
i Stockholm
Projektet iStockholm har 

två mål, att visa upp och 

förhöja stadsrummets 

kvalité samt att skapa ett 

mindre hemtrevligt rum i 

det stora offentliga rum-

met.

Paviljongerna utgörs av 

enkla volymer försedda 

med en reflekterande yta 

och två stora öppningar 

för att visa upp och rama 

in omgivningen. 

Paviljongernas form 

bygger på en formstarkt 

yttre som tillsammans 

med sina träbeklädda 

interiörer ger upphov till 

ett varmt inre rum. Lika 

smycken i stadsrummet 

kontrasterar och förhöjer 

paviljongerna sin omgi-

vnings kvalité . Den re-

flekterande ytan tillåter 

dem att anpassa sig till 

sina olika omgivningar 

och deras karaktär att 

förändras endast genom 

de varierade reflektioner-

na av staden.

Transformerbarhet & 

Anpassningsbarhet

Paviljongen är uppbyggd 

på en innovativ princip 

där paviljongen delas upp 

i tre enheter. Två funktion-

senheter innehållande ex. 

kök, toalett eller förva-

ring och en publikenhet 

där allmänheten vistas. 

Genom att kombinera den 

publika enheten med oli-

ka funktionsenheter kan 

paviljongen skräddarsys 

för olika verksamheters 

behov och om så önskas 

enkelt anpassa till en ny 

verksamhet genom att 

byta ut funktionsenhe-

terna. Även den publika 

enheten kan bytas ut till 

större och mindre enhe-

ter vilket leder till en total 

flexibilitet. 

Mobil

Paviljongen uppdelning i 

enheter gör den enkel att 

montera och transporte-

ra. Då dimensionerna blir 

hanterbara och paviljon-

gens alla delar redan 

innan kan färdigställas 

på fabrik. Väl på plats 

behöver paviljongerna 

endast sammanfogas i 

två punkter alternativt 

tas isär vid flytt.

Serieproduktion

Paviljongen byggs upp 

av tre enheter som i sin 

tur bygger på ett ramverk 

kombinerat med balkar 

(se konstruktionsprin-

cip). Systemet är ge-

nomgående i samtliga 

paviljonger och utformas 

i två olika dimensioner, 

lätt att producera i serie. 

Genom att dela in pa-

Mini
ut på gatan. På natten då 

risken för skadegörelse är 

som störts sluts mini och 

de skjutbara glaspartier-

na omsluts av ett rörligt 

parti i inox fasaden. Mini 

är belyst inifrån även nat-

tetid och ger en vackert 

skulptural effekt då per-

foreringen i inoxen expo-

nerar interiören.

Hötorget – Turistinforma-

tion & biljettförsäljning - 

29 m2

Midi representerar en tu-

ristinformation med bil-

jettförsäljning på Hötor-

get bestående av kassa, 

möbelförråd och utställ-

ningsyta. Midi används 

året runt och består som 

Mini av en kompakt vo-

lym med två öppningar. 

Under vintern hålls för-

säljning, events och infor-

mation inuti midi och de 

båda öppningarna skyd-

das av skjutbara glaspar-

tier för att garantera ett 

behagligt klimat. Under 

sommarsäsongen då kli-

matet tillåter öppnas 

glaspartierna upp och 

events kan sprida sig ut 

på torget. På natten då 

risken för skadegörelse är 

som störts sluts midi och 

de skjutbara glaspartier-

na skyddas av ett rörligt 

parti i inox fasaden. Även 

under kväll/nattid kan ak-

tiviteter ske i midi. Midi är 

då belyst inifrån och inox 

fasadens perforering gör 

att dess aktiviteter lyser 

upp och blir synlig på tor-

get.

Midi

Maxi - Lövsta badet - Se-

gelklubb och bar - 44 m2

Maxi respresenterar en 

segelklubb med bar vid 

Lövsta badet bestående 

av besökstoalett med rwc, 

bar och servering. Maxi 

används till största del 

under sommaren och bes-

tår som Mini och Midi av 

en kompakt volym med 

två öppningar. Under 

vintersäsongen kan Maxi 

tillfälligt inneha events, 

men är för övrigt stängd. 

För att inte utsättas för 

vandalism skyddas Maxis 

av sin perforerade inox 

fasad som är slitstark och 

med sina håltagningar 

minskar risken för graffiti. 

Under sommarsäsongen 

då klimatet är behagligt 

skjuts en del av inox fasa-

den åt sidan och blottar 

glaspartier som också 

Maxi

Strandvägen - Grill - 17 m2

Enheter - kök med perso-

nal wc- möbelförråd - ser-

vering

Mini representerar en 

grill på Strandvägen bes-

tående av kök med perso-

nalwc, möbelförråd och 

servering. Mini används 

året runt och består av en 

kompakt volym med två 

öppningar. Under vintern 

hålls serveringen inuti 

mini och de båda öppnin-

garna skyddas av skjut-

bara glaspartier för att 

garantera ett behagligt 

klimat. Under sommar-

säsongen då klimatet är 

behagligt öppnas Minis 

glaspartier upp och ser-

veringen kan sprida sig 

kan öppnas vid beha-

gligt väder så att events 

kan sprida sig ända ut på 

stranden. På natten åter-

tar Maxi sin slutna form 

och belyses inifrån. Belys-

ningen ger precis som i 

Mini och Midi en vackert 

skulptural effekt då per-

foreringen i inoxen expo-

nerar interiören.

viljongen i enheter fören-

klas produktionen då en 

enhet enkelt kan bytas ut 

och mot en ny om verk-

samheten förändras.

Kostnadseffektivitet

Valet av material har 

gjorts med hänseende till 

estetik så väl som kost-

nadseffektivitet med inox 

i fasad och osb till stora 

delar av interiören. De 

är slitstarka inte allt för 

påkostade material som 

tål användning, inox fa-

saden är dessutom gjord 

med håltagningar som 

minskar risken för skade-

görelse i form av graffiti.

Miljömedveten

Paviljongen är av en kom-

pakt volym med stora par-

tier av obruten isolering 

och två koncentrerade 

fönsteröppningar vilket 

ger en bra utgångspunkt 

för att hushålla med en-

ergin. Paviljongens har 

en låg tröghet vilket ger 

upphov till en snabb och 

effektiv uppvärmning där 

det räcker att bara vistas i 

eller bruka ett eventuellt 

kök för att få upp värmen. 

Värme återvinns även via 

ventilationen som sker 

naturligt via skorste-

nen försedd med värme-

växlare som vid behov, 

beroende på säsong vär-

mer luften.
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