
Holmia paviljongerna är vårt svar på en önskan om 
att ge liv och rikedom till Stockholms stadsbild. Pa-
viljongerna har en stark identitet som samtidigt 
avspeglar en stad som står för innovation, design och 
omsorg.

Formen
Vi har velat skapa ett unikt koncept till Stockholms 
stad, som med sitt modulära system är föränder-
ligt men samtidigt är igenkännbart i sin utformn-
ing, vilket kan få paviljongerna att framstå som en 
ikon i stadsrummet. Paviljongerna har en rundad 
grundform och förhåller sig därmed demokratiskt till 
sin omgivning, vilket gör det lätt att passa in dem i 
många olika miljöer. Alla paviljonger, oavsett storlek 
och form, är uppbyggda av tre plastiska fasadmod-
uler och tre inredningselement i form av en disk, en 
bänk och ett takutsprång.  De sex modulerna kan 
kombineras till ett oändligt antal varierade enhet-
er beroende på det kontextuella behovet. Det kan 
antingen vara fristående paviljonger eller större pa-
viljongkomplex bestående av flera grundformer eller 
grundformer med en inramning av glas. En variation 
av öppenhet och slutenhet i modulerna bidrar till att 
paviljongerna kan möta de olika funktionella kraven 
som ställs. På det sättet kan paviljongerna utformas 
specifikt till varje enskilt ändamål och förändras om 
behovet ändras över tid. Interiören är anpassnings-
bar och består av moduler där toalett, kökselement 
eller förvaring kan kombineras och kompletteras 
efter behov. 

Mobilitet 
Paviljongernas moduluppbyggnad gör att byggnad-
selementen kan transporteras till platsen och mon-
teras utan problem. Vid tillfällen där det är lämpligt 
kan grundformen prefabriceras och transporteras 
till platsen med lastbil. Där lyfts den på plats med en 
kran till färdiga fundament, nivellerade och förbered-
da med anslutningar till el, vatten och avlopp, eller 
ställs på fastmonterade justerbara ben. När säson-
gen är slut kan en lastbil med kran enkelt lyfta upp 
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paviljongerna i den fastmonterade kroken i taket och 
köra dem till ett lager till nästa säsong. Fundament-
en kan lämnas på platsen klara till den kommande 
säsongen.

Materialval och teknisk beskrivning
Paviljongernas fasadmoduler framställs i gjutjärn 
och transparent eller frostat glas. Såväl gjutjärn 
som glas är utpräglade urbana och robusta material, 
som kan stå emot alla slags väder. Gjutjärnets yta 
kan antingen behandlas med vax eller lack med en 
ogenomtränglig yta för lättare rengöring av graffiti, 
eller kan vid placering i landskapet lämnas obehand-
lad och med tiden få en mörk röd färg. Invändigt kläs 
paviljongerna med björkplywood och mellan det yt-
tre och det inre skalet kan det isoleras allt efter funk-
tion och ändamål. Belysningen är lågenergi LED och 
uppvärmningen är elkablar i golv. Tekniken placeras 
i taket och under golvet. Taket kan, efter behov, ökas 
i tjocklek både uppåt och nedåt, för att göra plats till 
tekniska installationer. Golvet kan, på samma sätt, 
sänkas eller höjas allt efter utrymmesbehov.

Miljömedvetenhet
Gjutjärn är lämpligt för en begränsad serietill-
verkning, är i högsta grad konkurrenskraftigt i fråga 
om pris och har en beständighet över flera genera-
tioner. Gjutjärn är ett slitstarkt material med utmärk-
ta korrosions- och rostmotstånds egenskaper, vilket 
minimerar kraven på ytbehandling. Samtidigt är det 
hundra procent återvinningsbart, eftersom det kan 
smältas om till nya ämnen. Gjutjärnet gjuts i GGG 
40-kvalitet, en legering som är seg och därför inte 
spricker vid en eventuell kollision eller annan fysisk 
påverkan. Gjutjärnet kan antingen vara helt eller del-
vis av återvunnet järn och ämnena kan produceras 
lokalt eller i Norden. Fasaderna består av mindre ele-
ment på 350 x 1500 mm som enkelt kan bytas ut på 
platsen, vilket säkrar minimerade omkostnader vid 
behov av ändringar eller reparation.
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EXTRA MINI 
Mini-paviljongen kan typiskt placeras i lång-
sträckta stadsrumssituationer och gatu-
miljöer där trottoarens bredd begränsar plat-
sen. Dess långsträckta form kan bidra till att 
skärma av mot eventuell trafik. Paviljongen 
kan orienteras i en eller flera riktningar. 

Förslaget visar ett bemannat kafé där kunder-
na köper varor utifrån. Paviljongen är utrustad 
med en toalett, en arbetsbänk och köksutrust-
ning till matlagning. Kunder betjänas genom 
en lucka som öppnas i fasaden.

Stadsrumselement som är obemannade eller 
bemannade i kortare perioder och som kan in-
nehålla mindre utrymmeskrävande funktioner 
såsom handikapptoaletter, varuautomater 
eller en glasskiosk, kan kompletteras med en 
mindre cylindrisk Extramini-paviljong. 

+ MINI

EXTRA MINI plan 1:50

takutsprång
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MINI fasad 1:50

Sveavägen, situationsplan 1:500

EXTRA MINI fasad 1:50
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MIDI
Midi-paviljongen har en storlek som inviterar 
kunden in i byggnaden och kan typiskt vara 
ett kafé eller en butik. Midi-paviljongen består 
av en Mini-kärna, som utvidgas med en trans-
parent glasfasad. Midi-paviljongens mer kom-
pakta och riktningsfria utformning passar 
utmärkt till situationen i torgmiljöer, där voly-
men lockar förbipasserande över torget och 
aktiviteterna kan flyta ut i stadsrummet.

Förslaget visar en värmeisolerad blomster-
affär. Dubbeldörrar i den transparenta delen, 
som används som skyltfönster och till up-
pställning av varor, öppnar upp mot torget 
och bjuder in de förbipasserande. Kärnan 
reserveras till medarbetare och utrustning. 
Blommor och plantor kan också ställas utanför 
paviljongen när butiken är öppen.
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Maxi-paviljongen är tänkt till skrymmande 
funktioner såsom omklädningsrum på ett 
strandbad eller en sammanhängande länga 
mindre bodar på en marknad. Maxi-paviljongen 
består av flera Mini- och Extramini-element, 
som är placerade sida vid sida och förbundna 
med ett tak. Taket skapar ett rum mellan el-
ementen på de ställen där man kan se tvärs 
igenom paviljongen och ger skydd mot väder 
och vind till både kunder och fasader. 

Förslaget visar en kombinerad kiosk- och om-
klädningspaviljong med toaletter. Eftersom 
paviljongen används på sommaren, kan den 
flyttas när säsongen är över.
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