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SVEAVÄGEN  

SLOTTSKAJEN

Miljömedveten
Paviljongerna är byggda i trä av miljövänliga 

och återvinningsbara material. 

I taket finns solcellspaneler för elproduktion. 

Väggarna har en låg överföringskoefficient.

Extraenergin som produceras används för 

att täcka små nödvändiga behov.

Kostnadseffektiv
Tekniken med vilket det förtillverkade 

skynket är tillverkat, biståndsdelarnas 

sammansättning och användningen av 

hållbara material och modern teknik bidrar 

till att minimera produktions- och 

driftskostnaderna för paviljongerna. 

Serieproducerat
Paviljongerna består av tre olika former och 

storlekar, men är ändå utseendemässigt 

lika, byggtekniken gör det möjligt att 

anpassa användningen av paviljongerna 

efter olika behov.

Anpassningsbar
Det är möjligt att anpassa skynket efter 

personliga behov, antingen grafiskt          

eller vid utformningen av öppningarna           

(ogenomskinliga paneler, genomskinliga 

slutningar). 

Inne i paviljongen kan inredning och möbler 

placeras efter önskemål. 

I de ogenomskinliga delarna finns hyllor och 

plats för teknisk utrustning.

Mobil
De förtillverkade delarna transporteras och 

monteras på olika sorters underlag, vilket 

sedan kan ändras. 

Denna konstruktionsteknik garanterar 

minskad tid och kostnad för montering.

Transformeringsbar
De grundläggande utformningarna kan vara 

linjära, vilket beror på gränsdragningarna, 

kantig och kompakt, vilket anpassar 

utformningen till den omgivande 

verkligheten. 

Estetiskt tilltalande
Grundtanken är att konstruktionen enkelt 

ska kunna anpassas till typiska svensk 

arkitektur med ett utseende och ett 

byggnadsmaterial som samtidigt gör att 

man känner igen dem.

Projektidén bygger på att göra kultur och traditioner moderna. De paviljonger som är inspirerade av runstenarna är utformade som 
"minnesföremål", igenkännbara både genom sin form och genom det byggnadsmaterial som använts. 
Byggnadens skynke fungerar som "kulturell drivkraft".

Ur teknologisk synvinkel är idén den att ha tillgång till olika moduler. Användningen av miljövänligt material i kombination med förmågan att producera energi från solen, bidrar 
till ansvarsfull användning av naturresurserna. 
Detta gör att man kan anpassa sig efter klimatförhållandena där man befinner sig och maximera vinsterna från solenergin. Öppningarna med glasrutor möjliggör passiva 
värmevinster. 

Trots den seriella karaktären, har paviljongerna flera olika möjligheter till utformningar och kombinationer: platsens ljudförhållanden, anpassningsförmåga till de verkliga 
förhållandena på platsen ifråga, personlig utformning.

2 / MINI - 9 m²

Völuspá

Teknisk beskrivning

Yttervägg 
Den bistår av ett nät med isoleringsmaterial vilka 

garanterar höga akustiska och termiska egenskaper. Nätet 

har ett mellanrum mellan de olika materialen. Utvändigt är 

den behandlad med miljövänlig organisk harts.

Yttertak
Grundplattan består av en träram med mellanliggande 

värmeisolering. I den övre delen finns ventilationshål. 

Kanalen är inbyggd i väggen, lockets utformning 

sammanfaller med de fotovoltaiska panelerna.

Slutförnade

Golv:
Avjämningsmassa är torr och värmeisolerande. Golvet är 

gjort av sten och trä som placeras efter önskemål.

Fönster:
Den allra sista finputsningen görs med gipsskivor, de yttre 

fönsterkarmarna är i aluminium. Fönstren är av termiskt 

tre-glas.

Byggnadsinstallationer:
I taket finns solcellspaneler. Den extra mängden el 

kommer att lagras i batterier som kan överföras till det 

allmänna elnätet för att tillfredsställa gällande behov. 

Planskiss förklaring

1. ingång 
2. affärsdisken
3. arbetsyta 
4. slutna eller öppna hylla
5. kitchen
6. byggnadsinstallationer
7. äta område 
8. batteri lagringsutrymme 

a. solcellspaneler
b. batteriets  
c. offentlig elförsörjning 

3 / MIDI - 24 m²

1 / Övergripande 
principer

4 / MAXI - 55m²

HÖKARÄNGSBADET 

SMEDSUDDSBADET

ÖSTERMALMSTORG

LÖVSTA BADET  

MEDBORGARPLATSEN

STRANDVÄGEN  

Planskiss förklaring

1. affärsdisken
2. arbetsyta
3. slutna eller öppna hylla
4. byggnadsinstallationer
5. batteri lagringsutrymme

Detaljer  förklaring

1. grund byggnaden
2. fästdon
3. beklädnads paneler (harts och organiska element)
4. träläkt (endast vid korskonstruktion)
5. diffusionsspärr   
6. värmesolering träfiber 
7. värmesolering rockwool 
8. OSB-skiva 
9.  installationsytan
10. fibrös gipsskiva
11. fibrös gipsskiva
12. ångspärren
13. värmesolering träfiber
14. metallplåt
15. träribbor
16. OSB-skiva  
17. vattentätning
18. träribbor (tak ventilation)
19. beklädnads paneler (harts och organiska element)
20. träribbor (tak ventilation)
21. solceller panel (tillval)
22. värmeisolering
23. paneler
24. vattentätning
25. värmesolering 
26. torr avjämningsmassa
27. trägolv på golvvärme

Planskiss förklaring

1. ingång 
2. affärsdisken
3. arbetsyta 
4. slutna eller öppna hylla
5. kitchen
6. byggnadsinstallationer
7. äta område 
8. badrum
9. batteri lagringsutrymme 

Viktigaste fasader skala 1:50  - Hötorget - Torgmiljöer

Planskiss skala 1: 50 - Hötorget - Torgmiljöer

Perspektiv  Hötorget - mini - Torgmiljöer | 01-05-2013  Första maj   Perspektiv  Slottskajen - mini - Gatumiljöer  

Konstruktiva detaljer skala 1:20

Planskiss skala1: 50 - Hökarängsbadet - Strandbad

Viktigaste fasader skala1:50 - Hökarängsbadet - StrandbadViktigaste fasader  skala1:50 - Strandvägen - Gatumiljöer

Planskiss skala1: 50 - Strandvägen - Gatumiljöer

Perspektiv Lövsta badet - midi - Strandbad | 22-06-2013 Midsommardagen Perspektiv Hökarängsbadet - maxi  - Strandbad | 13-12-2013 S. Lucia

Situationsplan - Torgmiljöer   

Situationsplan - Gatumiljöer

Situationsplan - Gatumiljöer

Situationsplan - Strandbad

Situationsplan - Strandbad

Situationsplan - Torgmiljöer   

Situationsplan - Torgmiljöer   

Situationsplan - Gatumiljöer 

Situationsplan - Strandbad

sammanläggning maxi plus

sammanläggning maxi

sammanläggning moduler
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