
Nya ögon på glas/ ETT TÄLT AV GLAS

I entréhallen på Nordbygg 2014 ligger caféet ett tält av glas som en fristad i 
mässans stimmiga miljö. Men sina mjuka väggar som vajar likt tyg i vinden 
visar caféet på en ny sida av glas långt ifrån uppfattningen av glas som kallt och 
hårt. När man rör sig runt caféet ändrar väggarna karaktär och går från slutna 
till öppna, ett oväntat möte uppstår vilket skapar spänning och nyfikenhet. Tack 
vare de halvtransparenta väggarna erbjuds besökaren både ett slutet rum att 
hämta krafter i men man får även möjlighet att ta del av mässans rörelse och liv 
utanför. 

Konstruktionen bygger på kontrasterna mellan hårt och mjukt, likt ett tält. Väggarna 
är självbärande vilket gör att konstruktionen upplevs som lätt och elegant. Vilket även 
visar på mångsidigheten hos glas, både som rumsskapande men även som ett material 
att använda inom konstruktioner.

ETT TÄLT AV GLAS
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Caféet uppförs i entréhallen och erbjuder sittplatser för ca 40 personer. Ett diagonalt stråk 
leder besökaren genom caféet, öppningarna orienterar sig mot entrén och mässhallarna. 
Beroende på var betraktaren står så upplevs caféet som både slutet och stängt. Vilket skapar 
ett rum som erbjuder en avskild miljö att samla krafterna i under mässan men samtidigt 
även en möjlighet att följa rörelsen och livet i entréhallen. Cafédisken är placerad centriskt i 
caféet så att personalen får visuell kontakt med besökare från båda öppningarna.
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Från långsidan upplevs caféet transparent

Ett slutet rum
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Taket i caféet består av en stålram som håller 
samman de självbärande glaspelarna. För att 
skapa stabilitet i ramen så binds den samman 
av diagonala vajrar, vilka även fungerar som 
förankringspunkter för belysningen över caféet. 
För att kunna fraktas är ramen uppbyggd av 
stålrör som sammanfogas på plats. För att 
enkelt bygga ihop konstruktionen så separeras 
glaspelarna av stålrörs distanser, vilket ger exakt 
samma avstånd mellan pelarna. 

Stålrör med olika radier löper genom 
glaspelarnas underkant och skapar väggarnas 
mjuka utseende genom att pelarna roteras. 
Glaspelarna är självbärande och alla har samma 
dimensioner för att förenkla tillverkning och 
sammanstättning på plats. 

Stålrören som bildar den undre ramen som löper 
genom glaspelarna består av delar som är enkla 
att frakta, dessa sammankopplas sedan på plats. 

Illustration som visar schematisk bild 
över konstruktionen. En övre ram med 
diagonala stag skapar tak samt håller 
samman de självbärande glaspelarna. För 
att förhindra att konstruktionen välter 
så är glaspelarna infästa i väggen vid det 
bakre rummet på caféet, dessa pelare är 
markerade i rött på illustrationen. 

Sammankoppling av stålrören som bildar övre 
och undre ram. Tack vare att rören sammanfogas 
på plats kan de tillverkas i relativt korta längder, 
vilket förenklar hantering och transport.
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