
NYA STADSRUM

Paviljongen L växer homotetiskt till en maximal yta 

på 57,5 kvm, med en takhöjd på 6m (dimensioner 

9,6 (L) x 6 (B) x 6 (H)).

Med tanke på dessa mer generösa dimensioner är 

strukturen något grövre, även om alla fasadpaneler 

(inre och yttre) har samma dimensioner som  S och 

M. På så sätt kan stordriftsfördelar uppnås : Stock-

holm kan ha tre mycket olika paviljonger samtidigt 

som konstruktiva delar rationaliseras. 

Paviljongen rymmer ett kafé på 30 platser. Den 

följer samma rumsliga mönster som S och M : en 

skyddad terrass på 19 kvm och ett inre kvadratiskt 

rum på 32 kvm med samma kök som S. 

Interiören är helt klädd med polykarbonat paneler 

som släpper in ljus. 

L är främst planerad för större offentliga rum i 

staden. Höjden, öppenheten och det diffusa ljuset 

ger känslan av att befinna sig inne i staden, i ett 

nytt stadsrum. Funktionen meddelas med en stor 

skylt och klockan (på samma höjd som S och M) 

ger tiden åt förbipasserande. 

MAXI - Hötorget

Vad behöver Stockholm ? 

Nya Stadsrum !

Små kiosker och försäljningslokaler finns 

överallt i Stockholm idag. Utan någon 

övergripande arkitektonisk identitet, och med 

nästan enbart privata verksamheter, har de 

bidragit till att skapa en viss kulturell identitet.

Nu finns det en chans att skapa nya stadsrum 

som bidrar både till att skapa en användar-

vänligare stad och att stärka Stockholms bild 

som en kulturstad : en unik chans vi inte får 

missa. 

Dessa nya stadsrum är betydligt mycket mer 

än byggnader : de är små kulturella och 
funktionella monument i staden.

Tre olika storlekar (liten, mellan och stor) i 

harmoniska proportioner skapar lika många 

möjligheter som ett modulärt system. Fasader 

och planlösningar följer samma rutnät och 

skapar stora ekonomiska möjligheter för 

serieproduktion. 

Klart synliga men samtidigt lätta smälter de in 

i färgomgivningen som en kameleont.

Varje fasad utstrålar både kultur och funktion : 

allmän kultur i form av samma klocka som 

visar tiden var man än befinner sig ; privat 

kultur och funktion i form av gemensamt 

formgivna billboards.

Gjorda för synen, smaken och känslan 
erbjuder de en blandning av unika moment 

och situationer som kännetecknar Stockholm. 

Denna lilla paviljong (S) är uppbyggt utifrån ett 

1,2×1,2m rutnät. Med en yta på 8,5 kvm (dimen-

sioner 3,6 (L) x 2,4 (B) x 2,4 (H)) rymmer den en 

liten korvkiosk. 

S består av två olika rum : en interiör tillägnad af-

färsinnehavaren för att lagra, laga, presentera och 

sälja maten; ett uterum tillägnad klienten, en sorts 

walk-in veranda där man kan beställa mat samtidigt 

som man är skyddad från väder och vind. Både de-

larna stängs på natten. På taken finns en solpanel 

som ger en viss energi autonomi. 

Konstruktionen är enkel och effektiv och kan lätt 

monteras av staden med hjälp av repetitiva element 

utan några finjusteringar. S består av en trä struktur 

klädd på insidan med trä eller polykarbonat pan-

eler. Utsidan är beklädd med expanderad metall 

som kan pulverlackeras i olika färger. Taket består 

av sandwich paneler som vilar på tvärgående 

träbalkar.

Största kvalitet är dess lilla storlek, den passar på 

de flesta ställen. 

MINI - Slottskajen

PROPORTION plan = fasad / homothety

KULTUR allmän : klocka / privat : skylt

KAMELEONT "vänlig" färg

Ekonomi 1.2 x 1.2 +  våta moduler (kök, WC...)
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Paviljong M är uppbyggt utefter samma rutnät. Den 

har en yta på 21,5 kvm (dimensioner 6 (L) x 3,6 (B) 

x 3,6 (H)) och rymmer en bastu. På precis samma 

sätt som den lilla paviljongen består den av två 

olika rum. Det första rummet är en terass, lätt höjd 

från marken, som vänder sig mot naturen skyddad 

från vinden. Bastun fyller det andra rummet, isoler-

at och klätt i träpaneler inuti. Ett stort fönster öpp-

nar paviljongen ut mot vattnet. Den högre höjden 

gör det möjligt att rymma flera rader av bänkar 

som njuter av utsikten. Konstruktionssystemet är 

det samma som S, förutom att M har trägolv på 

hela ytan. En vertikalt justerbar dyna stabiliserar 

konstruktionen på oregelbunden mark.

Paviljongen M passar särskilt i öppna områden i 

Stockholm, nära till vattnet och öppna landskap. 

Denna storlek kan också erbjuda andra program så 

som toaletter, omklädningsrum eller samlingsloka-

ler. 

Klockan är närvarande som på de andra pavil-

jongerna och bastun medelas med en stor skylt 

utformad som en termometer. 

MIDI - Smeduddsbadet
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1 - fasadpanel i 

polykarbonat

2 - pulverlackerad 

expanderad metall

3 - trästommar

4 - styv isolering (alternativ bastu)

5 - trägolv

6 - fästsystem

7 - justerbara ben

8 - isolerad sandwich plåt

9 -  kantprofil

10 - metallprofil

11 - gipsskiva


