
MIDI - TORGMILJÖER - HÖTORGET

Midipaviljongen fungerar bra på torg. Det fungerar som café, som utställningsutrymme och mötesplats.
Tilltalande till storlek och utseende, vilket gör paviljongen synlig - likt en möbel i stadsutrymmet - i torgets vimmel.

MAXI - STRANDBAD - HÖKARÄNGSBADET

Maxipaviljongen är en kombination av alla moduler. Den fungerar som caférestaurang, omklädningsrum på stranden, mötesplats, kon-
sertställe, osv. Med hjälp av trappmodulen når man takterassen för att beundra livet på stranden och de fina vyerna.

MINI - GATUMILJÖER - SVEAVÄGEN

Paviljong i ministorlek kan till exempel bestå av en entréemodul och en kärnmodul.
Ministorleken gör att paviljongen fungerar bra i gatumiljö och den möjliggör verksamhet av olika slag.

Framtidens stadsliv framhäver särskilda levnadssätt samt behov 
och livsstilens betydelse - stadsbor önskar sig och har behov av 
olika, igenkännbara identiteter som definieras enligt plats och 
ställe. Dessutom kommer betydelsen av gemensamma utrymmen 
- både inomhus- och utomhus - att förändras. En attraktiv stad 
behöver en naturnära dimension, men också intressant och ener-
gisk urban arkitektur samt en attraktiv kombination av tjänster 
och platser utomhus.

Förslaget svarar på det här behovet.

I vårt förslag presenterar vi en helhet modulära paviljonger i olika 
storlekar. Konceptet och helheten bidrar till Stockholms nya 
identitet och till en ny slags gemenskap som en del av staden. 
Paviljongernas utrymmen och funktioner stöder invånarnas var-
dag. De kan också utvecklas och justeras enligt invånarnas och 
områdets önskemål, behov och profil. Allt det här kana garanteras 
med att planera möjligast flexibla och mångsidiga paviljonger. 

MODULÄRA PAVILJONGER

Paviljongerna består av moduler av storlek 3m x 3 m x 3m som 
lätt kan anpassas till olika typer av stadsmiljöer och till olika slags 
verksamhet. Modulerna kan fästas i varandra och ställas ovanpå 
varandra liksom klossar. Det är lätt att justera paviljongens storlek.
Tanken med modulära paviljonger är att man på ett lätt sätt och 
enligt behov ska kunna öka eller minska på paviljongens storlek 
och yta och att paviljongen ska vara mobil - att flytta den från en 
plats till en annan är lätt.
En innovativ modulstruktur gör det möjligt att variera på form 
och storlek beroende på var paviljongen placeras.
Modulerna kan transporteras i lastbil. Varje modul är försedd med 
en lyftkrok och modulen kan också lyftas med gaffeltruck.

STRUKTUR 

Basmodulerna byggs som styva strukturer av trä. De kan lätt 
kopplas ihop och placeras på varandra liksom klossar. Ytskiktet i 
stomstrukturen har färdiga element som gör det möjligt att snabbt 
och behändigt fästa fönsterelement. Under vintrarna värms pavil-
jongen upp med elektricitet.

Golvelementen har justerbara ben, vilket håller paviljongen stabil 
under alla omständigheter.
Alla tekniska installationer - det vill säga kraftledningar, värme 
och ventilation - är integrerade i golvet.

Enkel struktur och innovativa modulära element betyder att pavil-
jongerna kan produceras kostnadseffektivt.

MODULER

Entréemodulernas valv 
framhäver det offentliga och 
det festliga i paviljongen. 
Valven tillverkas av fiberbe-
tong. Entréemodulerna kan 
användas som stora prakt-
fulla element för olika slags 
evenemang.

Kärnmodulen är paviljon-
gens användargränssnitt. 
Där finns ett minikök, 
försäljnings- och lager-
utrymme samt toalett.

Fleximodulen är ett råläge 
som kan användas i många 
olika konfigurationer. 
Exempel på funktioner 
är café, restaurang, 
mötesutrymme, utställn-
ingsyta, försäljningsställe 
och pop-up-butik.  Med att 
koppla ihop flera flexi-
moduler kan man justera 
på storleken av utrymmet 
och få det att fungera för 
olika ändamål. Det går att 
montera en trappa i flexi-
modulen så att man kan ta 
sig upp till takterassen.

Alla yttre och inre väggar i modulerna kan göras om till mediaväggar för utställnings- och informationsändämål.
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‘DRESSING OVERALL’IDÉTÄVLING MOBILA PAVILJONGER FÖR STOCKHOLMS STAD

STOCKHOLM BEHÖVER EN STARK IDENTITET 
FÖR STADENS OFFENTLIGA PLATSER


