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ArkitekturArkitektur  
    
Paviljong var ett rektangulärt tält i textil fram Paviljong var ett rektangulärt tält i textil fram 
till 1700-talet. Namnet paviljong, som är nära till 1700-talet. Namnet paviljong, som är nära 
besläktat med papillon (på franska fjäril), är tänkt att besläktat med papillon (på franska fjäril), är tänkt att 
karaktärisera dess luftiga natur.  karaktärisera dess luftiga natur.  
Vår kiosk har en tydlig koppling till den ursprungliga Vår kiosk har en tydlig koppling till den ursprungliga 
ljusa paviljongen; en volymmässigt och konstruktivt ljusa paviljongen; en volymmässigt och konstruktivt 
enkel sammansättning, klädd i en detaljerad enkel sammansättning, klädd i en detaljerad 
trästruktur som påminner om textil.  trästruktur som påminner om textil.  
    
Fasadens utformning är även inspirerad av barocken, Fasadens utformning är även inspirerad av barocken, 
precis som den omgivande Brunnsparken. Målad precis som den omgivande Brunnsparken. Målad 
i en varmgrå kulör harmoniserar den med de i en varmgrå kulör harmoniserar den med de 
kringliggande byggnaderna. Barockens lekfullhet kringliggande byggnaderna. Barockens lekfullhet 
och småskaliga detaljer återspeglas även i fasaden, och småskaliga detaljer återspeglas även i fasaden, 
där kontrasten mellan ljus och skugga betonas där kontrasten mellan ljus och skugga betonas 
av den höga utskjutande takkanten som har en av den höga utskjutande takkanten som har en 
genomskinlig struktur. Fasadens rutnät blir ett genomskinlig struktur. Fasadens rutnät blir ett 
rytmiskt ornament med djupverkan.  rytmiskt ornament med djupverkan.  
    
På natten lyser ljuset genom den varmt färgade På natten lyser ljuset genom den varmt färgade 
trästrukturen och förvandlar kiosken till en lykta trästrukturen och förvandlar kiosken till en lykta 
i staden: LATERNA MAGICA blir på så sätt en i staden: LATERNA MAGICA blir på så sätt en 
mötesplats och något som fångar ens blick i mötesplats och något som fångar ens blick i 
mörkret. mörkret. 
    
Laterna Magica är helt byggd i trä. Med fönster i tre Laterna Magica är helt byggd i trä. Med fönster i tre 
väderstreck skapar den en välkomnande arkitektur väderstreck skapar den en välkomnande arkitektur 
som kan användas på olika sätt: kvinnan som tar som kan användas på olika sätt: kvinnan som tar 
en kaffe på väg till jobbet, morfadern som äter en kaffe på väg till jobbet, morfadern som äter 
lunch med sin vän i baren medan barnbarnet sover lunch med sin vän i baren medan barnbarnet sover 
i vagnen eller spårvagnsföraren som just gått av sitt i vagnen eller spårvagnsföraren som just gått av sitt 
skift, som med en espresso i handen pratar med skift, som med en espresso i handen pratar med 
baristan. baristan. 
    
FunktionalitetFunktionalitet  
    
Planlösningen kan utformas på ett flexibelt och Planlösningen kan utformas på ett flexibelt och 
arbetsvänligt sätt. Vi föreslår en kvadratisk version arbetsvänligt sätt. Vi föreslår en kvadratisk version 
av köket, där alla redskap förvaras i köksmöbeln. av köket, där alla redskap förvaras i köksmöbeln. 
Giljotinfönstren ger möjlighet till mångsidig Giljotinfönstren ger möjlighet till mångsidig 
användning; på sommaren kan samtliga fönster användning; på sommaren kan samtliga fönster 
öppnas helt och kiosken förvandlas till en urban öppnas helt och kiosken förvandlas till en urban 
kaffebar, och på vintern sparas energi genom att kaffebar, och på vintern sparas energi genom att 
bara ett fönster öppnas.  bara ett fönster öppnas.  
    
De kompletterande tjänsterna, t.ex. sophämtning De kompletterande tjänsterna, t.ex. sophämtning 
och leveranser, fungerar oberoende av kioskens och leveranser, fungerar oberoende av kioskens 
verksamhet. För sophämtning finns en egen dörr verksamhet. För sophämtning finns en egen dörr 
på östra fasaden och leveranser kan tas emot i den på östra fasaden och leveranser kan tas emot i den 
rymliga entrén i norrläge. Entrén fungerar även som rymliga entrén i norrläge. Entrén fungerar även som 
en övergång till avfallsrummet och personalrummet. en övergång till avfallsrummet och personalrummet. 
    
HållbarhetHållbarhet  
    
Vi vill bygga kiosken helt och hållet i lokalt trä. Vi vill bygga kiosken helt och hållet i lokalt trä. 
Fasaden målas för att skydda träet och underlätta Fasaden målas för att skydda träet och underlätta 
framtida renoveringar. Fundamentet kommer framtida renoveringar. Fundamentet kommer 
att göras så minimalt som möjligt, där den att göras så minimalt som möjligt, där den 
nödvändiga delen i betong blir i återvunnen betong. nödvändiga delen i betong blir i återvunnen betong. 
Solcellsanläggningen kommer särskilt att användas Solcellsanläggningen kommer särskilt att användas 
för nattbelysning och delar av driften, vilket för nattbelysning och delar av driften, vilket 
begränsar klimatavtrycket.begränsar klimatavtrycket.
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LATERNA MAGICA

Fasad mot öst 1/20 Sektion 1/20

Detalj 1/10

Takkonstruktion
Solcellsanläggning
Vattenskyddande skikt
KL-Trä
Värmeisolering
Ångspärr
Målad plywood

Väggkonstruktion
Målad plywood / kakel
Regelstomme / Isolering
Målad träfiberisolering
Liggande träreglar 40/40 mm
Målad träfasad  
40/40 och 25/25 mm

Golvkonstruktion
Klinker / Massagolv
Undergolv
Värmeisolering
Vattentätning
Betong

Eftermiddag

Förmiddag

Bodenaufbau

Keramische Platten

Zementunterlagsboden

Wärmedämmung

Abdichtung

Betonfundament

Magerbeton

Dachaubau

Photovoltaik

Abdichtung

Brettsperrholzdecke

Wärmedämmung

Dampfbremse

Dreischichtplatte

Wandaufbau

Dreischichtplatte, Stösse verklebt

Holzständer, dazwischen Wärmedämmung

Holzfaserdämmung

Lattung Horizontal 40/40 mm

Lattung vertikal 40/40 und 25/25mm

Bodenaufbau

Keramische Platten

Zementunterlagsboden

Wärmedämmung

Abdichtung

Betonfundament

Magerbeton

Dachaubau

Photovoltaik

Abdichtung

Brettsperrholzdecke

Wärmedämmung

Dampfbremse

Dreischichtplatte

Wandaufbau

Dreischichtplatte, Stösse verklebt

Holzständer, dazwischen Wärmedämmung

Holzfaserdämmung

Lattung Horizontal 40/40 mm

Lattung vertikal 40/40 und 25/25mm

Bodenaufbau

Keramische Platten

Zementunterlagsboden

Wärmedämmung

Abdichtung

Betonfundament

Magerbeton

Dachaubau

Photovoltaik

Abdichtung

Brettsperrholzdecke

Wärmedämmung

Dampfbremse

Dreischichtplatte

Wandaufbau

Dreischichtplatte, Stösse verklebt

Holzständer, dazwischen Wärmedämmung

Holzfaserdämmung

Lattung Horizontal 40/40 mm

Lattung vertikal 40/40 und 25/25mm

Stängd fasad
(natt)

elektrisk
Giljotinfönstren 


