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Kort om tävlingen 
Göteborgs Stad med Fastighetskontoret som arrangör bjöd 
hösten 2022 in till en allmän projekttävling för gestaltning av en 
ny cafébyggnad i Brunnsparken. Tävlingen har genomförts av med 
stöd av Sveriges Arkitekter.

Om tävlingen
Göteborgs Stad med Fastighetskontoret som 
arrangör bjöd hösten 2022 in till en allmän 
projekttävling för gestaltning av en ny cafébyggnad i 
Brunnsparken. Tävlingen har genomförts av med stöd 
av Sveriges Arkitekter. 
Den nya byggnaden ingår i en större upprustning av 
parken, som år 2020 i övriga delar färdigställdes med 
nya upphöjda planteringar, träd, möblering och belys-
ning. Brunnsparken är ett av få gröna stadsrum inom 
Vallgraven, och en av stadens mest vitala, befolkade 
och trafikerade platser. Trycket på platsen är stort, 
med höga trafik- och fotgängarflöden längs omgi-
vande huvudgator samt flera gångstråk genom par-
ken. Parkens dignitet i centrala Göteborgs stadsbild 
och stadsidentitet med sitt läge mitt i den historiska 
stadskärnan, ställer höga krav på gestaltning av en ny 
byggnad i miljön. 

Brunnsparken ligger inom ett område av riksintresse 
för kulturmiljövården och är utpekad i kommunens 
bevarandeprogram. Platsen har ett synnerligen 
rikt förflutet - här finns ett minne från såväl 
handel- och industrihistoria som från 1800-talets 
parkhistoria. Redan under fästningsepoken på 

1600- och 1700-talen ingick platsen i stadens mest 
centrala stadsrum. Där cafébyggnaden ska stå finns 
fornlämningar under mark i form av grundläggning 
från den gamla järnvågen, som inte får påverkas av 
ny byggnation. I början av 1800-talet, omvandlades 
platsen till park, med en hälsobrunn som blev 
välbesökt. Bland omgivande byggnader kan nämnas 
Palace Hotell, ursprungligen ett sockerbruk ritat av 
Carl Hårleman. Flera väl gestaltade byggnader från 
1700-, 1800- och 1900-talen ingår i rutnätsplanen 
närmast parken.

Uppgiften för tävlingen har varit att föreslå en väl ge-
staltad och genomförbar cafébyggnad i Brunnsparken 
med en yta om max 25 kvm. I uppgiften har det även 
ingått att föreslå placering av byggnadsvolymen inom 
en anvisad och förberedd yta om 42 kvm. 

Målsättningen är att förslaget ska stärka Brunns-
parkens funktion som trygg mötesplats genom en 
välkomnande och tillgänglig arkitektur. Vidare ska 
cafébyggnaden vara beständig över tid och i material 
som är hållbara och åldras vackert. Byggnaden ska 
även bli ett nytt blickfång, ett landmärke i den lilla 
skalan i kraft av sin omsorgsfulla gestaltning.

Funktionella krav / sammanfattning 
av lokalprogrammet 
Ett antal funktionella krav låg till grund för tävlings-
uppgiften. I korthet ställdes krav på att byggnaden 
ska vara anpassad för åretruntbruk, och vara flexibel 
för olika verksamhetsutövares behov. 

Den ska kunna produceras på annan plats för att 
minimera byggtiden i parken. Interiören ska rymma 
ett litet men välutrustat beredningskök, personaltoa-
lett med möjlighet till ombyte samt varumottagning 
och soprum. 

En intilliggande yta för uteservering angavs i pro-
grammet, men möblering ingick inte i uppgiften. I 
programmet ingick inte krav på att platser för café-
gäster ska finnas inne i byggnaden.

Efter tävlingen 
Vinnande förslag ska efter avslutad tävling utvecklas 
vidare med utgångspunkt i juryns medskick, och i 
nära dialog med beställare och entreprenör. Arrang-
ören avser att förhandla med vinnarna om uppdra-
get att ta fram fullständiga arkitekthandlingar för 
cafébyggnaden.
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God arkitektonisk helhetsverkan 
Hur väl: 
• förslaget visar en arkitektonisk verkshöjd och 
estetisk omsorg i sin gestaltning - från helhet till 
detaljer och materialval. 
 
Målpunkt och mötesplats  
Hur väl: 
• förslaget lever upp till målsättningen om att-
raktiv arkitektur. 
• byggnadsgestaltningen fungerar i relation till 
trygghetsaspekter på platsen.   
 
Begränsat klimatavtryck och  
långsiktig förvaltning 
Hur väl: 
• utformning och materialval stämmer överens 
med hög ambition om begränsat klimatavtryck 
utifrån livscykelperspektiv. 
• förslaget bedöms kunna utvecklas/anpassas 
för olika verksamheter. 
• materialval och byggnadsverk är gestaltat med 
hänsyn till förvaltning avseende skötsel, drift, 
underhåll.

Bedömningskriterier 
Juryn har granskat och bedömt förslagen utifrån de kriterier som 
utan inbördes ordning legat till grund för tävlingen, samt utifrån 
tävlingsprogrammets förutsättningar:

Universell utformning 
Hur väl: 
• förslaget är utformat för att fungera för alla 
och utgår från principerna om universell utform-
ning.

Platsförankring och identitet 
Hur väl: 
• förslaget bidrar till platsens identitet. 
• gestaltningen bygger vidare på platsens 
mångfald av historiska och nutida berättelser.

Ekonomi 
Hur väl: 
• förslaget bedöms kunna genomföras inom 
angivna ekonomiska ramar.

De förslag som inte godkändes uppfyllde inte kraven 
för godkännande, och var antingen inkompletta, för-
fattade på annat språk än svenska eller hade lämnats 
in på ett felaktigt sätt.

Jury och sakkunniga referensgrupper 
Tävlingen var öppen för alla. Tävlingsförslagen har 
bedömts och vinnaren har utsetts av en jury beståen-
de av åtta personer:  
 
• Charlotte Karlsson, fastighetskontoret Göteborgs 
Stad, projektledare och juryns ordförande. 
• Lisa Dickson Dolietis, fastighetskontoret Göte-
borgs Stad, fastighetsförvaltare. 
• Anna Reuter Metelius, stadsbyggnadskontoret 
Göteborgs Stad, projektledare stadsutveckling på 
planavdelningen. 
• Mattias von Geijer, stadsbyggnadskontoret Göte-
borgs Stad, arkitekt på byggavdelningen. 
• Johan Rehngren, park- och naturförvaltningen, 
Göteborgs Stad, stadsträdgårdsmästare. 
• Peter Elheim, park- och naturförvaltningen Göte-
borgs Stad, chef parkenheten. 
• Susanne Ramel, arkitekt SAR/MSA, utsedd av 
Sveriges Arkitekter. 

• Oskar Ivarsson, landskapsarkitekt LAR/MSA, 
utsedd av Sveriges Arkitekter.

Processledare och jurysekreterare: Åsa Bexelius 
och Anna Forsberg, arkitekt LAR/MSA, Sveriges 
Arkitekter. 

Projektledare för tävlingen: Charlotte Karlsson, 
fastighetskontoret Göteborgs Stad. 

Tävlingsfunktionär: Diana Franzén, inköpssamord-
nare fastighetskontoret Göteborgs Stad.

Juryn har konsulterat sakkunniga referensgrupper av-
seende kulturmiljö, trygghet, tillgänglighet, storkök, 
hållbarhet, genomförande, ekonomisk kalkyl samt 
verksamhet. 

Framtagande av tävlingsprogram 
Tävlingsprogrammet författades av Charlotte Karls-
son och Anna Reuter Metelius, Göteborgs Stad med 
stöd av Sveriges Arkitekter. 

Därutöver har ett flertal personer deltagit i idéarbete 
och diskussioner och juryn har granskat programmet.

Genomförande  
av tävlingen  
Tävlingen var öppen för alla. Tävlingsspråket var svenska. Tävlingen 
startade den 1:a september 2022 och avslutades den 13:e oktober 2022. 
117 tävlingsbidrag lämnades in varav 112 godkändes för bedömning. 
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Juryns generella 
bedömning 
Jurygruppen konstaterar ett mycket stort intresse för att vara med 
och gestalta Brunnsparkens cafébyggnad och är imponerad av 
mängden gediget och omsorgsfullt material som har producerats. 
Det är med stort intresse som gruppen har studerat alla förslag och 
utvärderat hur väl de uppfyller bedömningskriterierna, vilka har 
varit vägledande under hela juryarbetet.

Stadsrummet och parkrummet. Det är 
stor skillnad på karaktären hos det storskaliga urbana 
stadsrummet runt Stora Hamnkanalen och det 
mer intima parkrummet i Brunnsparken. Förslagen 
uppvisar på ett intressant vis olika förhållningssätt 
till de olika stadsrummen, och relaterar med särskild 
tydlighet till antingen stadsbebyggelsens eller parkens 
skala. Vissa bidrag har en imposant karaktär som 
ansluter till det mer storskaliga stadsrummet, medan 
andra har ett mjukare, mer parklikt uttryck.

Byggnaden som identitetsskapare  
Juryn har i sitt bedömningsarbete sökt efter en 
byggnad som stärker platsens identitet och som har 
potential att bli ett nytt landmärke i Brunnsparken. 
Bland bidragen finns en imponerande bredd och 
en stor andel av förslagen kännetecknas av omsorg, 
lekfullhet och kreativitet. Ett antal förslag bygger 
vidare på den platsspecifika identitet som skapas av 
omgivande byggnader, skulpturer och vegetation. 
Andra bidrag bedöms mer generella i sitt uttryck och 
stärker inte i samma utsträckning platsens särart. 

Kulturmiljön har varit betydande i 
bedömningsarbetet. Ett stort antal bidrag förenar ett 
starkt eget uttryck med tydlig inspiration från det 
historiska sammanhanget. Bland bidragen syns till 
exempel referenser till formspråk hos såväl äldre som 
moderna kiosker, till olika material och kulörer som 
finns i byggnader eller konstverk på platsen, eller till 
den göteborgska bebyggelsekaraktären.

Relationen till parken och 
byggnaderna som trygghetsskapare.  
Byggnadens relation till parken har varit viktig 
i juryns diskussioner. Den ska fungera i relation 
till parkens gestaltning: platser, stråk, skala och 
växande trädkronor, samt till befintliga objekt 
som planteringslådor, belysning och möblering. 
Byggnaden ska även uppfattas som en inbjudande 
mötespunkt som bidrar till livet i parken. Ett stort 
antal förslag öppnar sig på ett förtjänstfullt sätt mot 
parken och ger möjlighet för cafépersonal samt 
besökare att se och synas, tack vare välplacerade 
fönster och serveringsluckor. Andra byggnader 
uppfattas som mer slutna och det är otydligt var 

betjäningen finns. Några av cafébyggnaderna är väl 
stora och skulle med fördel kunna skalas ned något 
för ett nättare uttryck i relation till parken.

Omsorg om personal, café- och 
parkbesökare. En betydelsefull fråga för juryn 
har varit att byggnaden både ska uppfylla de krav 
som ställs från verksamheten och fungera för parkens 
besökare. Trots det lilla formatet ska interiören 
fungera som kök och för försäljning. En del av 
förslagen visar planlösningar som gör det möjligt 
att sitta eller stå och fika inne i byggnaden. Denna 
funktion ingår inte i programmet och juryn ställer 
sig tveksam till att besökare ska kunna gå in såväl av 
trygghets- som av utrymmesskäl. I exteriören är varje 
detalj viktig för att visa omsorg om den som handlar 
eller vistas i parken för en stunds avkoppling. Det 
finns några förslag som kännetecknas av en särskilt 
omsorgsfull och hantverksmässig detaljering, med 
exempelvis fönsterinfattning i trä, detaljerade luckor, 
bänkar, disk och väderskydd. 

Sammanfattningsvis har juryn under 
processens gång med stor inlevelse granskat och 
utvärderat de 112 godkända tävlingsbidragen utifrån 
förslagens arkitektoniska kvaliteter, funktionskraven 
samt relationen till parken och övriga stadsrummet 
runtomkring. 
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Janus Johanna

Fikastället

Parklyktan Lyktornas 
drottning

Vännen till Johanna

Sommarregn

Väsen

Silhuett, Kronan på verket Boské

Rödmönja

Juryn vill särskilt framhålla följande tio förslag  
(utan inbördes ordning) som har bedömts 

särskilt starka i relation till kriterierna samt ovan 
viktiga aspekter, och därför har funnits med 

länge i juryns diskussioner.
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Andra plats i tävlingen  
Går till Vännen till Johanna av förslagsställare Wir 
Arkitekter AS. En prissumma om 80 000 SEK utges 
i andra pris. 
 
Tredje plats i tävlingen  
Går till Janus av förslagsställare Manthey Kula AS. 
En prissumma om 50 000 SEK utges i tredje pris. 
 
Två hedersomnämnaden  
Utan inbördes ordning ges till följande förslag: 
 
• Johanna av förslagsställare KFA Arkitekter AB. 
 
• Fikastället av förslagsställare Bracht, Cooper & 
Ljungar Architects. 

Uppgifter om förslagsställare är hämtade från förslagens 
namnsedlar, vilka bröts först efter avslutad bedömning. 
Samtliga förslag går att ladda ned från Göteborgs Stads 
hemsida samt från arkitekt.se/tavling. 

Arrangören vill rikta ett stort tack till 
alla tävlingsdeltagare!  
Göteborgs Stad vill tacka alla tävlingsdeltagare, inte 
minst alla dem som det inte varit möjligt att belö-
na med en prissumma. Det stora engagemang och 
arbete som lagts ner av de tävlande har tillsammans 
utgjort ett betydelsefullt underlag för jurygruppens 
diskussioner och samtal. Det har berikat bedöm-
ningsprocessen och gjort den lärorik för samtliga 
inblandade. Tillsammans utgör förslagen ett brett 
kunskapsunderlag för utvecklingen av Brunnsparken. 

Göteborg, den 15 december 2022.

Juryns beslut   
Efter avslutad bedömning har juryn utsett Rödmönja till vinnare i 
tävlingen om utformning av en ny cafébyggnad i Brunnsparken och 
rekommenderar förslaget till genomförande. Förslagsställaren är 
Högberg Gillner Arkitektur AB. En prissumma om 120 000 SEK utges i 
första pris. Juryn rekommenderar förslaget för fortsatt bearbetning och 
genomförande.

Foto av Brunnsparken från ovan. Foto: Yousef Boussir, fastighetskonoret Göteborgs Stad.
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Vinnare  
Rödmönja 
 
Förslagsställare: Högberg Gillner Arkitektur AB genom arkitekter 
SAR/MSA Aron Wändahl Högberg och Benjamin Gillner.

Rödmönja är en djärvt formad byggnad som genom 
sitt formspråk skapar en stark förankring i platsens 
kontext. Byggnaden täcks av järnpigmenterad 
falsad plåt vilket ger associationer till järnvågen 
och Göteborgs historiska taklandskap. Juryn 
vill särskilt framhålla den mycket inlevelsefulla 
gestaltningen, där varje fasad är utformad med 
hänsyn till det stadsrum den vänder sig mot. 

Rödmönjas organiska form samspelar med parken 
såväl som med det omgivande stadsrummet. Ett 
högrest hörn annonserar cafébyggnaden på håll och 
lägre mjukt kurvade partier bjuder in och välkomnar 
de som rör sig nära. Den svängda takformen ger 
rum åt trädkronan intill som över tid växer samman 
med byggnadens siluett. Ett smalt tak mot Södra 
Hamngatan ger väderskydd för den som väntar 
på spårvagnen eller vill handla något i farten. 
Välplacerade fönsteröppningar skapar genomsikt 
mot parken och bidrar till upplevelsen av trygghet 
och överblickbarhet. Genom sin iögonfallande 
och lekfulla form, enhetliga fasadmaterial samt 
omsorgsfulla detaljering bedöms Rödmönja stärka 
parken som mötesplats och bli ett vackert landmärke 
i den lilla skalan. 

Ur hållbarhetssynpunkt är valet av trästomme 
positivt. Plåtfasaden ger ett relativt högt 
klimatavtryck initialt men är samtidigt ett tåligt 
och lättskött material som håller över tid. Juryn 
har även lyft fram att Rödmönja kan byggas på ett 
rationellt och enkelt sätt. En snillrik konstruktion av 
limträbalkar och plåtfasad gör den organiska formen 
genomförbar. 

Sammanfattningsvis bedömer juryn att Rödmönja 
uppvisar ett tydligt och övertygande grepp som 
förvaltar platsens värden väl. Förslaget bedöms 
fungera ur verksamhetsperspektiv och tåla platsens 
intensitet. Juryn är övertygad om att förslaget går 
att bearbeta vidare utan att tappa den arkitektoniska 
idén. 

Att utveckla vidare i fortsatt process:
 
• Storlek. Volymen behöver skalas ned och justeras åt 
vissa håll för att bli mer anpassad till platsen.
 
• Mått mellan fasaden och objekt i parken. Det ska vara 
möjligt att med enkelhet röra sig runt hela byggnaden. 
 
• Fönstret mot hållplatsen. Det behöver undersökas 
om det kan breddas för ännu bättre överblick och 
genomblick.
 
• Materialens detaljutformning samt kulör behöver 
studeras vidare. En robust fasad är av stor vikt för 
att byggnaden ska kunna tåla slitage och åldras 
väl på platsen. Ett noggrant genomförande av de 
byggnadsspecifika detaljerna är av största vikt i 
byggskedet. 
 
• Vissa kompletteringar såsom avrinningsränna, 
integrerad skyltning, skärmtak och disk vid luckan 
behöver läggas till och utformas speciellt för denna 
byggnad. Serveringsluckan behöver utvecklas 
avseende omsorg om besökaren, detaljering och 
material. Kompletteringar och anpassningar ska göras 
med ett särskilt beaktande av universell utformning.
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Vännen till Johanna är en byggnad med kvadratisk 
plan som får sin starka identitet genom sin 
välformade taksiluett, bestående av ett valmat tak 
med högrest lanternin. Fasadmaterialets liggande 
rödmålade trälameller hjälper till att nyansera 
och förstärka formen. Förslaget är utformat 
med inspiration från historiska kiosker, vilket 
kommer till uttryck både i formspråket och i det 
hantverksmässiga utförandet. 

En intressant detalj är att lamellerna kan vinklas för 
att reglera ljusinsläpp vilket gör solavskärmningen 
till en integrerad del av fasaden. När det är mörkt 
silas ljuset genom lamellerna och gör att byggnaden 
väcker associationer till en lykta i parken. Den röda 
träfasaden har skulpturala kvaliteter och ger samtidigt 
byggnaden ett varmt och inbjudande uttryck. 

Vännen till Johanna har relativt stora och lågt 
placerade fönsterpartier åt tre håll vilket är positivt 
för både tillgänglighet och upplevelsen av trygghet. 
Det finns stora fördelar ur hållbarhetssynpunkt 
med att byggnaden är i trä, både för det låga CO2-
avtrycket som materialet ger och för att träet är 
enkelt att underhålla. 

Juryn konstaterar att Vännen till Johanna är ett 
omsorgsfullt utformat, snillrikt och till stora 
delar övertygande förslag, men att byggnadens 
förankring till platsen är något svag då den har en 
mer lantligt robust än urban karaktär. Juryn anser 
likaså att byggnaden är lite för stor och skulle behöva 
omarbetas för att fungera bättre i relation till parken. 
Det finns också frågor rörande drift, underhåll 
och genomförbarhet kopplade till de justerbara 
trälamellerna. 

Vid ett genomförande av Janus är det en stor 
utmaning att få till de speciella och exklusiva 
detaljerna. Avslutningen av koppartaket mot fasad 
är mycket viktig, likaså att fasadens terrazzomaterial 
inte liknar en vanlig betongvägg. Fasaden är lättskött, 
men betong är samtidigt negativt ur klimatsynpunkt. 
Det finns också en rad praktiska frågor som 
vattenavrinning, miljökonsekvenser av koppartaket 
och installationer som behöver hanteras. 

Andra plats  
Vännen till Johanna 
 
Förslagsställare: Wir Arkitekter AS genom Fredrica Sällström, 
Jeannette Wikström, Tiago Sjöblom Tavares, Lene Raanæs
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Janus är en djärv och nytänkande hybrid mellan 
byggnad och skulptur. Formen upplevs som ett 
skulpturalt och helgjutet stycke som utstrålar 
beständighet och formsäkerhet. Byggnaden 
har potential att bli ett landmärke och en 
signaturbyggnad, både i Brunnsparken och för hela 
Göteborg.  

Byggnadens volym- och materialbehandling har en 
hög grad av raffinemang. Janus kvadratiska planform 
har i två av hörnen brutits upp av det kopparklädda 
taket, som med en mjuk och böljande form ger 
spänning åt byggnaden. Spelet mellan de smala 
fönstrens glasytor, takets ärgade kopparplåt och 
fasadens grönskimrande terrazzomaterial har i det 
närmaste poetiska kvaliteter.  

Janus har något extra som gör att den kan bli en ikon, 
en identitetsskapare eller rentav en vattendelare. 
Byggnaden blir med sin tydliga och skulpturala form 
ett ankare i den inre hamnkanalen - men slutenheten 
väcker frågor om hur stadslivet påverkas. De 
smala fönstrens placering i varsitt hörn skapar inte 
genomsikt genom byggnaden. Den helt slutna väggen 
mot Södra Hamngatan riskerar att kännas avvisande 
och stängd. 

Tredje plats 
Janus  
 
Förslagsställare: Manthey Kula AS genom Beate Hølmebakk, Per 
Tamsen, Simon Indrehus Furuli, Kristoffer Sekkelsten, Jelle Boone
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Johanna är ett träffsäkert förslag i såväl form 
som i skala och uttryck. Den rektangulära 
byggnaden är expressiv och välkomponerad 
med sitt asymmetriskt höga och spetsiga tak. En 
spännande kontrast uppstår mellan den robust 
beständiga kopparfasaden och serveringsluckans 
och interiörens trämaterial. Juryn ger en särskild 
eloge för den fina och genomarbetade fysiska 
modellen.

Gestaltningen är genomarbetad från helhet till 
minsta detalj. Det yttre skalet av kopparplåt åldras 
med patina och förankrar byggnaden väl till platsen 

Hedersomnämnande
Johanna 
Förslagsställare: KFA Arkitekter AB genom Fabian Sahlqvist, Anders 
Natt och Dag, Kristoffer Bilet

både historiskt och stadsbildsmässigt. Den ärgade 
kopparplåten återfinns i Brunnsparken, både i 
statyn Johanna och i flera omgivande byggnaders 
tak. I den vackra och genomtänkta utformningen av 
väderskydd, bänk och skyltning uttrycks en omsorg 
och inlevelse i cafébesökarens behov. Det är likaså 
positivt att det går att se genom byggnaden längs 
långsidornas försäljningsluckor, som även är mycket 
väl omhändertagna i gestaltningen. En svårighet 
med materialvalet koppar är att det har negativa 
konsekvenser för miljön. 

Juryn ser i Fikastället en konsekvent utförd idé, 
där såväl helhet som detaljering är omsorgsfullt 
genomarbetade. Arkitekturen är lekfull och 
dekorativ vilket passar en mindre cafébyggnad, 
och uttrycket uppfattas nutida med en 
blinkning till äldre kioskers luckor, markiser och 
baldakiner. Juryn ger en särskild eloge för den 
fina och genomarbetade fysiska modellen.

En byggnad som med lätthet och lekfullhet tar sig 
an platsen - och vars form ger associationer till en 
blomma. Fasadens bågformade mönsterbearbetning 
väcker intresse, och den grönmålade stålplåten 
förankrar byggnaden väl i parken. De fällbara 

Hedersomnämnande
Fikastället 
Förslagsställare: Bracht, Cooper & Ljungar Architects genom Dan 
Ljungar Cand. Arch, arkitekt MAA, Nicolas Cooper, Cand Arch. RIBA, 
Jeppe Benjamin Bracht, Cand. Arch., arkitekt MAA

luckorna på alla sidor gör att byggnaden 
upplevs vänlig och inbjudande, samtidigt som 
de gör byggnaden föränderlig över dygnet och 
signalerar när caféet är öppet. Nattetid skimrar 
belysningen vackert genom de nedfällda luckornas 
perforeringar. Samtidigt som de snillrika luckorna 
fyller en funktion och gör formen intressant, är 
de dock problematiska ur förvaltningssynpunkt. 
De uppfällda och utstickande luckorna tar även 
stor plats i anspråk. Den kvadratiska byggnadens 
platta tak med uppstickande kant är bra ur 
installationssynpunkt men det finns samtidigt risk 
för ansamling av skräp.

SKISSBILD Johanna



Samtliga förslag
Aether 
JOAKIM HÄGGSTRÖM ARKITEKTKONTOR AB 
Tea Druskovic 
Fredrik Norberg 
Helena Maripuu 
Joakim Häggström

Baldakin 
Daniel Odentia 

Basilika 
Arch Trans Consulting AB 
Rolf Johansson

Blomman i parken 
ANDERSSON & STARE ARKITEKTER AB 
Oskar Stare  
Julius Andersson 
Sofia Jönsson 

Blur Box 
EGA Erik Giudice Architects 
Erik Giudice 
Ludvig Sernhede 
Åke Henriksson

Boské 
02landskap, ELU (Konstruktion) 
Ulrika Gunnman, My Lekberg Hellström, 
Emma Skottke, John Lind,  
Ingrid Zetterlund, Sabina Richter,  
Amanda Sagemo 

Brunn 
Gisselberg Arkitekter AB 
Marja Gisselberg 
Mutaz Al-abtah 
Anthony Urwin

Brunnsparken Boogie Woogie 
Vilborg Arkitekter  
Anna Kawai, Lisa Hermansson,  
Gianluca Convertini, Måns Eriksson,  
Sandra Andersson, Carl Christofferson, 
Ola Ederborn, Ellen Levin

Brunnsparksporten 
Jim Brunnestom

Brunnskaffe 
Tierra architecture 
Javier Gutierrez Sainz

Bränning 
OKK+, Office Karolina Keyzer
Karolina Keyzer, Emma Lindegård, 
Hugo Losman Nädele, Sebastian 
Geidemark, Sanna Karlsson, Sofie 
Tolf , Carl Lagerkvist, Sara Hellgren, 
Jimmy Ibrahim, Teo Losman Nädele, 
Diana Wagner

Café Arom 
David Edlund



Café Blå 
Ola Granli 
Julie Elise Bølstad 
Andreas Bakkebø

Café BRN´s 
Yara K Arkitekter AB 
Yara Karkouh

Cafe Brunn 
Eklund_terbeek architects 
Jenny Eklund 
Dominique ter Beek

Café Brunnen 
Kemppainen Arkitektur 
Sahar Aliakbar 
Saman Aliramei 
Tuula Kemppainen

Cafe Johanna 
Tobias Thiel 
Sven-Erik Jansson

Café Ma 
ATRIO arkitekter  
Sebastian Andersson 
Anna-Mi Karlsudd

Cavallins Brunn 
Fredblad arkitekter 
Visualiserare Animera 
Gustav Jönsson 
Olle Jönsson

Cutting Corners 
Martin Skredsvik 
Henrik Skredsvik

Dit alla stråken leder (är det dags för en kaffe?) 
Sweco Architects Luleå 
Kenneth Eriksson 
Karin Esberg

Doppio 
Sjöblom Freij Arkitekter 
Jacob Sjöblom 
Axel Freij

Driehoeke  
Nina Tran 
Natascha Zwarts 
Jakub Maliborsi 
Simon Wikstöm

En klassisk mötesplats 
Gustav Hultman Studio 
Gustav Hultman



Esters lykta 
White arkitekter AB, Göteborg 
Elin Hultman  
Josef Abrahamsson  
Daniel Hultman

Ett litet trädgårdscafé i parken 
Young Eun Choi 
Audun Fossum

Evergreen 
Praktwerk Arkitekturbyro 
Rolf Svartström

everything brunnsparken all at once 
Josephine Harold 
Justus Schweer

Fikastället 
Bracht, Cooper & Ljungar Architects 
Dan Ljungar 
Nicolas Cooper 
Jeppe Benjamin Bracht

Fjärilsholken 
Blomqvist Arkitekter 
Sofia Fors 
Rebecka Blomqvist 
Julia Fors

Fjärilsluckan 
A-Skara International
Henrik Almquist
Morgane Alonzo

Flanören 
Jernskog Arkitektkontor 
Daniel Peterson 
Malin Skafvenstedt

Flöde genom tid och rum 
Kontrast AB 
Hanif Pourghazian  
Erfan Samadi  
Sandra Azadi

Fontaine 
Rodeo Arkitekter AB, Istad Art Solution AB,  
Visulent AB 
Jenny Mäki, Johan Ljungmark, Philippa Jibing 
Peder Istad, Anne Otterdal 
Britta Wikholm 

Framsidan 
Pelago arkitekter AB 
Helena Ziegler 
Per-kristian Hansson 
Anders Nilsson 
Johannes Wiktorsson

Fågelbo - vilken fågel är du? 
Magnus Ravlo Stokke 
Emil Andre Ulslettenz 



Gloria 
KROOK & TJÄDER ARKITEKTER GÖTEBORG AB 
Karin Axelsson 
Awilla Posay 
Emil Andersson 
Elin Aronsson

Gröna vågen (förslag A)  
a och d Arkitektkontor  
Niklas Granljung, Edit Fuferenda, Ingemar Ohls,  
Jonas Pettersson, Malin Nilsson, Maria Wikström, 
Nathalie Klasson, Oscar Björkqvist, Pernilla Wikstén, 
Rasmus Jonasson, Scilla Wihlborg 

Gröna vågen (förslag B) 
Gatun Arkitekter 
Roger Spetz 
Filipe Pimentel 
Hannah Wilke

Grönt  
Söderberg Söderberg AB 
Per Söderberg 
Anna Söderberg 
Carl Wallin 
Harald Börestam 

Guldkantad tillvaro 
Linda Vendsalu

Göteborgs vardagsrum 
Teodor Javanaud Emdén 
Catherine Papst

Hej BÅ! (gar) 
GWSK Akritekter 
Sven Svensson 
Ellen Carlquist 
Eszter Lukács 
Abel Moro Rialp

Hippurus 
Erdegard Arkitekter AB 
Charlotte Erdegard, Esmeralda Björnsdotter 
Ida Modin, Anna Palm 
Pierre Linger, Dan Söderquist 

I mitten jorden 
Arkitektur & Snickeri Aktiebolag 
Mona Chollet, Rolf Eppens, 
Maria Blanco Matilla, Arvid Jansson, 
Jonatan Nederdal, Rolf Eppens

I ur och dur 
Sweco Architects, Göteborg 
Christophe Ginguené 
Cecilia Rossing 
Hanna Bergquist

Janus 
Manthey Kula AS 
Beate Hølmebakk, Per Tamsen,  
Simon Indrehus Furuli, Kristoffer Sekkelsten, 
Jelle Boone

Johanna 
KFA arkitekter  
Fabian Sahlqvist 
Anders Natt och Dag 
Kristoffer Bilet 



Brunnshuset “Kafé Brunnen”

Johanna Café 
Daniel Braconier Studios AB 
Daniel Braconier

Johannas Café 
Kim Pløhn Arkitekt AS 
Kim Pløhn 

Juvel 
Javier Perez Sota

Järntemplet 
Harryan Arkitektkontor AB 
Pål Harryan

Kafé Brunnen 
Lasovsky Johansson Architects 
Juras Lasovsky 
Hanna Johansson

Kaffe för alla 
Juta Arkitekter 
Emma Larrouy  
Annika Lindberg 
Anna Virén

Kaffepannan 
Björling Arkitektur AB 
Kia Björling, Christina Silfverhielm, 
Therese Arnbert, Alexander Odelberg, 
Johannes Reigo

Kaffevagnen 
Varg Arkitekter 
Kajsa Laring 
Agnes Eidem 
Ivan Segato

Kajutan 
Älvsborgs Arkitektur 
Jonas Svedäng 
Johan Urberg Ramos 
Shapur Akbari

Kaponjär 
Almung Arkitektur & Design AB 
Magnus Almung 
Tyra Wingren Bergman

Kapsylen 
Arkitekterna Krook & Tjäder Halmstad AB 
Olle Johnsson, Erik Marklinder, 
Mark Novotny, Klara Kristensson 
Roger Sandberg

Kioskekôrka 
Navjord Arkitektur AB 
Marcus Abrahamsson Arkitektur AB 
Johan Navjord 
Marcus Abrahamsson



Kontinental 
Schuman Berg Arkitektkontor AB 
Martin Berg 
Matilda Schuman

Kopparpilen 
Enter Arkitektur AB 
Lis Ejdemo 
Elias Sandberg 
Johan Lund 
Johan Ljungqvist

Kronan på verket 
VÄV Arkitekter 
Jenny Lindelöf 
Annica Fagerberg

Lanterna (förslag A) 
Tengbomgruppen AB 
Kajsa Crona, Cecilia Bohm, Raquel Dominigues, 
Frida Ekeblom, Ezgi Güler Tozluoglu,  
Annette Johannesson och Johanna Mattsson

Lanterna (förslag B) 
Studio Peter Bringselius Arkitekt 
Peter Bringselius

Laterna Magica (förslag A) 
Ductus Studio AB 
Patrick Müller, Sofia Rapp 
Andreas Hachen, Marcel Hauert 
Axel Bluhme

Laterna Magica (förslag B) 
Appell Arkitektkontor 
Gustav Appell 
Erik Schönning 
Jakob Fältskog 

Loki 
Nika Lundvall 
James Payne

Lyktan 
Forslunds Arkitekter AB 
Stefan Forslund 
Tove Grönroos 
Anna Grundmark

Lyktan - ljus och värme 
Inobi AB 
Anna Nyborg Lafveskans 
Peter Sallmén 
Emma Frykberg 
Emilie Loberg

Lys upp! 
Felicia Raunås 
Nora Reis 
Lorenzo Mulatero 
Rikard Murgård

källan 
ROLF DESIGN & ARKITEKTUR AB 
Rolf Andersson 
Pier Francesco Galuppini 
Isabel Vilela



Madame Baroque 
Sarah Samuelsson 
Ane Torgård

Marklyft 
Liljewall arkitekter 
Irma Gerhardsson, Johanna Ericson 
Johan Löwegren, Ann-Marie Ejlertsson 
Alicia Sundell, Karl-Johan Bexér 

Moka 
Kaminsky Arkitektur  
Joakim Kaminsky, Edouard Boisse 
Luísa R. Merlo, Alexander Sehlström (WSP) 
Inês Moreira, Tea Nygren

När vinden ligger precis rätt 
Gatun Arkitekter AB  
Roger Spetz 
Filipe Pimentel  
Vilma Weinstock

Nyfiket 
NOI Arkitekter 
Fredrik Ludvigsson 
Fredrik Granfors 
Emelie Doverbo 
Fredrik Simu 

Olle 
Dan Rahmqvist AB 
Dan Rahmqvist 

Oppna 
Vinnes Arkitekter 
Stian Vinnes Fammestad 
Phoebe Chu  
Edvard Glaszerbrook

Palace i Parken 
Studio Moi  
Adam Lind 
Andreas Bergström 
Johan Dahlberg 
Linn Johansson

Paradiset 
Albin Haggren 
My Zetterquist Helger

Paradiso 
Dahlberg Busnardo arkitektur & landskap AB 
Mattias Dahlberg 
Annapaola Busnardo 

Parklyktan Lyktornas drottning 
Hugo Henriksson 
Albin Aldén

Paus och möte 
Bremme Arkitektur & design 
Calle Bremme



Qahwa 
Erséus Arkitekter AB 
Pär Ekman

Reminiscence 
ASKA architects AB 
Polina Sandström 
Madeleine Klingspor 
William Wikström

Reminiscens 
Waelgaard Salim Arkitekter AS 
Alexander Salim 
Siri Wælgaard

Rödmönja 
Högberg Gillner Arkitektur AB 
Aron Wändahl Högberg 
Benjamin Gillner 

Silhuett, Kronan på verket 
Crux Arkitektur  
Tarjei Forseth 
Simen Ekeberg 
Maia Hodne 
Isabel Martínez Moratalla 
Sigrid Bjørkum

Skrovet 
Adam Sparw 
Wille Petersson

Snäckan 
Wahlström & Steijner Arkitekter AB 
Jürgen Wahlström 
Helene Wallberg 
Olivia Malm 
Filip Wahlström

Sommarregn 
Johan Wegbrant Arkitektur AB 
Johan Wegbrant 
Martin Lindholm

Stadskiosk 
Semren & Månsson Arkitekter 
Damiano Maurizi 
Simon Viklund

Stamhaket 
Fahlander Arkitekter 
Linda Lindstrand, Mats Fahlander,  
Karin Kirchmeier, Daniel Oliviusson, 
Hjalmar Wedholm, Jule Milz,  
Erika Vegerfors

Svall 
Arkivist Group AB 
Mats Marnell 
Ivana Komatina 
James Britton 

Symbios 
Yaam arkitekturidé AB 
Jenny Ahlbäck



Tributum 
Reppen Vilson Arkitekter AB 
Fabian Reppen 
Samuel Vilson

Triumf 
POLL arkitektur AB 
Maria Poll

Tänk om kaffe kunde tala 
Obra Editora e Comunicação LTDA 
Michelle Jean de Castro 

Under tidens yta 
Cedervall Arkitekter 
Yupeng Lian 
Kristina Halling

Utvik 
Jack Dalla Santa Arkitektkontor AB 
Jack Dalla Santa 
Hanna Birkeland Bergh 
Hai Jie Tan

Varm gul sol 
Lönnqvist & Vanamo Architects AB 
Max Lönnqvist  
Pilvi Vanamo 
Mårten Kyrklund

Vink-vink 
Christofer Ödmark

Vatten hål 
Firma Adam Gill 
Adam Gill 
Johan Ranch

Vi ses vid tältet 
Ramel Wiklander Arkitekter 
Emma Rasmussen 
Jonatan Hulterström 
Liana Mihailova 
Anne-Charlotte Wiklander 
Catarina Ramel

Vistas 
Sjögren arkitekter AB 
Sven Magnus Sjögren, Anders Malmberg 
Lovisa Smedjebäck Youngström, 
Cecilia Steen, Emil Lundh 
Olof Pettersson

Våg och vitalitet 
VITRAM STUDIO AB 
Noushin Erfani Haghan 
Sergej Reve 
Javad Soghandi 
Benyamin Mashouf 
Navid Erfani

Välkommen in 
L GERVAIS  
Tonje Vestrheim 



Vännen till Johanna 
Wir Arkitekter AS 
Fredrica Sällström 
Jeannette Wikström 
Tiago Sjøblom Tavares 
Lene Raanæs 

Väsen 
AL Studio AB 
Claudia Lozano Altenius, Catrin Frick, 
Inger Bergström, Victor Altenius,  
Karl Sandman, Johan Altenius

Återvunnen räls, solceller och Gogh 
RosenbergArkitekter 
Axel Rosenberg 

Äril 
SKRÅ arkitekter 
Aksel Klintmalm 
Emil Almesjö 
Åsa Landahl 
Med stöd av: Rune Elofsson



Tävlingsutlåtande arkitekttävling 
Brunnsparkens cafébyggnad

Foto av Brunnsparken från ovan. Foto: Alexander Ljungqvist, fastighetskonoret Göteborgs Stad.


