
Profilsystem
Aluminium

KRONOR
En ikonisk Stockholms paviljong som skapar variation 

i stadsrummet

Tre paviljonger för en stad, räcker det? 

Idag är Stockholm fullt av små temporära byggnader vissa 
vackra, som Sippans Kiosk på Odenplan, och andra 
mindre estetiskt tilltalande. Dessa små byggnader är i dag 
unika inslag i stadsrummet där innehavarna tillåtits sätta 
sin personliga prägel på paviljongen.

Ambitionen med Kronor har varit att skapa en Stockholms 
paviljong som tar till vara på ett varierat stadsrum men 
samtidigt skapar en tydlig ikonisk form som kan bli en 
symbol för Stockholm.

Ikonisk form
De stängda kortsidorna skapar tillsammans med det inverterade välvda 
taket en stiliserad, genast igenkännbar krona. Kronan kan ha två eller fler 
spetsar beroende på paviljongens storlek. Kortsidan kläs med 
galvaniserad polerad stålplåt som skapar en tålig men stilig silhuett.

Personligt uttryck
Långsidorna är indelade av ett stramt men flexibelt profilsystem vars 
enheter kan varieras med fönsterglas, skyltning, belysning, öppningsbara 
luckor eller dörrar efter paviljongens olika behov. Ramindelningen ger 
hyresgästerna möjlighet att utrycka sitt budskap med hjälp av skyltning med 
också med färgval utifrån en utvald Stockholmspalett.

MINI
Vid skogskanten på 

Smeduddsbadet placeras 
en glasskiosk som levereras 
och öppnar upp sin lucka på 

vårkanten.

Variation
Förslaget bygger på endast två grundenheter - Mini och Midi - som utgår 
från samma system både i form, konstruktion och material. Maxi-paviljongen 
skapas av att kombinera två Midi. De presenterade paviljongerna i förslaget 
är dock endast tre av flera kombinationsmöjligheter. 

Paviljongernas konstruktion består av en limträstomme som spänner mellan 
de två kortsidorna och ger därför möjlighet till helt öppningsbara långsidor.
Denna princip gör det också möjligt att sammankoppla 
paviljongerna och skapa stora flexibla rum som kan anpassas både till 
aktivitets förutsättningar samt till det omkringliggande stadsrummet. 

Den avlånga kilformen underlättar också placeringen av 
paviljongen i trängre smala miljöer så som stadsgatorna.

Mobilitet
Mini och Midi är utformade för att kunna byggas i en sluten 
fabriksmiljö för att sedan kunna köras ut med lastbil till strandba-
det för sommarsäsongen eller på plats sammankopplas för att 
skapa de större Maxi-paviljongerna.

Funktion
Takets lutning leder regn och snö ner på paviljongens kortsida. 
Interiört möjliggör lutningen att den högre delen utnyttjas för  
gatuköksinstallationer som kräver ordentlig takhöjd medan toalett 
och förråd passar i den lägre delen. 

Material
Alla materialen är anpassade till den offentliga miljön, slitstarka 
som lätt kan rengöras eller bytas ut vid skadegörelse. All skyltning 
och utsmyckning sker bakom glas för ett rent intryck och för att 
minska vandalism. 

Kulörram
Fastskruvad glasfront med plats för 
lackerad träskiva i valbar kulör

Kombinationsmöjligheter 
Fasad och plan
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Fasad z-y 
Skala 1:50

Fasad z-vSituationsplan Smeduddsbadet 
Skala 1:500

Fasad v-x

Plan Mini
Skala 1:50

MIDI
Vid Slottskajen placeras Midi 

varianten, storleken är anpassad 
till behov för en typisk kiosk med 

varmt kök.

Fasad v-x 
Skala 1:50

Situationsplan Slottskajen 
Skala 1:500

Plan Midi
Skala 1:50

MAXI
På Medborgarplatsen 

placeras en liten restaurang 
med plats för sittplatser både 
inne och ute under den stora 
oranga markisen mot torget.

Situationsplan Medborgarplatsen
Skala 1:500

Fasad x-y 
Skala 1:50

Plan Maxi
Skala 1:50

KRONOR

KRONOR

Stomme
Limträbalkar som 
spänner från kortsida 
till kortsida

Kortsida 
Storflammig galvaniserad 
stålplåt

Tak
Blank polerad galvaniserad plåt i förband 

Skyltram
Öppningsbar glasfront med plats för 
skyltar samt led belysning


