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Midi - Kafékiosk Hökarängsbadet

Mini - Informationskiosk Slottskajen

Maxi - Restaurangpaviljong Hötorget

RLDSKLASS

Den minsta paviljongen är placerad mitt i ett 
öppet stadsrum. Den får genom sin kvadratiska 
plan fyra likvärdiga fasader och den höga 
silhuetten ger en tydlig markering i stadsrum-
met i alla vyer. Glasfasaden är neutral med en 
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info / utställning

Sommarservering alt. Året runt servering Året runt

Informationsdisplayer
av olika typer integreras 
i glasfasaden

Fasad 1:50

Silhuett

Fasad 1:50

Teknik

Dagsljus Solceller

min + 10 ° + 18 - 25 °

VÄGG- OCH TAKPANELER
Vägg- och takpaneler utförs som sandwichele-
ment med polyuretanskumsisolering med yttre 
ytskikt av plåt och det inre av plåt eller plywood. 
Systemet ger lätta och tunna väggar med god 
isoleringsförmåga. Materialval görs för att fylla 
Miljöbyggnad Gulds kriterier.

ENERGI/TEKNIK/MATERIAL
Genom zonering i tre klimatszoner och 
möjlighet till föränderlighet över året ges 
förutsättningar för energiförbrukning enligt 
Miljöbyggnad Gulds kriterier. 
- Säsongsserveringen är oklimatiserad, genom 
öppningsbara glaspartier ventileras övervärme 
bort.
-  Toaletter värms vintertid endast till 10 grader 
- Arbetsutrymmen har full komfort. Soprum 
kyls. Solceller på tak och/eller fasad kan klara 
till belysning (LED). El som köps bör vara 
miljömärkt

FASAD OCH TAK - GLAS
Fasad och ytskikt tak är av glas på liten distans 
från underlaget. Distansen möjliggör bakbe-
lysning liksom integration av informationsskyl-
tar och displayer av olika slag

Informationsdisplayer
av olika typer integreras 
i glasfasaden

Teknisk princip 1:20

SILHUETT
Karakteristiskt för Stockholm är den rika 
upplevelsen av stadens silhuett under rörelse 
och vandring i staden. 

Som en bild av, och referens till denna viktiga 
karaktär och för att skapa god synlighet i 
gaturummet bygger vårt paviljongförslag på en 
tydlig och karakteristisk silhuett. Då paviljongen 
är en egen typologi i stadsbilden har vi gett den 
en skala och utformning med egen karaktär. 
Silhuetten kan varieras i relation till den aktuella 
situationen och skapa såväl igenkänning och 
identifikation som variation. 
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MODULARITET
Paviljongsystem är modulärt och de individuella 
paviljongerna kan ändras till funktion och storlek 
över tid, säsongsvis, eller för kortare perioder med 
anledning av speciella program som tex kulturfes-
tivalen.

KULÖR
Karaktäristiskt för Stockholm är också sam-
manhängande stadsdelar med uniform bebyg-
gelse präglad av sina respektive arkitekturideal 
och stadsbyggnadsideologi. Fasadmaterial och 
färgsättning är präglande för karaktären.  
Genom att varje paviljong ges en kulör från en 
framtagen palett kan den beroende på situation 
samspela eller kontrastatera med den lokala 
karaktären. Några kulörer närmar sig de hos 
putsade fasader medan andra är kraftigare för 
att kunna utgöra en kontrast till omgivande 
bebyggelse eller grönområden.

.

. 

Plan 1:50

ljusdiffunderande film laminerad i glaset. Dagtid 
ger glaset reflektioner av omgivningen. Kvälls-
tid lyses ”gavelfasaderna” upp av LED armatur-
er bakom glasfasaden och paviljongen får en 
kvalitet även när kiosken är obemannad.

Serveringsdelen mot Konsterhuset ges med 
det valvformade taket en diskret profil. Den 
högre takmodulen används mot Hötorget för att 
markera paviljongen i stadsrummet. Server-

ingsdelen kan demonteras vintertid eller utfor-
mas för året runt användning. Kulören en dovt 
blå nära Konserthusets kulör.

En varierad och lekfull takprofil mot trädens 
fond. En rödkulör, vacker såväl mot sommarens 

grönska som vinterns vita. Med luckor kan 
såväl kiosk som wc stängas för vintern.

Takvolym/Silhuett 1
Den högsta som skapar god synlighet och ger  
plats för teknik och frånluft alternativt takljus. 

Takvolym/Silhuett 2

Takvolym/Silhuett 3

Grundmodulen är 1.5 x 3 meter. Systemet bygger 
på en grundplatta med ett ramverk i vilket fyllning-
ar och tak appliceras. Genom ett universellt 
gränssnitt kan glaspartier eller täta skivelement 
skapa väggar. De kan växlas ut om paviljongens 
storlek skall förändras. Ett antal grundtyper för wc 
och köksmoduler byggs som prefabmoduler kom-
patibla med ramverket och ytskiktet.

Axonometri / Modulprincip
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