
BTA 10.2 m2

LOA 9.0 m2

SITUATIONSPLAN MIDI, 
SMEDSUDDSBADET

Den gula färgen, en av färgerna i kom-
munens emblem, visar pavilliongernas 
tillhörighet med Stockholms stad. Suc-
cesivt kommer färg och form att bli ett 
välkänt inslag i stadsbilden för stock-
holmare och besökare; en del av staden.

Till synes oregelbundna former rym-
mer ... ett sadeltak! Detta syns dels när 
byggnaderna betraktas över hörn, men 
även i sektion och när de ställs berdvid 
varandra. Trots den spretiga första 
anblicken rymmer byggnaderna en 
traditionell byggnadsteknik. 

Viljan till form manifesteras i färg-
sättningen och takformen. Den skiftar 
form beroende på vilken vinkel man 
betraktar den. När man ställer flera 
bredvid varandra uppstår oväntade ef-
fekter och former.

STOCKHOLMS PÄRLOR
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En tiangulär ramkonstruktion är sta-
tiskt stabil ...

Byggnaderna kan antingen sättas sam-
man på plats av bockade skivor och 
fyrkantsstål, eller så flyttas de i monte-
rat skick.

De kan kombineras på rad, efter varan-
dra ...

... eller fyra och fyra. Vid åretruntanvändning superisoleras 
väggar, golv och innertak med fär-
digbyggda element av vacuumskivor 
(exempelvis Isover Vacupad 007) som 
kläs in med plåt för att tåla väta och 
mekanisk åverkan. Innerhörn tätas 
med isolerande trekantslister Skarvar i 
fasad fogas.

Väggarna kan även fyllas med andra 
”appar”, som t ex väggar med dörrar 
eller fönster, infodiskar, enklare väggar 
för sommarbruk, glaspartier, bakbe-
lysta glasskyltar för information eller 
reklam. Annansplatserna kan delfinan-
siera paviljongerna.

Slutligen smyckas byggnaderna med 
markiser, skyltar, ramper för tillgäng-
lighet och lösa möbler 

7. PLATT PAKET 8. ADDERA PÅ LÄNGDEN 9. KRONAN 10. ISOLERING 11. APPLIKATIONER 12. ACCESSOARER

2. EN MEKANISM1. RAMEN 3. MOMENTSTYVT HÖRN 4. FEM PUNKTER 5. 3D 6. TÄTT HUS

... medan en fyrkantig är instabil ... ... men triangelns alla sidor måste inte 
vara likadana

Stålramar sätts samman. Det styva 
hörnet används som takvinkel. Ramde-
larna skruvas ihop på fem ställen var ... 

... och kopplas samman med balkar 
som triangulerar konstruktionen i 
horisontalled.

Strukturen kompletteras med ett tak 
med bockade, avstyvande kanter som 
för dagvattnet ner genom två av benen.

Turismens betydelse ökar i Stockholm, som just fått ett nytt turistcenter på Vasa-
gatan. Under högsäsongen kompletteras detta med ett antal infopaviljonger: tillfäl-
liga byggnader som kanske även kan användas till biljettförsäljning vid konserter 
och festivaler, förutom att helt enkelt ge service till de besökare och stockholmare 
som turistar i huvudstaden.  

BTA 20.4 m2

LOA 18.5 m2
BTA 40.8 m2

FASAD MINI
 Övriga fasader har i princip samma 
form; varannan är spegelvänd.

PLAN MINI

FASAD MIDI
Den andra långsidan har samma form som MAXI
Kortsidor har samma from som MINI

PLAN MIDI

FASAD MAXI
Övriga fasader har i princip samma form

PLAN MAXI

SITUATIONSPLAN MAXI
ÖSTERMALMSTORG
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SITUATIONSPLAN MINI
SLOTTSKAJEN

SEKTION A-A

AA

Smedsuddsbadet får en bar med servering. Kundunderlaget ökar när Marieberg 
utvecklas. Detta innebär att restaungen kan hålla öppet mellan vår och höst. Refe-
rens till detta är exempelvis ”Nyfiken gul” på Södermalm.
      Modulen med våtrum sätts samman som ett volymelement på fabrik, och flyt-
tas till platsen i ett stycke, med förberedelse för att koppla in kök.

Östermalmstorg smyckas med en tillfällig paviljong. Kanske för examensutställ-
ningar i konst, design och arkitektur. Eller så ställs de senaste byggplanerna för 
Norra djurgårdsstaden ut. Paviljongen kan också användas för seminarier och 
konserter m m.


