
Mynttorget

Mobila paviljonger

“Fest”
På senare tid har urbana möbler ofta kommit att stå i vägen för vår förmåga 
att uppfatta staden. Mer oväsen som läggs till redan många skyltar, signal
er, affischer, reklampelare, parkeringsautomater i stadsrummet. Inte minst 
kiosker liknar ofta stora övergivna resväskor fyllda med klistermärken. 
Banal funktion är den enda faktor som beaktats vid utformningen.
Icke desto mindre; på 1800 talet, liksom hos några av modernismens 
pionjärer, utgjorde dessa byggnader en möjlighet till at utsmycka och visa 
sin stolthet över staden.
De fick en laddning av fest och firande, av sommarens lätthet. Erik 
Glemmes oförglömliga flyttbara musikpodium: lätthet och genialitet. Eller 
de djärva skalen av betong som byggdes på 30  40  och 50 talen.
Vår paviljong försöker att balansera nya krav (vandalism, inbrottsskydd, 
flexibilitet…) med de gamla idealen om fest och lätthet.

Kontext: ”Löv på vattnet”
Hur kan man hantera såpass olika omgivningar och samtidigt skapa en 
gemensam identitet? Vi gör det genom en serie mekanismer av vilka själva 
huden på vår paviljong är avgörande. Denna hud kommer att reflektera 
och transformera fragment av paviljongens omgivningar samtidigt som 
den dematerialiserar och löser upp paviljongens egen volym. Likt himlen 
eller havet, paviljongen kommer alltid att förändra sig, aldrig se likadan ut. 
Ett mönster av delvis polerat stål som återger en kalejdoskopisk bild av 
staden och himlen. Detta mönster täcker hela paviljongen, både de täta 
delarna och glasytorna och tillför tvetydighet och rikedom till dess uttryck: 
likt löv på vatten

Identitet: Familjedrag
Trots den stora mångfalden av kombinationsmöjligheter i plan, strävar vår 
paviljong efter igenkännbarhet. De utmärkande dragen hos lanterninen, 
som likt en fyrbåk kombinerar funktionen av båk med lanterna eller fackla, 
gör den lätt att känna igen på avstånd, detsamma gör det alltid föränder
liga mönstret på dess hud. Samtidigt skapar de subtila variationerna av 
plangeometrin hos varje modul rika kombinationsmöjligheter som gör det 
möjligt att tillpassa dem till varje plats där de skal stå. Oavsett hur modul
erna kombineras bibehålls dess identitet samtidigt som ett klon liknande 
upprepande undviks. I stället för identiska tvillingar skapar vi syskon vars 
släktskap är uppenbart.

Konstruktion
Paviljongen består av en mycket enkel bur av stål på vilken olika paneler 
kan monteras:
Takpanel, dörrpanel och fönsterpanel. Och slutligen kan hela modulen 
skruvas ihop med en annan modul på vilken som helst av dess 4 sidor. 
Med mått som inte är större än en vanlig container kan modulerna enkelt 
transporteras med lastbil, färdigmonterade eller för montage på plats. Eft
ersom intryckt av lätthet är viktigt behövde vi en tunn men stark profil (för 
säkerhet och hållbarhet). Valet föll naturligt på stål.

IDÈTAVLING MOBILA PAVILJONGER FOR STOCKHOLMS STAD
Modul Hud 

Fasader  1:50 / Midi 

Planskiss 1:50 / Midi  

Fasader 1:50 / Maxi  

MIDI / Strandbad / Kiosk med toalett  

Kombinationsmöjligheter

Kombinationsmöjligheter

Konstruktionprincip

Isolerglas

Varmförzinkade 
stålrör, VKR 50x50x20    

Perforerad rostfri stålplåt 
1200x1200x2 mm 
Sandwich panel
Varmförzinkade stålplat 1mmx2
Isolering 50mm

 Mini        Midi              Maxi   

Planskiss 1:50 / Maxi

Situationsplan Hötorget 1:500

Fasader 1:50 / Mini

Torgmiljöer / Blomsteraffär

MINI / Gatumiljöer / Kiosk / Gatukök 

Situationsplan Slottskajen 1:500 

Planskiss 1:50 / Mini  

Situationsplan Smeduddsbadet 1:500 

“Arkimedes värmestråle”

“Uppenbarelse på Hötorget” “Kan vi stanna lite till, mamma ?”

Motto :“KALEJDOSKOP”


