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“OPPORTUNISTEN”

OPPORTUNISTEN

Den mobila paviljongfamiljen Opportunisten består utav 3 
stycken identiska och kilformade volymer. Mini består av en 
modul. Midi och maxi består av 2, respektive 3 mini-moduler 
som kan sättas ihop till olika formationer. Beroende på den  
kontext som paviljongen står i, kan den utformas efter plat-
sens och funktionens förutsättningar. Paviljongen har ett enkelt 
och tydligt formspråk. Fokus hamnar på fasadmaterialet och 
öppningarna i fasaderna. Den snedställda långsidan gör att 
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Opportunisten är en modulär och lättviktig paviljong som är 
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gens ytskikt är utbytbart för att kunna fungera i olika offentliga 
miljöer i Stockholm. Den karaktäristiska former gör den igen-
känningsbar trots dess ombytliga hölje. 

Paviljongen är byggd på en metallstomme av rektangulära stål-
rör. Stålstommen ger en stark stomme och en relativt lättviktig 
konstruktion för dess storlek. De rektangulära stålrören ger 
samtidigt utrymme för paviljongens tekniska installationer, så 
som eldragning, vattenledningar och avloppsrör efter behov. 

Paviljongens fasad är uppbyggt på ett så kallat ”klicksystem” 
som möjliggör att man kan byta ut fasaden beroende på vilken 
miljö i staden som den placeras i. Fasaden reses på plats och 
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gängstål som är försvetsade i stålstommen. Materialen som 
skall klä paviljongen är alla inhemska material som bygger på 
lokalt hantverk. På så sätt blir paviljongerna även reklampelare 
för svensk hantverkartradition. 

Materialen som paviljongen är byggd med är valda med om-
sorg för att göra paviljongen så miljövänlig som möjligt. Stålet i 
paviljongens konstruktion är 100% återvinningsbart. De övriga 
materialen är i största grad organiska material som efter de 
byts ut kan användas till andra ändamål eller återvinnas.

Opportunistens kombinationsmöjligheter, samt det utbytbara 
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är möjlig att bruka den både på sommaren och vintern. Den 
har alla tekniska installationer som behövs för att tillgodose 
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Stockholms offentliga rum. Paviljongen är en plattform som 
tillhandahåller plats för publika funktioner, så som utställn-
ingar, konstinstallationer, turistinformation, café och restau-
rangverksamhet etc. 

2. MIDI

Cafépaviljong med servering 
inomhus och utomhus. Fasa-
den är klädd med pärtor av 
trä som är mörkbetsade.

Paviljongerna är placerade 
med ett mellanrum för att 
skapa ett intimt rum mellan 
dem och passa in i Hötorgets 
struktur. En segelduk är 
uppspänd upp för att skydda 
uteserveringen. 

En del av väggen är öppnings-
bar och kan enkelt ställas upp 
för att öppna upp paviljongen 
mot gaturummet. 

3. MAXI

Omklädningsrum med bastu för herr 
och dam. Toaletter och handikapps-
toalett. Fasaden är byggd med 
vertikalt placerade björkstammar 
på rad. Entréfasaderna har drags-
pelspartier som kan skjutas åt sidan 
för att nå entrédörrar. Ytan bakom 
björkstammarna är solid med en 
fönsterindelning för dagsljusinsläpp. 

Våtrumsenheterna är utförda som 
vattentäta rum med golvsilar. All 
vattendragning sker i lådor som 
är byggda utanpå väggen och är 
utrustade med inspektionsluckor. 

1. MINI

Den minsta paviljongen är 
utförd som en turistinforma-
tion. Fasaden är beklädd 
med högblank kalksandsten 
från Gotland. 

Interiören nås via en en-
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besökaren interaktiv turis-
tinformation som är riktad 
till besökare i Stockholm. 
Fasadelementen är utförda 
med isolering för att även 
fungera på vintern. Fönster 
�	� ������� �� �������� ����
integrerade i fasadskivornas 
indelning.
 
Integrerade i fasadskivornas 
��������� ���� ���� �����-
aktiva skärmar som leder 
besökaren vidare till Stock-
holms turistattraktioner. 
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