
I mars 2012 kommer byggmässan Nordbygg 
att äga rum på Älvsjömässan. Det första man 
kommer mötas av när man öppnat dörrarna 
är Svalan. Det är en paviljong av stål som 
sträcker sig upp mot taket, likt en svala, med 
en svävande lätthet och elegans. Den ger 
besökarna en ny, spänstig och spännande 
upplevelse av hur man kan använda stål. 
Ljusspelet genom taket skapar ett vackert och 
tilldragande mönster runt hela paviljongen.

Paviljongen erbjuder en mötesplats 
vid besökscaféet, en vilopunkt under 
paviljongens tak och en informationspunkt 
där du hittar fakta om stålet som material. 
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BESKRIVNING
Cafépaviljongen öppnas upp mot entrén åt ena hållet 
och mot scenen åt det andra och skapar därigenom 
en rörelse i entréhallens längsriktning. Samtidigt ger 
den transparenta strukturen möjlighet att se vad som 
händer i alla riktningar. Konstruktionens öppenhet 
gör det möjligt att komma direkt in i caféet från alla 
ingångar till entréhallen, utan att behöva gå omvägar 
runt något hörn. Under taket fi nns plats för ca 30-35 
sittplatser.

Caféet är fristående från takkonstruktionen för att 
förstärka det lätta, svävande intrycket. Ett bakförråd på 
sex kvadratmeter ger möjlighet att hantera smörgåsar, 
kakor och annat utan att gäster ser, och i en annan 
del hanteras sopor. Här fi nns också två stora kylar. I 
en kyldisk vid cafédisken fi nns display för smörgåsar, 
dryck m.m. Kaff emaskinen är placerad nära kassan för 
att vara lättåtkomlig. 

Vid sidan av caféet fi nns en informationspunkt med 
en 42” TV på ena sidan samt fack för att distribuera 
trycksaker i A4-format på den andra. Placeringen gör 
den lätt att hitta från alla håll och den kan därmed bli 
en naturlig träff punkt. 

Plan 1:100 Rörelse

Fasad 1:100 Sektion A-A 1:100

KAFFE

KYLDISK

KASSA

BAKFÖ
RRÅD

K

K

INFO

SVALAN

9 200 mm 16 000 mm

5 
50

0 
m

m

A

A



I första fasen av designprocessen försökte vi 
ta fram ett koncept genom att experimentera 
med olika metaller och former. Vi hittade 
till slut ett sätt att binda samman muttrar 
med plasttråd vilket vi tyckte gav ett vackert 
mönster och en fi n transparens mellan 
muttrarna och genom deras hål. När vi 

pressade ihop de sammanbundna muttrarna i sidled bildade de automatiskt en sadelform. Vi gillade formen och tyckte att det vore 
spännande att utforska hur vi skulle kunna applicera denna form, lätthet och  ljusspel i stor skala.
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Lösningen fann vi genom att studera den danska ingenjören Ture 
Westers forskning om geometri. Vi använde hans mall för att bygga en 
modell av en solid dubbelkrökt yta  av plana remsor som viks. Varje plan 
yta är en sexhörning med två av hörnen riktade inåt. Sexhörningarna 
har olika kantlängder och vinklar mellan kanterna vilket gör att formen 
byggs upp automatiskt när man sammanfogar bitarna.  För att få fram ljusspelet vi fallit för i muttermodellen testade vi olika sätt att 

öppna upp formen enligt Westers principer. De beskriver hur man öppnar 
upp sexkantiga element utan att förlora stabiliteten i en geometrisk kropp. 
Vi valde den nedersta principen där tre av hörnen skärs bort. Stabiliteten 
behålls genom att knutpunkterna kan ta upp skjuvkrafter i alla riktningar i 
ytornas plan.

DESIGN

Ture Westers mall

Varierar mellan 0,3 - 0,7 m

Varierar m
ellan 0,3 - 0,7 m

Ture Westers principer



BYGGPROCESSEN
Då den dubbelkrökta formen gör att varje byggsten i konstuktionen är unik har vi försökt underlätta 
tillverkningsprocessen i övrigt så mycket som möjligt. Varje bit är plan vilket gör att man kan skära 
ut de olika formerna med hjälp av en CNC-maskin. Formen byggs upp av ca 400 olika bitar, ca 0,25 
m2 var, därför är det viktigt att numrera varje bit så det är lätt att veta vilka som ska sitta ihop med 
varandra. Sammanfogningarna måste också vara enkla och likadana överallt. För att snabba på 
byggprocessen på plats byggs sadelformen först ihop på fabriken och delas sedan upp i segment som 
transporteras till Älvsjömässan. Därigenom kan man lösa eventuella oväntade komplikationer som 
kan dyka upp under bygget, utan att riskera tidsbrist under monteringen på mässan.

IHOPMONTERING PÅ FABRIKEN 
 I fabriken bygger man en mall av t.ex. plyfa i form av en del av en cirkel. Den används som stöd när man 
sammanfogar byggelementen som utgör mittbågen i konstruktionen. Utifrån dessa element byggs sedan resten 
av formen ut symmetriskt åt båda hållen ända ut till topparna. Varje element är platt men får automatiskt olika 
vinklar mot varandra när de sammanfogas. Vinkeln mellan dem blir dock så liten i mötena där de överlappar 
varandra att det inte påverkar sammanfogningarna. När hela formen byggts upp kan man lossa utvalda 
sammanfogningar så att det bildas delar som är ca 2,5  m breda och 3 m långa som kan transporteras på lastbil. 

IHOPMONTERING PÅ ÄLVSJÖMÄSSAN 
När segmenten har fraktats till Älvsjömässan kan man inleda sammanfogningen av dessa. För att stabilisera 
strukturen i sidled och förhindra att den glider isär av sin egen tyngd placeras den på en platta med vikta 
kanter på två sidor. 
  
Längs kanterna av sadelformen monteras plattjärn fast på var sida av kanten. Plattjärnet måste vara 
uppdelat i mindre bitar och överlappa varandra för att få till formen längs kanterna av taket.
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MATERIAL & STABILITET

De plana elementen är gjorda i 2 mm obehandlat 
galvaniserat stål för att behålla stålets starka karaktär 
och ge plattorna den stabilitet de behöver. Samtidigt 
blir de lätta att återvinna när paviljongen tjänat ut sitt 
syfte eftersom stålet är fritt från föroreningar. Även 
den stabiliserande bottenplattan är av galvaniserat 
stål. De yttersta bitarna fästs med 3 mm tjockt 
plattjärn i två lager, ett på ovansidan av taket och 
ett på undersidan, som sätts samman med bultar. 
Vikten på hela konstruktionen är ca 2 ton. Caféet och 
informationspunkten är klädda med obehandlad 
aluminiumplåt.

DETALJER

KRAFTER

Sammanfogning av tre byggelement. Varje 
knutpunkt är sammansatt av bultar och muttrar.

Montering av plattjärn och basplattan. Varje 
knutpunkt är sammansatt av bultar och 
muttrar.

Montering av plattjärn och byggelement. 
Varje knutpunkt är sammansatt av bultar och 
muttrar.
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Sadelformen är självbärande på grund av att den hanterar 
tryckrafter och dragkrafter i bågar i ytan åt varsin riktning. I 
varje möte blir tryck- och dragkrafterna i jämvikt. Basytan är 3,3 
m bred vilket gör att den är tillräckligt stor för att tyngdpunkten 
ska hamna innanför ytan även om vikten skulle bli lite ojämnt 
fördelad. 


