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SITUATIONSPLAN SKALA 1:500

Tydligt formspråk förankrat i platsen
Brunnsparken är en av Göteborgs mest vitala och intensiva platser samtidigt som den 
ligger mitt i den historiska stadskärnan. Den omgivande arkitekturen är spretig men har i 
många fall det gula teglet och som gemensam nämnare. 
 
Paviljongen har med sitt starka formspråk en tydlig identitet och blir ett platsskapande 
smycke i parken. Utformningen är en blinkning till det tidigare brunnshuset med sitt sym-
metriska entréparti och välvda fönster. Fasaderna utförs i gult skärmtegel som knyter an 
till omgivande bebyggelse. Taket i mässing har ett enkelt med kraftfullt uttryck.

Hållbarhet och återbruk
De huvudsakliga ytskikten tegel och mässing är alla förankrade till platsen och åldras 
med värdighet och kräver minimalt underhåll. Paviljongen uppförs med en trästomme 
vilket minskar klimatpåverkan avsevärt. Isolering utförs i organiskt material såsom cellulo-
sa. Återbrukade byggnadsdelar och inredning används i största möjliga mån beroende på 
utbud vid konstruktionstillfället.
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Utrustning
1. Kyl under bänk
2. Frys under bänk
3.Ugn
4. Kylmonter
5. Beredningsbänk
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TEKNIK

RULLJALUSI

KÖK

OMKLÄDNING/WC

Användning
Bygganden utformas enligt programmet med huvudfunktionerna kök, toalett med om-
klädning, förråd och miljörum. Vi har valt att inte inkludera en fullstor handikapptoalett 
för att prioritera byggnadens övriga funktioner och arbetsmiljö. Då byggnaden med sin 
träkonstruktion och öppna plintgrund är helt mobil kan den vid behov flyttas eller använ-
das på annan plats.

Konstruktion och uppförande
Byggnaden har en träregelkonstruktion med öppen plintgrund vilket innebär att den kan 
byggas på annan plats och sedan flyttas. Inget markarbete krävs. Taket kläs i mässing och 
fasaden i skärmtegel som monteras på plats.

6. Diskmaskin
7. Handfat
8. Vatten/vask
9. Espressomaskin

10. Micro under bänk
11. Kassa
12. Disk, hög och låg
13. Låsbart klädskåp
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BRUNNSHUSET
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värmeisolering
horisontell väggregel /
installationsskikt
ångspärr

gips

vertikal väggregel

yttre isolerskikt/
fasadskiva

vindskydd

klämlist 23-48 mm
c/c 600 mm

skärmtegel, L-profil
bärläkt 36x48 mm

luftspalt/
kapillärbrytande spalt
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bjälklag
bärlina
syllisolering

förankring
plint av betong
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