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PROCESS

RÖRELSEMÖNSTER
innan Nordbygg

RÖRELSEMÖNSTER
under Nordbygg

YTA MÖNSTER STABILITET FORM

Efter studier av rörelserna i Stockholmsmässans entréhall insåg vi att samtliga besökare kom-
mer att passera tävlingsområdet. Därför ville vi skapa något som väcker intresse vid första 
anblick och står ut från det vanliga. Vi eftersträvade att skapa en avskärmad del att sitta ner 
och fika i, samtidigt som vi inte ville skärma av för mycket. 

Resultatet blev en segelformad struktur som står med sin utbuktande del mot mässans entré. 
På så vis agerar den blickfång för alla mässans besökare. Inuti strukturen finns ståbord för 
cafébesökarna och utanför finns cafébord att sitta ned vid. Längre bort står en kortare, mer 
omslutande form som inhyser en informationsskärm om stål. I anslutning till de två struk-
turerna står en cafédel där försäljning av mat och dryck ytterligare drar åt sig besökare.

Vårt arbete började med en enkel frågeställning:
Vad är Gamla Ögon på Stål?

Vårt svar blev ett rätvinkligt balksystem som bär det material som står för de estetiska 
kvaliteterna. Därefter försökte vi göra precis tvärtom. Istället för ett underliggande balksys-
tem med stora knutpunkter ville vi bygga en struktur som till synes endast bestod av ytor. 
Tanken var att inge känslan av det inte fanns några infästningspunker och av en osynlig 
konstruktion från utsidan. 

Vi ville utnyttja stålets lätthet och höga hållfasthet, skapa små fästpunkter och visa stålets 
goda egenskaper genom att skapa ett nytt sätt att bygga.

Vi började med att söka efter en form som kan bygga ett mönster i planet och valde tri-
angeln. Vi använde triangeln till att bygga ett mönster med ömsom ytor, ömsom hålrum. 
Vi ställde formen upp och för att stabilisera den krökte vi dess baslinje. Därefter gav vi den 
understa raden trianglar en lutning utåt och efterkommande rader olika vinklar inåt. Varia-
tion av dessa lutningar skapade olika former med olika kvaliteter. 



Det bästa är att veta vad man letar efter 
innan man börjar leta efter det
- Nalle Puh

PLAN
SKALA 1:100

A

A

BB

0 1 2 3 4 5 10 (m)



Det bästa är att veta vad man letar efter 
innan man börjar leta efter det
- Nalle Puh

0 1 2 3 4 5 10 (m)
SEKTION A-A
SKALA 1:100

FASAD MOT MÄSSHALL B
SKALA 1:100

FASAD MOT INFORMATIONSCENTRUM
SKALA 1:100

SEKTIONER OCH FASADER

0 1 2 3 4 5 10 (m)
SEKTION B-B
SKALA 1:100

MATERIAL OCH YTBEHANDLING

Kontrast mellan insida och utsida är viktigt för projektet. Insidan ska vara en blankpolerad plåt för 
att reflektera ljus medan utsidan är av mattare karaktär. Spelet mellan yta och mellanrum förstärks av 
spotlights som dessutom skapar en skugga som sprider sig ut över golvet. I cafédelen har vi även tagit in 
materialen trä till diskens front, rostfritt stål uppe på bardisken och en skiljevägg av sträckmetall.
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KONSTRUKTION

STÅLTRIANGELN INFÄSTNINGSDETALJEN FÄSTS PÅ YTTERLIGARE TVÅ PLATTOR FÄSTS I DETALJEN

KONSTRUKTIONSDETALJ

Strukturens övergripande tema är kontrasten mellan 
ytor och tomrum. Därför är den konstruktionsmässiga 
detaljen av yttersta vikt. Detaljen består av en hexagonal 
kärna i vilken tre plåtband är fästa. Dessa band skruvas 
fast i motsvarande plåtband på trianglarna och bildar 
ett friktionsförband. Detaljen kan massproduceras för 
alla infästningar i samma nivå. Då monteringen på plats 
endast är att fästa bultarna förkortas både bygg- och 
rivningstid markant.
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PERSPEKTIV

Caféet är uppbyggt av två parallella diskar som följer en längsgående rörelse. 
Gästen möter först den kylda självplocksdisken och sedan en lång bardisk i stål. 
Denna skjuter ut för att synas från entrétorget och locka gäster. I den bakre del-
en finns två kylar följt av en bakbar. Längst ut på bakbaren står kaffemaskinen så 
att personalen lätt kan bära ut beställda drycker till gästerna. Bakbaren avgränsas 
av ett stycke sträckmetall som även täcker baksidan av kylarna. Denna sträck-
metall ger en tydlig avgränsning av bakbaren men släpper ändå igenom ljus.

CAFÉDELEN

PERSPEKTIV FRÅN MÄSSHALL B

PERSPEKTIV AV MÖJLIG LJUSSÄTTNING

INFORMATIONSSKÄRMEN

I den mindre strukturen finns en TV-skärm placerad. På denna presenteras 
information om materialet stål. Skärmens ljus väcker nyfikenhet hos förbi-
passerande och köande cafégäster. Strukturens blankpolerade insida reflekterar 
skärmens ljus och sprider det vidare.


