
Fasader  & planer i 1:100 Situationsplaner 1:500

Stort
Paviljongen på stranden är tänkt för sommaren. Funktio-
nerna är enkla; här kan man byta om, spola av sig Mä-
larens vattnet eller besöka toaletten. Funktioner kan en-
kelt adderas vid behov eller om så önskas demonteras för 
vinterförvaring medan taket står kvar som en skulptur i 
landskapet året runt. 

Program: Wc, ombyte samt dusch
Area:  10 m2 (varm) 12 m2 (kall)
Tak:  142 m2 (12 x 12 m)

Mellan
Bland turisterna och fl anörerna på Slottskajen skulle man 
kunna ta sig ett glas eller äta en bit. En köksmodul, några 
bord och ett draperi som fl addrar i brisen. En utomhus-
servering av det enkla slaget; en plats att stanna upp vid, 
istället som för idag rusa förbi. 

Program: Utomhusrestaurang
Area:  15kvm (kall)
Tak:  124 m2 (18 x 6 m)

Servering vid Slottskajen.
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Litet
Bland salustånden på Hötorget vill man ta sig en kaff e 
eller äta en korv. Under paviljongens tak ryms en isole-
rad kioskmodul för året runt bruk, draperi för väderskydd 
och rumsindelning samt utemöbler för servering under 
sommaren.    

Program: Kiosk 
Area:  9 m2 (varm)
Tak:  106 m2 (12 x 9 m)

Paviljongerna
Förslaget sätter platsskapandet i första rummet. Med en 
öppen, urban och tydlig karaktär defi nieras och förstärks 
stadens off entlig platser. Paviljongerna är tänkta att in-
teragera med såväl stadens rum som dess invånare, ett 
tak för varje plats. 

Grunden i konceptet är ett modulärt skärmtak med en-
heter om tre gånger tre meter där modulerna adderas till 
önskad storlek baserat på platsens förutsättningar. Un-
der taket ryms moduler anpassade och kombinerade för 
verksamheternas behov: en liten kiosk, väderskyddande 
draperi och ett par utemöbler att sitta på; toalettmodul, 
draperi för omklädning och duschar; köksmodul, draperi 
och varför inte ett långbord. Systemet ger utrymme för 
många olika typer av scenarier och går att kombineras 
helt efter stadens behov. 
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