
Stoa Stockholm

Paviljongen består utav två delar. Ett transparant takstruktur över funktionsvolymer uppbyggda 
av massivträelement. 

Taket som tar fasta på den klassiska kolonnaden kommer att ge ett gemensamt uttryck för 
Stockholms stads paviljonger och har som huvudsaklig uppgift att definiera och skydda den 
offentliga plats som bör vara till del för alla stadens invånare. Denna enkla takmodul bestå
ende av tunna stålprofiler och korrugerad plast kan byggas ihop till olika storlekar beroende 
på vilken funktion som skall tillgodoses. Genom att använda massivträ som huvudsaklig 
konstruktion för funktioner under taket ges största möjliga flexibilitet för olika typer av verk
samheters behov och krav. Med detta system kan varje aktivitet få en individuellt utvecklad 
byggnad anpassad till platsens unika förutsättningar. En industriell massivträkonstruktion har 
som fördel att kunna monteras på fabrik och fraktas färdigt för installation men kan också 
enkelt och snabbt uppföras på plats om storleken på volymen är för stor för transport. 
Om verksamheten kommer att användas under vintern kan isolering adderas för att ge ett 
behagligt inneklimat.
 
I vissa fall kan taket stå för sig själv eller skydda en redan befintlig funktion som till exempel 
ett Stockholms City Bikes cykelställe som här visas på Sveavägen. Då taket är genomskin
ligt finns det också möjlighet att belysa det från ovan. På bilden nedan ser vi hur den nya 
korv  och glasskiosken lyses upp under kvällstimmarna på Östermalmstorg. Beroende på 
plats och behov kan taket vara permanent och funktioner bytas ut under säsong. Som ett 
exempel skulle Smeduddens badanläggning kunna byta ut glasskiosken mot en bastu när 
vintern närmar sig.
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3. Täckt kollonnad 

1. Allmän plats

Typisk detalj sektion
Skala 1:20

1. Trapetskorrugerad 
   UV beständig plast 
2. IPE stålbalk
3. Hängränna
4. Exteriör armatur
5. Behandlat 
   massivträelement
6. Isolering
7. Isolerglas
8. Justerbara stålfötter 

1. Konceptdiagram
2. Stoa av Attalos i Aten
3. Användningsdiagram
4. Konstruktionsdetalj
5. Sveavägen. Plan skala 1:50 
6. Perspektiv av cykelställ
7. Fasad i gatan. skala 1:50
8. Situationsplan Sveavägen

 

09. Situationsplan Östermalmstorg
10. Kvällsperspektiv över torget 
11. Fasad Kiosker skala 1:50
12. Plan skala 1:50
13. Plan Smeduddsbadet. 1:50
14. Fasad Smeduddsbadet 1:50
15. Perspektiv över badet
16. Situationplan Smedudden

 

2. Offentligt rum

4. Paviljong 

1. Daglig 
   verksamhet

2. Säsongs
   verksamhet

3. Permanent
   verksamhet
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