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Stockholm: staden stöpt i vatten, sten och furu...

...byggd på holmar av sten och tallskog där vattnet ständigt är närvarande 
(1-3). Här har människan skapat en stad i världsklass där det urbana livet levs 
ett stenkast från fiskesamhällets lugn. 

Den enklaste av former; fiskarens skärgårdsstuga, symboliserar Stockholms 
existens. Byggd i furu på holmens stengrund har den i århundrande fyllt sin 
funktion för Stockholmaren i zonen mellan land och hav (4-6). 

I kluster skapar dessa stugor en stad i miniatyr (5), ett kollektivt skydd där man 
tillsammans är starkare, i fiskestugans fall mot vädrets makter. 

Vår idé... för en familj av paviljonger för Stockholms varierande 
stadsmiljöer tar sin inspiration från dessa grundläggande och elementära 
principer och material.

Utformning...

Skärgårdsstugan i sin enkelhet är i vår mening en Mini paviljong, en modul 
som i kluster ändras för att skapa Midi och Maxi paviljonger. 

För att enkelt kunna transporteras har bredden begränsats till 3m (yttermått), 
höjden till 4.5m medans längden däremot kan varieras från 3 till 18 meter och 
fortfarande transporteras med lastbil. Detta ger en rik variation enligt diagram-
met till höger som enkelt kan serieproduceras samt anpassas efter behov.

Sammanställningen av modulerna för Midi och Maxi stegras för att ge en spän-
ning mellan volymerna samt för att skapa informella rum runtom paviljongen 
(7). 

Formspråk & Material...

Vårt förslag är en samtida tolkning av fiskestugans formspråk och detaljer (8-9), 
helt konstruerad från furu i stående lamell, invändigt så väl som utvändigt 
enligt dem typiska konstuktionsdetaljerna som visas till höger. 

Reglar i furu, 60x130mm, med en 30x30mm utfasning spikas ihop för att skapa 
en bärande limträkonstruktion med hög termisk massa som ger textur till 
insidan (10). Fuktspärr och isolering läggs utanpå och skyddas av en träpanel 
med 30x30mm stående lameller, även de i furu. Konstruktionen är lokalt 
förankrad, mycket miljövänlig, har låga U-värden, är enkel att serieproducera 
och är kostnadseffektiv. 

För att betona paviljongens temporära funktion har gränssnittet mellan vägg 
och mark lyfts med 75mm för att skapa illusionen att huset “svävar”. 
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Konstruktionen ger också intrycket av att vara byggt helt i massivt trä där tex-
turen av lamellerna har en akustisk funktion invändigt. Öppningar integreras 
elegant för att skapa intrycket innefrån av att inte ha någon ram.  

Varje paviljong kan anpassas i en mängd olika varianter genom antingen måln-
ing, betsning eller oljning av ytter- och innerväggar. 

Beroende på funktion och placering i staden kan segelduk spännas ut från pa-
viljongen för att definiera ytor utanför, likt fiskenäten utanför den traditionella 
skärgårdsstugan (11). 

   Mini - Kaffe & bokkiosken vid Strandvägen

Kaffekiosken vid Strandvägen är planerad likt en tåg- eller spårvagnsbistro. Endast 12m2 invändigt och mycket kompakt med hyllor 
inbyggda i väggen. Kiosken har placerats mellan lövträden och förbipasserande bjuds in att sätta sig ner för en snabb kaffe eller en 
långsam bok, med inramade vyer ut mot Djurgården och vattnet. 
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   Midi - Söders 7 dagarsgalleri på Medborgarplatsen

Från Slussen nerför Götgatan mot Söders kreativa kvarter vandrar den sökande konstnären; hipstern. När 
hen passerar Medborgarplatsen finns nu ett nytt koncept - ett 7 dagars fönster mot en av Stockholms mest 
gångtraffikerade stråk. Konstpaviljongen har placerats i linje med Götgatan och blir ett skyltfönster och 
mötesplats för kreatörer som har svårt att synas. 

Andra paviljonger kan läggas till detta kluster, kanske en tidningskiosk, ett kafé eller kebabstånd kan 
sammsas här i urban harmoni?
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   Maxi - Lövstabadets allmänna bastubad

Vid Mälarens strandkant, i Lövsta, ett av många sommarbad, föreslår vi en kombination av 
ombyte och bastubad för allmänheten med grill och sittytor utanför för sena sommarnätter. 
Lövstabadet kan således också användas för kallbad, vintergrillning och bas när vänner och 
familj spelar ishockey och dricker varm choklad i kylan.  

Konstruktionsdetaljer...

1) limträkonstruktion - 130x60mm reglar i furu med 30x30mm utfasning

2) 20mm plywood

3) 2 x 60mm reglar med isolering

4)  fuktspärr och vindskydd

5)  40mm ventilering

6)  20mm träskiva i furu

7)  30x30mm stående trälameller
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