
Disposition
Målet har varit att förena arkitektur, energisnål och bärkraftig 
design, så att delarna smälter samman i en skulptural enhet, 
där alla faktorer förstärker varandra.
Vårt förslag är en visionär och identitetsskapande byggnad, 
som med sin arkitektur ger en dynamisk och inspirerande 
byggnadsmässig komposition, som i huvudsak utgör båda en 
samlingspunkt, brännpunkt och en gemensam utgångspunkt 
för Stockholm.
 
Paviljongens invändiga utrymmen är enkla och med generella 
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att inreda rummen. Likaså är utomhusaktiviteter och takarealet 
disponerad som en naturlig förlängning av byggnadens inre 
rum. Byggnadens uppåtsträvande takareal utnyttjas vid att 
skapa en attraktiv vardagsareal och med scen till varierande 
aktiviteter och evenemang.
 
Paviljongen byggas i prefabricerade träd och stålmoduler vart 
byggnadens funktionella och rymliga disposition organiseras 
med ljusa rum, kombinerad med kraven till ett lågenergihus.
Vi har jobbat med ljusa och inbjudande rum, en medveten 
användning av dagsljuset till att förstärka rummen samt en 
optimering av energiförbruket vid användning av passiv sol-
uppvärmning. Alternativa energikällor kan integreras i klimat-
skärmen så att dessa framstår som en naturlig del av byggna-
den och bibehåller det miljömedvetna signalvärdet.
 
Prefabricerade byggmoduler – mobila enheter
Projektet är uppbyggt av prefabricerade moduler (mini pavil-
jonger) som lätt kan transporteras från fabrik till ”byggarbets-
plats/site” där modulerna sammanställs och placeras på hori-
sontella plattor.
Modulerna är stabila under transport och vid montering fast-
ställs den nödvändiga konstruktiva stabiliteten för de olika en-
heterna. Den höga tekniska kvaliteten i modulerna och dom 
produktions optimerade lösningar säkerställer byggnadens tät-
het och minimera fel på byggplatsen.

 
Hållbarhet och teknik
Byggsektorn är ett av dom mest resurskrävande områden. Man 
får därför under projektutveckling ta ställning till energi och ma-
terial val. Därmed kan resursförbrukningen och den miljö- och 
hälsomässiga utmaningen i byggskedet löpande underhållas 
vid dagligt bruk och slutligen bortskaffas eller återvinnas.
Paviljongen är uppbyggd av en konstruktiv stålram med trä-
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princip obegränsade möjligheter för konstruktion av fasaden 
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putsade lösningar efter behov.
 
LED belysning.
Projektgruppen föreslår att det används ljusarmatur med LED 
ljuskällor för att minimera strömförbrukningen och fokusera in-
satsen kring utvecklingen av en speciell byggnadsmässig be-
lysning.
Genom att låta den yttra trätrappan belysa underifrån erhål-
ler byggnaden sin formmässiga signatur och är synlig från alla 
världshörn.
Dessutom kan projektet med en speciell integrerat LED be-
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skapet – båda vinter och sommar. Ev. kan belysningen göras 
föränderlig och dynamisk så att byggnaden framstår med sin 
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Mobila paviljonger för Stockholms stad –    motto: “urban landscape”
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