
Motto: Valvet

Valvet

Placerat på den 10x16 meter stora ytan framför entrén, ligger valvet. Genom att 
dela in denna yta i fyra kvadrater, skapar den olika rum. I den första kvadraten, 
närmast entrén hittar man caféet. Här finns även en barbänk med höga stolar 
runt. I den andra och fjärde kvadraten finns ett öppet område för att kunna röra 
sig igenom valvet. Den tredje kvadraten tillgodoser flera sittplatser längsmed 
barbänken, samt ett område avsett för att kunna dela information om byggkera-
mik och mindre kundmöten. 

Strukturen är uppbyggd av moduler. Varje modul är 12x12cm, och därmed han-
terbar för en människa. Modulerna är sammankopplade genom ett nät av gän-
gade stänger. Dessa monteras som pärlor på ett snöre, genom att trä den gängade 
stången genom modulen. I slutet av väggen fästs en mutter till den gängade 
stången som håller samman hela strukturen. Detta fungerar både horisontellt och 
vertikalt, genom att den lodräta stången är tunnare än den vågräta. I slutet av 
väggen närmast golvet, fäst den vertikala stången med en krok runt den horison-
tala stången, så att väggen vilar direkt på golvet. 

Materialet är en kombination av ny och återvunnen keramik. Genom att blanda 
in gamla krossade kakelrutor, kommer väggen att fungera som ett galleri till det 
förflutna. Ett snitt av väggen kommer genom dess material därmed kunna berät-
ta historier i form av sitt terrazzomönster. 

Keramiken som kommer användas är granitkeramik. På grund av dess låga vat-
tenabsorption, har granitkeramik en väldigt hög tålighetsgrad. Eftersom att den 
tål frost, kan den användas både inomhus och utomhus. Varje modul brinner i en 
form som skapar hålen i kuben. Därefter poleras ytorna för att jämna ut kera-
mikbitarna, och som samtidigt gör väggarna enklare att hålla rena. 
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Diagram som visar 
hur gammalt kakel 
kan användas till 
att tillverka 
modulerna.
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