut och att en hög verkshöjd bibe-
hålls så länge ytskikten kureras. Stålprofilen med dess system tillrättalägger 
för att man ska kunna genom ett omsorgsfullt urval använda sig av robusta  
och tåliga byggnadselement från närliggande byggnader som byggs om eller 
rivs. Därigenom kan även platsförankringen och anknytningen stärkas på ett 
ytterligare sätt.
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