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Verksamhet Grönska green box

MINI HÖTORGET

ILLUSTRATION greenbox MINI

greenbox MINI baserar sig på de minsta paviljongs- 

typerna, som säljer glass, korv, godis etc. och har en 

en utfällbar bänkskiva. Dimensionerna bygger på 

möjligheten att sätta in standard mått av kök, samt 

släpvagnsmått för förflyttning med personbil. Vid 

förflyttning kan hjul monteras på stålunderredet vilket 

möjliggör att ägaren inte behöver hyra lastbil m. kran 

vid förflyttning.

SITUATIONSPLAN 1:500

greenbox MAXI 

är en kombi-

nat ions lösning 

med MIDI-moduler,                              

där man kan                       

expandera till önskad 

storlek och få flexibla                                          

alternativ. Här på 

Smeduddsbadet finns 

det bra möjlighet för en 

kajakförening att ha sin 

lokal. De olika modulerna 

kan komma som förråd, kök,   

samlingsrum, hwc&dusch 

etc. beroende på behov.

PLAN 1:50

Mått (bxlxh)

Ytter= 2990mmx2040mmx2800mm 

Inner=2556mmx1606mmx2400mm 

FASAD MOT OST 1:50

FASAD MOT SYD 1:50FASAD MOT VÄST 1:50

FASAD MOT NORR 1:50

70 mm VÄXTKASSETT
16 mm VERTIKAL VÄGGSKENA
12 mm YTBEHANDLAT PLYWOOD
12 mm PLYWOOD
VINDSKYDDANDE  DUK
95 mm  TRÄREGLAR MED ISOLERING
LUFTSPÄRRSPAPP
12 mm YTBEHANDLAT PLYWOOD

2 mm     GOLVBELÄGGNING
22 mm   UNDERGOLV
120 mm GOLVBJÄLKAR (45X120)
120 mm  ISOLERING
30 mm    FASADBOARD
45 mm   STÖDLÄKT
140 mm  HE BALK 200

ALUMINIUMFORM M HAKAR
TEXTIL
DRÄNERINGSHÅL
VÄXTSUBSTRAT
HAKAR
DRÄNERINGSRÄNNA70

85

DETALJ  VÄGG-GOLV 1:10

SITUATIONSPLAN 1:500

greenbox!
PLAN 1:50

MIDI SLOTTSKAJEN

ILLUSTRATION greenbox MIDI

greenbox MIDI är en paviljong där man vistas lite längre med tillgång 

till WC och väderskydd. Inredningen kan justeras efter behov och här 

kan man ha försäljning av olika varor eller som förslaget visar, ett 

mindre café. MIDI modulerna kan tillverkas i ett antal olika alternativ 

som man sedan kan kombinera till större enheter (MAXI). 

TEKNISK DATA -Tak

Sedumtak: (vegetations-

matta med förplanterade 

växter, 30mm växtsubstrat, 

25mm dräneringssystem, 

10mm skyddsduk. Mer info 

se Optigreen gröna tak hos 

Svenska Naturtak.) 

1 mm armerad PVC-takduk 

helklistrad, 12 mm spånskiva 

V313, 45x62-92 takkilar som 

luftspalt, 1 mm vindskydd, 

45x195 mm tvärgående 

bjälkar, mellan 2st 45x195 

mm längsgående bjälkar, 

195 mm linisolering m. vind-

skyddande duk,  diffusions-

folie, 12 mm spontad folierad 

spånskiva.

Plåtarbete: Demonterbara 

varmförzinkade regnskydd 

vid takkant och rännor. 

TEKNISK DATA - Koppling modul

Modulerna är sammankopplade på långsidorna, vid takkant                                                                                                    

tas då regnskyddet bort och istället fästes en stålprofil.                               

Modulöppningarna fogas samman med tätning och skiva i vägg, 

tak och golv. Grundläggning sker med 4 st längsgående bärlinor    

av trä, när det behövs. Mellan modul och mark inklädes den                                                                                                                     

ventilerade grunden med glespanel. Snabbkoppling av  vatten 

o. avloppsledning i speciell kopplingsbox placerad i vägg. 

VEGETATIONSMATTA
30 mm VÄXTSUBSTRAT

25 mm DRÄNERINGSSYSTEM
SKYDDSDUK

DETALJ VÄGG-TAK  1:10

TEKNISK DATA-Vägg&Golv

Yttervägg:

70mm växtkassett i                                                   

aluminium,16x2600x25mm 

rostfri stålskena, 12mm 

ytbehandlad vatten-                       

avvisande k-plywood, 

12mm k-plywood, vind-

skyddande duk, 95mm 

stående träreglar med                                                  

linisolering, luftspärrspapp, 

12mm ytbehandlat vatten-

avvisande k-plywood.

Golv:

2mm linoleummatta, plast-

matta i våtutrymmen, mat-

tan är uppvikt 100mm på 

vägg som sockel, 22mm 

golvspånskiva, 45x120mm 

tvärgående bjälkar,           

mellan 4st 45x19mm längs-            

gående bjälkar, 125mm 

linisolering, 30mm fasad-

board, 45mm stödläkt,  

Mått (bxlxh)

Ytter= 4890mmx2990mmx2800mm  

Inner=4456mmx2556mmx2400mm 

Mått (bxlxh)

Ytter= 11540mmx4890mmx2800mm 

Inner=4x(4456mmx2556mmx2400mm)

Uppfällbar 

skiva

Prefab. enhet Transport m.

lastbil

Montering

av växtkassetter 

Vattnas

manuellt 

I takt med den växande staden ger greenbox en flexibel paviljongsenheten 

som effektiv ger möjligheter för verksamheter att verka i Stockholm. Tanken 

med förslaget är att man kan förena behovet av en verksamhet med behovet 

av grönska och se på möjligheterna att inför grönska i den urbana miljön. 

FÖRDELARNA MED ATT HA VÄXTVÄGGAR: 

��Isolerar mot värme och kyla  ��Förebygger vandalism och klotter

��Ger inslag av natur i staden  ��Fasaden skyddas mot UV-ljus 

��Bullerdämpande   ��Förebygger “värmeöar”

��Renar luft från skadliga ämnen ��Ökar mångfalden av arter i städer

greenbox är en modulbaserad prefab. enhet med monterbara växtväggar.  

Växtväggarna bygger på ett system av växtkassetter med förplanerade väx-

ter som enkelt kan hakas på väggskenor. Systemet kan tillverkas tillsammans 

med aktörer verksamma inom området, ex. Vertical Plant Systems, VegTech. 

Växtarterna varierar säsongsvis för att på ett naturligt sätt förändras med 

årstiden. Många experiment sker just nu inom området för att se vilka arter 

som tål kylan under vintern, men man kan även montera upp andra paneler 

vid behov.  Skötseln och underhåll av växterna kan ske i samspel med lever-

antören eller annan förvaltning.

VÄXTKASSETTSYSTEM

Växtkassetterna i aluminium är enkla att montera 

och kan snabbt hakas på de rostfria stålskenorna.          

Skenorna borras direkt på vägg med vatten-                                                                              

avvisande ytskikt. Bevattning sker manuellt där 

överflödigt vatten rinner igenom kassetterna 

och samlas upp genom en dräneringsränna, se                           

DETALJ VÄGG-GOLV. b       h       d (mm)

475  400  70

950  400  70

545  400  70 höger

1020 400  70 höger

545  400  70 vänster

1020 400  70 vänster

Det finns 6st kassettstorlekar 

varav 4st är hörnkassetter.

Underrede av stålprofiler 

och 4st galvaniserade 

lyftöglor för förflyttning 

av enhet.

Till- och frånluft regleras 

av värmeväxlare. 

El, vatten & avlopp dras 

genom golvet.

TEKNISK DATA


