
Välkommen in 
Som stadens största knutpunkt för kollektivtrafik 
är vi många som rör oss genom och kanske 
ännu oftare runt Brunnsparken. Med detta 
som utgångspunkt har förslagets kioskbyggnad 
utformats för att bjuda in och skapa nyfikenhet 
hos de som vanligtvis inte rör sig just genom 
Brunnsparken. 
 
En del av den nya parken... 
Upprustningen av Brunnsparken har utförts 
med en tydlig gestaltning som vävt samman 
äldre delar med nya funktioner och behov. 
Den nya kioskbyggnaden respekterar de tankar 
och visioner som ligger till grund för parkens 
utformning.  
 
Kioskens vinklade plan skapar en välkomnande 
huvudfasad mot såväl förbipasserande längs 
Södra Hamngatan som de som rör sig inuti 
parken. Kiosken skapar en öppenhet och en 
rörelse mellan den inre kombinerade event- och 
serveringsytan och parkens omgivning. På detta 
vis bidrar kioskens utformning till visionen för 
Brunnsparkens upprustning om att skapa mer 
rörelse genom parken.

... och en egen gestalt 
Kioskbyggnaden tar avstamp i parkens utformning 
och utvecklar dess gestaltningsprinciper för att 
skapa en egen identitet. Den vinklade basen 
förankrar kiosken i sin kontext medan upplevelsen 
av de snedställda skivorna tillför en unik form 
och rytm.

Fasadens sicksackformade horisontella profil 
skapar en stark skuggverkan som ger byggnaden 
ett varierat uttryck över dygnet och solens 
rörelse. 

Kiosken kläs i material som både blickar 
framåt och bakåt. Den öppna fasaden och det 
utvändiga takets undersida utförs i lackerat 
glas som tydligt signalerar var besökaren 
angör. Motsatt fasad för personalentré och 
varumottagning utförs liknande. Övriga fasader 
kläs i kopparliknande plåt likt många av de 
omkringliggande byggnadernas tak och med en 
nyans och patina som förbinder den nya kiosken 
med parkens bronsfontän.

Sammantaget kombinerar kiosken historiska 
referenser och framåtlutande uttryck i en unik 
identitet. 
 
Dygnet runt 
Kiosken har utformats för att bidra till en 
trygg och tydlig miljö under hela dygnet. 
Dess kompakta fotavtryck underlättar parkens 
överblickbarhet. Placeringen längst till väster 
i det avsedda området möjliggör en bred 
passage mellan kiosken och den befintliga 
planteringsbädden. 
 
Det utvändiga taket utförs med infälld belysning 
som förstärker fasadernas uttryck under 
dygnets mörka timmar. Ljuset från den infällda 
belysningen lyser även upp marken omkring 
byggnaden och gör kiosken och dess omgivning 
synlig och trygg även då det är mörkt. 

Anpassningsbarhet 
Interiört har kiosken ett generöst utrymme för 
kök och försäljning. I det redovisade utförandet 
sker beredning och disk i varsin ände av köket 
vilket underlättar för goda arbetsflöden. Både 
köket och den breda försäljningsdisken kan enkelt 
anpassas efter den framtida verksamheten. 

Den breda försäljningsdisken och kylmontern 
ger besökaren god överblick över utbudet och 
underlättar vid kontakt med personalen. Samtidigt 
bidrar kioskens öppenhet till att personalen får 
god visuell kontakt med människor utanför.
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Perspektiv  
Brunnsparken Flygvy 

Perspektiv  
Brunnsparken Mark 3  

Situationsplan  
Koncept för ökad rörelse genom parken 
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Materialförteckning 
Fasaderna kläs önskvärt i återbrukad kopparplåt 
från något av stadens ombyggnadsprojekt. Är 
detta av miljömässiga skäl inte möjligt finns goda 
alternativ av förpatinerad plåt med liknande 
uttryck. 

De öppna fasaderna där kiosken angörs och där 
personalens entré är belägen kläs i lackerat glas. 
 
Byggnadens tak täcks av sedumgräs.

Fasadplåt möter vägg av 
lackerat glas. Fasadplåten viks 
runt plywoodskiva och möter 
det lackerade glasets tunna 
karm i “structural glazing”-
utförande.
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Säkerhetsjalusi täcker 
kioskens öppna fasadyta 
vid stängning.

Kioskens stomme följer 
fasadens snedställda 
skivor och kan utföras som 
stålramar för att underlätta 
vid utplacering och lyft.


