
Paviljongen bygger på tre olika grundenheter som är måttanpassade 
för transport. Enheterna kan kombineras med varandra eller 
användas separat. Principen är en rektangel eller kvadrat med ett 
diagonalt tak. Enheterna kopplas samman genom den likformade 

gaveln och bildar ett dynamiskt taklandskap som är intressant både 
sett från gatunivå, interiört och ur ett ovanifrånperspektiv från de 
omgivande byggnaderna. 

Stockholm är en stad med karaktär av historisk soliditet med 
rutnätsstaden, Gamla Stans täta stenstad, Stockholms slott, 
Operan, Strömmen och Stadshuset. 
I kontrast mot detta finns en föränderlighet i form av ett 
kontinuerligt växande, en kulturell framåtsträvan, en 

evenemangsstad och även årstidernas olika förutsättningar till 
liv i staden. 

Stockholmsskrinet är en paviljong för Stockholm som uppfyller 
kraven från både den solida och den föränderliga staden.
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GATUKÖK - MEDBORGARPLATSEN
Modultyp: M (1st) Lokalarea: 6,2 kvm
Funktion: Liten gatuköksmodul med separat ingång från 
baksidan och öppningsbar serveringslucka. Glassektioner kan 
skjutas åt sidorna samt förvaras bakom nisch. 
Byggmaterial: Isolerad träregelstomme. Fasad; träpanel. 
Insida/invik; målade ytor i plåt och trä.
Tillbehör; Solavskärmning/tillstängning

STRANDCAFÉ/BAR - SMEDSUDDEN
Modultyp: S (1st) M (3st) L (2st) Lokalarea: 57,8 kvm
Funktion: Konstellation av flera enheter som kan växa med en 
uteservering under sammansatta pergolamoduler.
Kompletteras med utvändigt trädäck med inbyggd ramp. 
Byggmaterial: Isolerad stomme. Fasad; glacerade keramiska 
plattor. Insida/invik; målade ytor i trä.
Tillbehör; Pergolamoduler i metall med tygtäckning. 3 4
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KONCEPT   MATERIAL

Stockholmsskrinets tydliga grundform gör att den kan tillverkas i olika 
material och utförande med hänsyn till plats och funktion men 
fortfarande vara ett igenkännbart element i staden. En solid paviljong 
klädd i betong eller sten byggs för permanent placering. En paviljong 
av trä kan förändras, bytas ut, flyttas och demonteras med kortare 
intervall. 

Materialen väljs med utgångspunkt från ekologisk livscykelanalys med 
hänsyn till hållbarhet, livstid och demontering för återvinning och 
energiutvinning.

Med ett fåtal olika öppningsvarianter kan paviljongen enkelt anpassas 
till en mängd användningsområden. Intryckta väggdelar och öppningar 
skapar nischer för olika funktioner och en mjuk men tydlig övergång 
mellan ut- och insida. De vinklade inskärningarna förstärker intrycket 
av den massiva volymen. I nischerna framträder den kontrasterande 
insidan där brukaren ges stor frihet att sätta sin prägel. 

MATERIAL ÖPPNINGSPRINCIPER

Till Stockholmsskrinet hör ett antal karaktäristiska tillbehör såsom 
pergola med tillhörande sol och regnskydd, sittbänkar, skrämtak, 
tillslutningslucka, skyltar, ljustavlor,  belysning,  ramp och trappsteg. 

TILLBEHÖR
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TURISTINFORMATION - SLOTTSKAJEN
Modultyp: S (1st) L (1st) Lokalarea: 16,7 kvm
Funktion: Sammansättning av två moduler som är tänkt att stå länge 
på platsen. Stort glasparti med en öppningsbar del. Infälld bänk i ena 
gaveln.    
Byggmaterial: Betong/isolerad. Insida/invik; målade ytor i trä.
Tillbehör; Ramp och bänk.  

1. Olle Bærtling  en klassisk Stockholmskonstnär vars formspråk ligger som inspiration till modulen.
2. Bild från tidigare paviljonger i Kungsträdgården. 3. Stockholmsskrinet behandlas som en möbel i 
staden snarare än som en byggnad. Möbelskalan återspeglas i detaljeringen. 

 1.  2.  3. 

Grundformen utgår från en kub med en diagonal taknock. En intryckning av väggen i 
motsatt riktning bidrar till Stockholmsskrinets karaktäristiska formspråk. Modulens 
mått är anpassade för att kunna fraktas i sin helhet på en lastbil utan följebil.  
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Vid stängning kan modulens lucka vikas ned och bli 
en del av invikningens form. Öppen skapar den ett 
sol- och regnskydd. 

DETALJ - TILLSLUTNING

GATUKÖK

TURISTINFORMATION
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