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HUVUDKONCEPT

Att skapa ett nytänkt, spänstigt, spännande och gär-
na oväntat möte med stål, uttryckt i en fungerande 
cafémiljö på Nordbygg 2012 i Stockholm känns som en 
utmaning. 

För att skapa en paviljong som uppfyller alla dessa 
behöver frågade jag mig själv några frågor.

Vad är egentligen stål?
Vilka är de bästa egenskaper?
Hur man arbetar med detta material på ett annat 
sätt?

Jag fick en massa olika idéer. Jag började jämföra 
stål med naturen. Låt oss ta ett blad. Det verkar 
riktigt ömtåligt. Men när vi tittar närmare kan vi 
se hur komplex är hela systemet bakom det.

Mitt beslut för förslaget var klart. Jag ville skapa 
en konstruktion som känns riktigt ljus, luftig och 
skör men också är fast och visar alla de bästa egen-
skaperna som stål har.
Jag arbetade med en enkel fyrkant. Paviljongen ska 
rymma två typer av program - en InfoCentre och en 
caffe. När jag lät den enkla fyrkanten omslå pro-
grammet fick den böjt och formades enligt funktion, 
mängden av människor, hur offentlit är det utrymmet 
under. Jag fick en krökning som är mycket mer präglat 
när det når caffe och lite mindre när den möter In-
foCentre. På detta sätt har jag skapat en form som 
är väldigt enkel, stabil och öppnas till allmänhet-
en från alla sidor som lockar människor att komma 
in. För att få en lätt konstruktion, arbetade jag 
mycket med en perforering. Ju mer är utrymmet un-
der uppbyggnad allmän, desto mer är konstruktionen 
perforerad. Tack vare perforeringen ljuset kan lätt 
komma in och skapa en intressant skugga på marken. 
För att göra konstruktionen ännu mer intressant ar-
betade jag med en konsistens av ytan. Ytan består 
av trianglar. Varje triangel lutar som ger till kon-
struktionen en luftig känsla och arbetar hand i hand 
med ljus, reflexer och skuggor.

Konstruktionen består av de bärande balkarna som 
skapar ett rutnät. Rutnätet jag har arbetat med är 
15 gånger 15m. Detta är en plan som är justerbar 
enligt behov. Man kan också ha ett rektangel 10x16m 
eller en triangel. Idén att forma ytan enligt pro-
grammet som ligger under skulle funka med varje 
form. Rutnätet är fylld med stål lutande trianglar. 
Jag förslager en vit färg för paviljongen så att 
konstruktionen känns lätt och rent, även lite som 
en origami.
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