
EKEN
I naturen 
är en stor ek på en äng kanske en av de vackraste arkitektoniska bilderna på en naturskapt 
“paviljong” man kan se här uppe i norr. Eken är en poetisk berättelse där volymen 
defi nieras av de kraftiga - ibland nästen vågräta – grenarna i samverkan med lövets fi na 
fi ltrering av ljuset.
Detta förslag, är med inspiration av eken - en symbol på staden Stockholm – en 
arkitektonisk metafor, där paviljongen gestaltas av en kraftig ramkonstruktion i massiv ek 
och lätta rumsbildande element av glas och koppar. Kan det bli mera Stockholm!

MOBILITET
Projektets koncept är ett studium av volymer i olika storlekar, längder och bredder, som 
möjliggör lösningar från ”Mini” till ”Maxi” – från den enklaste volymen till de mer komplexa 
arkitektoniska kompositionerna. Den diagonala taklösningen är vald dels från en önskan 
om att paviljongernas tak ska ha ett modernt och kraftfullt arkitektonisk uttryck – och dels 
från ett funktionellt krav om alltid att avvattna i hörnen. Detta möjliggör att fi guren lätt kan 
adderas till alla sidor. Dessutom innebär den valda strukturen att man även kan bygga på 
höjden, som ett nytt alternativt till paviljongen på Norrmalmstorg tex.
Ramarna kan även användas som öppna rumsskapande element – som solitärer (“folier”) 
eller som sammanbundna element i större konfi gurationer.

KUNSTRUKTION
Paviljongen är som utgångspunkt tänkt som en kristallinsk volym bestående av ramar 
i oljad ek med en kombination av transparenta och semitransparenta glaspartier (den 
föreslagna glasprodukten möjliggör hög isolering i kombination med mycket bra solskydd.)
Paviljongens primära konstruktion är prefabricerade ramar i massiv ek. Dessa består av 
olika skikt och delar som är limmade och bultade ihop.  
Ramarna monteras på den vågräta stålbasen och bultas därefter ihop över strukturens 
diagonal med hjälp av stålprofi ler antingen på plats, alternativt på fabrik. 
Takramarna är hopsatta efter samma princip, men taket kan även levereras som ett färdigt 
element, som bara lyfts på plats. Till sist monteras de - för den specifi ka paviljongen - 
utvalda elementen: glaspartier, stängda partier, dörrpartier, burspråk mm.
Önskas en mer permanent paviljong – som kan ställa krav på bättre isolering – är designen 
och konstruktionen så robust, att detta kan implementeras utan att mista paviljongens 
kristallinska karaktär
Naturlig ventilation primärt. Under taket fi nns plats för ev tekniska anläggning. Till och 
frånluft genom fasadens övre lodrätta del. Av arkitektoniska skäl önskar vi att behålla 
takytan obruten och ”ren”

MATERIAL
Fundamentet eller basen vilar på en stålkonstruktion med ställskruvar mot mark, • 
svartlackerad.
Fasad- och takelement i massiv ek – av bandsågat och oljat virke.• 
Translusenta isolerglas (isolerade glaselement) från OKALUX, OKATERM eller • 
motsvarande vid mer permanent användande. Vid mer temporära situationer föreslås 
kanalplast. (Bild 1-3)
OKALED (eller motsvarande produkt) – glaspartier med LED som möjliggör belysning • 
eller konstnärig utsmyckning.
Fasta invändiga partier i ek, på utsidan klädda i koppar.• 
Vid användning av ramarna som öppna konstruktioner, kan dessa kläs med tex • 
segelduk eller sträckmetall beroende på vilken effekt och skuggeffekt som önskas.

KARKTÄR
Med sina enkla och kraftiga ramar, kopparsekvenserna och de kristallinska karakteristiska 
takformerna, kommer paviljongen att framstå som en lätt igenkännligt arkitektoniskt ikon i 
de olika stads- och landskapsrummen där de kommer att placeras.
Eftersom paviljongen är en möbel i stadsrummet blir den femte fasaden, dvs taket, både 
påtagligt och viktigt. Takformen ska markeras och vara ett rent och karakteristiska inslag i 
stadsbilden, likt den första orörda nysnön på toppen av en stenbumling (Bild 4).  
Paviljongen “EKEN” kommer att bli en värdig, stolt och vacker arkitektonisk stadsmöbel för 
Stockholm Stad.
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PRINCIPSEKTION, SKALA  1:20

MINI-PAVILJONGEN
GLASSBAR PÅ SLOTTSKAJEN

Här ett exempel på en vriden en-    
modulsbyggnad i form av en glass-
kiosk. 
Vi har en valt en enkel glassbar för 
platsen men man skulle också kunna 
tänka sig andra former av säsongsbe-
tonad kioskverksamhet.                         
Materialen speglar verksamheten där 
de vita isolerade termoglasen är en 
symbol för “det rena”.

MAXI-PAVILJONGEN
STANDPAVILJONG PÅ SMEDSUDDEN

En rumslig mer komplex komposition 
med toaletter, omklädning, kök och 
servering. Byggnaden har kompletteras 
med en terrass och uteservering 
inramade av öppna strukturer med tak 
av segelduk.
Vi har en valt de klassiska funktionerna 
som har med badandet att göra. Man 
skulle också kunna tänka sig tex en 
lokal för en roklubb.
Materialen speglar verksamheten. 
Kopparen har bytts ut mot galvaniserat. 
Isolerade termoglas i olika färger eller 
som konstnärlig ut-
smyckning utformade av barnen och 
ungdomarna själva. Kanske i form 
av gatukonst eller barnteckningar. 
Detta som bidrag för att minska 
skadegörelsen. 

MIDI-PAVILJONGEN
CHAMPANGEBAR PÅ ÖSTERMALMSTORG

En för torget 
avpassad avlång 
byggnad som rumsligt 
passar betydligt 
bättre in på platsen 
än dagens lösning. 
Byggnaden kan 
kompletteras 
med uteservering 
inramade  av öppna 
strukturer med tak av 
t.ex. segelduk.
Vi har en valt en 
Champagnebar men 
man skulle också 
kunna tänka sig en 
utställningspaviljong 
under Stockholms 
Modemässa.

Materialen blir en 
kombination av 
det gamla och nya 
Östermalm. Koppar 
och ek bidrar med det 
klassiska. 
Det isolerade 
termoglaset bidrar 
med det moderna 
och teknologiskt 
raffi nerade.

SMEDSUDDSBADET
SITUATIONSPLAN, 1:500
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SLOTTSKAJEN
SITUATIONSPLAN, 1:500
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1.   Barkök
2.   Bardisk
3.   Golvram
4.   Fasadram
5.   Takram
6.   Burspråk med kopparplåt
7.   Takås
8.   Isolerad glaselement
9.   Glasparti 
10. Ställskruv
11. Montagebultar

1. Omklädning
2. Wc
3. Kök
4. Terrass
5. Servering
                     

1. Disk&bord
2. Restaurangkök
3. Wc
4. Entré
5. Garderob
6. Förråd
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PLAN,  1:50

1. Glassdisk
2. Kundlucka
3. Vask
4. Kyl/frys
5. Gard
6. Kaffemaskin
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ÖSTERMALMSTORG 
SITUATIONSPLAN, 1:500
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