
Sjöbodar på Fårö

Glasbalk

Transparent/
translucent isolerruta 

Glaspelare

Tät isolerruta i 
anslutning mot mark

Ställbart ben

Vertikalsnitt, skala 1:30

Silikonfog

Belysningsarmatur
Konvektor

Nerfälld
belysningsarmatur

Inre öppningsbart skikt:

Transparent glas (alt. screentryckt glas /
screentryckt glas med integrerad led-belysning /
färgat glas etc etc)

Glaspelare

Plattform/
installationsgolv

Invändig vägg av sandwichpanel

Transparent 
isolerruta

Translucent
isolereruta

Horisontalsnitt, skala 1:30

Komponenter (1M), skala 1:100

Oändliga variationsmöjligheter

´Mini´, skala 1:50

´Mini´; 2M (Kiosk med väderskydd) ´Mini´; 1M (Kiosk)
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Hötorget

Konserthuset

Kungsgatan

Tävlingsområde

´Midi´; situationsplan Mynttorget, skala 1:500

Agulaurus

Mynttorget

S
tallbron

Stallkanalen

Tävlingsområdet

´Midi´; skala 1:50

´Midi´; 4M (Kiosk med väderskydd)

Förråd

Tävlingsområdet

Smedsuddsbadet

´Mini´; situationsplan Hötorget, skala 1:500 ´Mini´; fotomontage Hötorget

´Maxi`; fotomontage Smedsuddsbadet ´Maxi`; situationsplan Smedsuddsbadet, skala 1:500

´Midi´; fotomontage Mynttorget

´Maxi´; 8M (Kiosk med väderskydd)

Förråd

Kök

Servering

Servering

Gäst-wc

´Maxi´, skala 1:50

PRISMA

Sjöbodar från Fårö eller Stockholms skärgård: enkla, rättframma byggnader. 
Silhuetten - med sadeltak riktade åt olika håll - ger husgruppen karaktär. 

Glas: transparent men oftast reflekterande - en spegel av sin omgivning. 

Förslaget kombinerar bod och glas. En grundmodul med dels kvadratisk plan, dels vinklad en halv 
modul, kan kombineras och byggas ut i det oändliga. Varje samling enheter - paviljongen - kan ges 
ett unikt uttryck och anpassas till platsen. Utsidans släta foglöshet speglar dagtid den omgivande 
staden ur en mängd vinklar. I mörkret lyser paviljongen som en lykta.

Grundmodulen byggs upp av prefabricerade delar  - enkel att transportera, snabb att montera. 
Exteriören av oorganiska material har lågt underhållsbehov. Justerbara ben anpassar till topografin. 
Ett installationsgolv av metallprofiler med inbyggda anslutningar och installationer är paviljongens 
plattform. Överbyggnaden har en bärande stomme av glas; väggblock med integrerad pelarstomme av 
laminerade glasskivor fästs vid plattformen. Inlaminerade, rostfria kopplingsbeslag skapar momentstyva 
knutpunkter mellan plattform och pelare, hammarband och takbjälke.

Stommen kläs med isolerglasrutor via 'structural glazing'-system; spröjsfritt med minimala fogar mellan 
glasen. Rutorna kan göras vanligt transparenta eller translucenta med etsat eller screentryckt glas. Runt 
delar av insidan skapar ett öppningsbart skal av enkelglas djup i fasaden. Skiktet - liksom utsidan 
transparent eller screentryckt, etsat, färgat, perforerat, korrugerat... - kan förutom att fånga ljus även 
insynsskydda, skylta, belysa...
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