
Unit-Flex
Stockholms vackra stad kräver paviljonger som är både unika, 
�������	 ������� ��� �������� ������������� ���� ���� �����	
intressanta inbjudande byggningar som kombinerar teknik och 
����� ��� �� ��� ��� � �������� ��������� ��������� �� ���
paviljongerna skal förhålla sig till sin kontext och vara välanpas-
���� ��� ������ �!��� ����� "�����	 ���	 ����� ��� �������"�
Utmaningen i uppgiften är att skapa en serie paviljonger som på 
� ������������� �� ���������� �� �"������� ��� �"���#�� ���
�� �����	 �������	 ������ � �� $���	 ������������ ��� ������ ��-
����� %� ����� �� ���� �� ����� ����� ��� �� ��� ������ "�������-
gens egenskaper att den både kan skapa formmässigt intressanta 
paviljongkombinationer, samt mycket enkla, stora eller små pavil-
������� ����������� ���� �$��� �$����� ��� ����� "������� ��$�-
turer med faciliteter som försyner vardagens Stockholm, men ock-
så kunna skapa attraktiva designmässigt utmanande rum, former 
och strukturer vid speciella events, festivaler, utställningar, högtider 
��� �� �� ����� � "������������ ��� �� ����� ������� ��� ���-
rar till förnyelse, men samtidigt passar in i omgivelsernas arkitektur 
���&����� �������"� �� �� ������ � "����������� ������� � $����-
demässigt framstå som en permanent byggning, som relaterar och 
förhåller sig till sin omgivning, men ha den temporära byggningens 
��$�$�	 �! ��� �� ��	 ����� ��� ������� � $""	 ��������� $-
����� ��� ������

'����" ��� ������
������������ ����������� �����" �� � ��� �! �! ������ ���
möjligt kunna skapa eleganta moderna, arkitektoniskt karakteristis-
ka paviljonger med en mångfald av spännande kombinationsmöj-
�������	 ����� �$��������� ��� ����������� $����� �� ���� ���� �
paviljongerna med så få enheter som möjligt skal kunna uppnå så 
�!��� $���� ��� "���������"�� ��� �������

����������� ���������� �� ����� ��� �� �"���#�� ���
består av ett primärt konstruktivt huvudelement och ett sekundärt 
������� ($�$�������� �� $����� ��� �� �������� ����
���!���� �� �� ������� ���� ��� ���� ��� ��� )������ ���
därigenom tre öppna sidor på vilka den kan sammankopplas och 
$������ ��� ���� ������� )������ �$�$�������� ��� ����
är vinklad kan många kombinationer med olika rumsligheter och 
utseende uppstå, trots att paviljongerna är konstruerade utifrån 
����� �$�$�������� ($�$��������� ������� ��� �� ����!
möjligt att med bara ett element skapa en mångfald av olika pa-
��������������������
������������ ���$����� ������	 ��� ��� "������� "! �$�$����-
mentets tre öppna sidor, är en icke bärande ram-konstruktion i 
������ �������� ��� "����������� �����*����� ������ %�� �� ��-
terial till klima-skärmen kan varieras i förhållande till paviljongens 
������ ���������	 ������	 ���������� ��� �$������
($�$��������	 ��� �� �� "������������ �������� ���� ����-
håller alla tekniska installationer, såsom ventilation, elektronik och 
��� ��� �����$�� ���� ��� ����""� )������ �$�$���������
bärande vägg, golv och tak innehåller alla nödvändiga installa-
tioner för kalt och varmt kök, vatten, avlopp, wc, föreställs dessa 
funktioner placerade i förbindelse med huvudenhetens bärande 
�����

Materialitet och konstruktion
������������ �$�$������� ���!� �� �� �!������$���� �� + ���
. "��#���� ������������� ��� �������� � ���������� ������� ��-
roende på den miljö och omgivning paviljongen skal passa in i, 
men utgångspunkt skal paviljongerna utföras i vit coated stål och 
�� "��������� ������ ������������� �� ����� ��� �����$���� ���
�� �������� ����� ��������	 ���$�� ��� ��� � �������� �����-
jongens tak är ett inbyggt solcell-anlägg som är tillför paviljongen 
��� �����$�� �!����� �������
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MODULEN HAR 2 
LIKA LÅNGA 
SIDOR OCH EN 
SIDA SOM ÄR 
HÄLFTEN SÅ STOR

BÄRANDE VÄGG

MODULEN ÄR 
UPPBYGGD AV EN 
ISOLERA BÄRANDE 
VÄGG, TAK OCH 
GOLV 

TEKNISKA INSTALLATIONER
EL, VATTEN OCH AVLOPP

KÖKSFUNKTIONER 
PLACERAS LÄNGS MED 
INSTALLATIONSVÄGGEN 
SOM INNEHÅLLER VATTEN, 
AVLOPP, EL OCH LJUS 

HÖTORGETS KIOSK

SLOTTSKAJENS CAFE

SLOTTS
KAJENS
CAFE
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MODULEN HAR 3 
ÖPPNA SIDOR 
SOM KAN 
KOMBINERAS 
MED ANDRA 
MODULER

MÖJLIGA 
KOMBINATIONS 
MÖJLIGHETER PÅ 
MODULENS TRE 
ÖPPNA SIDOR

MODULEN 
KOMBIINERAS MED 
KLIMASKÄRMENS 
RAMKONSTRUKTION

����������� ���� �� "������� "! (������ ����������� ������
���� �� �""�� ����� �� '������$��	 (����� ��� '$��������
<���� ����� "�������� �!� ������� ����� ��� "��������� ��!�
�� ��������� ��� ��� �� ����� ����� ��� ������ �$�������� �����-
jongens kök, vatten, avlopp, kyl och frys är placerade i förbindelse 
��� "����������� ������� ����� '������� ��� ���������� �� � ��
����� �!�� 3�� ��$� �� "�������� "! �������� ������ �! �������
�!� �� �������� ����� ��������� ����������� ���� ���!� �� � �$-
�$������� ��� > "���� ������� ����������� ��� �� �� "! ��
6m2 och kan rymma många andra funktioner såsom blomsterbu-
��	 �$��� ���	 ����������	 ��������� ����
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Slottskajen är ett mycket vackert, aktivt och turist präglat område, 
där de historiska omgivningarna får förbigående att vilja slå sig ner, 
njuta utsikten, köpa en glass eller en kopp kaffe och läsa en rad i 
$��� �$�����
�� �� ����� � ��� "�������� ��� ��������� ��� "������� "!
denna plats appellerar både till förbipasserande och dem som vill 
�� ���������� � ��� ��� ��� ��� ������ �� ��"" ������ �����-
jongens verksamhet är kombinerad kioskförsäljning och cafe, där 
man från slottskajen och stallbron kan gå in i cafeet samt lätt kan 
�! �������� '������ "! ��������� ���!� �� �� ���$��� "! ���-
������ @Q�W�
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ISOLERING

VINKELBART TAK MED SOLCELLER

AVLOPP

VATTEN

GOLVVÄRME

LJUS
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����$������� ���!� �� @W ���$��� "! ����� `W�W� =������-
gen är sammansatt av tre grupper, där varje grupp består av fyra 
���$���� )� ��$"" �����!���� ���������� ��� ������	 �� ����������
��� ������� ��� ��� ����� ��$""�� �� ���������� ��� ����� (�����-
klädning och damomklädning innehåller både bänkar och skåp, 
��� ��� �� ������� ��� z�	 �$��� ����


