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Täckplåt vit
Massivtäskiva 57 mm
Utbytbar fasadpanel 
(exempelvis kanalplast 50 mm) 
Infälld belysning/el-uttag
Träullsfi ber 45 mm (tjocklek 
utökas eft er isoleringsbehov)
Alu-profi l för infästning av panel
(för isolerglas och kanalplast)
Stuprör för takavvattning 100 mm
Noxite MONO, vit kväveoxid-
renande takpapp  
Takavvattningsfi lter vid anv av grönt tak 
(sedum)
Stöd, justerbart från ovansidan.
Plats för dragning av elkanaler, vatten/avlopp 
och ventilation.

Massivträskivor
Stålfäste för pelare
Mellanrum i sandwich-konstruktion för 
isolering och installtioner
Stålpelare, konstruktiva samt för installa-
tioner
Modulsysem av utbytbara fasadpaneler
Stämp-fötter
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8LINK-STHLM är modul-paviljongen för ett föränder-
ligt Stockholm. Med sina rundade former skapas 
byggnader anpassade till sin omgivning där gränsen 
mellan inne - ute eller privat – off entligt kan suddas ut. 
Syft et är att skapa publika & öppna byggnader i ”män-
sklig” skala väl placerade i det stora off entliga rummet. 
Formen är utförd för att harmonisera väl med stadens  
olika platser och rörelser, ex: linjär (gata), riktad (strand) 
& fl ödande  (torget). Familjen av byggnader ger ett 
sammanhållet intryck där huvudformen med de run-
dade hörnen och pelarkonstruktionen kommer kännas 
igen oavsett placering eller val av fasadmaterial. Förslaget 
presenteras med exempel i tre skalor, men möjligheterna 
sträcker sig längre och alternativa lösningar presenteras 
i form av små plandiagram. 
Byggnaden består av två modulsystem som tillsam-
mans kan kombineras på ett oändligt antal sätt för att 
anpassa till program, funktion och kontext; huvudstruk-
tur och fasadsystem. Med tanke på byggnadernas läge i 
staden har det varit viktigt att utveckla ett byggsystem 
som snabbt kan monteras på plats men som även tar lite 
utrymme vid transport och förvaring.

Fördelar konstruktion:

Snabbt montage med litet antal komponenter vars 
sammansättning är logisk.

Minimal materialåtgång som ger enkla och lätta trans-
porter vilket ger fördelar för både ekonomi och miljö.

Flexibel struktur som modulform kan kombineras i ett 
stort antal former och där delarna kan anpassas eft er 
behov, ex. Sandwich kan förses med extra isolering, 
takhöjd utökas med högre pelare.

Dolda installationer, el, vatten, takavvattning samt 
avlopp dras genom sandwich-konstruktionen och 
genom pelare. Ej endast en estetisk lösning utan under-
lättar även möjligheterna till anpassning eft er program.

Centrerad bärverkan som ”frigör” fasaden i konstruk-
tionen och möjliggör en öppen publik byggnad.

Användandet av moderna träbyggnadstekniker 
(massivträ) som ger stora fördelar vid hantering och 
produktion.  CNC-skärning används för att anpassa 
massivträskivorna till moduler. Skivornas tjocklekar 
lämpas även för anv. av sticksåg på plats.

Pelarlösningen och ”stämp”-fötter gör att byggnaden 
saknar grundläggning och kan placeras på samtliga 
underlag. Nivåskillnad mot mark blir endast motsvarande 
1 trappsteg och tillgänglighet kan därmed lösas med 
korta ramper för rullstolsburna.

Fördelar miljö:

Resurseff ektivt byggsystem, lätt konstruktion med liten 
materialåtgång, liten förvaring med lätta transporter.

Återanvändbara komponenter. Inte endast till andra 
modulkombinationer utan även i livcykelperspektiv. 

Flexibelt system för isolering och U-värde där beroende 
av funktion kan isolering i både tak/golv samt väggar 
utökas.

Huvudsakligen en träkonstruktion som bidrar till ett 
reducerande av CO2-utsläpp.

Möjligheten till att använda gröna tak (sedum) alt. 
kväveoxid-renande takpapp.

Minimal materialåtgång.

Fördelar staden:

Tydlig sammhållen form samtidigt anpassningsbar till 
stadens skift ande platser och varierande funktioner.

”Lätta” byggnader med starkt formspråk men utan att 
stjäla uppmärksamhet och därigenom kan placeras i de 
fl esta miljöer.

Byggnader utan hörn  och baksida som samspelar med 
stadens rörelse och är “öppna” mot staden.
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Monterad Nedmonterad

Förvaring samt transport 
med “High cube” container.
L: 13,5 m
B: 2,35 m 
H: 2,7m)

Massivträ
CNC-skuren, monterfärdig & 100% 

hållbar naturprodukt

Kanalplast
Isolerande, transparent 

&återvinningsbar plast av PET-typ

Takpapp
Vit papp som renar luft en från skadlig 

kväveoxid (Noxite)

Metallfasad
Modulsystemet möjliggör användandet av 
mer rubusta fasadmaterial i utsatta miljöer

Gummigolv
Naturprodukt som kan användas på utsatta 

golvytor

Sedum
Byggnaden kommer förberedd för grönt 

inslag i staden

M I D I
2 7 , 5  K V M

M A X I
4 0  K V M

M I N I
1 4 , 5  K V M

Maxi-paviljongen vid Östermalmstorg 
är i detta utförande tänkt som en 
komplettering till befi ntlig restaurang/bar. 
Ett tillägg som öppnar upp sig mot torget och 
låter torgrummet fl yta in i byggnaden. Fasaden 
består av paneler av högisolernade glas. Solavs-
kärmning sker med hjälp av draperier på in-
sidan. Modulerna kan  kombineras med fl er 
enheter och skapa en helt självförsörjande enhet 
med tilllägg som köksdel, backspace och toaletter.

Midi-paviljongen vid Lövstabadet ersätter be-
fi ntliga byggnader på platsen och inrymmer 
omklädningsrum, utedusch och 2st WC (1st HWC). 
Utförandet är i modulens enklaste form; oisolerade 
massivträväggar med ljusinsläpp genom nätgaller. 
Placering och form plockar upp riktingar och rörel-
ser på platsen. Vatten dras upp genom pelaren och 
skapar en ute-dusch för de badande besökarna. 

Midi-paviljongen vid Slottskajen är förslaget 
LINK-STHLM’s ursprungsform. Fasaden består 
av kanalplast och fönsterdörrar som ger en lätt 
konstruktion. Som byggnaden föreslås är den 
självförsörjande med el, avlopp, vatten och gas. 
Detta gör den mobil utan att behöva monteras 
ned. Modulen kan med lätthet kombineras med 
fl era enheter som, likt en länk, formas eft er behov 
och plats.
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