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“Vi sitter i samma plåt”

En paviljong att passera igenom, uppehålla sig i, en bänk 
där jag kan slå mig ner, ett ljusinsläpp där jag kan blicka 
upp emot himlen. 1 pavljong = 8 moduler = 32 fasader 

VI SITTER I SAMMA PLÅT
1. 32 st. stålskivor i standardformatet 1250 x 2500 mm
2a. 24 st. skivor markeras med skär- och vikmärken
3a. Skivan vattenskärs till tre delar
4a. De tre delarna bockas till: en fasad och två bänkar
2b. 8 st. skivor markeras med skär- och vikmärken
3b. Två slitsar vattenskärs i skivan
4b. De två slitsarna bockas ut till en halvöppen fasad
5. Tre öppna- och en halvöppen fasad bildar en modul

Vy från torget mot koncerthuset

Koncept/produktion
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Axonometri

vändas i sin helhet utan spill. Skivorna vatttenskärs i run-
dade former och varje del av skivan används till en del av 
paviljongen. Att vattenskära skivan jämfört laserskära är 
ett miljövänligt val då vattenskärningen dels inte anvger 
värme som förändrar materialet, dels avger lite spill samt 
har en relativt låg kostnad vid korta produktionsserier. 

Bockningen av stålskivorna till fasader och möbler visar 
hur vi kan uppnå stabilitet med endast några få infäst-
ningspunkter i paviljongdelen (se detalj). Möblernas 
något utställsa ben gör dem staplingsbara, och fasaderna 
monteras ihop först på plats. Detta medför en effektiv 
transport. 

FÄRGSÄTTNING
Stålet lackas i en blå kulör som harmonierar med kon-
serthusets fasad. Kulören har ett högt glanstal för att 
reflektera solljuset samt det omgivande torgets belysning 
kvällstid.

DETALJ INFÄSTNING
Detaljen visar mötet (hörnet) mellan två fasader. Genom 
att bocka plåten i två led skapas en stabil fasad. Faderna 
fästes i varandra med en bult, vilket gör de två fasaderna 
vridbara till en annan vinkel än 90 grader. Detta skapar 
i sin tur möjlighet att omforma paviljongen på en annan 
plats efter arkitekturgalan. 

VAD UPPLEVER BESÖKAREN
Besökaren upplever en öppen paviljong som bjuder in till 
att både passera igenom och att uppehålla sig i. Pavil-
jongen är placerad i det tilldelade områdets mitt, medan 
möblerna är mer fritt placerade i området. Paviljongens 
valvformade öppningar knyter an till torgets stenläggn-
ing och den rytmiska upprepningen i paviljongens fasad 
knyter an till pelarrader och entréer i konserthuset. 

ANKNYTNING TILL EVENEMANGET
Arkitekturgalans tema Co-create, syftar till ett ökat 
samarbete över branschgränser för att uppnå ett mer 
hållbart samhälle. 

I vårt förslag visar vi hur en enda skiva kan bli till en 
fasad och två möbler. Byggnadsdelarna är del av en ge-
mensam helhet - de sitter i samma plåt. 

MATERIALVAL
Vi har valt att arbeta med 32 st. stålskivor i standardfor-
matet 1250x2500 mm samt med en tjocklek på 5 mm. 
Skivorna är producerade av återvunnet stålmaterial. Stål-
skivorna vattenskärs och de utskurna delarna bockas till 
fasader och möbler. Skivan används i sin helhet, det vill 
säga de två sittmöblerna passar i fasadens öppning. 

STÅLETS MÖJLIGHET
Paviljongen och möblerna visar hur en stålskiva kan an-

Detalj  infästning

1 modul

Vy genom paviljong
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Plan, sektion skala 1:50

Exempel på återbruk

ÅTERBRUK EFTER ARKITEKTURGALAN
Paviljongen demonteras genom att fasaderna skruvas 
isär. Att fasaderna inte är sammanssvetsade underlättar 
demontering och frakt till annan plats.

Paviljong och möbler kan återbrukas i sin helhet eller i 
andra formationer. Här visas tre exempel på återbruk: 
1. Fasaderna monterade i en cirkel med sittplatser i   
cirkelns mitt
2. En modul som används som scen vid en ceremoni och 
sittplatserna sätts samman till längre åskådarbänkar
3. Fritt placerade möbler i en park. 

1. 2. 3. 


