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SMEDSUDDSBADET- MAXISTOCKHOLM EXPO
Café  -  servering - toaletter - lokal

Café  -  servering Informationslokal

STRANDVÄGEN- MIDIHÖTORGET- MINI
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Smedsuddsbadet är Stockholm mest 
centrala strandbad. Badet kompletteras här 
med lokaler för simskola, servering samt 
toaletter.

De fyra modulerna placeras på rad och 
bildar en rygg till den öppna gräsmattan. 
Mellanrummen blir solskyddade uteplatser. 
När kiosken kombineras med lokal för 
servering inomhus aktiveras platsen 
även under vinterhalvåret. Toaletterna 
används både av badare och simskolan/
kajakklubben. På sommarhalvåret växer 
de kompakta modulerna ihop med ytan 
under pergolan och för att ta emot alla 
sommarbadare.

Café med tillhörande serveringslokal 
belägen på Stockholms mest attraktiva 
gata med en magnifik utsikt över 
Djurgårdkanalen. Trädäcket sträcker sig 
över cykelvägen och bjuder in gående 
och cyklister. Taket varvar täta och öppna 
triangelmoduler och fungerar som skydd 
mot sol och erbjuder även regnskydd på 
sina platser. Ett av alléns träd integreras 
i den nya byggnaden och fungerar som 
avskiljare mellan entrén till serveringen och 
toaletten.

Hötorget är en livfull plats med marknad, 
saluhall och konserthus mitt i Stockholms 
hjärta. Här vistas dagligen såväl turister 
som boende i staden. 
Här placeras rymmer konceptet en 
informationslokal som upplyser om 
sightseeingbussar, konsertutbud och tips 
på marknadens bästa stånd. Kiosken 
används här som infodisk med förråd för 
trycksaker och WC och pentry för personal. 
Pergolan skapar en delvis väderskyddad 
utställning i söder mot torget.

PAVILJONGKONCEPT
Vi föreslår en uppsättning av tre paviljongmoduler som kan kombineras för att rymma olika verksamheter. Modulerna är i stigande storlek-
sordning WC-modul, Kiosk-modul och Storstuga. Utgångspunkten för systemet är att bygga hela, täta paviljonger på fabrik, med mått som 
möjliggör transport utan dispens (vanlig bred last tillåter en bredd på max 3500). De täta paviljongerna komponeras på plats och länkas med 
ett lätt och genomsläppligt trätak för att bilda en helhet. Kombinationen av kompakta moduler och öppna uterum ger ett gediget intryck sam-
tidigt som  helheten är platsanpassad. Vår uppfattning är att den frekvens som paviljongerna kommer att flyttas med (ca en gång per år) rät-
tfärdigar bred last-transport då man vinner minskat montageslitage (jämfört med system som kan monteras ned i mindre delar) samt kortare 
montagetider, dessutom väderoberoende.

Modulerna utförs i massivträ, utvändig isolering och kläs med plåt. Synligt trä ger en varm och mysig känsla inomhus och borgar samtidigt 
för ett gott inneklimat då trät andas. Massivträ ger även stor frihet i placering av fast inredning och väggar då man inte behöver förhålla sig 
till regelavstånd och placering. Systemet binder koldioxid, är uppbyggt av sunda material och har bra energivärden. Massivträ är en bra 
förutsättning för att uppnå Miljöbyggnad Guld.

Systemet består av tre olika prefabricerade moduler:
- Toalettpaket med 2 WC och en HWC.  3,5m * 4,0m
- Kiosk med HWC  3,5m * 6,0m
- Storstuga   3,5m * 9,0m

Storstugan rymmer ett enda samlande rum med hög takhöjd och öppet upp till nock. Det kan användas som servering, utställningslokal eller 
föreningslokal.
 
Takkonstruktionen består förslagsvis av prefabricerade trianglar av trä som monteras samman med skruv och mutter på plats, upplagda på 
enkla träpelare. Ett golv i samma struktur stabiliserar pelarna och gör att höjdskillnaden mellan golv inne och mark ute kan tas upp på ett 
integrerat sätt. Pelare samt tak- och golvmoduler kan förvaras inne i paviljongen när den inte används.

UTTRYCK
Paviljongkonceptet är tänkt att användas på flera platser i Stockholm och bidra positivt till stadsbilden. De ska stå såväl på stadsmässiga 
torg som vid natursköna strandbad. Det ställer höga krav på byggnadernas uttryck. I vår mening ska paviljongerna inte uttrycka det enkla 
och tillfälliga utan det gedigna och välbyggda. De ska vara små smycken i det offentliga rummet. Det kräver tydlig form och hög kvalitet på 
genomförandet. Prefabriceringen av hela moduler ger stor möjlighet till snygga detaljer och ett gediget uttryck.

Modulernas formspråk är samtida med branta sadeltak utan takfötter, och med samma material på tak och väggar. Branta tak minimerar risk 
för snöansamling och stående vatten. Paviljongerna kläs i plåt av mörkbrun bronslegering som åldras vackert och förblir brunt. Det tål både 
flyttar, väder och vandalism. Utförandet utan takfot utsätter plåtarna på tak och väggar för samma väder och ger en enhetlig patina över tid. 

Det lätta trätaket utförs i järnvitriolbehandlat lärkträ som snabbt tar en silvrig ton. Materialen på hus och trätak är valda för att åldras vackert. 
Trätakets triangulära indelning skapar ett spännande skuggspel på marken och på paviljongernas väggar. Kombinationen av kompakta in-
nerum och expansiva uterum under tak begränsar energibehovet i förhållande till användbar yta. Trätaket skapar en förlängning av innerum-
met.

SAMMANFATTNING
- Tre moduler och ett pergolasystem för många olika kombinationer
- Täta moduler färdiga från fabrik: minimala köldbryggor och läckagerisker
- Snabb utplacering
- Minimalt slitage vid montage då inga ingrepp görs i modulerna
- Hög kvalitet, slanka detaljer i klass med permanenta byggnader.
- Platsanpassat: pergolan kan anpassas för olika situationer och koppla husen till omgivningen.
- Kombination ute- och inne-ytor begränsar energibehov.
- Modulerna kan förvaras utomhus, pergolasystemet förvaras i paviljongerna. 

För att redovisa spännvidden i vad som kan byggas av systemet har vi föreslagit ett litet minialternativ och ett stort maxialternativ. Detta har 
medfört att ritningar i föreskriven skala inte rymts på planschen. Minialternativet är redovisat i skala 1/50, övriga i 1/100.


