
Lys upp!
 
Kiosken i Brunnsparken ska agera som en naturlig 
mötesplats för Göteborgs invånare. Med det konstanta 
flödet av människor genom parken har vi formgivit 
en kiosk som dels fångar de förbipasserandes blick, 
men som även bjuder in med sitt varma sken. Vid 
kioskens disk kan varm dryck och enklare tilltugg 
beställas, medan du står i skydd från väder och vind  
under det vingformade taket. Sittplatser finns i nära 
anslutning till kiosken, i form av en trappa under det 
paraplyliknande skärmtaket. 

Kioskens iögonfallande utseende härstammar från den 
tidigare paviljong som materialet är hämtat ifrån, en 
paviljong som stått i Frihamnen under sommaren 2023 
för att fira Göteborgs 400 årsjubileum. Paviljongen 
är gjord av kassetter i björk tillverkade med digitalt 
styrda produktionsmetoder som tillsammans skapar 
ett parametrisk utseende. Allt material från dessa 
kassetter återanvänds sedan i kiosken i Brunnsparken. 
Byggbranschen står inför en stor utmaning när det 
kommer till att ställa om till en cirkulär industri, och 
genom att skapa en djärv design vill vi belysa ämnet, 
både när konstruktionen agerar paviljong och när den 
agerar kiosk. Kiosken går i sin tur att montera ner igen, 
när byggnaden har uppfyllt sin funktion på platsen. 

Björk-konstruktionen är täckt av plast, liknande ett 
skal, och är återvunnen havsplast. Vi föreställer oss att 
använda tillverkning likt “out of ocean plastic” som har 
tagit fram en process för att återbruka plast från havet. 
Beroende på vilken plast som återbrukas kan olika färg- 
och ljusspel skapas, vilka bidrar till att kiosken kommer 
lysa upp Brunnsparken under årets mörka dagar. Vår 
intention är att skapa ökad trygghet i parken, vilket 
utöver ljussättningen även syns i kioskens form som 
strävar efter att vara inbjudande från alla olika håll. 
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Vy från spårvagnsläge C2Vy från Brunnsparken
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Situationsplan 1:500 Plan 1:50

Sockel av 
återvunnen 
havsplast

Tak och väggar av 
återbrukade element 
från Prototyping 
Gothenburg-paviljong i 
Frihamnen
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Sektion A-A 1:20 10,50,25

Elevation Norr 1:20 10,50,2510,50,25 Elevation Syd 1:20

Elevation Öst 1:50 Elevation Väst  1:50 21
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5 mm - plast
40 mm - luftspalt
100 mm - kassetter björk 
100 mm cellulosa isolering
25mm installationsskikt
18mm OSB
18mm OSB 

Yttervägg
Återvunna havplast
Luftspalt / Infästning
Kasetter av björk / Cellulosa
Cellulosaisolering
Installationsskikt
OSB

Grund
Flytspackel
Betong
Hasopor

mm
5
40
100
100
25
18 x 2

15
150
300

Detalj 1:10

Träkonstruktion 
Naturlig kulör

Träkonstruktion av svensk björk

Plast som yttre fasad av åter- 
vunnen havsplast. 
(out of ocean plastic)

Materialförteckning

Träkonstruktion 
Naturlig kulör

Återbrukad havsplast 
Skiftande kulör

Återbrukad havsplast 
Skiftande kulör

Återbrukad havsplast 
Skiftande kulör

Återbrukad havsplast 
Skiftande kulör

Varje rad av kasetter 
kröks med 10°

Från paviljong till kiosk!
Vår utgångspunkt i projektet 
“Prototyping Gothenburg” har varit 
långsiktigt återbruk. Vår paviljong 
består av tre vingliknande delar 
gjorda av 117 kassetter tillsammans 
med en parametrisk mittendel. 
När paviljongen formgavs fanns 
redan idén om att den skulle 
kunna transformeras till en kiosk, 
passande projektet i Brunnsparken. 
Paviljongen kan plockas isär i 
fyra delar, där en av delarna 
återuååbyggs till kiosken medan de 
andra blir till tak och sittplatser.
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