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Vid ombyggnationen av Brunnsparken 2020 gjordes utgrävningar vilket gav intressanta fynd. De planteringskärl som idag 
bildar gångstråk genom parken symboliserar kvarlevorna från de skepp som genom historien passerat kanalen, som nu-
mera valt Brunnsparken till sin fasta hamn och viloplats. Nu har det påträffats ytterligare ett fynd, en större del av ett av 
skeppsvrak har hittats, “Skrovet”. Vraket kommer precis som de andra kvarlevorna att lägga till i Brunnsparken för att 
tillföra ljus liv och rörelse.

Skrovet är utformad för att samspela med resten av parkens geometriska formspråk och material. Samtidigt utmärker 
den sig med sin höga volym och unika fasad. Kioskens vinklar och fönstersättning syftar till att bibehålla så mycket av 
de siktlinjer och rumsligheter som finns på platsen idag, utan att bryta några rörelsemönster. Den avsmalnande volymen 
tillåter människor att stanna upp utan att stoppa resten av flödet. Luckan mot norr bjuder in besökare till en rumslig ser-
vering i samspel med parken, samtidigt som luckan mot den intilliggande hållplatsen gör det möjligt att snabbt stanna till 
mellan spårvagnarna.

“När stora hamnkanalen i Brunnsparken började grävas ut år 1620 var det knappast någon som trodde att det här var 
början på det som skulle bli Skandinaviens största hamn” 

Den tydliga kopplingen mellan Brunnsparken och den intilliggande kanalen betraktades som projektets starkaste attribut 
och ligger som grund till dess skrovliknande form. Därmed fick även vattnet en betydelsefull roll i utformningen av fasa-
den. Inspirationen till mönstret hittar man inte längre bort än i den intilliggande kanalen. Det är nämligen en imitation av 
det livliga mönster som syns på båtarnas skrov när vattnet, likt en prisma, leker med ljuset. Mönstret stansas ut ur mäss-
singsplåtar och monteras med distans som ett dekorativt skal utanpå den riktiga fasaden. För innanför mässing manteln 
döljer sig ett klimatskal av trä, behandlat med järnvitriol. Den stansade mässingen är bakbelyst vilket förstärker fasadens 
uttryck men också för att skänka trygghet till platsen när mörkret faller. Med den utanpåliggande plåten finns dessutom 
möjligheten att byta ut plåten och anpassa byggnaden efter event, högtider och efter tiden vi lever i. Detta gör byggna-
den dynamisk, tidlös och hållbar under en längre tid. 

Leveranser till och från plasten sker vid entrédörren som är belägen in mot serveringsdelen så att en cykel har möjlighet 
att stanna upp utan att störa flödet av människor vid perrongerna. Det gjuts en platta i betong på platsen, klimatskalet i 
trä kan tillverkas på annan plats och lyftas in, plåten monteras när stommen är på plats.

Skrovet är förslaget på att ge Brunnsparken något att kännetecknas för - En trygg mötesplats och självklar symbol i Göte-
borgs centrum där man möts upp, tar en fika eller stannar upp i rusningen för en kaffe i väntan på nästa spårvagn.
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SKROVET

Teknisk beskrivning 

Grundläggning på:
Marksten
Grundläggningssätt:
Platta på mark

Vertikala Bärverk:
Trä
Bjälklag:
Trä
Takstolar/balkar:
Trä

Ventilation:
Mekanisk till/frånluft

Utvändiga material:
Träpanel och 
Mässingpanel

Underlagstak:
Råspont

Takbeläggning:
Papp
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