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Den anvisade tomten 
bryter barockparkens 

axel-mönster 
genom att träda in 
i gaturummet med  

knappt en och en halv 
meter.

Tomtgränsen 
extruderas till en 
volym och klipps 

längs gränsen mellan 
gatan och parken 

- bildandes en park- 
samt gatuvolym. 

Parkvolymen 
anpassas till 

parkens uppskurna 
former, vilket också 

ger en öppenhet 
som leder in den 
förbipasserande.

Som en symbol för 
den järnvåg som en 

gång stått på platsen 
tippar respektive tak 
i ned mot mötet dem 
emellan, skapandes 
en visuell balans och 

jämlikhet.

Platsen Dualitet Flöden Järnvågen

I århundraden av förändring har Brunnsparken förblivit en central plats. Dess berättelse är också en av 
konstant föränderlighet - från hamn, järnvåg, sockerbruk, brunnsanläggning, badhus, fontän och palats 
till vad den är idag - en komplex plats där demokrati, kommers, gatukultur, vila och kollektivtrafik möts 

och överlappar varandra. 

Den anvisade ytan avviker från parkens uppskurna barockform genom att dess gräns överlappar med 
gaturummet. Således öppnas möjligheten att låta kiosken representera vad Brunnsparken är i staden 
– en plats som väller in i stadens stråk, bryter av och bjuder in till en paus i farten. Därav delas kiosken 
längs med denna gräns och representerar Brunnsparkens två samtidigt förekommande tillstånd - 

vila och rörelse, som på platsen är oåtskiljbara från varandra. 

Parkvolymen anpassas till parkens uppskurna former vilket också ger en öppenhet som leder in den 
förbipasserande. Gatuvolymen går parallellt med husfasaderna. De får varsin öppning och fungerar 
därmed som sin representation, den som är på språng kan handla från gatusidan medan den som har tid 
för en paus kan gå genom i parken. De dubbla öppningarna gör att man ser genom kiosken, bidragandes 

till platsens öppenhet.

Dualiteten mellan volymerna förstärks genom att luta taken mot varandra. Som en symbol för den 
järnvåg som en gång stått på platsen tippar respektive tak i ned mot mötet dem emellan, skapandes en 
visuell balans och jämlikhet. Fasader och tak är av en infärgad rostfri plåt som relaterar till befintliga 
planteringskärl, men med en glans och ytbehandling som utmärker kiosken. Öppningarnas skärmtak 
pryds med ovanpåliggande skyltar likt Göteborgs kulturbyggnader, signalerandes Brunnsparkens 

betydelse för staden
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Teknisk beskrivning

Materialprov

Kiosken fungerar både konceptuellt 
och konstruktivt som två volymer 

– respektive volymelement 
konstrueras i skyddat klimat i fabrik 

och transporteras till platsen där 
platsarbetet består av gjutning av 
betongplatta, sammanfogning av 

volymer samt anpassning av tätskikt 
och vattenavrinning. 

Volymelementen är uppbyggda med 
bärande prefabricerade modulväggar 
med luftad plåtfasad, samt bärande 

prefabricerade takelement med luftat 
plåttak. Tätskiktet på respektive 
volymelement är överstort mot 

delningsskarv och anpassas och 
ansluts på plats mot vinkelränna. 

Fasaden består av infärgade rostfria 
plåtkassetter, typ FMH Rimex. Det 
rostfria stålet står emot korrosion 

och är 100% återvinningsbart. 
Valet av mönster och infärgning är 
avvägt för att relatera till befintliga 
planteringskärl på platsen samt stå 

emot väder, vandalisering och slitage. 

Infärgade rostfria 
plåtkassetter, typ FMH 
Rimex
Plåtläkt, vertikalt/
horisontellt
Vindduk typ Isola Tyvek
Bärande prefabricerad 
modulvägg, ingår I 
volymelement
Diffusjonsspärr
Installationszon
Plywood, gipsskiva alt. 
Våtrumsskiva
Färdigmålning alt 
kakelsättning med 
bakomliggande tätskikt

Infärgade rostfria plåtkassetter,
typ FMH R  imex
Bärläkt / ströläkt av vfz/rf plåt
Tätskikt
Marinplywood
Luftningsläkt av vfz/rf plåt 
Vindduk typ isola tyvek
Bärande prefabricerat takelement, 
ingår I volymelement
Diffusjonsspärr
Installationszon
Plywood, gipsskiva alt. 
Våtrumsskiva
Färdigmålning

Luftning

Bakomliggande 
dropplåt/tätning
Insektsnät

Rostfri helsvetsad 
vinkelränna  av plåt, typ 
FMH Rimex

Volymelement, 
delning av stomme 
- rostfri helsvetsad 

vinkelränna, stuprör 
och anslutningsbeslag 

monteras på plats. 
Tätskikt på respektive 

volymelement är överstort 
mot delningsskarv och 

anpassas och ansluts på 
plats mot vinkelränna

Stödläkt, I lutning

Hakklammer
Underbeslag

Säkerhetsjalusi 
med infällda 

styrskenor
Högblank rostfri

Skylt av fristående 
bokstäver
Högblank rostfri

Horisontell avbärare och 
stomme till bärning av 
skylt
Högblank rostfri

Vertikalgående 
motoriserad skjutlucka 

med fast överdel, 
ansluten till horisontell 

rostfri avbärare


