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En paviljong för Stockholms stad skall vara en paviljong för stadens alla invånare och 
besökare. Paviljongen skall fungera som en markör för staden och signalera dess at-
tityder och inställningar samtidigt som den skall klara praktiska funktioner och hysa 
varierande verksamheter.

Paviljongens hemvist är det offentliga rummet. Platser som delas av alla invånare, 
besökare och turister. Vi ser det som en självklarhet att ett projekt som tar delar av 
det offentliga i anspråk också ger kvaliteter tillbaka till offentligheten, och det helst 
med råge.

Vi ser det därför som lika självklart att en paviljong med expansionsmöjligheter inte 
enbart är en solitär som kräver konstant bemanning och övervakning för att kunna 
användas och som riskerar att avskärma sig från det offentliga rummet istället för att 
förenas med det.

Vår vision för Stockholms stads nya paviljong är ett system som kan ge nya 
kvaliteter till det offentliga rummet med utgångspunkt i det öppna och 
tillgängliga, och som enkelt kan kombineras med enheter som hanterar de 
olika funktioner och verksamheter som paviljongen kommer att hysa. Enheter 
som i sin tur hjälper till att ge de mer öppna delarna av paviljongen ett klarare 
sammanhang och en ännu viktigare funktion.  

Vårt förslag illustrerar idéen om hur ett sådant system kan fungera 
med hjälp av ett begränsat antal beståndsdelar, med ett oändligt antal 
kombinationsmöjligheter.   
 
 

Förslaget bygger på idéen om att utveckla 
ett byggsystem som enkelt kan framställas, 
förflyttas och kombineras. Takelement 
utformade som stora ljuslanterniner monteras 
på pelare. När flera takelement kombineras 
placeras pelarna i hörnen där elementen 
möts. Kan också monteras ihop med de fasta 
enheterna. Pelare som möter mark fixeras 
med ställbar fot. Kan belysas inifrån kvällar 
och nätter. Pelare och tak i vitlackerat stål.

En av förslagets två fasta enheter. Ett interiört 
rum med samma form som takelementen. 
Enheten passar bra för försäljning, med sina 
skjutbara fönster och möjlighet att hysa ett 
kök. De fasta enheterna utformas så att de kan 
lyftas med kran och får plats på ett lastbilsflak 
och transporteras utan specialtillstånd.
Enheten kan monteras ihop med 
takelementen. Sidornas längd är 3,5 meter på 
såväl taken som de fasta enheterna. 

Förslagets andra fasta enhet är ett rum som 
ger skydd mot väder och vind. Enheten 
är utformad med stora glaspartier och 
skjutdörrar och är som ett mellanting mellan 
ett ute- och ett innerum. Kan alternativt 
byggas med isolerade väggar för att skapa ett 
renodlat interiört rum. Kan monteras ihop 
med takelementen. De fasta enheterna har 
väggar av trä och tak i vitlackerat stål.

En kombination av sittmöbler och 
odlingslådor som gjuts i betong och 
som förses med hål som kan användas 
för att, vid behov, fixera pelare som 
bär upp takelement.

Pavi l jonger för Stockholm

Midi
Förslagets Midi-utformning placerat i havsbadsmiljö. 

Tre fasta enheter kombinerade med tre takelement bildar en 
serveringskiosk med möjlighet att sitta såväl ute som inne. 

Takelementen ger skydd mot sol och regn. 

De fasta enheterna bär och fixerar taken. Där extra stöd krävs 
monteras pelare. 

-  Förslag t i l l  idétävl ing
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Mini
De två fasta enheterna kombineras och bildar ett café som 
har försäljningsluckor såväl ut mot gatan som in mot det inre 
rummet. 

Som alternativ till café kan kombinationen förslagsvis användas 
som informationsställe eller föreningslokal.

Maxi
Där utrymme finns kan förslagets alla olika komponenter kombineras 
för att skapa ett offentligt rum som tar plats och breder ut sig. 

Under det stora taket skapas en levande mötesplats med plats för 
torghandel och uteserveringar som servas av de fasta enheterna.

Maxiutformandet lyfter fram förslagets bärande idé att det är i det 
offentliga rummet, på stadens eget golv, som den viktigaste platsen 
skapas.
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Motto: Kombi


