
Brunnsparken är Sveriges näst mest trafikerade kollektivtrafiknod och är till stor del belägen i en parkmiljö med anor från stadens 
grundande, vilket medför speciella förutsättningar för projektet. Den upplevda tryggheten på platsen skiftar påtagligt över dygnet, 
och den nya byggnaden bör utgöra ytterligare ett positivt och trygghetsskapande tillskott jämte den upprustning av platsen som 
skett under senare år.

En observation gjord på andra kiosker och gatukök har bildat utgångspunkt för gestaltningen - ventilationsaggregat, luftvärmepump-
ar och takhuvar belamrar fasader och tak, vilket förvanskar byggnader och stadsmiljön. Det prominenta läget i stadens historiska 
hjärta fordrar en gestaltning som är tålig mot tillägg och där förmodade tekniska installationer beaktats i god tid. Den föreslagna 
lösningen nyttjar en avskärmande kulissfasad ovanpå den faktiska byggnaden för att dölja tekniska installationer, vilket ger bygg-
naden en reslig volym att grunda gestaltningen på.

Fasaden är vertikalt indelad efter stenstadens förebild och trappad i djupled för att uppnå en skulptural verkan och bryta ned ska-
lan. Därtill uppstår även en yta att ställa kaffemuggen på. Byggnadsvolymen antar formen av ett podie, som en pendang till fontänen 
Såningskvinnan, och fasadens naturstenskulörer hämtas från de omgivande byggnaderna. Granitsockeln skall få byggnaden att 
verka uppstigen ur marken och takkrönets bärande konsoler ger en blinkning till nyrenässansfasaderna i de kringliggande kvarteren. 
Accentfärgen i byggnadens plåtdetaljer hämtas från den nyrenoverade parkens planteringskärl. Förslagets ambition är att vara tyd-
ligt förankrad på platsen, i den historiska staden och i parkmiljön, med en egen identitet och ett samtida formspråk.

Tillskottet av kommersiell verksamhet kompletteras med en publik gest i form av en dricksvattenfontän. Tillverkad efter en historisk 
förlaga i Göteborgs Stadsmuseums samling (Inventarienummer GM:248, Gioacchino Frulli, sent 1700-tal), är vattenutkastaren utfor-
mad som en maskaron, ett reliefornament av ett ansikte som tidigare prytt stadens publika utkastningsbrunnar. Ansiktet är vänt mot 
fontänen Såningskvinnan och med detta dekorativa element strävar förslaget efter att förankra sig i den historiska staden och dess 
värld av former, funktioner och storslagna anspråk.

Kvalitet är grönt och lönsamt i längden. Förslaget nyttjar därför robusta och beprövade material som lämpar sig väl för en publik 
miljö och som medför ett minimum av underhåll. Fasadbeklädnaden är indelad i element om ca 520 mm vilket möjliggör byggnadens 
uppförande i två eller fler färdigtillverkade moduler. Större skärmtak har av trygghetsskäl utelämnats ur förslaget och byggnaden är 
förlagd på ett tillbörligt avstånd från planteringsbäddarna, så att inga skumma eller avsides tillhåll ska uppstå.

Programmet inryms i den kompakta byggnaden genom samutnyttjande av passager och förvaringsytor, och den återhållsamma fön-
stersättningen ger en god möblerbarhet och anpassningsmöjlighet av köket efter verksamhet. Planen är indelad i tre sanitetszoner 
utifrån 3-2-1-modellen, från entrérummet (1) med den lägsta sanitetsnivån in till köket (3) med den högsta. En sanitär livsmedelsverk-
samhet upprätthålls således genom att rena och smutsiga flöden hålls separerade och en handtvättstation i kökspassagen up-
pmuntrar till en höjd sanitetsnivå där zonerna genomkorsas. I det mellersta rummet (2) återfinns torrförvaring samt toalett och om-
byte. Soprumsdörren är avsiktligen placerad separat från entrédörren, för att separera syn- och luktintryck från cafégästerna samt 
för att balansera upp fasadens komposition.
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Vy från bron

Fasad (1:20)

Detaljsnitt A-A (1:10)
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1.    Låsbara skåp
2.   Grovförv. ev källsort. / sophant.
3.   Sittbänk
4.   Förråd / skafferi torrvaror 
      köksmaterial
5.   Sanitetsstation
6.   Vägghängd wc med synlig cistern
7.   Vägghängt tvättställ
8.   Krokar med överskåp för frv 
      sanitetsprodukter
9.   Sopkärl 270 liter + 2 st 140 liter 
10.  Glaskylmonter med frv under
11.   Plats för betalning 
12.  Komb-ugn Speed, bänkstående
13.  WD4-S Underbänk / diskm.
14.  1800 beredn.bänk inneh. torr / 
      frys / kyllådor. Kylränna i bakkant        
      samt diskho
15.  900 Kylbänk
16.  Ev kombi kyl / frys 800 alt högskåp

Redovisad utrustning är ett förslag

1

1

1

2222

3444

5

6 8
9

9

9

10

B
B

A A

11

12

13

14

15 16
7

Elevation vattenfontän

Fotpump
vattenfontän

Rostfri spillbricka 
med läckut

Färskvatten 
från kök

Aluminium-
platta fästs 
med clips

Rör till bef. avlopp

Fasad Syd (1:20)

7050 1370

35
50



Stomme av vkr-rör på betongplatta, takbjälklag av trapetsplåt på tvärgående vkr-rör. Eventuell trästomme utreds vidare under pro-

jektering och skall dimensioneras för tillkommande laster från utvändiga installationer. Kulissfasadens bärverk utförs av galvaniserat 

stål. Takavvattning integreras i fasad med dolt stuprör och synlig utkastare.

Upphöjd markbeläggning av flammad röd bohusgranit. Sockel av lackad galvaniserad plåt, tjocklek >5 mm. Fasadbeklädnad av 13 

mm fiberarmerade cementskivor i två olika kulörer, med slät respektive lätt grängad yta. Skivor skall vara infärgade i varmbeige 

naturstenskulörer, med konsolinfästning utan synliga skruvar. Dörrar, fönster och skärmtak av lackat stål/aluminium, kulör i ton lika 

fasadskivor. Utvändig cafédisk, smyginklädnader och dropplåtar av lackat stål, kulör lika fasadskivor. Hölje dricksvattenfontän av 

lackad formgjuten aluminium, munstycke av rostfritt stål. Yttertak av svart tjärpapp. Effektbelysning kvällstid monteras på takkrön 

samt på intilliggande belysningsstolpar. Utanpåliggande karaktärsskapande belysningsarmaturer ovan ytterdörrar. Ljusskyltar på 

fasad utförs i samråd med blivande hyresgäst. Arbetskök enligt blivande hyresgäst. Invändiga ytskikt av kulört kakel och klinker.
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