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Trä som fasadmaterial i ett stadslandskap dominerat av sten och metall skapar en fin kontrast till 
resterande byggnader. Sidomodulens träspaljéer möjliggör ett generöst ljusinsläpp och skapar ett filter 
ifrån stadslivet utanför. Öppningen mellan sidomodulerna leder till serveringsluckan och formar ett 
naturligt första möte. Sittdelarna når man lätt från båda sidor av serveringsluckan genom skjutdörrar 
av glas. En terrass- eller WC modul vore möjligt att koppla till enheten för att öka funktionaliteten.  

MAXI-varianten kan sättas samman på många olika sätt. Beroende på årstid eller användning kan man enkelt 
byta  ut en sidodel mot en annan. En dusch- eller trappenhet kan exempelvis ersättas av en sittmodul. I denna 
strandvariant nås en takterrass via trappenheten, vilken även kan utnyttjas som sittplats. Under trappan finns 
förvaring/soprum. 

Modulen har en träregelstomme och är klädd med stående träläkt. Träläkten behandlas med olja för 
skydd, färg och doft. Alla tekniska kopplingar som vatten, el och avlopp är dragna i centralmodulen. 
Serveringsluckan integreras till dörren för att öka variationsmöjligheter av olika modulkopplingar samt 
maximera arbetsytan. Ett enkelt system av lösa bokstäver hängs ovanför serveringsluckan för att 
signalera vilken tjänst modulen erbjuder. På takplåten finns möjlighet att etablera mindre växtlighet.

Stockholm är en stad omringad av vatten och närmiljön utgörs 
av en vacker skärgårdar. Miljön är unik och har kvalitéer som 
är grundläggande för att invånare stannar och besökare 
återkommer till staden.  Vårt koncept bygger på samma kvaliteér 
som Stockholms natur ger staden, dess invånare och besökare. 
Detta både i fysisk rikedom samt mental balans till det ibland 
hektiska stadslivet. Skärgården, vattnet och öarna är inte något 
separat, de är en del av staden. 

På samma sätt som skärgården och Stockholm upplevs unisont 
skall också vår paviljong uppträda som en helhet.
Den är tillgänglig och lätt att upptäcka samt varierad i färg och 
form. Paviljongen i kombination med den existerande stadsmiljön 
skapar en unik atmosfär att vistas kring; en liten lugn ö mitt i 
Stockholms stadsliv. 
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Den runda mittdelen utgör kärnan (A) till alla kombinationer och 
skiljer sig i form från fjärdedelsmodulen (B). Detta för att lättare 
signalera olika användingsområde och möjliggöra fler variationer. 
Beroende på användning och platsens tillgänglighet finns 
möjligheten att på ett flexibelt sätt kombinera olika grundenheter 
och skapa en paviljong .
Genom sin förändringsbara utformning kan paviljongen skapa 
variation i stadslandskapet.

För att uppnå en låg byggnadskostnad, enkla transportinsatser 
och en enkel byggnadsprocess har vi begränsat oss till följande 
fyra prefabricerade grundenheter:

A. Centralmodul     B. Sidomodul     C. Trappmodul     D. Terrassmodul
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Motto:
”En ö i staden”
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1. Isolering 200 mm
2. Isolering  150
3. Isolering  50 
4. Takplåt 
5. Undertaksskiva 
6. Gummilist
7. Gipsskiva
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8. Bärläkt
9. Västkustskiva
10. Golvbeläggning
11. Träregel 
12. Reglerbart stödben
13. Träläkt
14. Metallskena för modulinfästning


