
SKUGGSPEL
- omfamnad tradition

Modulsystem

Midi
2 moduler

Maxi
3 moduler

Omklädning
Utställning
Servering
Förvaring

Omklädning
Utställning
Servering
Förvaring

Stockholm är en stad på vatten med många historiska lager. Historien är 
än idag tydlig i stadsbilden med allt från små röda stugor till stora stenhus 
inne i staden. Det bidrar till en varierad, dynamisk och levande stad. Stadens 
öar, sammanbundna av det ständigt närvarande vattnet som re� ekterar sin 
omgivning, är olika men ändå sammanlänkade genom vattnet.

Stockholmare är likt Stockholm; intresserade av den urbana miljön samtidigt 
som närheten till natur är prioriterad. Kopplingen mellan det arti� ciella/ 
moderna och det traditionella/ naturliga är tydliga drag som vi har tagit 
fasta på i våra paviljonger.

Stugan, röd med vita knutar, är en symbol för Sverige och traditionellt 
byggnadssätt. Vi har tagit stugan, som en symbol för det traditionella, 
Stockholm och Sverige och skalat av alla traditionella attribut. Kvar är 
stommen som i vårt förslag är inlindat i ett nytt modernt material; Fiberline. 

Fiberline är ett translucent kompositmaterial som gör att ljuset sprider sig 
genom fasaden samtidigt som den inte är re� ekterande. Fasaden tar istället 
upp ljus och omgivande färger och ändrar därmed karaktär efter placering 
och solens läge under året. Materialet är armerat med � ber som framträder 
tydligt och ger en levande yta och textur. I och med materialets translucens 
syns trästommen i de oisolerade delarna och under kvällstimmarna kan man 
också se siluetter på insidan.
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Paviljongerna har varierande öppningar med olika funktion. 
Meningen är att fasaden kan transformeras och bli till bord, bänkar, 
barbord och större öppningar. Det gör också att paviljongerna 
ändrar uttryck då de är öppna respektive stängda.  
Öppningarna påverkar även gaturummet och skapar nya zoner då 
de är öppna respektive slutna. Bänkarna och borden blir nya platser 
att slå sig ned och gränsen mellan inne och ute suddas ut då de 
är öppna. Fasaden blir istället slät och sluten när öppningarna är 
stängda samtidigt som man anar aktiviteten innanför i och med 
materialets translucens.

Fiberline systemet är ett komplett system för 
montage med olika pro� ler. Panelen trycks fast på 
montagepro� len och kan justeras på plats innan 
den skruvas fast. Det betyder att den är lätt att 
demontera och återanvända.
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Modul 1 transporteras och levereras 
färdigmonterad och klar för att 
användas.
Modul 2 och 3 levereras som 
väggelement och kompletteras med 
delar av � berlinepanelen på plats.
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Kaffe 25kr
Te 20kr
Espresso 15kr
Soppa 45kr

Sveavägen är en plats med konstant rörelse. Både tra� k och människor är på väg och 
det ska vara lätt at ta med en ka� e eller en snabb lunch på vägen. Modul 1 är den 
”intelligenta” modulen som alltid innehåller de nödvändiga installationerna (el, vatten 
och avlopp) och har isolerade väggar för att kunna användas året runt. Den är kärnan i 
alla kombinationer.
 Under hösten då träden skiftat färg, skiftar också modulen karaktär. Materialets 
förmåga att anpassa sig till omgivningarna blir tydligt. Fasaden är slitstark och 
fungerar därför alldeles utmärkt i såväl urbana som mer naturnära placeringar.

Maxi på Smedsuddsbadet är en plats att besöka under lediga dagar. 
Sommartid är det bad, glass och kajakuthyrning i fokus. Vintertid kan 
kiosken bytas ut mot en bastumodul och maxi förvandlas då till ett 
kallbadhus. 
 I sommargrönskan förstärks fasadens grönaktiga ton och blir 
ytterligare grön, men under vintern tar den istället upp det isigt kyliga 
tonerna runt omkring.

Modul 1  takuppbyggnad isolerat tak
50 mm lodrät Fiberline + monteringslist
1 lag kantspikad och kantklistrad takpapp
13 mm spontad fukttålig spånskiva
22 mm läkt
vindpapp
195 mm mineralull mellan takbjälkar
di� usionsfolie
12 mm spontad folierad spånskiva

Up-värde tak  0,18
(Up-värde golv 0,18)

Modul 1  vägguppbyggnad isolerad yttervägg
50 mm lodrät Fiberline  + monteringslist
18 mm vindskiva
22 mm liggande läkt
vindpapp
170 mm mineralull mellan stående regelverk
di� usionsfolie
12 mm folierad spontad spånskiva

Up-värde vägg  0,22

Modul 2 & 3  golvuppbyggnad
22 mm golvplank
22 mm spontad fukttålig skiva
60 mm gallerdurk + infästningsskena
140 mm underrede av stål

Placeras på distansram med 
höjdjusteringsbrickor

 MIDI- modul 1 och 2
biljett- och informationshub

MINI- modul 1
espresso- och soppbar

MAXI- modul 1, 2 och 3
kiosk/ bastu- kallbadhus, 
kajakuthyrning och omklädning

Modul 2 & 3  vägguppbyggnad
50 mm lodrät Fiberline  + monteringslist
22 mm liggande läkt
145 mm stående väggreglar
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Modulerna på Hötorget fungerar som en 
central plats för information kring Stockholms 
kulturliv, turism och evenemang. Den är 
placerad så att volymerna öppnar upp mot 
Konserthuset och torghandeln och blir därmed 
en länk mellan kultur och kommers. 
 Kvällstid lyser boxen som en lykta 
och blir likt glasobelisken på Sergels torg 
ett riktmärke men även en samlingsplats. 
Fasadens öppningar bidrar också till naturliga 
pauser och möten och kopplar samman inne 
och utemiljön.
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