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KONCEPT

När man besöker Nordbygg 2012 i Älvsjömässan möts man av en vacker, enkel, 
dynamisk paviljong. Paviljongen förmedlar en bild om stålets karaktär, 
konstruktion och funktion. 

Paviljongen skapar en rumslighet där man kan ta del av information och 
inspiration om stål och även besöka paviljongens café, där man kan slå sig ner och 
blicka ut över mässan och dess scen. 

Paviljongens inspiration kommer från stålindustrins valsade tunnplåt som 
produceras i rullar, så kallade coils. Stålets karaktär som förmedlas är dess form-
barhet genom den plastiska och elastiska deformeringen och dess styvhet. Genom 
att applicera en sandwichprincip kan konstruktionen hållas slank men samtidigt 
styv på grund av stålets specifika egenskaper.

Formen ges av ett rakt band med vinklade avslut som viks diagonalt på mitten där 
ändarna böjs i en enkelkrökt bågform över de vikta diagonalerna. Trots sitt enkla 
utförande är formen dynamisk och ger olika upplevelser beroende på vilket håll 
man ser den ifrån.

Sandwichelementet

Detalj 1:2

Snittet är taget genom sandwichelementet och visar 
principen för att fästa ihop de tre plåtarna med varandra. 
Läs mer om sandwichprincipen i den tekniska 
beskrivningen.

Coil

Sektion A-A 1:100
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info

Paviljongen är funktionsuppdelad i en cafédel och en informationsdel. Paviljongens form ger ett flödande 
rörelsemönster med bra genomströmning. Mötet med paviljongen från entrén är den krökta skärmvägg som till  
vänster leder in till caféet och till höger mot informationsdelen. 

Cafédelens disk är ellipsformad med en halvsluten funktionskärna i mitten där personalen kan hantera mat och 
sopor. Caféet har plats för 36 sittplatser. Skärmväggen som innesluter caféets funktionskärna och disken byggs 
upp genom enkel konstruktion och kläs med valsad plåt. Funktionskärnan är ca 6,9 m2 och caféets disk är ca 5 m 
lång, det finns plats för två kylar, kyldisplay mot gästerna och en kaffemaskin på rullmodul. 

FUNKTION

Informationen är upphängd på en informationsvägg där även 
en tv-skärm är monterad och man kan ta del av produktprover.  
I informationsdelen finns även coilsrullar utplacerade för att 
förmedla inspirationen till paviljongen och dess koncept. På 
tv-skärmen visas en video som visar hur man stegvis har 
monterat ihop paviljongen.
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• Caféets serveringsdel
• Caféets personaldel
• Information och utställning

Riktade ljuskällor placeras på insidan av bågarna vid golvet och 
ljuset riktas upp mot bågarna där sedan ljuset reflekteras ner 
mot ineriören och ger ett vackert allmänljus under bågarna. 
Förslag på möblering är lätta plastmöber i starka nyanser med 
stålunderrede, tillsammans med enhetliga bord. Förslagsvis 
bordet Tavolo XZ3 från MAGIS och Eames Plastic Side Chair.

Diagram över informationsdelen
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Teknisk beskrivning

P1  Yttre plåt, 1 500 x 38 600 mm
P2  Inre plåt, 1 500 x 37 300 mm
K1, K2  Korrugerad plåt, 1 300 x 17 000 mm 
T1  Tyngd som placeras i mitten, 1 500 x 6 250 mm
T2, T3  Tyngder som placeras vid bågarnas ändar, 1 860 x 150 mm
S1  Skruv som används för att fästa plåt i tyngder.
S2  Skruv med mutter som används för att fästa ihop plåtar.

P1 P2

K1, K2

T1 T2, T3 S1, S2

KONSTRUKTION

Fasad långsida 1:100 Fasad kortsida 1:100

Paviljongen monteras helt på plats och materialet anländer till platsen i sina delar. För att 
monteringen ska vara enkel och för att formen på bågarna ska bli exakt har plåtarna och 
tyngderna utskurna hål för sammanfogningspunkter. Formen på paviljongen bildas 
automatiskt när man passar ihop och fäster plåtarna med varandra. Tjockleken på plåtarna 
och höjden på den korrugerade plåten kan i ett senare skede optimeras för att få en så lätt 
och tunn konstruktion som möjligt. Till höger visas paviljongens alla delar, därefter följer en 
monterings-anvisning.

Den rostfria kallvalsade tunnplåten är millimetertunn och så även den korrugerade plåten. 
Plåtarna används i sitt naturliga uttrycksätt för att framhäva råvarans elegans. Tyngderna 
görs i  gjutet stål. Eftersom materialen används i sitt naturliga tillstånd och inte blandas 
med varandra kan delarna vid demontering separeras och återvinnas eller återanvändas var 
och en för sig.

Delar

Valsning av stål
Valsning av stål innebär en plastisk bearbetning genom att materialet passerar genom 
roterande valsar varvid tjockleken minskar samtidigt som materialets inre struktur 
förändras och även dess mekaniska egenskaper. Inom metallindustrin är valsning den 
dominerande bearbetningsprocessen för produkter så som stänger, plåt, tråd och band. 
Kallvalsning används främst för tillverkning av tunnplåt, vilket avser plåt med tjocklek som 
är mindre än 2-3 mm, men även band och rör. 

Sandwichkonstruktion
Sandwichprincipen innebär att sätta samman tunna skikt av ett jämförelsevis hållfast 
material på vardera sidan av ett tjockare skikt av ett lätt men förhållandevis hållfast 
material. Mellanskiktet verkar genom att ta upp skjuvningskrafter medan tryck- och 
dragkrafter som uppstår vid böjning av materialet tas upp av ytterskikten. På så vis kan 
man genom sandwichprincipen uppnå en konstruktion där skiktens samverkan är starkare 
och styvare än vad ett lager av ett tjockare och mer hållfast material skulle uppnå.
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MONTERINGSANVISNING
Del 1

Rulla ut plåt P1. Mät ut och placera plåt P1 på rätt plats på underlaget.1. När P1 ligger på plats, lägg tyngd T1 ovanpå P1.2.

Placera plåt P2 ovanpå P1 och T1. 3. Fäst plåt P2 i tyngd T1 genom att passa in hålen i plåten och 
tyngden med varandra och skruva ihop med skruvar S1.
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MONTERINGSANVISNING
Del 2

Placera ut tyngd T2 och T3 ungefärligt genom att mäta vinkel-
rätt 9500 mm utifrån vikvecken på plåten. Tyngderna kan 
sedan flyttas mer exakt när bågarna ska fästas i dem.

5.
Resterande steg görs först för ena bågen, upprepa sedan stegen 
för den andra bågen. Vik upp plåt P2 90 grader i det förbockade 
vikvecket.

6.
Böj over plåt P2 mot sin tyngd, här kan en enkel ställning 
byggas för att hålla uppe bågarna under montering eller så kan 
bågarna lyftas upp m.h.a. en gaffeltruck. 

7.

Lägg sedan den korrugerade plåten K1 över P2 och fäst P2 i K1 
med S2 (se Detalj).  Vik sedan på samma vis P1 över K1 och fäst 
ihop dessa med S2.

8.
Tills sist fäst P1 och P2 med den yttre tyngden T2 med skuven 
S1. Fäst även P1 med mittentyngden T1 med S1. Upprepa sedan 
steg 6 - 9 för den andra bågen.
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