
VÄNNEN TILL JOHANNA

Intention
Den nya cafébyggnaden i Brunnsparken ska bli en attraktiv mötesplats 
och en målpunkt. Cafébyggnaden ska bli ett nytt blickfång och utstråla 
formmässig integritet.

Inspiration
Brunnsparken har en uppbruten, barockinspirerad gestaltning för 
att möta dagens rörelsemönster. Fontänen Johanna är den naturliga 
mötesplatsen i parken. Den cirkulära basen, platsen runt fontänen och 
höjden på skulpturen framhäver fontänen som samlingspunkt. 
Göteborgs historiska kioskbyggnader var också målpunkter utformade 
som självständiga objekt. De placerades centralt på en plats eller i 
en park med tillgänglighet från alla sidor och gav god översikt inifrån 
kiosken.

Idé
I förslaget placeras den nya cafébyggnaden på en solid, kvadratisk 
bas, en tydlig geometrisk form i likhet med den cirkulära foten till 
fontänen Johanna. Den kvadratiska formen ger plats och tillgänglighet 
runt byggnadens alla sidor. Likt de historiska kioskerna är träfasaderna 
indelade i olika fält som kan öppnas och stängas. Ett tak sluter formen 
som får sträcka sig mot himlen, vilket speglar kioskernas högresta 
koppartak och följer höjden på Johanna. Byggnaden får ett starkt 
och modernt formspråk och samtidigt förankras parkens identitet till 
historien. Det konsekventa utförandet i trä, både i fasader och tak, 
stärker byggnaden som ett objekt. Färgen på de utvändiga träytorna 
har en röd ton som anknyter till färgskalan hos flera av de historiska 
kioskerna i Göteborg. Den blir en vacker kontrastfärg till den gröna 
parken, fontänen och lamporna i brons. Cafébyggnadens bas i 
rödpigmentert betong är en koppling till fontänens röda granitbas.

Funktionalitet och flexiblitet 
Byggnaden är flexibel i plan och fasader. Funktionen kan anpassas efter 
behov, kiosk, café, utställning eller mötesplats. Byggnaden är uppdelad 
i en främre del som riktar sig ut mot caféets kunder och en bakre del 
för personal och drift. Köket har en ren och en smutsig zon. Fasaderna 
är uppbyggda av trälameller som kan skjutas upp när cafeet har öppet 
och lamellerna kan vinklas för att justera ljusinsläpp. Fasaden kan 
framstå som helt öppen för direkt kontakt med parken eller helt sluten. 
På kvällen vinklas trälamellerna så att det varma invändiga ljuset sprids 
runt byggnaden. Takljuset skapar en behaglig arbetsmiljö och ger ett 
varmt ljussken på kvällen. Byggnadens form, placering, tillgänglighet och 
belysning bidrar till trygghet på platsen.  

Konstruktion och material
Stomkonstruktionen, fasader och tak byggs av trä som är ett tidsenligt, 
lätt och hållbart material med lågt klimatavtryck. Byggnaden kan 
demonteras och återanvändas.
Basen, byggnadens permanenta konstruktion, byggs som en 
sandwichkonstruktion. 
Den bärande trästommen är placerad innanför klimatskalet. 
Byggnadens yttertak utförs med de lutande delarna som fyra likbenta 
parallelltrapetser som sammankopplade utgör en stabil volym. De 
stabiliserande enheterna utgörs av väggar i massivträ. Över väggarna 
utförs ett bjälklag som en horisontell styv skiva. Ventilationen placeras 
på bjälklaget och har åtkomst via taklucka, tekniska installationer 
placeras i väggarna vid köket. Byggnadens grundkonstruktion byggs 
som en sparkroppskonstruktion i betong och cellplast som ger en 
kompensationsgrundläggning i den sättningskänsliga marken.

Produktion och montering
Byggnaden kan transporteras med bil i platta paket och monteras som 
en byggsats på plats. Alternativt kan byggnaden produceras i större 
moduler som kan lyftas på plats.
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