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Paviljongerna ska vara ett igenkännbart inslag Stockholms stadsmiljö och en
del i visionen om Ett 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 togs tre kategorier av miljöer fram för 
de tävlande:

• Torgmiljöer
• Gatumiljöer
• Strandbad

Inom varje kategori fick deltagare fritt välja en av tre föreslagna platser runt om i 
staden.

Varje kategori av miljö erbjöd, med sin särart, särskilda möjligheter och begränsning
ar. Det handlade om kulturhistoriskt värdefulla omgivningar, trånga gatuutrymmen, 
natursköna omgivningar, risken för skadegörelse och mycket annat.

En annan viktigt aspekt var möjligheten till modifiering av den föreslagna enheten.
Den skulle 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 en annan. 
Enheten skulle vara anpassningsbar till olika typer miljöer och verksamheter utifrån 
den grundtanke och struktur som redovisats i förslaget.

Tävlingsuppgiften
Tävlingsuppgiften bestod i att ta fram en princip för utformningen av paviljongbygg
nader som lätt kan anpassas till olika miljöer och typer av verksamheter.

Exempel på verksamheter är kafé, restaurang, föreningslokal och försäljningsställe.
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.

Fokus skulle ligga på att finna en lösning som är:
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Transformeringsbar
En 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
Utformad på ett sätt som gör det möjligt att enkelt demontera och flytta enheten vid 
behov, till exempel för säsongsanvändning.

Estetiskt tilltalande
Ha en tydlig karaktär och ett eget formspråk som samtidigt är så pass universellt att 
det kan fungera i olika sammanhang, miljöer och omgivningar.

 

Miljömedveten
Motsvara dagens miljökrav enligt BBR och signalera miljötänkande och miljömedve
tenhet. Ambitionen är att paviljongerna ska uppfylla kraven för nivå Guld i Miljö
byggnad.

Anpassningsbar
Kunna anpassas till olika typer av verksamheter, kallt eller varmt kök, personal- eller 
kundutrymme i olika omfattningar etc.

Serieproducerat
Kunna serieproduceras med moderna industrimetoder. Tanken är att beståndet av 
enheter kan behöva utökas och kompletteras framöver.

Kostnadseffektiv
Materialval och utformning ska baseras på en kostnadseffektiv grund utan avkall på 
kvalitet. 

Arrangör
Tävlingen arrangeras av Stockholms stad, genom fastighetskontoret, i samråd med 
Sveriges Arkitekter.
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Tävlingsform
Tävlingen var en allmän arkitekttävling öppen för alla och tävlingsspråket var svenska.

Den jury som bedömde förslagen bestod 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

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

Tävlingsfunktionär var Emelie Bjurå, fastighetskontoret, Stockholms stad.

Vid tävlingstidens utgång 20130114 hade 149 bidrag lämnats in.

Bedömningskriterier
Förslagen bedömdes utifrån ett helhetsperspektiv. 

Stort fokus och vikt läggs på hur förslagen förmedlar principer för konceptet med 
variation och mobilitet i utformning och användning av paviljongsystemet.

De tre alternativa implementeringarna av konceptet illustrerar möjligheterna med 
paviljongerna och bedömdes utifrån de krav och önskemål som ställs i programmet 
tillsammans med följande kriterier:

• Innovationsnivå
• Arkitektonisk gestaltning
• Funktion
• Genomförbarhet
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Juryns sammanfattning över  
tävlingen:

Den stora mängd kreativa förslag som lämnades in i tävlingen gav juryn ett brett 
underlag till sin diskussion och sin bedömning av förslagen. 

Tävlingsuppgiften har hanterats på en mängd olika sätt och bland förslagen finns 
ett antal angreppssätt som var återkommande: den enkla kuben, samlade funktioner 
under ett tak, symboler, ramverk etc. 

Förslagen spänner över lösningar som är allt från lätta konstruktioner, uppspända tyg 
med mera till tunga stabila paviljonger i trä, stål eller betong.

En del förslagsställare har koncentrerat sig på tekniska lösningar, miljöhänsyn och 
detaljer medan andra har mer svepande idébaserade förslag.

Flera tävlande arbetar med paviljonger som ska fällas ihop och vecklas upp efter 
behov och verksamhet och dessa har en lätt och tillfällig karaktär.  

Andra lösningar är mer konceptbaserade och vill förmedla ett ramverk för olika typer 
av verksamhet och innehåll medan vissa är helt och håller destinerade att användas 
som till exempelvis badhytter. Somliga förslag är fina som mindre kiosker men blir 
vid upprepning mer som en rad med småkuber istället för ett större rum.

Bredden bland förslagen har gjort att juryn lärt sig väldigt mycket under arbetets gång 
och de avvägningar som gjorts och beslut som fattats kommer från lärdomar och 
diskussioner kring detta.

Det som diskuterats i juryn har varit hur ett förslag kan vara en symbol för framti
dens Stockholm, är det ett starkt uttryck eller är det istället en tidlös arkitektur som 
underordnar sig staden i utveckling? Är det lätta paviljonger, tillfälliga i sitt uttryck, 
som ska premieras eller är det de stabila, de säkra, de som är lätta att underhålla? Kan 
paviljongerna bli symbol för visionen ”Ett Stockholm i världsklass” ?
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Det förpliktigar att vara en del av stadsbilden, en aktiv del av invånarnas vardag och 
tjäna dem i olika sammanhang. En byggnad som ska möta olika funktionella krav, 
där varje plats på vilken den ska placeras skapar unika och oförutsägbara omständig
heter, är svårhanterbar. Att skapa en sådan universalbyggnad är i någon mån orimligt 
och övermäktigt. Även när man i förväg har en faktisk plats och en byggnad med ett 
specificerat innehåll, så är det en diger uppgift att skapa arkitektur som uppfyller alla 
krav. Här har vi alla och inga platser till förfogande – en strand, en återvändsgränd 
bakom ett parkeringshus och taket på en galleria med tillhörande vy över Saltsjön och 
Mälaren som dess granne. Hur ser en sådan skapelse ut som ska fungera överallt? 
Ponera att man ska hitta en typ av papperskorg som ska fungera i alla olika samman
hang och man inte vet var de ska placeras och vilket avfall de ska hantera, så väcker 
det ett antal betänkligheter. Tänk sedan uppgiften med en byggnad utan plats och utan 
innehåll. 

Byggnader med olika karaktärer, uttryck och förutsättningar kan hjälpas åt att bemäst-
ra uppgiften. Denna mångfald kan vara svaret på förestående situationer.

Juryn har efter avslutad diskussion kommit fram till att premiera idén och den 
arkitektoniska höjden samt ett fungerande modultänk. Detta angreppssätt ger störst 
möjlighet i en framtida process. Juryn har därför valt att utse tre likvärdiga vinnare 
där ambitionen är att alla tre ska komma till utförande.
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En inbjudande och estetiskt gestaltad paviljong där konstruk
tionen ger formspråket. Det varma ljuset tilltalar och lockar. 
Igenkännbarheten är mycket stor; med sin tjocka snittyta och 
väl utförd kan den bli ett litet smycke. 

Om insidan får den varma träkänslan, med hjälp av rätt belys
ning, så kan den här kiosken bli som en vän och en trygghet i 
staden.

Halveringen av modulen på diagonalen ger dynamik och de 
dia gonalställda balkarna ger även den enkla kiosken en intres
sant insida. En fin detalj är att man tänkt lägga belysningen 
längs dessa balkar, det blir i sin enkelhet elegant.

Denna arketyp – ladan – har testats frekvent i den samtida arki

tekturen – behovet av att bevara och återanvända traditionella 
typologier verkar vara djupt förankrat och värt att utforska 
vidare. 

Kan en svärtad dalahäst med rötter i allmogekulturen represen
tera huvudstaden idag? 

Här presenteras en uppdaterad stiliserad lada med en detalje
ring och materialitet som ger den förutsättningar att interagera 
i det offentliga rummet i staden. Den moderna ladan kan bli ett 
spännande urbant inslag.

DElAT FörSTA prIS

Dalahästen
Förslagsställare: Saga Karlsson, linda Oredsson
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Stadsreflektioner
Förslagsställare: renato Adriasola Orellana, Camilla lindberg, Hanna Skoglund

DElAT FörSTA prIS

Ett förslag med en tilltalande enkelhet i design och byggbarhet. 
Med speglingseffekten kommer kiosken att leva med stadens 
förnyelse och förändring. 

Mellanrummen mellan modulerna blir en del av helheten och 
bidrar till att stadens rum integreras i kiosken. 

Förslaget fungerar i alla storlekar, både estetiskt och praktiskt. 
Interiört är rummen spännande; man kan liksom dra sig in 
bakom spegeln och betrakta livet utanför, samtidigt som man 
är en del av det. Stora glaspartier som visar den varma insidan 
kontrasterar mot den kallare utsidan.

Samspelet mellan byggnadens varma interiör och dess interak
tiva exteriör kan ge ett intrikat uttryck. Att indirekt kunna åter

ge skeenden genom reflektion kan bli raffinerat och effektfullt.
Genom sin reflekterande fasad kan byggnaden i vissa lägen 
kamouflera sig och utgöra ett lågmält inslag i stadsbilden.

Dessa råa enkla volymer är platsbildande redan med en enstaka 
byggnad och växer med antalet byggnadskroppar vars mellan
rum skapar intima urbana uterum. Variationen av regelbundna 
och oregelbundna reflektioner upplöser känslan av massa och 
tomrum, och ger ett lätt och ständigt föränderligt uttryck. Denna 
skapelse följer stadens dygnsrytm, tolkar diffust, naket och 
ohöljt. 

Den som passerar blir genom sin blotta närvaro delaktig och 
genom sin egen spegelbild i samexistens med staden, dess tempo 
och sitt eget.
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Symbotecture
Förslagsställare: peter larsson,  Astrid lötte,  ArCH GmbH & CO

DElAT FörSTA prIS

En konsekvent genomförd symbolarkitektur med en kiosk som 
ändrar skepnad efter dygnet. 

Vik och skjutdörrarna som öppnas på dagen förändrar formen 
och visar fram skyltning och belysning. LED-belysningen bak
om rastret kan lysa även om natten och bli en fin lykta. Bakom 
guldrastret står väggskivor av glas, träpanel eller skivmaterial. 
Detta ger flexibilitet och gör den lättanvänd. 

Idén med kiosken är smart och bra tänkt och tilltalande. 
Symboliken med kronan och makten är något problematisk, 
speciellt som här när man gör en bokstavlig översättning av en 
symbol. Det krävs en mer abstrakt tolkning för att detta inte bli 
besvärande. Paviljongen utstrålar hög materialkänsla och är en 
tilltalande robust volym i sitt slutna tillstånd. 

Humor kan vara en viktig ingrediens i arkitekturen; en själv
distans och viss självironi ger förhoppningsvis mer lekfulla 
och avslappnade svar på ställda frågor. För att detta förslag ska 
falla i god jord krävs hög precision i tanke och utförande. Det 
är en balansakt för att inte falla och bli en dagslända när man 
figurativt ligger nära en värdeladdad symbol. 

I denna tävling är symbolvärdet av största vikt när man ska 
manifestera framtiden och stadens progressivitet. Kronan är en 
värdeladdad symbol och detta kan inte förbises utan att ta ställ
ning. Frågan är i vilken utsträckning det kan vara problematiskt 
eller kanske rent av en fördel? Förslagsställarens förlaga blir 
endast skönjbar i sitt miniformat och avtar med det ökade an
talet moduler i kombination. Styrkan är den stringenta formen 
med sin solida karaktär.
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Motiverat ljus
Förslagsställare: Joel Yngvesson,  Valter lindgren, Olof Jondelius
En enkel och väl genomförd idé med en hinna av perforerad 
plåt i olika stadsmönster. Rastret kan varieras i en mängd 
olika mönster som kan hämta inspiration från eller kontrastera 
mot miljön byggnaden befinner sig i. Modulsystemet är inte 
helt löst, men å andra sidan har man adderat en funktion som 

innebär att rastret kan monteras utanpå befintliga kiosker och 
på så sätt förnya även dessa. Ibland räcker det att lyfta fram det 
självklara. Att se en enkel lösning på ett befintligt problem med 
nedgångna kioskbyggnader, som därmed kan få en ny skepnad 
med en rimlig insats.

HEDErSOMnäMnAnDEn 
Guldklimp
Förslagsställare: Charlotte Elsner, Cecilia Dreyfert, Objecthood
En intressant solitär, ett objekt med tydlig form. Som ett show-
room eller en utställningshall fungerar paviljongen utmärkt och 
finner sin placering bättre på strandbad och i park än i tät stads
miljö. Dess slutenhet gör den tveksam som daglig arbetsplats 
men som ett attraktivt objekt kan den tillföra värden och locka till 
besök. Den vitalitet som kan finnas inom skulptur är lockande att 

förena med arkitekturen. Det är en balansgång när man söker en 
form, så att det inte blir ett självändamål på bekostnad av inne
hållet. Hur mycket det formalistiska får ta i anspråk i förhållande 
till funktion, beror slutligen på om innehållet kan underordna sig 
en stark form. I ett sådant sammanhang kan en glänsande kropp 
vara högintressant och bidra med skulptural sprängkraft.
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Sthlm under samma tak
Förslagsställare: Johan Carlsson,  Anders Suhr laustsen,  JAC Studios
En inbjudande och väl gestaltad paviljong med mycket karaktä
ristiska tak. Paviljongen är anpassningsbar och påbyggnadsbar. 
De vinklade utsprången från kuben ger karaktär och utgör skärm
tak med sidor. Trapporna som tillägg är en fin detalj. Förslaget 
har en bra inlevelse i hur kiosken ska fungera och interagera med 
folklivet. Man ser inifrån och ut och utifrån och in. Lanternan 
– takkupan kallad – är bra tänkt som signal då den syns på håll, 
upplyst inifrån. Paviljongen blir utrymmeskrävande i gatumiljö 

men är full av potential i park, på idrottsplatser och vid strandbad. 
Detta är ett förslag som utgår från en enkel geometrisk princip, 
som ger en intrikat sammanhängande helhet. Med skärpa och om
sorg i detaljerna visas förståelse för hur detta formspråk bör han
teras för att bli lyckat. Här är en hög materialkänsla ett signum, 
vilket ger en förnimmelse av kvalitet. I sitt repetitiva utförande 
skapas ett komplex med en egen karaktär och särart som utmanar 
sin omgivning och kräver rätt omständigheter för att passa in.

HEDErSOMnäMnAnDEn 

En paviljong som är samtida i sin design och sin idé. Polykar
bonatlådan på taket är ett enkelt och effektivt igenkännings
märke och skyltning. Den diagonalskurna gaveln ger dynamik. 
Sittbänkarna som fälls ner och blottar den svenska trätraditio
nen med värme och materialitet bakom plåten är också en enkel 
men rolig och effektiv del av den lilla kiosken. Luckan med 
info om Stockholm är smart utformad. Paviljongen är stram 

och underordnad i sitt uttryck, vilket gör den lättanpassad till 
olika miljöer. En av få paviljonger som integrerat skyltningen i 
designen, här gjort på ett stilrent och snyggt sätt. Ett kompetent 
och väl genomfört förslag som andas realism och genomförbar
het. En rakt på industriell framtoning som upplevs lekfull och 
temporär på ett bra sätt.

Sthlmspaviljongen
Förslagsställare: Ia Hjärre,  Andy nettleton,  Valentino Barbu, Dive architects AB














