
‘Om vi har tur blir vi sena’

Konstruktiv detalj, skala 1:25
1mm Metall
1mm Papp

150-250mm Hård isolering
Brandisolerad bärande stålkonstruktion

15mm Brandskydd
15mm Trä, målat

Om vi har tur blir vi sena
Doften av nybakade croissanter. Känslan av en metallstol som värmts av vårsolen. En 
glimt av färger som far förbi, två tjejer på cykel ropandes skvaller till varandra. Trafiken 
flyter stilla. Så ser man plötsligt en gammal vän.

En paviljong till Stockholms stad ska förstärka det som redan finns - livet i en av världens 
vackraste huvudstäder. En ny paviljong ska inte försöka överrösta staden, utan istället 
föra en dialog med både invånare och byggnader, med gator och platser - samtida såväl 
som historiska.

Paviljongen ska vara en del av sin tid, ett nytt uttryck. Men den ska bygga på det som 
redan existerar, inte vid sidan av det.

En paviljong till och av staden
Statyer och skulpturer skänker identitet till stadens olika platser. De bidrar till berät-
telsen om livet och historien och används som orienteringsmärken, mötesplatser och 
samlingsställen. Legeringar som brons har varit ett naturligt materialval till dessa statyer, 
tack vare sin väderbeständighet, liksom koppar varit förstahandsval för tak till offentliga 
byggnader. Denna typ av material indikerar alltså det gemensamma rummet för stock-
holmarna.

Vår paviljong inspireras av dessa material och deras form. Den är kompakt och robust, 
samtidigt som den visar värdighet i sin uppresthet. Den har ett rationellt och självklart 
uttryck, karaktäriserat av måttfullhet i materialvalen men med starka visuella och taktila 
kvaliteter. Paviljongens stora glaspartier bjuder besökaren till att komma innanför sam-
tidigt som de stora utskjutande takpartierna ger skugga och skydd mot regn och snö.

De föreslagna materialen är endast ett av många möjliga förslag. Vår utgångspunkt är att 
den färdiga paviljongen skapas i samarbete med invånare, butiksinnehavare och Stock-
holms Stad. Slutgiltiga materialval, modulstorlekar, isoleringstjocklekar mm, antyds här 
endast och ändringar på alla nivåer kan göras utan att den grundläggande idénförvan-
skas. 

Vi föreslår därför ett utvecklingssamarbete för att enas om fasadbeklädnaden. Vi kan se 
ett flertal olika intressanta metalltyper, legeringar och ytbehandlingar som kan smälta in 
i stadens tonalitet och uppfylla alla miljö- och hållbarhetskrav –utan att ge avkall på es-
tetik eller känsla. Därför vill vi också påpeka att vi som utgångspunkt inte ser traditionell 
koppar som ett alternativ eftersom det skadar vattenmiljön.
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Paviljongens konstruktion bygger på välkända fabrikationsmetoder och materialsam-
mansättningar. Bland annat från ett projekt i Schweiz med just en mobil paviljong. Vårt 
val av kända fabrikationsmetoder samt få typer av material och modultyper, gör att 
genomförandet blir både kostnadseffektivt samt håller en hög kvalitet.

Det är inte bara en byggnad som ska tjäna staden, den är också utformad för att ge 
både användare och besökare, de bäst möjliga förhållanden, såväl praktiska som up-
plevelsemässiga.

Organisation
Funktionaliteten ska inte lämna något övrigt att önska. Den ska vara logisk och kunna 
klara slitage och olika typer av användning. Beroende på storlek ska paviljongen kunna 
användas från alla riktningar, både till inne- och uteservering. Utmaningen har varit att 
finna en rumslighet, en form som kan allt detta. Genom att studera liknande byggnader i 
staden och genom samtal med användare och torghandlare har vi utvecklat en klar och 
rationell lösning på denna utmaning. 

Vi har gjort en slags paviljong som består av fyra modulelement: tak, golv, fönster och 
hörn. Genom enkel addition/subtraktion av dessa element uppnås önskad storlek ochut-
formning. Paviljongen skapas utifrån ett centralt fördelningsrum med högt till tak. Detta 
omges i sin tur av fyra nischer. 

Studier av caféer, kiosker och småbutiker i Stockholm pekar mot en speciell arkitek-
tonisk urban typologi – nischen. Denna typologi är dubbelriktad och fungerar både för 
gästen som kan njuta sitt kaffe här och för innehavaren av till exempel tidningskiosk. I 
nischen kan varorna exponeras på ett inbjudande vis och vid behov har man här hela 
fyra nischer att arbeta med.

Nischerna är dimensionerade efter köks- och möbelindustrins standarder och kan an-
passas efter behov; till sittplatser, servering, öppet/slutet kök eller lager/förvaring. I hål-
rummet ovanför nischen placeras tekniska installationer och här finns även utrymme för 
förvaring, det fungerar dessutom som ett karaktäristiskt rumsskapande element.

Minipaviljongen kan fungera som tidningskiosk, uteservering, eller informationskiosk. 
Här indelas de stora glaspartierna med vertikala skjutfönster. Det visade exemplet för 
miniversionen är nio kvadratmeter. Midi-paviljongen kan tänkas som en mindre inom-
husservering, ett större kök för en uteservering eller en större turistinformation. Den 
visade versionen är på 14 kvadratmeter. Maxi är tänkt som inomhusservering, fören-
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ingslokal eller restaurangkök för uteservering. Här visat med 19 kvadratmeter. Dessa 
tre illustrerade förslag är bara några av många möjliga alternativ till organisation. 

Alla storlekar - mini, midi och maxi - kan anpassas till olika funktioner och situationer.

Behövs extra lagerplats eller till exempel större sopkärl kan dessa placeras som 
fristående element utförda i samma typ av material. De kan dessutom fungera som 
avskärmning vid en uteservering.

Hållbarhet – ekonomi och ekologi
För att en byggnad ska bli en naturlig del av staden krävs det att den blir accepterad av 
användarna, både av passiva iakttagare och av gästerna. Detta uppnås här genom att 
återanvända element och material som redan är kända från befintlig arkitektur i staden. 
Men likväl är paviljongen också sin helt egen. Den efterliknar inte en specifik period el-
ler ett bestämt formspråk. Den har figurativa likheter med statyer och tak i staden och 
frammanar därför känslan av en mötesplats – på strand, torg eller gata. 

Figuren är simpel och klar, men skiftar under dagen genom att ljuset faller olika på 
recesser, skuggnoter och ojämnheter. Efterhand som tiden går kommer byggnaden 
att registrera och bevara såväl brukandet som klimatet. Patina kommer att visa sig 
på metallens yta med skrapmärken från cyklar och barnvagnar, avtvättad graffitti och 
naturlig väderpåverkan. Allt detta bidrar till att ge paviljongen personlighet och den 
kommer bara att bli vackrare med åren.

Paviljongen är utförd i robusta material och har inga mekaniska element som kan gå 
sönder. Dess inre är flexibelt och gjort för att användas. Exteriören är slitstark medan 
interiören kan målas om och möbleras om, allt efter behov.

Dess kostnadseffektivitet baserar sig på en livscykelsberäkning, där de slitstarka ma-
terialen endast kräver litet eller inget underhåll. Själva fasadmaterialet, samt de avrun-
dade hörnen, fördyrar självklart anskaffningssumman något, men med tiden kommer 
det att visa sig som en klok investering med lång levnad och minimalt underhåll.

Materialvalet är ett samtal mellan stadens olika ytor och karaktärer, men här ingår 
också en helhetstanke kring att de material som vi omger oss med så vitt som möjligt 
bör vara sunda, organiska och robusta. De ska dessutom vara till gläde vid användning 
och ge sinnesmässiga upplevelser.
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Uppbyggnad
Paviljongen baseras på ett modulsystem som är lika för alla tre modellerna: Mini, Midi och Maxi.
Byggnadsstrukturen består av ett stålskelett med förstärkta hörn, klätt med fasadele-
ment av prefabricerade sandwichelement. Yttre delen av sandwichkonstruktionen består 
av en metallplatta som eventuellt kan perforeras med ett dekorativt mönster där det finns 
behov för ventilationskanaler och dylikt. De avrundade hörnen görs på samma vis med 
sektionsvisa glaspartier emellan. Framför glaset monteras rörliga fönsterluckor som har 
flera funktioner: 1) Skydd mot inbrott och skadegörelse efter stängning 2) Redan på långt 
avstånd visa om paviljongen är öppen eller stängd 3) Avskärma fasadpartier permanent 
eller i perioder när mer lagerplats önskas 4) Kan stängas där paviljongen placerats mot 
en mur eller liknande 5) Erbjuda övertäckning och utgöra överhäng. Luckorna är mon-
terade på ett simpelt icke-mekaniskt system med skenor.

Innanför är paviljongen klädd med målade plywoodskivor som ger en skön och varm 
inomhusstämning samt en god akustik. Skivorna kan perforeras ytterligare för att uppnå 
ännu bättre akustiska förhållanden. Skivorna är även de uppdelade i moduler och kan 
enkelt monteras tillsammans med skåp eller skyltar. De kan målas i såväl monokroma 
färger som i mönster. De kan specialmålas till events eller utsmyckas i samarbete med 
lokala konstnärer. Skivorna kan bytas både enkelt och billigt vid eventuella skador.

På taket kan monteras solceller. Dessa kan ligga helt platt på taket, så att de inte 
påverkar paviljongens utformning eller skapar reflexer som stör grannar eller utgör en 
fara för trafiken.
Paviljongen står på justerbara fötter som anpassas efter terräng och underlag. Genom 
sin tillfälliga karaktär är paviljongen naturligt höjd över omgivande markyta. Detta säkrar 
att vattenansamlingar inte kan skada den, utan istället passerar fritt under den. Handi-
kappade kan nå paviljongen via en låg ramp. 

Mobilitet och inköp av ytterligare moduler
Beroende på storlek kan paviljongen flyttas antingen i en del, i sektioner eller i helt up-
pdelade moduler. Om den flyttas i en del förankras sling till fasta öglor på den styva 
stålramskonstruktionen. Eftersom paviljongen är serieproducerad kommer modulerna 
som färdiga element eller som sektioner.

Det kommer alltid att vara möjligt att köpa fler element, eftersom ritningar och specifika-
tioner finns hos producenten. Skillnader i patina mellan nytt och gammalt element kom-
mer bara att addera änn ett lager av positiva egenskaper. Man kommer också att kunna 
framställa speciella moduler, till exempel med skyltar direkt applicerade på modulen eller 
med speciella ytbeklädnader.
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