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En åtsittande klädsel omfamnar 
paviljongen likt Stockholms tak, en 
svart plåt som skyddar   Insidan 
välkomnar  Träväggarnas gula 
färg likt solstrålar som just 
når huvudstadens ockra färgade 
putsfasader  

Likt en dalahäst har paviljongen en enkel igenkänningsbarhet, en symbolisk läsbarhet  
En återkommande form, en återkommande färgkod  En spårbarhet för invånaren såväl 
som för turisten

dalahästen

mobilitet

Modulerna kommer 
färdigmonterade, direkt från fabrik 
eller lager, på lastbil  Modulernas 
storlek är anpassad efter trafik 
i Stockholms innerstad och 
lastbilarnas maximum mått
Måtten för en hel trämodul är 
3100 x 4500 x 4500mm

miljömedvetenhet

Materialen har en lång livslängd 
och tål att åldras  Stommen är av 
passivhusstandard  Den enklaste 
versionen av modulen kan även 
tänkas komma helt i massivträ  

kostandseffektivt

Passivhusstandarden gör att 
driftskostnaden blir låg  Solpaneler 
på taken kan vara ytterligare en 
tanke  Modulerna kan återanvändas 
till andra typer av paviljonger, på 
så sätt blir livscykeln både miljö-
medveten och kostnadseffektiv  

anpassningsbar

Idéen är att kunna addera, ta bort, 
återanvända och anpassa modu-
lerna efter verksamhet  Att kunna 
skapa stora ytor eller långa pa-
viljonger för smala gator  En stor 
anpassningsbarhet för olika typer 
av verksamheter  Ett brett rum för 
dans eller en smal paviljong som 
kiosk?

rörelseförhinder

Paviljongerna skall vara tillgäng-
liga för personer med rörelseför-
hinder  Därför följs kraven som 
finns i BBR 19  Ramp upp till alla 
paviljonger och RWC-toaletter (när 
man väljer till toalettdel)  Även 
bakom disk och utrymme som kök 
är handikappanpassat  I paviljongen 
ska alla kunna vistas   

skyltning

Paviljongens skyltning är i mässing, som adderas med en liten distans från 
väggen  Exempel på ord är KIOSK, BAR, GLASS, INFO m m  Skylten har även 
blindskrift  Förövrigt fungerar gavlarnas insida som uppvisning vad pavil-
jongen har att erbjuda   

transformering

Modulerna kan länkas ihop i olika 
varianter  De kan adderas på 
längden eller placeras bredvid 
varandra på bredden  På sommaren 
kan de vara helt öppna på 
kortsidorna, på vintern slutna    

serieproducerat

Tre olika grundmoduler produceras 
på fabrik  Konstruktionen är 
anpassad efter passivhusstandard  
Balkar och pelare i limträ   

glas

glas modul (halv)

hel trämodul halv trämodul

väggar med passivhusstandard
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