
BARA I STÅLBARA I STÅL



BARA I STÅL

BARA I STÅL
DYNAMIK
Tanken bakom paviljongen är att 
utnyttja och illustrera stålets dynamiska 
egenskaper. Formen lyfter fram längd, 
spänst och elegans med en tunnhet man 
inte finner i andra material. En upprepad 
transparent struktur gör att formen 
förändras beroende på från vilket håll den 
iakttas, som ett bildspel i en film. 

RÖRELSE
Paviljongen öppnar sig mot mässans entré 
och bjuder in i strukturen. Besökaren 
går in, runt, upptäcker caféet, stannar 
eller går vidare in. På sin väg ut möts 
man återigen av caféet som vänligt 
öppnar sig in mot mässan och bjuder in 
till en fikapaus. Paviljongens utformning 
bjuder på något att utforska och väcker 
nyfikenhet. Nyfikenhet på vad som 
finns bakom, nyfikenhet på att gå runt, 
nyfikenhet på att gå in. 

FORM
Mjukt vridna skivor faller ut från en hård 
tyngd i mitten och skapar en kontrast 
som för tanken till stålets mångsidighet. 
Att formge en dynamisk struktur utmanar 
konstruktionen. Resultatet blir vackert 
och tänkvärt. Paviljongen uttrycker 
samspelet mellan lätt vertikalitet och 
tung horisontalitet.

FASAD ENTRÉ 1:50

BÄRANDE IDÉ
Utgångspunkten har varit att framhäva 
de möjligheter man bara finner i stål 
och samtidigt anpassa dessa till en 
upplevelserik vistelse och trevlig 
cafémiljö. De tunna plåtarnas vridning 
uppvisar materialets plasticitet och 
böjbarhet. Paviljongen visar också upp 
materialets varierade uttryck genom 
ljusreflexioner. En skena på golvet 
fylld med muttrar sätter ett vardagligt 
metallobjekt i ny kontext.
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PLANRITNING 1:50
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TEKNISK BESKRIVNING

FASAD FRÅN MÄSSHALL 1:50

INREDNING
Cafédisken byggs på samma princip och 
dimensioner som huvudkonstruktionens 
mittdel. Disken kan förlängas om 
kyldisk bortprioriteras. Bakom kylar 
och kaffevagn ställs en tunn stålskiva 
för att skärma av mot bakförrådet där 
matberedning och sophantering sker. Som 
sittplatser i caféet föreslås åtta bord 
med fyra sittplatser vardera. Bord och 
stolar föreslås anknyta till paviljongen i 
materialitet, specifika produktförslag ges 
på begäran.

KONSTRUKTION
Dimensioneringen av markskenan bygger 
på de längsta vridna skivornas förhållande 
till skenan och dess innehålls densitet. 
Tanken är att dimensionera för en 
självstående konstruktion för varje 
skiva som sedan stöttas upp av vajern. 
Mittdelen som ska ta upp och balansera 
lasterna har tjockare plåtar för att uppnå 
den tyngd som krävs. Under samtliga 
bitar som är i kontakt med mark läggs 
gummimatta för att öka friktionskrafterna 
och skona mässans marmorgolv.

MONTERING
Flera separata och hanterbara delar 
underlättar både montering och 
demontering. Delarnas tyngd och storlek 
är anpassade för att möjliggöra montering 
av två personer och alla delar får plats 
i en mindre lastbil. Paviljongen kan med 
lätthet uppföras på en ny plats efter 
mässan. Muttrar återanvänds helt i 
befintligt skick. Förflyttning av muttrarna 
sker med hjälp av skendelarna.

MATERIAL
Tre mm tjock kallvalsad plåt används 
till vridna skivor och stabiliserande 
markskenor. Med materialet vill vi visa 
en enkel obehandlad yta som framhäver 
formen genom ljusreflektioner. Detta 
kontrasterar mot den tyngre mittdelen 
som har tjockare varmvalsade plåtar på 
tio mm som glödgas för ett djupare och 
tyngre uttryck med vackra blå nyanser. 
Plåtarna ställs i en böjd skena som 
fylls med muttrar (alternativt sand av 
ekonomiska skäl). Det viktiga är att 
skivorna försvinner ned i materialet.
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MONTERING

7. KLART! ISOMETRISK VY 1:100

90°

4. Tre mm tjock plåt vrids 
90°. Plåtarna är 200 mm 
breda och mellan 2000 och 
4500 mm långa.

6. De böjda plåtarna 
monteras åtta i taget från 
mitten och säkras med vajer 
ner i skenan.

3. Skenan och mittdelen 
monteras enligt illustration. 
Vajrar fästs i mittdelens 
rör, två meter upp.

1. Tio mm plåtar med hål träs 
på vertikala 25 mm rör. Mellan 
plåtarna placeras en 45 mm lång 
hylsa med innerdiameter 26 mm 
och ytterdiameter 50 mm. Samma 
princip appliceras på cafédisk.

2. Tre mm plåtar svetsas i 
fabrik ihop till 1600 mm långa 
skenor som hakas i varandra 
på plats.

5. Plåtarna placeras i skenan 
som fylls med muttrar. Vajern 
dras igenom ett hål som finns två 
tredjedelar upp på plåtens längd.
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