
Byggnaden VID är en del av det offentliga rummet. Den fungerar 
inte bara som matställe utan finns alltid närvarande och fungerar som 
ett riktmärke, en transparent attraktiv mötesplats. VID består av en 
liten huskropp uppbyggd av modulerbara väggar som ger möjlighet till 
arkitektoniska variationer.  Husvolymen har ett öppet välkomnande som 
förstärks av takets speciella utformning som öppnar upp mot himlen, 
ett ljusinsläpp och en lutning som bidrar till spel mellan ute och inne. 
VID konkurrerar inte med omliggande arkitektur. Med sin transparenta 
utformning integreras husvolymen i olika stadslandskap. Stora glasvo
lymer ger huvudsakligt ljusinsläpp med möjlighet att öppna upp delar 
av byggnaden under sommartid och att under vinterhalvåret sitta 
inomhus men ha kvar visuell kontakt med omgivningen. 
VID har ingen baksida då modulen är orienteringsbar och försäljning kan 
ske i olika riktningar. VID är ett lysande objekt på kvällen och fungerar som 
vägledning och riktmärke i mörker. 
Den kan byggas som traditionell kiosk och som en liten restaurang med 
inomhusservering. Genom de olika byggelementen och volymerna kan 
byggnaden anpassas till restaurang, samlingslokal och omklädningsrum. 
För att skapa stora uterum repeteras byggelement till paviljonglikna
de större byggnader. Den kan anpassas för sommarbruk med skalkons
tuktionen och kan isoleras på samma sätt som takkonstruktionen i Mini 
modulen. 
Modulen följer miljökraven med låg energianvändning, användning av 
passiv värme, bra ventilation och den speciella takkonstruktionen ger 
möjlighet att montera solpaneler. Genom att använda olika energisystem 
för glas ger glaspartierna energi tillgång för uppvärmning och avkylning.

VID
MODUL IDÉ

o     Yttertak   

o     Isolering
o  Primärbärverk     

o     Innertak

Fönster Velfac Helo 201 o

Fasadplatta med isolering o

Vindspärr     o

Tilläggsisolering
installationer            o

Väggpanel          o

Golvplatta                  o
Isolering                  o

Modulkombination kiosk och omklädesrum    

Modulkombinationer anpassade efter behov

TEKNISK BESKRIVNING

Det bärande systemet i paviljongen utgörs av ett bärande primärbärverk i 
limträ. Pelarna är fristående vid glaspartierna och inbyggda där väggpane
lerna monteras. 
Tak, golv och väggar levereras färdigt och monteras runt limträkons-
truktionen. Fasadväggen består av en metallram där ett system av väggpa
neler och glaspartier monteras. Den är delad i fyra delar och distribuerad i 
olika mönster beroende på användande av dörrar och väggpanel. Fasads
kivan består en väggskiva TRESPA som används i fasad och i innerväggar. 
Innerväggar monteras mellan limträkonstruktionen och isoleras med Uni ski
vor och monteras med luftspalt. Fönsterpartierna är anpassade till VELFAC 
201 Helo, ett treglasfönstersystem som är uppbyggd på en fast träram och 
en aluminium profil. 
Det finns en L formad hörndel i metall som låser hela väggpartiet och som 
sätts på plats vid montering. 
Golvet består av ett fribärande bjälklag med isolering och med ställskruv 
för nivåskillnader.
Takkonstruktionen består av fackverk i limträ och avslutas med plåttak på 
utsidan. Taket monteras inuti limträkonstuktionen och den är beklädd med 
panel på insidan för att reflektera ljuset. 
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