
”utvik”

koncept och ideer: 

Med mål att leka med trä och skapa 
en struktur som reflekterar de olika 
grader av aktivitet som förekommer 
under dagen. 
Att uppmuntra folk att röra vid trä, 
och fånga den kinetiska process av 
användandet. Ju mer man leker 
desto öppnare blir strukturen och 
då aktiviteterna är olika varje dag så 
reflekterar strukturen denna förän-
dring.

”utvik” bygger på olika typer av 
öppningsbara mekanismer i olika 
skala. ”sidorna” viks upp från en plan 
vägg till att skapa en gradvist 
ökande genomskinlighet och de 
uppvikta horisonella planen blir 
bord och stolar för cafégäster. 
Gränsen mellan väggar, golv, bord 
och stolar suddas ut och bidrar till 
att den ”solida boxen” förvandlas till 
något lätt och genomträngligt. 

Användar manual. Diagramatisk utformning

Nya Ögon på Trä: 
”utvik”

vy över café mot scenområdet inne på Stockholmsmässan.



”utvik”

lång elevation
skala 1:100

kort elevation
skala 1:100

plan
skala 1:100

lång sektion
skala 1:100

kort sektion
skala 1:100

förvaring forvaring

utfällda bord 
och stolar.
sittplatser:  70st, 
staplatser:  20st

stängd
process vid 
öppning/stängning öppen

2 kylar, à 600x600 mm

kaffemaskin, 
900x680x910mm

kyldisplay, 
1200x650x1500 mm

cafédisken 900mm hög,
600-800mm bred

förvaring under golv

scen

scen

scen
scen

sittplatser för scen

café
skala 1:00

X 0 X 300

café



”utvik”

Konstruktionsmässigt så bygger ”utvik” konceptuellt på IKEA förpackningar där de 
olika fabrikstillverkade byggdelarna snabbt kan sättas ihop (och tas ned) på plats.
idén bakom ”utvik” var även till viss del inspirerad av enkla IKEA produkter; de 
enkla klaff stolarna och ihopfallbara diskställen i trä som man hittar hemma hos 
varje student.  
Att översätta dessa från huslig skala till en mycket större har varit intressant.

väggdetalj av fällfunktion, skala 1:10
(elevation och sektion)

Golv: 20 mm golvbräder av björk och ek på bjälkar 50x150mm, 
c 1000mm och stolpar100x250mm.
Fästdon: specialskruv med borrspets för massiva trägolv, längd 47 mm. 
Golvbrädorna skruvlimmas mot golvbalkarna. Skarvar utförs över stöd 
och de fördelas jämnt över hela golvytan. Bräderna drivs ihop och dub-
belskruvas i spontfogen med skruv. 
Mot väggar och rörgenomföringar utförs rörelsefogar med 5 mm bredd.

Tak: 150 mm centrumavstånd mellan limträ balkar 
50x80mm.|
Fästdon: Trådspik 75-2,8. 

Vägg:  Väggreglar profi lhyvlat ek, 75 x 50mm c 150mm. 
mellansättning i limträ, 50x100mm c  150mm

handtag till fällbara väggar i 
snidad körsbär, ek och björk

hyvlad ek, 75 x 50mm c 150mm

limträ,  50x100mm c 150mm

gångled med svets-
fog till järnplatta

konstruktionsdiagram

utfälld bänk

Hammarband
Hyvlat, K-virke 50x150.

Golvträ
massiv ek och björk,  
19 x 50–100,
sort G4-0

Golvbjälkar
Hyvlat K-virke, 75 x 250,
impregnerat klass NTR/A,
c 2000

Bjälkar
Hyvlat K-virke, 50 x 150,
impregnerat klass NTR/A,
c 800

mått efter standard från skogsindustrierna
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