
MAXI | Östermalmstorg (totalt 115kvm - 8R+8T)
Exemplet för Östermalmstorg anvisar på hur man kan applicera en permanent kiosk objekt under hela 
året. Kiosk objektet innehåller en restaurang och under sommaren kan restaurangen utökas med en 
temporär kiosk objekt för en uteservering. Även en kruka med integrerad bänk har applicerats på denna 
tempora kiosk objekt for att utöka funktionen av torget.

Vy från Östermalmstorg.

Fasad 1:50

Situationsplan 1:500

Plan 1:50

Uteservering

Restaurang/bar

Kruka som tillbehör

Bänk som tillbehör

+0.5m

Transformer

Vy från Smedsuddsbadet.
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MIDI | Smedsuddsbadet (totalt 52kvm - 2R+10T)
Exemplet för Smedsuddsbadet anvisar på hur man kan applicera en temporär kiosk objekt under 
sommartid då omradet befolkas utav bad och picknick gäster. Kiosk objektet innehåller omklädningsrum 
samt toaletter. For att kunna försörja kiosk objektet med energi appliceras solpaneler på taket som ett 
tillbehör. Då kallare årstid kommer tas kiosk objektet bort.

Placering av solpanel
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Vy från Sveavägen när kiosken är öppen. Vy från Sveavägen när kiosken är stängd.

Mini | Sveavägen (totalt 9kvm - 1R+0T)
Exemplet for Sveavägen anvisar på hur man kan applicera en permanent kiosk objekt under hela året. Kiosk 
objektet innehåller en liten snabbaffär. Även en skulptur har applicerats pa denna kiosk objekt så att under 
hela dygnet kan man få uppleva en kontrast till det vardagliga. Skulpturen kan antingen vara permanent 
eller temporär dar olika konstnärer kan bidra med sina säregna konstspråk.

Kiosk panel som ornamentur.
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Transformer kommer att kunna ta sin slutliga form i ett stort 

antal olika skepnader for att täcka alla specifika behov, 

generera variation och skapa lokalitet.

A | Koncept
Kioskens utformning kommer att fungera invändigt (1) för sina 
primära funktioner, men också bidra till stadsrummet utvändigt (2) 
genom en rad funktioner. Användingen av symmetry (3) skapar en 
stark identitet och ett igenkännbart inslag för Stockholms invånare 
och turister.

B | Komponenter
Kiosken komponenter ar uppdelade i stomme, vägg, skal och 
tillbehör. Stommen (4) är den bärande elementet och ligger till grund 
för resterande uppbyggnad av kiosken. Väggarna (5) kan bli just 
väggar, men också dörrar, fönster m m. Skalet (6) är kioskens 
ansikte utåt och när kiosken är stängd så bidrar den fortfarande till 
stadsrummet genom sin skulpturala kvalite. Grundfärgen är 
mörkgrå för att vara så neutral som möjligt, men kan också ha olika 
färger for att anpassas till en specifik funktion eller bli en lokal 
identitet. Designers och konstnärer kommer att ha möjlighet att 
utforma unika skal vid speciella tillfällen. Skal komponenterna kan 
ocksa bytas ut mot funktionella objekt. Det kommer att finnas en 
rad tillbehör (7) så som skulpturer, utställngsmontrar, 
solpaneler, bänkar, ljusinstallationer, värme radiatorer, krukväxter etc. 
Det finns även möjlighet att integrera en ramp (8) vid behov for att 
tillfredsställa tillgängligheten.

C | Modul system
Kiosken innehaver två olika bas moduler (9) rektangel + triangel. 
Genom att kombinera dessa på olika sätt kan man utforma en rad 
variationer av grupperingsmöjligheter från små till stora 
konstellationer.

D | Massproduktion
Kioskens komponenter kommer att tillverkas genom CAD/CAM 

(Computer Aided Design/Computer Aided Manufacturing). Detta för 

att rationalisera och skapa precision vid tillverkning och montering 

av kiosk komponenterna. Komponent delarna kommer att tillverkas 

av plast. Plasten i sig kommer att vara nedbrytbart (10) och möjligt 

att återvinna när komponenten inte längre fyller sin funktion. Varje 

komponent del kommer att ha sin egen gjutform (11) och tillverkas 

genom en 3-axis fräsmaskin som får information från kioskens 3D 

modell. Komponenterna skapas sedan av att placera plast pellets i 

gjutformerna som sedan smälter vid hög temperatur och formas 

genom en roterande maskin s k Rotomold (12). Rotomold möjligor 

massproduktionen av komponenterna. Gjutformerna möjligör enkel 

tillverking även vid extra behov genom dess återanvänding. Vid 

montering (12) ska varje komponent enkelt sättas på plats av vem 

som helst med bara 2 personer.

E | Typisk detalj
För att skapa god inomhus klimat isoleras (13) varje komponents 

insida. Alla fästen (14) är ocksa inbyggda vilket är mojligt med ovan 

nämnda tillverkingsprocess och tillför ännu enklare montering samt 

demontering av kioskerna.

Transformer

(1) Ornamentur -
Pressbyråns första kiosk,
Helsingborg, 1903

(2) Interaktiv -
Cloud Gate,
Anish Kapoor, 2004
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Hermann Rorschach, 1927
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