
1. INTRO

En paviljong i Stockholm har ett stort betydelse för både 
besökare och invånare.  De bidrar till ens dagliga liv 
genom ett stort utbud av produkter och tjänster, och är 
viktiga knutpunkter i stadens fysiska nätvärk av gator och 
almänna platser.     

Utmaningen att höja kvaliteten på ett sådant utrymme 
kan tolkas på olika sätt.  Generellt handlar det om att 
skapa ett nytt element som stöder det naturliga flödet av 
människor och är integrerad i staden på ett sådant sätt så 
att den inte förstör tidigare funktioner.          

2. VÅR FOKUS

Paviljongen skall...

Stödja den ’gröna’ stadsbilden med respekt 
till gröna ytor 

Vara så självständig som möjligt med 
respekt till energi och vatten förbrukning

Skapa oförväntade utrymmen i staden och 
fylla tomma ytor på ett vettigt sätt  

PROTOTYP FÖR EN HÅLLBAR, ANPASSNINGSBAR, och FLYTTBAR UTRYMME
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strandmiljö

3. FYSISK LÖSNING

Form och Material
Formen måste vara igenkännbar.  Den måste kunna ta 
emot folk från många olika håll, och helst inte ha några 
fula baksidor.  Alla byggnadsdelar skall vara robusta.  
Hexagonen är en lekfull form som uppfyller dessa 
krav.  Med lutande väggar skapas fuktionellt lagrings-
sutrymme högre upp men har ändå ett ’light footprint’ på 
marken.  Framförallt blir paviljongen en dynamisk del av 
stadsmiljön.  

Horisontella träpanelar är en traditionell material som 
används på ett modernt sätt, och därför föreslås som 
standardmaterialet till stadspaviljonen. Stensockeln 
speglar stockholms stenig och stabil mark.  

Energi
Det sägs att människor är bland de mest outnyttjade 
resurser som finns, och det är just dit vi skall vända oss.  
Bland alla möjliga energiskällor, är ett piezoelektriskt 
system det lämpligaste systemet för en relativt liten 
konstruktion i en stadsmiljö (som en mobilpaviliong).  
Där andra system (som t.ex. solpaneler)  kan fungera 
på endast vissa paviljonger beroende på sitt läge, kan 
piezoelektriska ytor tillämpas till samtliga pavilionger på 
grund av den enkla anledningen att folk rör sig överallt 
i staden.  Vi tar energian från just den rörelsen, från 
folk och bilar, och drar det direkt in i paviljongen där 
det lagras i batterier, vilka är en av paviljongens fasta 
installationer.      

Ventilation
Luftkvaliteten i städer innehållar ofta giftiga partiklar och 
kan vara obehagligt och dessutom farligt för människor.  
Därför har varje paviljong en luftrengörare i form av 
ett växthus som förser filtrerad och syresatt luft till 
paviljongbesökare. 

vVatten
Två regnvattenbassänger förvarar regnvattnet som 
används till växthuset och eventuell sanitetsutrustning

Storleksanpassning
Paviljonen kan anpassas vid behov genom att 
kombinera hexagonala ‘rum’.  Lösningen inspireras 
av kristallmolekyler som binder ihop sig i hexagoner.  
Samma upplägg finns överallt i naturen.  

Site-anpassning
Eftersom hexagonen har sex olika sidor kan utökningen 
av paviljongen ske åt många olika håll, vilket underlättar 
anpassningsarbetet.  

Mobilitet
En hexagonal rumsenhet kan lyftas mad kran och fraktas 
på lastbil.  En enhet innehåller vägg, golv (inkl. grund) 
och tak, samt alla ytskikt.  Skärmtaket vikes upp innan 
flyttning enl. detalj.  Inredningen är också fast och 
behöver ej demonteras innan flyttning.  Installationer som 
el och vatten är inbyggda och gör att varje enhet fungerar 
självständigt, oberoende av kringliggande rum.    

4. ÖVRIGA FUNKTIONER

WiFi
I dagens samhälle är tillgång till internet ett givet 
förmånsrätt.  Varför inte integrera stadspaviljonerna i det 
virtuella samhellet också?  Med paviljong som hotspot blir 
det ännu lättare för folk att hitta runt staden och upptäcka 
nya ställe.
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