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Framtidens stad kräver anpassningar och flexibilitet om sann frihet ska kunna uppnås. 
En ram och en byggnad som, inom standardiserade mått, ger total frihet att utformas efter
budget, verksamhet och miljöbehov. En modulär byggnad som kan tillverkas i skyddat klimat, 
lätt och snabbt transporteras och direkt vara redo för bruk. 

I naturen.
Exempel på glasskiosk. En försäljningsdel, ett litet till-
redningskök och en offentlig toalett. Modulen kan drivas 
av solfångare och även frigöras från avloppsnätet genom 
förbränningstoalett.

På gatan.
Ett exempel där modulerna kombinerats till en butik med 
utställningsyta. Uteservering på taket. Hisstorn i mitten 
och ett gatukök med liten serveringsdel. Allt färdigbyggt 
inomhus och ställt på plats med kranbil.

Lövstabadet 1:500

Glasskiosk och offentlig toalett 1:100

Utsällningshall, väderskydd och Café.
Markplan 1:100

Sveagatan 89 1:500

Gatukök och butik på markplan.
Uteservering på plan 1. 1:100

Princip

Innanför ramen

En flexibel, kostnadseffektiv 
och miljövänlig modul för ett 
oräkneligt antal funktioner 
tjänar som en god exportvara 
till alla platser i världen.

ISO-standarden gör det lätt 
att tillverka och transportera 
modulerna i redan existerande 
industri och infrastruktur.

Inom stålramens mått råder 
total frihet vid val av material 
till tak, golv och fasader efter 
de behov och den miljö 
byggnaden ska passas in i. 

Alla konstruktion-
ens delar kan till-
verkas av återvun-
net material.

Flera verksamheter 
kan husera i samma 
modul med skiljeväg-
gar klassade för livs-
medelsproduktion

Ett färdigt funktions- 
golv med uttag för 
avlopp och andra 
behov som eventuellt 
krävs.

En färdig funktions- 
vägg med kök att 
fästa direkt in i exis-
terande modul.

Väggar, tak och golv kan till-
verkas individuellt inomhus 
och fästas på modulen efter 
behov av väderskydd och
installationer med mera.

ISO-standard Corner 
Casting, fästanordn-
ingar i alla hörn för 
att ställa, hänga eller 
stapla.

Bärande ram med 
samma mått som en 
ISO-standard 
fartygscontainer. Pusselbitar. Innanför ramen.

Pusselbitar. Innanför ramen.Pusselbitar. Innanför ramen.

Oändliga kombinationsmöjligheter med
en ändlig planet. Standardiserade
fartygscontainrar har funnits i omlopp
över hela världen sen 60-talet och utgör
därför en stor källa till billigt material
i modern tappning.
Ett anpassningsbart, lättanvänt 
och billigt system som med hjälp av 
den totala friheten att utforma fasader 
och interiörer bildar arkitektur som
passar in i alla sammanhang.

Mitt i staden.
Hur man väljer att kombinera modulerna styrs helt efter behov. Stålramen klarar en vikt av 168 
ton så allt från en liten kiosk till ett stort köpcenter är möjligt. I det här fallet har vi valt att använ-
da några av modulväggarna som tak till en del av östermalms torg samtidigt som ett par moduler 
ställts vid sidan av varandra för att skapa en utställningshall med enkla personalytor.

Givna mått med stora expansionsmöjligheter. Här syns 
några exempel på fasader men användaren är fri att ut-
forma dem efter behov, årstid och årstid.
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