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2 Inbjudan
Härmed inbjuder Stockholms stad, genom fastighetskontoret, till en allmän  
arkitekttävling om utformning av mobila paviljonger.

Bakgrund
Stockholm stads fastighetskontor förvaltar och utvecklar ett unikt och spännande 
fastighetsbestånd och driver förädlingsprocesser för stadens gator, torg och 
rekreationsmiljöer. I nuläget finns en stor mängd mindre byggnader i form av 
försäljningskiosker, serveringar och informationskurer, av varierande arkitekto-
niska och byggnadstekniska kvalitéer. Dessa byggnader fyller för staden viktiga 
funktioner; att behålla och förstärka bra servicenivå och varierande utbud av 
tjänster och varor, samt att hålla gatumiljöerna levande och innehållsrika. Samti-
digt har staden en vision att höja dessa byggnaders estetiska uttryck och göra de 
till ett inspirerande inslag i det offentliga rummet. 

Syfte
Syftet med denna tävling är att få fram förslag till utformning av en prototyp av 
paviljong-byggnad som kan användas i olika typer av stadsmiljöer och modi-
fieras efter behov och förutsättningar. Arrangörernas avsikt är att realisera det 
vinnande förslaget. 

Paviljongerna ska vara ett igenkännbart inslag Stockholms stadsmiljö och en 
del i visionen om Stockholm i världsklass 2030. De ska signalera nytänkande 
kombinerat med omsorg om stadens alla medborgare så väl som att fungera som 
stadens ansikte utåt mot besökare och turister.  

Förutsättningar
Paviljongerna ska kunna användas i olika typer av miljöer. Som exempel på 
miljöer för framtida användning av tävlingsförslagen är tre kategorier av miljöer 
föreslagna:

• Torgmiljöer
• Gatumiljöer
• Strandbad

Inom varje kategori ska deltagare fritt välja en av de tre föreslagna platserna från 
listan under rubriken ”Tävlingsområden” (se nedan). Varje kategori av miljö 
erbjuder, med sin särart, särskilda möjligheter och begränsningar. Det kan handla 
om kulturhistoriskt värdefulla omgivningar, trånga gatuutrymmen, natursköna 
omgivningar, risken för skadegörelse och mycket annat. 



3En annan viktigt aspekt är möjligheten till modifiering av den föreslagna en-
heten. Den ska bygga på en princip som möjliggör en eventuell utökning eller 
minskning av ytan i framtiden, och/eller möjligheten att flytta enheten från en 
plats till annan. Enheten ska kunna anpassas till olika typer miljöer och verksam-
heter utifrån den grundtanke och struktur som redovisas i förslaget. 

Tävlingsområden 
Tävlingsområdena är uppdelade i tre grupper. 

1. Torgmiljöer
Område 1.1  Hötorget
Område 1.2  Östermalmstorg
Område 1.3  Medborgarplatsen

2. Gatumiljöer
Område 2.1  Slottskajen
Område 2.2  Strandvägen 45X (Strandgrillen)
Område 2.3  Sveavägen 84A 

3. Strandbad
Område 3.1  Hökarängsbadet
Område 3.2  Smeduddsbadet
Område 3.3  Lövsta badet

Tävlingsuppgiften
Tävlingsuppgiften består av att ta fram en princip för utformningen av paviljong-
byggnader som lätt kan anpassas till olika miljöer och typer av verksamheter. 
Exempel på verksamheter är kafé, restaurang, föreningslokal och försäljnings-
ställe. Förslaget ska visa en princip som möjliggör expansion eller minskning 
av ytan samt ett formspråk som passar i olika typer av miljöer. För att redovisa 
appliceringen av principen, ska tre alternativ av paviljongbyggnaden redovisas: 
Mini, Midi och Maxi. Alla alternativ ska ha god funktionalitet, med fokus på 
yteffektivitet och samtidigt ge en positiv upplevelse för besökarna. 

Varje deltagare ska välja ett område inom varje grupp ovan. Totalt ska varje bidrag 
redo-visa de tre varianterna av paviljongbyggnadens utförande - Mini, Midi 
och Maxi – en variant per område. Det är fritt för varje deltagare att bestämma 



4 vilka områdesgrupper som passar till Mini-, Midi- och Maxiförslaget. Variatio-
nerna är många. Till exempel kan Mini redovisa en gatukiosk, Midi en lokal på 
stranden och Maxi ett kafé på torget. En annan variant kan vara att Mini visar en 
föreningslokal på strandbadet, Midi en kiosk på torget och Maxi en servering i 
gatumiljö och så vidare. 

Fokus ska ligga på att finna en lösning som är:

•	 Transformeringsbar
	 Enheten ska utformas i någon form av modulstruktur eller annan innovativ 

lösning som möjliggör varierande utformning beroende på var den skall 
placeras och vilken typ av verksamhet den ska inrymma. 

•	 Mobil
	 Paviljongen ska vara utformad på ett sätt som gör det möjligt att enkelt de-

montera och flytta enheten vid behov, till exempel för säsongsanvändning.

•	 Estetiskt	tilltalande
	 Enheten ska ha en tydlig karaktär och ett eget formspråk som samtidigt är så 

pass universell att det kan fungera i olika sammanhang, miljöer och omgiv-
ningar. 

•	 Miljömedveten
	 Enheten ska motsvara dagens miljökrav enligt BBR och signalera miljötän-

kande och miljömedvetenhet. Ambitionen är att paviljongerna ska uppfylla 
kraven för nivå Guld i Miljöbyggnad  (för mer info se www.sgbc.se). 	

•	 Anpassningsbar
	 Enheten ska kunna anpassas till olika typer av verksamheter, kallt eller varmt 

kök, personal eller kundutrymme i olika omfattningar etc. 

•	 Serieproducerat
	 Enheten ska kunna serieproduceras med moderna industrimetoder. Tanken är 

att beståndet av enheter kan behöva utökas och kompletteras framöver. 

•	 Kostnadseffektiv
	 Materialval och utformning av enheten ska baseras på en kostnadseffektiv 

grund utan avkall på kvalité. Viktigt att ha i tankarna att enheterna kommer 
att användas i olika typer av offentliga miljöer som ställer hårdare krav på 
slitage och eventuell skadegörelse. 



5Tävlingstekniska bestämmelser
Arrangör
Tävlingen arrangeras av Stockholms stad, genom fastighetskontoret, i samråd 
med Sveriges Arkitekter. 

Tävlingsform 
Allmän arkitekttävling.

Deltagarrätt 
Öppen för alla.

Tävlingsspråk
Tävlingsförslaget ska vara utförda på svenska. 

Jury 
Tävlingsförslagen kommer att bedömas av en jury bestående av:
• Madeleine Sjöstedt, kultur- och fastighetsborgarråd 
• Juan Copovi Mena, fastighetsdirektör 
• Pontus Werlinder, chefsarkitekt, arkitekt SAR/MSA
• Karolina Keyzer, stadsarkitekt, arkitekt SAR/MSA 
• Pia Krensler, stadsträdgårdsmästare, landskapsarkitekt LAR/MSA
• Ulf Mannestig, restauratör 
• Ola Hedén, saluhandlare Hötorgshallen
• Rachid Lestaric, arkitekt MSA, representant Sveriges Arkitekter
• Beata Denton, arkitekt/ljusdesigner, representant Sveriges Arkitekter
Juryn har rätt att tillkalla ytterligare sakkunnig expertis som rådgivare.

Juryns sekreterare är Claes Larsson, arkitekt SAR/MSA, Sveriges Arkitekter, 
samt Elena Kirichenko, arkitekt SAR/MSA, fastighetskontoret, Stockholms stad.  

Tävlingsfunktionär är Emelie Bjurå, fastighetskontoret, Stockholms stad.
e-post: arkitekttavling.fsk@stockholm.se.



6 Programhandlingar
Programhandlingar utgörs av detta program med tillhörande bilagor. Program-
handlingar kan rekvireras från www.arkitekt.se/tavlingar.

Tävlingsfrågor
Eventuella frågor om tävlingen ska ställas till tävlingsfunktionären skriftligt via 
e-post: arkitekttavling.fsk@stockholm.se. Frågorna ska vara tävlingsfunktionären 
tillhanda senast 2012-12-01. Märk all korrespondens med ”Arkitekttävling. Stock-
holms stad”. Svar på frågorna publiceras på www.arkitekt.se.

Tävlingsförslaget
Tävlingsförslaget ska vara anonymt. Tävlingsförslaget kan lämnas av en eller 
flera personer i samarbete. OBS! Allt inlämnat digitalt material, till exempel pdf-
filer, ska vara raderat på spårbar information för att garantera anonymiteten.

Samtliga inlämnade ritningar och övriga handlingar ska i nedre högra hörnet vara 
försedda med ett motto. 
Tävlingsförslaget ska presenteras på en plansch i A1-format, monterad på styvt 
underlag. Planschen ska levereras i 2 exemplar. Samma plansch ska levereras 
digitalt som pdf-fil på USB. Handlingar utöver dessa kommer att tas undan från 
bedömning och utställning. Modeller eller liknande tas inte emot. 

Tävlingsförslaget ska presenteras i ett liggande A1-format fördelat på en fyra A3 
fält. I respektive fält ska följande delar presenteras:
1. Övergripande principer och bärande idé för utformning av mobila paviljongerna 
2. Mini alternativ
3. Midi alternativ
4. Maxi alternativ

Den första delen är fri för varje deltagare att utforma och komponera efter vad 
som anses vara bäst för att få fram idéer och principer för systemet för modifie-
ringsbara paviljonger. Delar 2,3,4 ska redovisa följande:
A. Situationsplan i skala 1:500 
B. Planskiss i skala 1:50
C. Fasader i skala1:50
D. Perspektiv utifrån bifogat foto
E. Valfria konstruktiva detaljer av betydelse i valfri skala.
F. Teknisk beskrivning

Inlämning
Tävlingen avslutas 2013-01-14. Senast denna dag ska tävlingsförslag vara inläm-
nat till allmän befordran, adresserat till tävlingsfunktionären eller lämnat direkt 
till tävlingsfunktionären. 
Postadress: Arkitekttävling, Fastighetskontoret, Box 8312, 104 20 Stockholm.
Besöksadress: Fastighetskontoret, Hantverkargatan 2, 104 20 Stockholm.



7Förslaget ska åtföljas av ett förseglat ogenomskinligt kuvert, märkt med ”namnse-
del” och föreslaget motto. I kuvertet ska finnas uppgifter om namn på förslagsstäl-
laren samt eventuella medarbetare och kontaktuppgifter.

Prissummor
Den totala prissumman är 600 000 SEK, vilken kommer att fördelas enligt en 
fallande skala, där första priset kommer att uppgå till minst 200 000 SEK och 
lägsta belöning inte kommer att understiga 20 000 SEK. 

Bedömningskriterier
Förslagen kommer att bedömas utifrån ett helhetsperspektiv. Stort fokus och vikt 
läggs på hur förslagen förmedlar principer för konceptet som säkerställer utrymme 
för varia-tion och mobilitet i utformning och användning av paviljongsystemet.  

De tre redovisade alternativa implementeringar av konceptet illustrerar möjlig-
heterna och ska bedömas utifrån de krav och önskemål som ställs i programmet 
tillsamman med följande kriterier:

• Innovationsnivå
• Arkitektonisk gestaltning
• Funktion
• Genomförbarhet
Bedömningen beräknas vara avslutad i början av mars 2013.

Publicering
Publicering sker på Stockholms stads hemsida och på Sveriges Arkitekters 
hemsida. Alla förslag kommer att ställas ut i Tekniska Nämndhuset och vara till-
gängliga för beskådning av allmänheten. All publicering av tävlingsförslag efter 
avslutad tävling kommer att ske med angivande av förslagsställarens namn. 

Ägande
Arrangörerna innehar den materiella äganderätten till prisbelönta tävlingsförslag.

Upphovsrätt och nyttjanderätt
Förslagsställarna innehar upphovsrätten och behåller nyttjanderätten till sina 
förslag. Tävlingen har karaktären av en idétävling. Genomförandet av belönat 
förslag på arrangörernas bekostnad ska göras i samråd med förslagsställaren, 
under förutsättning att genomförandebeslut fattas.    

Returnering av förslag
Inlämnade förslag kommer inte att returneras till förslagsställarna.    

Godkännande
Detta program är upprättat i enlighet med byggsektorn gemensamma ”Tävlings-
regler för svenska tävlingar inom arkitekternas, ingenjörernas och konstnärernas 
verksamhetsfält 1998”. Dessa regler gäller om inte programmet anger annat. 
Program och bilagor är godkända av juryns ledamöter. 
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