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PAVILJONG MINI
Torgmiljö, Hötorget
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PAVILJONG MAXI
Strandbad, Smedsuddsbadet

PAVILJONG MIDI
Gatumiljö, Slottskajen

BOB PAVILJONGEN
B i l l i g t   O c h   B r a
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BOB PAVILJONGEN
B i l l i g t   O c h   B r a
BOB  Paviljongen är en enkel, 
transportabel, och miljömedve-
ten lösning för Stockholms stad 
med fokus på modern design och 
traditionella svenska material.       

De fundamentala designprinciper 
som underbygger hela lösningen 
är lokal ekologisk närvaro i ett fle-
xibelt format. Detta tar sig ett mer 
konkret uttryck i träkonstruktionen 
som är baserad på närodlade träs-
lag för att garantera lägsta möjliga 
miljöavtryck ur ett komplett
livscykelperspektiv. 

Utöver detta byggs de olika lösnin-
garna upp med hjälp av samma un-
derliggande komponent, vilken låter 
sig kombineras på ett oändligt an-
tal sätt för att skapa ett personligt, 
kreativt och varierat uttryck trots 
att samma modul ligger till grund 
för hela lösningen. 

Detta garanterar att lösningen blir 
mobil och maximalt transforme-
ringsbar.

Täck av träspårpanel 
med raka kanter och 
fuktskydd

Vägg i baksida av
genomlysande 
polykarbonat

Stomme av massivträ

Grön vägg i sidfasad

Vägg i entrésida av
glas med aluminium

Ihopfällbara paneler 
av odlad bambu

Trägolv

Golvstomme av 
massivträelement 

Ingångsramp av trä

Med en enda modul, kan man bygga olika pavil-
jonger, var och en med en unik atmosfär. Man kan 
lätt tillverka modulerna på plats eller serieprodu-
cera i fabrik. Modulens totala storlek är B=3m 
L=4.5m H=3.2m som går att transportera och 
byta plats efter behov. När modulerna väl är på 
plats, kopplar man bara ihop dem med de befintli-
ga installationerna. Det finns två modul-alternativ 
vilka lätt och byggs ihop enligt samma koncept.

Sist men inte minst används ett nordiskt 
formspråk genomgående i hela lösningen, 
där träytor, gröna ytor och moderna ma-
terial används för att symbolisera sinnebil-
den av dagens Sverige. Grönt, naturligt och 
modernt. Därför kan vimed förslaget erbju-
da erden mest kostnadseffektiva och grö-
na lösningen som går att frambringa med 
hjälp av dagens teknik.

Mini-förslaget är en blo-
maffär som kompletterar 
Hötorgets marknad. Det 
finns vatteninstallationer 
och plats för att förvara 
blommorna.

Midi-förslaget är ett turistinformations-
center i Gamla stan. Det består av de två 
olika modulerna. Det finns plats för en 
informationsdisk, hyllor med broschyrer 
och eventuellt en toalett för turister.
Total storlek är B=4.5m L=6m H=3.2m 
 

Maxi försla-
get är ett café 
vid stranden. 
Det består 
av två midi-
paviljonger. 
Det finns plats 
för kök med 
utrustning för 
att förbere-
da mat, ser-
vering, dis-
kmöjligheter 
och toalett. 
Total stor-
lek är B=9m 
L=6m 
H=3.2m 
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