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U T K I K

“UTKIK”

UTKIK är en serie paviljonger som öppnar sig mot 
Stockholm. En generös samlingsplats som ger skydd och 
vila i stadsrummet. UTKIK riktar sin uppmärksamhet 
mot omgivningen och ramar in något du inte sett förut. 

UTKIK kan vara ett skydd för vinden medan du äter 
mosbricka. UTKIK kan vara en pop-up-restaurang där 
du är mitt i smeten i en labyrint av rum. UTKIK kan vara 
en solvarm trävägg på stranden att luta sig mot den där 
dagen när sommaren plötsligt var förbi.

UTKIK består av en grundmodul, X, som är 
det kilformade rummet. Till denna adderas 
funktionsvolymer, F, beroende av verksamheten.

FORM 
UTKIK har en enkel form som är lätt att känna igen. Ursprunget 
är det öppna rummet, som inkluderar. Kilformen blir en aktiv del i 
stadsrummet när den riktar utblicken, fokuserar uppmärksamheten.  
Eller, åt andra hållet, då genomsikten blir en passepartout för något 
bakom paviljongen.

FUNKTION, X
Kilens mått och vinkel är en avvägning för att upplevas öppen och 
bekväm som offentligt rum samtidigt som skalan gör rummet intimt och 
socialt. Öppenheten åt två håll ger maximal rörelsefrihet och tillgänlighet 
i flera riktningar. Rummets starka riktning ger möjlighet att orientera 
paviljongen efter stadens rörelser och utblickar, men även efter klimat 
och upplevd miljö. Exempelvis kan kilen riktas bort från en bullrig väg, 
eller vridas så att den ger skugga en viss tid på dygnet. 
Ytterväggarnas vinkel mot varandra ger intressanta rum både på insidan 
och i stadsrummet runt omkring när strukturen växer.

FUNKTION, F
F är en servicefunktion som dockas mot X. Formmässigt anpassas F mot 
X för att vara så yteffektiv som möjligt. Ett litet pentry för gatukök ger 
exempelvis en modul F som är 2,2meter; för ett större kök gäller samma 
tvärsnitt men längden ökas efter behov. Modulen F kan ha ett undertak 
för att ge plats för nödvändiga installationer i den höga delen. 

MATERIAL & KONSTRUKTION
Paviljongen byggs i en massivträkonstruktion som på utvändiga fasader 
kläs i cortenstål. Massivträ väljs eftersom det ur energisynpunkt är 
ett hållbart material och därför att det lämpar sig för hög grad av 
prefabricering. Paviljongen kan därmed tillverkas i färdiga element som 
snabbt monteras på plats. Massivträ ger också ett bra inomhusklimat 
när paviljongen används som klimatiserad. Elementen förbereds för 
håltagning för dörr respektive försäljningslucka i alla moduler och kan 
modifieras från en funktion till en annan även efter uppförande. 

De mest exponerade delarna kläs i cortenstål som är ett tåligt och 
underhållsfritt ytskikt. Den karaktäristiska roströda färgen skapar 
en igenkänning och ger ett tidlöst intryck som passar i allt från äldre 
stadsbebyggelse till råa industrimiljöer eller som enda bebyggelse i ett 
parklandskap. 

Invändigt exponeras konstruktionens massivträ som är ett behagligt 
material på taktila ytor och samtidigt är ett signum för svenskt 
träbyggande att visa upp för turistande besökare. Även inredning som 
sittbänkar byggs i limträelement och håller värmen den kalla årstiden. 

TRANSFORMERBARHET
UTKIK kan bestå av en ensam modul X eller flera sammansatta till en 
större struktur. X kan länkas till en serie små rum, eller sättas samman 
två och två för att få ett större rum. Tillsammans med en eller flera 
funktionsmoduler skapas en platsspecifik struktur. Idén är att F kan 
utvecklas inom systemet om nya behov eller verksamheter uppstår. 

MOBILITET
X leveresas som en byggsats i massivträ klädd i corten. Den minsta 
funktionsmodulen kan enkelt transporteras på lastbil med sina 2,2 
meters bredd;  exempelvis kan en modul X användas som vindskydd 
på strandbadet under höst, vinter och vår för att under sommarsäsong 
dockas mot en modul F1 och fungera som glasskiosk under några 
månader. 

MILJÖ
Materialen är hållbara ur ett livscykelperspektiv och ger bra energibalans 
när modulen används som slutet, klimatiserat rum. Funktionsmodulen 
får sitt dagsljus genom föräljningsluckan som löper längs hela 
ytterväggen, och denna solavskärmas i sin tur av taket på modulen 
X som den dockas mot. Idén är att rotera modulens stora öppning i 
relation till väderstreck för att få ett bra klimat.  

 

UTKIK i sin enklaste form är ett vindskydd med utblickar 
åt två håll. Paviljongen kan placeras i grupp och användas 
i kuperad terräng, parklandskap, eller längs kajen. Den kan 
även placeras som en struktur i torgmiljö och agera ram för 
marknader av olika slag.

Exempel på funktioner:
Vindskydd
Informationsplats för omgivande park-/stads-/kulturmiljö,
Tillfällig paviljong för medborgardialog/ byggprojekt
Bondens marknad/julmarknad, miniscen, vänthall, 
utkiksplats

Som svar på den klassiska kioskens skrämtak eller markis, 
fungerar här UTKIK som socialt rum, väntplats och bardisk 
som samtidigt ger skydd från väder och vind, och kanske en 
ny utblick över staden. Golvet hos grundmodulen X rampas 
från den breda öppningen och får en svag lutning över hela 
golvytan. Funktionsdelen är istället fullt isolerad mot mark.

Exempel på funktioner:
Gatukök, creperie, thaikiosk. Kiosk, butik. Uthyrning för minigolf, boule, 
skridskor säsongsvis. Turistinformation

UTKIK i utvidgad form blir en labyrint i staden, en struktur 
full av små rum som länkas. Öppningarna ger fokus i 
stadsrummet, skapar ett spel mellan ute och inne. 

Exempel på funktioner:
Restaurang
Utställning
Mässa /eventby
Struktur /rumsskapare på torg, öppna platser, landskap eller 
park

staden genom en passerpartout

Riktar 
uppmärksamhet, 
ljud, blick, rörelsegenomsikt, genomgång
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Sitationsplan 1:500 Strandvägen

Sitationsplan 1:500 HötorgetN Sitationsplan 1:500 Lövstabadet

Fasad mot syd, 1:50 Fasad mot norr, 1:50 Plan, 1:50

Perspektiv mot sydväst Perspektiv mot söder

Perspektiv mot norr

Snitt genom yttervägg, 1:20

Grundmodulen X Golvet kan agera ramp eller 
vara isolerat mot underlaget

Fasad F1 mot syd, 1:50 Principsektion, 1:50 Fasad mot väst, 1:50 Plan, 1:50


