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8 Princip skiss pavilliongens element.  1:250
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Sveavägen: mini

Lövstabadet: midi MMedborgarplatsen: maxim m

PAVILJONG och KONTEXT 

Med en hög arkitektonisk kvalitet skall Stock-
holms paviljong kunna tillpassas en mycket 
varierad kontext. Paviljongen skall både 
signalera en identitet för Stockholm kunna 
stå öppet som sin egen form eller i relation 
och dialog till en tät urban kontext. Vi plac-
erar en enkel och stark form där kärleken till 
detaljen, materialet och referensen från det vi 
känner skall förse Stockholm med ett rum som 
inbjuder till möte och uppehåll. En konstruktiv 
tydlighet som signalerar självsäkerhet placerar 
sig i det offentliga rummet.

Modulens skala förhåller stig till det enkla 
väggelementet. I graderna 90, 45 ordnas 
väggar horisontalt och vertikalt för att skapa
det lilla skyddade rummet tiol mer komplexa 
rumligheter där ute och inne möts. Platser 
för uteserveringar, scener, lek, odling och ro 
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innovationen ligger i programmering av rum 
och vägg element. 
Ett veckat tak ger paviljongens interiör ett 
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kännlig symbol. 

E N E R G I

Hållningen till miljö och energi i paviljongen mo-
tiveras genom ett minimum av material, trä som 
co2 neutralt val, naturlig ventilation och paviljon-
gens enkla form som möjliggör orientering efter 
det mest gynnande vädersträck. 
Takets branta lutning kan påföras sol-
celler eller vatten uppvärmning. 

Enkla system för återanvändning av överskotts-
värme och -vatten från t.ex. kylskåp etc. kan 
implementeras. Paviljongen kan utföras isolerad 
eller stå rent I massivträ. Transport är enkel då 
väggarna monteras på plats och anländer som
kasetter. 

1.  Grundgeometri 1, 1/3, 2/3. I diagonal 1/2
2.  Basvägg 90mm massivträ tre lag. 
     Basvägg kan stå ensam och ytbehandlas då på    
     fasad.
3.  Tilläggsvägg isolerad, 100mm, i regelfack
4.  Fasad beklädning, urban. Målad plåtfasad, 
     veckad. 
5.  1/3 dörr. monteras invändigt massivträ med  
     synligt skjut beslag.
6.  Bas, platform agerar golv till interiör av pavilliong 
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7.  Markis, Perforerad stål / massivträ.  
8.  Ramen, multifunktionell tilläggsmodul, (utomhusscen, 
     café,sittyta etc.) 
9.  Trappan multifunktionell tilläggsmodul, repå.

1.  Omklädning
2.  Bastu
3.  Enkelt duschrum
4.  Förvaring
5.  Trapp repå / sol trappa 1.  Trapp repå / vila och odlingep

2.  Utomhus servering med vind skydds 
3.  Bar
4.  Förvaring
5.  WC
6. Serveringslokal / event rumok
7   f
8. Entré

10. Trappan multifunktionell tilläggsmodul, plantering  
      och repå.
11. Kupan tilläggsmodul med förråd. Anslutes i förläng  
      ning av takkupan.
12. Kupan tilläggsmodul med växthus och läskydd.
13. Vägg 1/3, bärande massivträ vägg till längre spänn.
14. Fönstret, stål ram, varmvalsad lackad, g 25. med 1/3  
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      på duk.) 
15. Takkupan, Takmodul massivträ 90mm tre lag. 
16. Tilläggsvägg isolerad, 100mm, i regelfack
17. Fasad beklädning, urban. Målad plåtfasad, veckad. 

M A T E R I A L och K O N S T R U K T I O N

Paviljongens konstruktion består av mas-
sivträ i såväl väggar som tak. Det inre 
av paviljongen ger ett varmt intryck och 
blottar konstruktionens enkelhet. Det 
yttre skiftar mellan en blottad träfasad i 
paviljonger utan isolering och en målad 
takplåts fasad i den isolerade versionen.
De stålskodda väggarna, som också 
agerar bärande vid längre spänn, möter 
mark via en reglad plattform i trä.
Alla vägg och tak element samlas medgg

ynliga remmar av stål.invändigt sy
kapar identitet och rymd. Den Takkupan sk
ngen ramas av en varmvalsad stora öppnin
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ghet för ett utanpåliggande håller möjlig
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är både en lanterna och skylt.väv. Kupan 
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Perspektiv Sveavägen

Detalj konstruktion möte vägg elelment.  1:20

3 skikts massivträ skiva

synlig hörn rem av stål

100mm isolering

vindskyddsväv

läkt

fasadplåt

synlig rem av stål

kiva

tål

Mini visas i en enkel paviljong med en 
utsträckt aktiv plattform. Paviljongen tänks 
som en korvkiosk med utomhus servering.
Plattformen möbleras med enkla träele-
ment så som hammock, bord och bänk. 
Ett rustikt och enkelt inventarie integrerat 
i plattformen. Paviljongen har 2 öppna
fasader med betjäning både mot trottoar 
och servering. Takkupan får en tydlig 
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pan används här till förvaring. Förslaget 
visar på en variation där vi valt isolerade 
väggar. Installationer infrysta i väggele-
ment då paviljongen här ses som mera 
varig i tid. En av fasaderna får en trappa
med planteringskassar, här växer plantor 
som attraherar insekter och bin. 

Paviljongen på Sveavägen fungerar som 
ett pitstop för förbigående men också 
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Principskisser på aktivering av mötet trottoar / gata. rr
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Omklädningg
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Midi presenteras här som ett omklädning-
srum och bastu vid Lövstabadet. Paviljon-
gen användes sommartid och isolerade 
väggar är frånvalt. Paviljongen är organ-
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och med en takkupa som sträcker sig ut 
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de solida träväggarna och solljuset som 
strilar in genom trädens kronor. En aktiv 
plattform för solbadning och picnic skapar 
övergången mellan strand och pavil-
jong. Placeringen är dragit tillbaka mot 
trädgränsen och lämnar stranden orörd. 
Evt. samtänks paviljongen med en brygga 
med ett lekelement, en mindre hopprepå. 
Massivträ elementen står rena och vill 
med tiden får en vackert gråaktig och 
vindslitvindsliten yten ytaa. 

Maxi placeras på Medborgarplatsen, 
den tänks som paviljong för servering och 
events. Väggelementen organiseras så 
att det skapas mindre rum i paviljongen, 
platser skyddade av 45 element av per-rr
forerad plåt. Ett större rum med högt till 
tak och rikligt med dagsljus fungerar som 
serveringslokal. Flera av väggmodulerna 
förses med skjutdörrar som öppnar upp 
och bjuder platsens liv in i paviljongen. 
Utifrån skal det ses att paviljongen är be-
folkad och från det innre skall man kunna 
följa med i gatans liv. Därför samlas instal-
lationer längs den ena sidan och lämnar 
de övriga fria för utsyn mot Götgatan och 
Medborgarplatsen. De repeterade 45 
taken skapar en stark identitet och med 
de förlängda diagonalerna, vindskydd, 
förbinds paviljongen til plats och plat-
tform. På plattformen installeras scen och 
repå. Här kan man tänka sig ett växthus 
drivet av caféet 
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