
Trygghet och öppenhet i Brunnsparken
Brunnsparken har i sin helhet genomgått en 
omgestaltning där de nya inslagen visar riktningar, 
öppnar upp för genomgångar och platser för 
vistelse. Den nya parken skapar trygghet genom 
att både inbjuda till vistelse, genomsikt samt ökat 
flöde av människor. Den nya kioskbyggnaden ska 
trots sin volym i parken medverka till bibehållen 
trygghet och gärna öka den ytterligare. Därav är 
byggnaden i sin helhet formgiven som en lykta 
utan baksidor för att lysa upp parken och på så 
vis skapa trygghet. Uppglasade, delvis rundade 
väggar är konceptet runt hela byggnaden där 
stålglaspartier mot funktionsytor beläggs med 
frostad film och bakbelyses med ledljus. På håll 
upplevs byggnaden som en hel, ljus form både på 
dagtid och på kvällen. 

Flöde och riktning
För att trygghet och gemenskap ska bibehållas i 
Brunnsparken behöver en tillagd byggnadsvolym 
inbjuda till ytterligare möjlighet till flöde och 
genomgång. Genom byggnadens kafédel finns ett 
tydligt stråk igenom. Kafédelen innehåller också 
sittplatser placerade med utblick över parken. 
Sittning bidrar till flöden enligt den vedertagna 
stadsplaneringsprincipen att platser behöver 

flöden och stråk, stråk går via platser.

Formgivning
Byggnadens formspråk förhåller sig till den äldre 
arkitekturen i parken med runda organiska former, 
väl avvägda proportioner och utsmyckningar. 
Fontänen, Palacehuset, lyktorna, men även 
arkitektur i närheten som exempelvis Palmhuset 
i Trädgårdsföreningen. Byggnaden får ett eget 
uttryck och ska upplevas som en självklar ikon 
i rummet och staden. Genom en egen gestaltad 
identitet blir den hållbar över tid. 

På avstånd upplevs byggnaden som lätt och ljus, 
taket i plåt är en tydlig och viktig form såväl nära 
som på håll. Taket har utformats med väl avvägda 
former och proportioner, men med en glädje 
och stilfullhet. I skymning och nattmörker lyser 
kiosken upp omgivande miljö och verkar attraktivt 
genom sin varma insida. 

Inbjudande interiör
Interiören är varm och ljus på ett lågmält 
skandinaviskt vis, väl utarbetad i detalj. 
Platsbyggda snickerier i vitpigmenterad ask, 
varmvitt kakel, ett välvt upplyst innertak med 
takmålning i ljusa nyanser och ett omsorgsfullt 

LYKTAN 
utformat mosaikgolv med en mönsterläggning 
som förstärker kafédelens rundade rumsform. 
På långt håll bidrar interiören till det varma ljus 
lyktan sprider, nära finns en detaljrikedom som 
ögat kan vila på.

Hållbarhet, teknisk beskrivning och 
byggprocess
Byggnaden håller tillgänglighetsmått för 
flexibilitet över tid. Fasaderna är uppbyggda av 
stålglaspartier som tillverkas på fabrik och lyfts på 
plats. Dessa monteras på en lätt markisolerplatta. 
Taket i fossilfritt stål med biobaserad beläggning 
i en kopparlik kulörton lyfts i sin helhet eller i 
delar på plats. Bärande konstruktion består av 
ett nätt pelarsystem av stål och takkonstruktion i 
lätt formskuren plywood, klädd med gips och duk i 
det rundade innertaket.  Invändiga material håller 
över tid med hög slitstyrka och en enhetlig design 
såsom kakel, mosaik, trä. Materialen är beständiga 
över tid och kräver lite eller inget underhåll. Att 
hela fasaden är uppbyggd av stålglaspartier med 
genomsiktligt glas och frostfilmade bakbelysta, 
minskar risk för klotter. Eftersom byggnaden 
saknar baksidor finns inga dolda platser att verka 
ostört.
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Tak 
Tak och gesims av plåt (fossilfri)
Kulör biobaserad beläggning typ Greencoat eller likv.
Hängränna av plåt
Takpapp
Bärlekt av trä
Glasfiberisolering
Stomme av plywood
Bärverk av Limträ
Tätskikt av plast
Undertak av Gips
Bärprofiler av stål
Ytskikt undertak av glasfiberväv

Väggar
Stålglasparti av glas och stål, Pulverlackas 
Gips
Isolering av glasfiber
Stålreglar
Kakelfix typ ecofix (från Haga eller likv.)
Keramikplattor
Täckplåtar fossilfria, kulör lika parti.

Golv
Keramikplattor
Kakelfix typ ecofix (från Haga eller likv.)
Markisolering av stenull typ Rockwool eller likv.
Markränna av stål
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