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PLATSEN
Brunnsparken är en av de där platserna i staden som 
alla har en relation till. En plats som många kommer 
till men som få stannar på. Brunnsparken behöver en 
attraktiv målpunkt. Något som ger möjligheten att få 
stanna upp för en liten stund. Att ta en kaffe i solen. 
Att Nyfiket begrunda det pågående stadslivet runt 
omkring en. 
Målsättningen med nyfiket är att ge någonting till 
Göteborgaren. Till pendlaren. Till turisten. Till staden. 
Att göra Brunnsparken till en mer levande och trygg 
plats under dygnets alla timmar. Under årets alla 
månader.
Brunnsparken är en plats som alltid definierats av 
kontraster. Från 1800-talets brunnspark med en 
brunnsinrättning sida vid sida med sockerbruk och 
lossande pråmar till dagens kollektivtrafiknav bredvid 
en vacker park inspirerad av barockens parker.
Nyfiket bygger vidare på detta, kontrasten och 
brokigheten som gör Brunnsparken till det den där. 

BYGGNADEN
Byggnaden är i grunden en enkel glasvolym 5x5m 
som lätt och försiktigt tagit plats i parken. Glasvolymen 
kompletteras med trädetaljer i partier, dörrar och fast 
inredning. Det enkla, svala och minimalistiska glaset 
möter det varma, naturliga och rustika träet. 
Trä återkommer i rastret som kopplar ihop kiosken 
med parken. En modern tolkning av barockparkernas 
treillage, länken mellan arkitektur och natur. Här möter 
det kartesiska rutnätet de nästan dekonstruerade 
barockformerna i Brunnsparken och skapar 
ytterligare ett lager till platsens rum och historia. Ett 
Nyfiket nytt inslag och en tidsmarkör från vår tid i den 
ständigt föränderliga Brunnsparken.
Samtidigt som rastret är en stark arkitektonisk form 
som förankrar och markerar paviljongen på platsen 
så fungerar det som ett bärverk. Framförallt är det 
ett bärverk för grönska, men utöver detta kan det 
kompletteras med en pergola för solavskärmning, ett 
regnskyddande och solenergifångande glastak eller 
en markis.
Trärastret skapar tillsammans med paviljongens 

öppningsbara glaspartier ett ständigt föränderligt 
och dynamiskt rum. En gradient mellan inomhus och 
utomhus som ständigt förändras allt efter dagarnas 
och årstidernas växlingar.

TEKNIKEN
Byggnadens stomme är uppförd av limträbalkar 
och KL-träelement. Det modulära byggsättet med 
träelement lämpar sig väl till att uppföras på annan 
plats för att sedan transporteras till Brunnsparken. 
Trä är ett material med lågt klimatavtryck och 
lång livslängd. Samtliga installationer är av högsta 
energiklass och uppvärmningen sker med  
luftvärmepump. Taket är belagt med sedum och på 
det omgivande trärastret finns plats att över vissa 
delar montera regnskyddande glas med solceller.

Trärastret, treillaget, fungerar som en länk mellan arkitektu-
ren och naturen och skapar ett ständigt föränderligt rum.

Det enkla, svala och minimalistiska glaset möter det varma, 
naturliga och rustika träet. 

Vikpartier i trä öppnar upp paviljongen mot Brunnsparkens 
grönska och uterummet under trärastret.
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