
PUBLIC SERVICE

PUBLIC SERVICE är ett förslag till utformning av de 
byggnader som upprätthåller serviceutbudet av varor 
och tjänster på Stockholms gator, torg och rekreations-
miljöer. 

Utformning
Byggnaden har en tydlig och igenkännbar karaktär. Formen är universell 
och lätt att anpassa till olika omgivningar. Planen ges av fyra cirkelbågar, 
baserat på ett övergripande modulnät. 

De platsspecifika prototyperna Mini, Midi och Maxi representerar ett 
adekvat skalspektrum. Respektive storlek korresponderar mot den verk-
samhet som förväntas bruka dem. Inom modelnätet kan paviljongen vari-
era i storlek för att anpassas till olika platser och funktioner.

Fasadens uttryck och materialitet ges av isolerade plåtkassetter i brons av 
varierande djup. Den kräver lite underhåll, är tåligt mot yttre åverkan och 
är lätt att rengöra

Mobilitet
Konstruktionen väger lätt och möjliggör flytt av byggnaden från en plats 
till en annan (se teknisk beskrivning). Mini och Midi kan transporteras i 
sin helhet, medan Maxi kräver transport i delar.

Flexibilitet
Utgångspunkten i ett modulnät gör det lätt att att anpassa paviljongens 
storlek efter de förutsättningar och behov som råder på respektive plats. 

Även fasaden är uppbyggd av moduler där ett fåtal typelement ger stora 
anpassningsmöjligheter till behov av dagsljus, risk för skadegörelse etc.
Mini och Midi är presenterade som strukturer med realtivt slutna fasader, 
medan Maxi har en hög grad av öppenhet. Variationer däremellan kan 
tänkas.

Produktion
Byggnaden kan tillverkas med välkända moderna tillverkningsmetoder 
och material. Byggnadens form medger respektive paviljongstorlek att 
definieras av en konstant radie, vilket är gynnsamt för serietillverkning av 
ingående komponenter. 

Konstruktionen kan demonteras i sin helhet för att återanvändas  till andra 
ändamål.

Teknisk Beskrivning
Samtliga paviljonger har en stomme som utförs i rörprofiler av aluminium. 
Detta ger lätta byggnadselement som med fördel kan prefabriceras i fabrik 
och tål hantering under tillverkning och montering. 

Lämpligtvis prefabriceras varje väggdel som definieras av en cirkelbåge i 
fabrik, för transport och motage på plats. 

Fasaden utförs med högvärdigt isolerade (PIR) plåtkassetter, delvis i kom-
bination med glasrutor. Grundläggning görs med grusbädd av foamglas. 
Alla installationer förläggs i taket och uppvärmning sker med golvärme.  
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