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PAVILJONGEN
Vi föreslår en paviljong som representerar Stockholms 
kulturella kvaliteter. Öppen och demokratisk, med en fast 
förankring till den specifika platsen, med en medvetet hög 
kvalitet- och designnivå samtidigt sparsam och miljömed-
veten.

En paviljong som i sin materialitet är fast förankrad i den 
Stockholmska berggrunden. Skulpturerad av Stockholms-
granit - kommen ur själva bergrunden - representerar den 
det magnifika och eviga med den staden Stockholm. 
Det tunga elementet i kombination med ett lätt skal av stål 
och glas skapar en paviljong som är öppen, inbjudande, 
flexibel och förändringsbar.

Stenpaviljongen blir ett välkännt, lätt igenkännbart och 
platsspecifikt kännetecken för stadens varumärke. Med 
sin poetiska estetik och lättanvändlighet blir den en djupt 
rotad del av staden.

Paviljongen ser ut som om den vore till en del skulpture-
rad rakt ur berget. Modern, men ändå med en stark 
koppling till stadens själ. En skulptur som symboliserar en 
specifik och unik kontext. Platsspecifik för staden som 
helhet och med en materialitet som representerar både 
det naturliga och urbana. På så sätt passar den in som ett 
naturligt inslag i stadens alla miljöer - från torg och gata till 
park och natur.

MUR ELLER SCEN
Stenskivan kan ha olika användningsområden.

Den kan användas som vägg eller kombineras ihop till en 
längre mur genom att sätta ihop flera liknande element. 
Variationsmöjligheterna är oändliga.

Under perioder då paviljongen inte används kan man fälla 
ihop konstruktionen för att använda stenen som en 
sittmöbel. Man kan även värma upp den vintertid så att 
man kan sitta på den för att vila och samtidigt få upp 
kroppsvärmen. Nedfälld blir den till en scen i staden som 
kan användas för spontana performances eller bara som 
en plats att vila på.

GENOMSIKTLIG, GENOMSKINLIG ELLER OPAK
Paviljongens dubbla skal av glas och metall medför att 
man kan skapa en byggnad som är både transparent, 
genomskinlig eller opak i vissa delar. Genom att kombin-
era olika glastyper med metallelement med olika perfore-
ringsgrad kan man skapa ett fasad som samtidigt lyser av 
ljus nattetid, men ändå kan ha olika nivåer av insynsskydd 
för utomstående. På dagen öppnar man upp den mot 
staden och besökarna, men på natten sluts den som när 
en sköldpappa kryper in i sitt skal för att skydda 
byggnaden och dess innehåll från vandalism. Perforerin-
gen medför ändå att paviljongen lyser tryggt i natten.

Stenen är det återkommande likartade elementent som 
representerar själva paviljongen och det lätta skalet står 
för det förändrings- och anpassningsbara. Detta innebär 
en nästan oändlig möjlighet att anpassa paviljongen till 
olika behov och funktioner.

VARIANT MINI

FUNKTION: Infokiosk/ Turisminformation för Stock-
holms stad.
PLATS: Slottskajen, Gatumiljö
YTA: 8,9 m² (11,3 m² BTA)

- 1 st stenmodul 3850x400x2700 vikt cirka 11 ton
- Ouppvärmd men kan utföras som uppvärmd variant 
för bruk vintertid.
- Kan kombineras med toalettmodul i samma storlek 
vid behov.

ELEMENTFÖRTECKNING
E1. Vertikalt öppningsbart element variant “Solskydd/förtak”

Fasadelement av svartlackerad perforerad plåt. Bredd 1200 mm. Vertikalt öppningsbart vid 
entréer. Bildar förtak framför ingångarna och fungerar som solskydd dagtid.

Fasadelement av svartlackerad perforerad plåt. Bredd 1200 mm. Öppnas genom att 
elementen viks över varandra dagtid.

E2. Öppningsbart sidoelement
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E3. Vikelement 
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Fasadelement av svartlackerad perforerad plåt. 3 st sammansatta vikpartier med bredd 1200 
mm som dagtid öppnas genom att elementen vecklas ihop åt sidan. Används på hörnen för 
att kunna öppna upp större partier.

E4. Vertikalt öppningsbart fasadelement med bröstning

Uppvikt
element

Glas
dörr

Fasadelement av svartlackerad perforerad plåt. Bredd 1200 mm. Vertikalt öppningsbart med 
en nedre bröstning. Används vid fasadpartier med försäljning/ information.

VARIANT MIDI

FUNKTION: Kafé/ restaurantverksamhet.
PLATS: Östermalmstorg, Torgmiljö
YTA: 27,1 m² (33,8 m² BTA)

- 3 st stenmoduler 3850x400x2700 vikt cirka 11 ton st.
- Uppvärmd med fjärrvärme. 

VARIANT MAXI

FUNKTION: Omklädningsrum, toalett och möteslokal för 
föreningar.
PLATS: Smeduddsbadet, Strandmiljö
YTA: 27,1 m² (35,6 m² BTA)

- 4 st stenmoduler 3850x400x2700 vikt cirka 11 ton st.
- Ouppvärmd variant för säsongsverksamhet.

MOTTO:
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PERSPEKTIV

PERSPEKTIV PERSPEKTIV

1. Stenelementen fraktas till platsen med lastbil och lyfts på 
plats av en kran. Varje element väger ca 11 ton och kan 
fraktas med lastbil.

2. Stenskivan ställs på högkant. Stenskivan har urspårnin
gar för värme och installationer. Gjuten grundplatta av 
betong.

6.1. Under paviljongens öppettider öppnas de olika 
elementen. Vy över paviljongens baksida med den massiva 
stenskivan som rygg.

6.2. Under paviljongens öppettider öppnas de olika 
elementen. Vy över paviljongens framsida med de olika 
öppningsbara elementen.

7. Vintertid och under perioder då ingen verksamhet 
bedrivs, monterar man bort de rörliga delarna av metall och 
glas. Stenskivan kan då fällas och förvaras på plats för att 
användas som sittmöbel på stadens gator och torg. 

3. Ramverk av stålprofiler monteras mot stenskivan.

4. Glaspartier monteras och infästes i stålprofilerna.

5.Olika typer av öppningsbara element monteras. 
Elementen är gjorda av svartlackerad perforerad plåt och 
används för att skydda konstruktionen från vandalism 
nattetid och har som funktion som solskydd under dagen.
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