
Sveavägen - Vy mot norr Gatukiosken - Vy mot bardisk samt försäljningslucka Smedsuddsbadet - Vy mot matplats vid terrassen

B        

Smedsuddsbadet - Restaurangen sedd från stranden Blomsterkiosk - Vy mot entrén

MINI 9 m2

MIDI 20 m2MAXI 62 m2

Kiosk
Kiosköppet

öppet

Kiosk

Fasad 1   MINI 1:50

Fasad 2   MINI 1:50

Fasad 3   MINI 1:50

Fasad 4  MINI 1:50

Gatukiosk på Sveavägen

öppet

Blommor

öppet

Plan    MAXI    1:50

Teckenförklaring Detaljer

1 Plywood kolumn
2 Plywood stag
3 Fönsterkarm (aluminium)
4 Stå fäste
5 Prefabricerad väggpanel
6 Stålbjälklag 
7 Iläggsskiva för golv
8 Ställbar fot
9 Kanal för vattenavrinning från taket
10 Takpanel I klar polykarbonat
11 Takpanel I opak polykarbonat
12 Plywood karm
13 Tak
14 Vattentätt membran
15 Metallkrage runt vattenavrinning

Idétävling mobila paviljonger för Stockholms stad

Vår lösning är en cellulär stomme som kan repeteras för att skapa paviljonger i varierande storlekar. 
Strukturen kan anpassas så att olika volymer, mer eller mindre tillslutna beroende på dess placering eller 
funktion kan skapas.   
 
Paviljongens strukturella stomme är vad som ger byggnaden dess unika karaktär. Den tillåter de omslutande 
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den övergripande estetiken. 

Strukturen består av “träd” i plywoodmaterial. Vinkeln på dess “grenar” artikulerar taket som är klätt i opaka 
och transparenta triangulära polykarbonatpaneler. 
 
Kolumnerna är utlagda på ett 2.1 x 2.1 meters rutnät. Rutnätet är avsiktligt gjort mindre för att kolumner 
inomhus ska kunna fungera som stöd för display eller för inbyggda bord och diskar. Detta reducerar behovet 
av köpta möbler och bidrar till att byggnadens karaktär framträds både inomhus såväl som utomhus. 
 
Paviljongen uppförs genom att lägga ett bjälklag av stålbalkar vid golvnivå som vilar på ställbara fötter. När 
basen är plan sätts de korsformade plywoodkolumnerna på plats och golvpanelerna släpps ned mellan 
stålbalkarna. Det lätta taket kan sedan läggas på fasadbeklädnaden som i sig kan varieras beroende på 
byggnadens beräknade livslängd, användningsområde eller placering.
 
För att demonstrera konceptet har vi valt följande:
 
En grillkiosk på Sveavägen.
En blomsterhandel på Hötorget.
En restaurang på Smedsuddsbadet.

För att skapa en starkare identitet 
behandlas kolumnerna i en oljebase
rad fernissa. Kulörerna kan vara mer 
dämpade i miljöer där man önskar 

ett mer nedtonat helhetsintryck.
Varje väggpanel mellan två kolumner är uppdelad på fyra 
mindre horisontella paneler som kan variera i material 
såsom behandlad plywood, glas, polykarbonat eller metall. 
Somliga av dessa sitter på gångjärn och kan öppnas. Alla 
paneler kan bytas ut separat vid eventuellt slitage. 

Sveavägen  Situationsplan 1:500

Smeduddsbadet  Situationsplan 1:500
Hötorget - Situationsplan 1:500
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Plan   MINI 1:50
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Bardisk

Bardisk

Försäljningslucka 2
Försä jningslucka 1

GrillKyl/Frys

Fasad 1  MIDI  1:50Fasad 1  MAXI  1:50

Fasad 2  MIDI  1:50Fasad 2  MAXI  1:50

Fasad 3  MIDI  1:50Fasad 3  MAXI  1:50

Fasad 4  MIDI  1:50Fasad 4  MAXI  1:50

Blomsterkiosk på HötorgetRestaurang på Smeduddsbadet

STADENS TRÄDKRONOR
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Kolumndetaljer 1:10


