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med försäljning i de två rumsligheterna som bil-
das när de stora dörrarna öppnas på morgonen. 
Dörrkasetter och takkasetten är klädda i plåt och 
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utökas med ytterligare volymer när det behövs ex. 
vid större marknader eller evenemang.
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mal volym med verksamheter för väntan. En 
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trädens placering och människors rörelse. En 
öppning i byggnaden gör att trädet kan stå kvar 
och bilda ett tak där människor kan passerna ig-
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glaspartiter och plåttak. Midi ligger utgrävd i 
marken likt detaljen nedan för att mark och golv 
ska hamna i samma nivå.
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hålls samman av ramar i limträ. Dessa skapar 
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aktiviteter. Genom volymen löper en gång som 
förstärker riktningen till bryggan och vattnet. De 
stängda volymerna är klädda i träspån med ra-
marna i limträ synliga och har tak av plåt.

Modulerna går att kombinera i otaliga varianter i form och storlek:

Vattnet leds mot mitten och sedan ner.

Modulerna kan anpassas för att fylla i ett mellanrum 
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...eller för att skapa mindre rumsligheter i stadsrummet.

En modul med ett ramverk i limträ... ///&$��
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Tre kronor är en princip som bygger på en grundmodul som sätts samman i olika 
kombinationer för att skapa paviljonger med ett gemensamt uttryck och stark 
identitet samtidigt som de är anpassningsbara både i storlek och utformning. 
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ska eller öka i storlek med väldigt enkla medel och ändra utseende från en dag 
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i storlek utan istället få den storlek som verksamheten kräver. Både grundmod
ulen och kassetterna är tillverkade i närproducerade svenska material och visar 
upp det bästa av Sverige och Stockholm både för invånare och besökare.

-Transformeringsbar
En modul byggs samman till föränderlig helhel. Då verksamhetens förutsättningar ändras 
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-Mobil
Alla paviljongerna kan enkelt monteras ner till modul- och kasettstorlek vilket gör att även 
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-Estetiskt tilltalande
Grundmodulen är enkel i sin sammanhängande form vilket gör att även en större komplex 
utformning upplevs som en enhet och blir ett inspirerande inslag och ett kännetecken i det 
offentliga rummet. 

-Miljömedveten
Materialen har valts med omsorg om att de ska vara hållbara över tid. Limträstommen är 
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gör att man slipper byta ut hela volymen vid verksamhetsförändringar. De delar som tas bort 
när en paviljong minskar i storlek kan återanvändas i en annan som behöver bli större vilket 
bidrar till ett minskat resursslöseri.  

-Anpassningsbar
Den är anpassningsbar både i uttryck och form vilket gör att den kan förhålla sig både efter 
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riktningar. 

-Serieproducerat
Modulerna byggs som en serie på verkstad och kan sedan snabbt monteras till sin helhet på 
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-Kostnadseffektiv
Paviljongernas föränderlighet är en styrka som gör dem kostadseffektiva över tid; den serie-
producerade modulutformningen sparar in på dyrbar monteringstid på plats och eftersom 
verksamhetsanpassningar går att göra med små medel kan verksamheten stanna kvar i be-
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kostnader för material och nyproduktion vid förändringar.

Tre kronor


