
UPPSEENDE; INSIKT

  CAFÉ

A: Planritning

skala 1:100

2009_11_30

UPPSEENDE: Direkt i entréhallen på Nordbygg möts man av av en 

massiv grön vägg. Bakom skymtar en dynamisk träskog. Man blir 

nyfiken. 

INSIKT:  Närmare ser man strukturens uppbyggnad, små 

skogsplantor bildar ett grönt hölje runt caféet. Den vertikala 

träskogen innanför formar ett lättillgängligt infotorg där 

besökare, information och informatörer möts spontant kring 

fristående barbord. En mjuk ramp leder upp till en högre mer 

avskild cafénivå med utsikt över scenen. 

nivå 1 (+150 mm): 

infotorg med foldrar 

och informatörer 

barbord att fika vid

café en ramp som 

leder upp 

till nivå 2

en genväg upp från hall B

sittplatser på nivå 2 

(+840 mm)

+0 m

+4 m

en trappa att 

sitta i, vänd mot 

scenen

förråd

VÄSTRA ENTÉN

SCEN



UPPSEENDE; INSIKT

  CAFÉ

B: Fasadritning

skala 1:50 / 1:100

2009_11_30

Skala 1:100

Skala 1:50

så att ni ser lite 

bättre

Caféets struktur består av två grundelement, kubbar och plantor. 

Träkubbarna (95x95 mm) formar ett horisontellt rutnät som stabiliseras av ett stålgaller. 

Genom att ge kubbarna olika höjd skapas caféets olika rumsligheter. 

Grundnivån består av 150 mm höga kubbar. Den mjuka kubbrampen tar en upp mellan de två 

nivåerna och fungerar även som rumslig avdelare. Rampen är förlängd med en stålskiva 

1560 mm utanför rutnätet som är kopplad till stålgallret. Detta för att underlätta för 

rörelsehindrade besökare. 

Mer glest utplacerade, högre kubbar, med en maxhöjd på 4m, formar tillsammans en 

rumsbildande skog, och ger strukturen en organisk känsla. Cafédisk och bord har ben av 

kubbar (h 750 - 1200 mm) med infästa skivor av glas. 

Kubbarna är i furu, och behandlade med grå bets,

Gallerdurken är i stål. (se D:)

Plantorna formar en yttre grön, 4m hög vägg runt två hörn och definerar caféets 

rektangulära form. 

Pluggplantor (tall) odlas i svarta plastlådor som är 38x38 mm och har ett djup på 9mm. 

Dessa skruvas fast vertikalt, direkt i det yttersta lagret av kubb, dubbla rader med 4 m 

höga kubbar. Skruven (180mm) går genom båda kubblagren, och ger väggen stabilitet. 



UPPSEENDE; INSIKT

  CAFÉ

C: Sektion

skala 1:100

2009_11_30v

Skala 1:100

Infotorget är öppet och låter informatörerna och 

besökarna mötas på samma sida. Fack för foldrar är 

fritt placerade på pinnarna.

Skala 1:50

sittplatser

rampcafé + förråd

infotorg med 

barbord

så att ni ser lite 

bättre



UPPSEENDE; INSIKT

  CAFÉ

D: Tekniska detaljer

skala 1:1/1:5

2009_11_30

Detalj över 150 mm höga kubbar och 

stålgaller. Kubbarna är 95x95mm 

planhyvlat virke och gallerdurken 

har ett innermått på 100x100mm, 

är 100mm högt och stålet har en 

tjocklek på 5mm (http://www.meiser.de/

content/produkte/gitterroste/detail.

php?lang=en&t=7&s=9&id=28). 

Gallret ger kubbarna stabilitet, men 

bär ingen egen last. 

Skala 1:1

För nivå 2 finns det ännu ett lager 

gallerdurk för att stabilisera de 

längre kubbarna.

Skala 1:5



UPPSEENDE; INSIKT

  CAFÉ

E: Beskrivning

2009_11_30

Tid och rörelse har varit ledande för 

utformningen av uppseende_insyn.

Valet av material visar tidsaspekten 

på trä, det organiska kretskoppet: 

från planta, till virke; från 

koldioxid till syre. Till koldioxid 

igen. 

Precis som det enskilda trädet är 

en del av skogen, bildar upprepade 

element i uppseende_insyn en helhet. 

Caféets programmering utgår från 

besökarens rörelse och tid, eller 

tidsbrist:  

snabbare delar placeras 

lättillgängligt, medan mer avskilda 

rum bildar oaser för reflektion. Alla 

ska kunna ta del av kaféet, vare sig 

man bara vill passera, eller sitta 

stilla. 

1. Besökaren upplever träcaféet visuellt, tar en snabb 

kaffe och går vidare på mässan.

2. Besökaren tar en kaffe och minglar på infotorget.

3. Besökaren har varit på mässan och fikar på den 

upphöjda och mer avskiljda cafédelen med utblick över 

scenen.

SCEN

INFO

1.

2.

3.


