ARKADEN

ARKADEN. Kommer fånga in
besökaren på Nordbygg i
en öppen och transparant
rumslighet. Konstruktionen
är menad att häpna - glas
applicerat på en klassisk,
men för materialet, ickekonvetionell form.
Tio stabila glasvalv ställs
samman och bildar den trotsande ARKADEN.

- det sociala under det trotsande glaset.
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RÖRELSE. Kafét är uppbyggt att kunna
släppa in besökarna
från alla riktningar.
Detta skapar ett positivt och tilldragande
flöde till byggnaden.

PLANEN. Tre delar
med olika känsla
präglar kafét. Det
intima rummet runt
kafédisken (2.), det
öppna torget med
fikadel (3.) och den
inbjudande miljön
under de nakna glasvalven (4. o 5.).

PLANRITNING

SEKTION A-A
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PLAN/RÖRELSE O SEKTION
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PLANRITNING.
1. Kafékök
2. Reception o Servering
3. Torg med Fikaplatser

4. Fikakön
5. Utställning
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VARFÖR BÅGE? Valven har funnits
länge inom arkitekturen, men aldrig
med bärande glas. Idag används det
endast som raka balkar, när bågar
i själva verket tål mer tryck. Vi vill
visa att det går att göra med glas!
Bilden tv. visar en balk och en båge
i påfrestning (rött) med samma yta
och samma kraft nedåt.

MATERIALÅTGÅNG. Bågarna är utformade
utifrån maxmåtten på Stockholms Vattenskärning AB för en rationell materialanvändning. Det jämna antalet glasskivor ökar effektiviten i skärningen.

BÄRANDE SYSTEM. Hela det
primärt bärande systemet i
konstruktionen är glas. Det
allra vanligaste är att glas
tar tryck ovanifrån, medan i
ARKADEN finns även krafter
horisontellt, detta motverkar
glastaket.

KONCEPT
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ÖPPET/SLUTET. Genom att
leka med glasets olika former skapar vi en ovanlig och
intressant
öppenhet: det

bärande ser vi rakt igenom
ant glas och opakt glas.
och rummet defineras med en
blandning av luft, förväntade
NYA ÖGON PÅ GLAS
männskliga rörelser, transpar- ARKADEN

TAKET. En gradvis stigande rörelse från helt
opakt till helt genomskinligt ger kaféet en
riktning och dess enda
slutna element. (rött
- genomskinligt, vitt opakt)

INTERIÖR
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FÄRG. En enkel färgskala har
ska accentera glasets genomvalts för för att låta glaset tala skinlighet och att glaset fakför sig själv, i kontrast till de
tiskt bär.
svarta metaldetaljerna, som
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FASAD MOT SCEN
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Bågar. Är av laminerat och

Infästningar. Svetsas ihop till

Glasskivor. Består utav härdat,

“vanligt” glas, som genom
dess tjocklek får en naturligt
grön nyans.

svartmålat stål, för att skapa
en kontrast till det vita och
genomskinliga.

opakt glas i varierad transparans.
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1.

2.

3.

KONSTRUKTION DEL 1
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1. Den stabila grunden av
metal täcks av en ljuddämpande matta.

2. Nedersta delen av glasbågen fästes.

3. De stabiliserande glasskivorna fästes till de bågar
som sedan bildar kafédelen.
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4.

5.

KONSTRUKTION DEL 2
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4. Översta delen av glasbågen 5. Resten av det stabiliserfästes med underdelen.
ande taket sätts på plats och
konstruktionen sluts med sidostagen mellan bågarna.
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