
Idén
Stockholms mobila paviljonger ska ha en egen identitet med historisk anknytning och 
upplevas som just paviljonger. Utseendet ska kunna varieras inom en bestämd ram för 
att kunna anpassas till olika miljöer. De ska utformas så att de är funktionella för en rad 
varierande verksamheter. De ska bygga på ett enkelt modulsystem som möjliggör snabb 
uppsättning, demontering, tillbyggnad eller reduktion av storleken och där anslutningar 
för el och vvs ska kunna ske på ett enkelt sätt. De ska vara långsiktigt hållbara genom ett 
minimum av underhåll och att modulerna ska kunna återanvändas från plats till plats.

Konceptet
I konceptet redovisas tänkbara storlekar, material och färgsättningar som ska ses som 
 underlag för en fördjupad bearbetning. I plan bygger konceptet på den liksidiga triangeln 
där ytan i detta förslag kan mångfaldigas från exempelvis 10 till 80 kvadratmeter.

Konceptet består av ett fåtal modulelement. Elementen har en kärna i någon form av 
cellplast och ett ytskikt av exempelvis plywood, metall (mässing, rostfritt stål, corten), 
kompositmaterial eller plast. Elementen har en bärande ram av stål, aluminium eller 
komposit och fästes enkelt samman med till exempel en vingmutter eller muttrar som 
kräver ett unikt verktyg. Samtliga skarvar döljs med enkelt monterbara ”täckplåtar”.

Modulelementen varieras genom öppningar för olika typer av fönster, dörrar med mera. 
Genom att kombinera modulerna kan utseende och storlek varieras. Konceptet bygger 
dock på ett begränsat antal moduler som kan varieras, lagras och återanvändas. Efter 
bearbetning bör därför en inskränkning till 3-4 olika byggnadsstilar fastställas för att 
 möjliggöra en rationell hantering.

Principsektion tillfällig utbyggnad av affärslokal
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Fjäriln vingad

Detaljer:

täckplåtar tak och väggmarkisdel dörr

osv.

Variationer:

osv. osv.

Moduler:

takmodul 1 takmodul 2 stolpe 1 stolpe 2

väggmodul 1 väggmodul 2 väggmodul 3

20 m²
10 m²10 m²

20 m² 50 m²40 m²30 m² 60 m² 80 m²

Hötorget MedborgarplatsenÖstermalmstorgStrandvägenSveavägen HökarängsbadetSlottskajen SmedsuddsbadetLövstabadet

Motto: Fjäriln vingad
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verksamheter som kiosk, kafé, snabbmat, utställningar, omklädningsrum, möteslokal med 
mera.

Midi kan förstoras genom att takytor av modulelement eller markisväv läggs till i  varierande 
omfattning. Takytor av modulelement kan kläs in av modulväggar av varierande  utseende. 
Den optimala ytan, Maxi, blir cirka 80 kvadratmeter.

Mini, Midi består av en halv respektive hel sexkantig form om cirka 10 respektive 20 
 kvadratmeter. Mini kan användas vid trånga utrymmen och ställas mot en vägg, mur eller 
liknande. Mini kan också användas som en tillfällig utbyggnad av affärslokaler och kaféer, 
exempelvis under sommarhalvåret. 

MAXI - Östermalmstorg

MINI - Slottskajen, Strandvägen

MIDI - Smedsuddsbadet


