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Modulen
Paviljongens främsta kän-
netecken är dess distinkta och 
dynamiska grundform, som 
skapas av planens oregel-
bundna vinklar. För att uppnå 
maximal fl exibilitet har utgång-
spunkten varit en modul som 
både uppfyller programmets 
minsta behov och kan adderas 
med stor variation. Modulen har 
en yta på 10m², alla utvändiga 
sidor har samma längd för att 
enkelt kunna utökas med andra 
enheter.

Anpassning
Modulen fi nns i två grundut-
föranden: En, publik enhet med 
fullhöga glaspartier för maximal 
exponering och utblick och 

en serviceenhet för utrymmen 
med begränsad åtkomst och 
insyn som exempelvis toaletter, 
personalutrymmen och omkläd-
ningsrum, med täta isolerade 
väggar på insidan av glasparti-
erna. Likt celler sätts modulerna 
samman i olika kombinationer 
beroende på användning och 
sammanhang. Den veckade 
fasaden som uppstår när fl era 
moduler kopplas ihop bryter ner 
skalen och skapar spännande 
invändiga, såväl som utvändiga 
rum.

Transport
Vid fl ytt av paviljongerna kop-
plas enheterna isär och lyfts 
upp på lastbil. Fasadskivor och 
glaspartier kan demonteras 

och kompletteras med andra 
väggelement vid behov.

Konstruktion
Alla paviljonger består av en 
och samma metallstomme, 
med golv och tak av TRP-plåt 
och utanpåliggande isolering. 
Ytterväggarna utgörs av full-
höga isolerglas som fästs direkt 
i metallramen. Taket har utvän-
digt tätskikt och krönplåtar för 
anslutning mot glaspartierna 
och tillstötande moduler. På de 
slutna modulerna görs baksidan 
av glaset ogenomsiktligt och 
kompletteras invändigt med 
fasta väggpartier. Alla tekniska 
installationer förläggs till ovan-
delen av de slutna modulerna 
där den invändiga takhöjden 

mitos

kan vara lägre. Paviljongerna 
kan ställas direkt på hårdgjord 
yta eller på plintar i marken.

Energianvänding
Med högvärdiga isolerings-
material, tät konstruktion 
och värmesystem med luft-
värmeväxlare, kommer en-
ergianvändningen ner på en 
mycket låg nivå. De slutna 
serviceenheterna får extra bra 
isolering tack vare de fasta 
ytterväggarna. Glaspartierna 
förses med solskyddsfi lm och 
eventuell övervärme regleras 
sommartid genom fasadens 
öppningsbara partier. Det går 
utmärkt att komplettera fasaden 
med solpaneler på söderväggar.
 

Exteriör
Stålramen kan bekläs med alla 
tänkbara fasadmaterial. För att 
minska risken för skadegörelse, 
främst klotter, föreslås här att 
samtliga ytterväggar kläs med 
härdat glas. Glasytan refl ekterar 
omgivningen och gör att byg-
gnaden smälter in oavsett miljö. 
Kompletterande fasaddetaljer 
så som krönplåtar och utvän-
diga beslag utförs i rostfritt stål. 
Paviljongen är tillräckligt robust 
för utsatta miljöer samtidigt 
som dess sparsamt utformade 
detaljer skapar ett elegant och 
representabelt intryck.

MITOS mobila paviljonger för Stockholms stad

MINI
glasskisok, 10m²
Hötorget

MIDI
tidningskiosk med förrum, 30m²
Strandvägen

MAXI
sommarcafé 60m²
Smedsuddsbadet
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detalj A
serviceenhet

detalj B
serviceenhet

detalj G
ytterhörn glasfasad

detalj H
sammanfogning av 
enheter

detalj C
publik enhet

krönplåt RF
baksida glas målas 
vid infästning

metallstomme

isolerglas

E-list + fog

detalj D
publik enhet

detalj E
sammanfogning av 
enheter

detalj F
sammanfogning av 
enheter

baksida glas målas 
svart vid infästning

metallstomme

E-list + fog
neopren/kondens-
skydd

tät vägg (enbart 
servicemodul)
isolerglas
träkloss

tak
tätskikt x2
isolering  100mm
TRP  45mm
plåt (innertak) 2mm

golv
gummimatta (golv)
plywood  12mm
TRP  45mm
isolering  ca 40mm

yttervägg
isolerglas
regel + isolering 75mm
(serviceenhet)
gips/plywood 12mm
(serviceenhet)

detaljer skala 1:10

0 200mm

Fasaden till kiosken på Hötorgen refl ekterar de färgglada torgstånden och Konserthusets fasad. Inne i Strandkiosken kan man läsa tidningen i lugn och ro medan man väntar på bussen. Smedsuddens sommarcafée erbjder spännande utblickar när fl era moduler har satts samman Den lekfulla fasaden zigzaggar sig fram längs skogskanten.

Strandvägen

badplats


