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KONCEPT
Stockholms gatu-, torgmiljöer och strandbad utgör viktiga 
rum för stadens invånare och dess besökare. Rummen bär 
på förutsättningar att fungera som sociala mötesplatser 
där människor kan träffas och umgås eller där man bara 
kan vara och ta del av platsens unika kvaliteter.
Vi har sett en möjlighet att i denna tävling föreslå pavil-
jonger som ska berika och komplettera de aktuella täv-
lingsområdena mer än endast genom en specifik funktion 
såsom kiosk, servering eller liknande. Vi vill att paviljongen 
även ska fungera som en offentlig mötes- och viloplats, en 
möbel för den förbipasserande som erbjuder en möjlig-
het att ta del av det aktuella områdets unika karaktär eller 
bara för att ta en paus.

 Vi föreslår paviljonger vars tak utformas som trappor med 
god gång- och sittkomfort. De förskjutna trappstegen och 
den triangulära byggnadsprofilen, som är genomgående i 
alla tre utformningsförslag, ger paviljongen en stark arki-
tektonisk identitet och därmed också hög igenkännings-
faktor, något som är vitalt för den verksamhet som pavil-
jongen ska rymma och för byggnadens estetiska uttryck i 
det offentliga rummet.

Paviljongernas gemensamma utformningselement är  
kubmodulen  samt ett mönsterperforerat fasadmaterial. 
Dessa element har vi valt att arbeta med på ett sätt som 
medgör en stor möjlighet till individualitet i design för den 
enskilda paviljongen.

KUBMODULEN
Kubmodulen har samma dimensioner i alla paviljongut-
formningar. Uppdelningen av kuber ger en trappstegshöjd 
av 200mm i gånglinjen och ger en sitthöjd på 400mm i 
sittlinjen (se illustration). Kubmodulen blir ett element 
som kan serieproduceras och användas oförändrad i pavil-
jonger som skiljer sig i form och storlek.

PERFORERAD FASAD
Det perforerade fasadmaterialet, förslagsvis aluminium-
plåt, skapar en enhetlig fasad där nödvändiga don som 
ventilation mm ligger bakom den perforerade ytan. När 
byggnaden behöver stängas igen för dagen eller säsongen 
så sluts de öppna delarna av samma perforerade plåt, 
de blir då volymer som fortfarande kan användas som en 
paus- eller mötesplats i stadsrummet.
Mönsterperforeringen kan designas av hyresgästen eller 
vara ett standardmönster. Större mönsterperforeringar 
kan göras på fasaderna för loggor/skyltar. Dessa expo-
neras extra på kvällar och nätter av belysning som ligger 
bakom den perforerade ytan. 

MINI – STRANDBAD 3.3 LÖVSTABADET
”EN BYGGNAD FÖR STRANDBADET”
Paviljongernas form och placering på det valda området 
flankerar och förstärker entrén till stranden. De utgör ock-
så utsiktsplats och läktare för olika sporter såsom beach 
volley eller liknande. 
Paviljongerna kan såsom de befintliga byggnaderna rym-
ma omklädningsrum, toalett, godiskiosk eller bara vara 
förråd. Utöver den valda huvudfunktionen ryms i samtliga 
fall även förvaringsutrymme för windsurfingbrädor och 
diverse strandutrustning för såväl sommar- som vintersä-
sång. 
Flexibilitet: Byggnaden kan dupliceras.
Program: Omklädningsrum - wc - kiosk - förråd för wind-
surfingbrädor och diverse strandutrustning.

MIDI – GATUMILJÖ 2.3 SVEAVÄGEN 84A
”ETT NYTT PERSPEKTIV FRÅN TROTTOAREN”
Kiosken erbjuder kunder såväl som förbipasserande att 
sätta sig i den södervända trappan och blicka ned längs 
med Sveavägen i skuggan av de lummiga träden. Trappfor-
men möjliggör för besökaren att höja sig över trafiken och 
kontemplera över omgivningen ur ett upplyft perspektiv.
Paviljongen ligger utsträckt längs Sveavägen och annonse-
rar sig därmed effektivt mot omgivningen. 
Paviljongen rymmer precis som platsens befintliga bygg-
nad en korvkiosk. Försäljningen riktar sig mot norr och 
eventuell köbildning inkräktar därmed inte på gångutrym-
met mellan kiosken och den befintliga fastigheten.
Flexibilitet: Byggnaden förlängs i dess längdriktning.
Program: Utlämning - varumottagning - förråd - personal-
utrymme inklusive wc - städrutrymme - soputrymme

MAXI – TORGMILJÖ 1.2 ÖSTERMALMSTORG
”EN TRAPPA TILL ÖSTERMALMSTORG”
Paviljongen rymmer i detta fall en mindre restaurang med 
sittplatser både inom- och utomhus. Restaurangen öpp-
nar sig mot torget i sydost. Den offentliga trappan riktar 
sig mot sydväst och blir en paus- och mötesplats på tor-
get. Det offentliga och privata rummet separeras effektivt 
genom byggnadens form vilket innebär att restaurangverk-
samheten kan fortgå parallellt medan paviljongens trappa 
och tak utnyttjas av allmänheten.
Flexibilitet: Byggnaden förlängs i dess längdriktning.
Program: Kök: värmeenheter med imkåpa - arbetsbänkar - 
avställningsytor - skilda kylenheter - frys - handtvätt - kall-
skänk - arbetsbänkar - förrådsutrymme - 
- Bar: Ölkran - kaffemaskin - kantin för bakverk mm
- Sittplatser för 18 sittande matgäster och ca 10 platser 
vid baren.
- RWC för besökare

DESIGN PROGRAM MINI - STRANDBAD - 3.3 LÖVSTABADET

MIDI - GATUMILJÖ - 1.3 SVEAVÄGEN 84A MAXI - TORGMILJÖ - 1.2 ÖSTERMALMSTORG
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