
Traditionellt associeras betong av 
många till klumpiga och tunga kon-
struktioner vars stabilitet är 
direkt beroende av konstruktionens 
dimension. Balett i betong är ett 
café vars paviljonger är utformade 

av spänstiga och slanka betongele-
ment av kolfiberarmerad högprester-
ande betong. Konstruktionen visar 
möjligheten att använda smäckra 
betongelement som trots sin slank-
het klarar av att bära upp tyngden 

och skapa stabila konstruktioner. 
Elementens dubbelkrökta utformning 
förstärker stabiliteten genom ett 
gemensamt gravitationscentrum likt 
en ballerina. På så sätt skapas 
formationer som defineras av dyna-

mik och balans samtidigt som de ger 
en rumslig känsla inne i pavil-
jongerna. 
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Den bärande idén är att skapa tre 
paviljonger av tunna betongpanel-
er. Panelens dubbelkrökta forma-
tion har beräknats för optimering 
av elementets balans av gravita-
tionscentrum med samma princip som 
den fysiologi som tillämpas för 

balanserad kroppskontroll inom 
balett. Med inspiration från bal-
ettdansens rörelsemoment skapas 
spänst och dynamik i panelens ele-
ganta form. Betongens naturliga 
yta med råa textur bibehålls för 
att skapa ett intressant samspel 

mellan det tunga, hårda, råa mate-
rialet och den slanka, lätta och 
spänstiga formationen.   
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PIKTOGRAM

Rumsuppdelning Volymprincip Optimering av elementens 
balans enligt principen 
av gravitationscentrum

Svepande sammanvävning

Balett i betong | 3



Caféet med sina tre paviljonger och 
plats för 32 sittande gäster, öppnar 
upp sig i alla riktningar för att 
locka besökare från hela utställn-
ingsarealen. Serveringsdisken är 
orienterd mot huvudentrén i sydväst 
för att locka flödet av människor 
från entrén. Tack vare den generösa 
tillgängligheten och caféets dynami-
ska och svepande formation förväntas 
människor cirkulera utanför och inom 
caféområdet vilket skapar stora mö-
jligheter till spontana möten.  

PLAN & RÖRELSE

1. Kylskåp b60 x d52 h180 cm 
2. Displaydisk b120 x d65,5 x h150 
cm 
3. Serveringsyta b800 x d60 x h90 cm
4. Kassapparat b37 x d45 x h 27+6 cm
5. Arbetsyta b130 x d60 x h90 cm
6. Espressomaskin b120 x d70 h 87 cm

Plan 1:100 Plan Arbetsyta 1:50 

Situationsplan 1:200 

Västra entrén 

A-Hallen

B-Hallen

UPPLEVELSE 
Besökare som kommer från 
huvudentrén möts av svepande 
formation av tunna betonge-
lement. Den svepande känslan 
uppnås genom att den mitter-
sta paviljongen har en in-
venterad krökning gentemot 
de större samt paviljonger-
nas färgsättning. Det prick-
formade mönstret hjälper 
till att förstärka upplev-
elsen av den vertikala krök-
ningen. De gröna mattorna 
ger likt gräs ett naturligt 
möte mellan golvet och be-
tongen. 
 
När besökare färdas mot pa-
viljongerna väcks förundrade 
över spalterna mellan ele-
menten och viljan att röra 
sig utmed dessa uppstår. 
Likt ett gitter ges då 
glimtar av vad som händer 
inuti. Detta skapar en spän-
nande interaktion mellan 
sittande besökare i pavil-
jongerna och de som rör sig 
utanför.  
 
Besökare precis intill pan-
elerna antas häpna över den 
tunna konstruktion och 
förväntas vilja känna på 
materialet för att förstå 
vad det är gjort av. När de 
förstår att det är betong 
infinner sig en hög impres-
sionsfaktor som ger dessa en 
helt ny bild av möjligheter-
na med betong.
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ELEVATIONER & ILLUSTRATIONER

9
0
0

Sektion A-A 1:100 

Elevation mot västra entrén B-B 1:100 

B-B B-B

Från den västra entrén möts man 
av informationspunkten, där finns 
enligt elevationen en 42-tums 
monitor som genom rörliga bilder 
förmedlar nya ögon på betong. 
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KONSTRUKTION & INSTALLATION

TEKNISK BESKRIVNING
Panel 1 & 2
Dimensioner: 
h2500 x b250 x t25 mm
Egenvikt: 
28 kg

Panel 3
Dimensioner: 
h930 x b250 x t25 mm
Egenvikt: 10 kg1 2 3

1
1

2
2

3

Betongpanelernas slanka dimension och därmed 
modesta egenvikt om 28 kg möjliggör hantering 
med lätt mankraft för montering av paviljon-
gen inom en förhållandevis kort tidsrymd. 
Sammankoppling av panelerna sker med en 
förankrande låsmekanism där en metallsprint 
är installationens enda rörliga komponent 
vilken säkras med ett enkelt handgrepp. Pan-
elernas sammankopplande mekanism utgörs av 
tunna plattor i kolfiber som gjuts in i pan-
elerna för gynnsammaste lastutbredning och 
minimerad risk för sprickbildning i händelse 
av yttre påkänning.

De större paviljongerna på sidorna byggs upp 
med panel 1 och mittenpaviljongen byggs upp 
med panel 2 och 3 enligt bilden ovan. Hela 
konstruktionen är således uppbyggd av endast 
tre olika betongpaneler. För att förmedla 
ytterligare information om betong monteras en 
42 tums monitor på särskilt avpassad konsol 
som angörs i ett betongelement med 2-kompo-
nent epoxy till höger om mittpaviljongen. 
Kring denna ges även möjligheten att hänga 
upp informationsblad på panelernas utsidor.

Konstruktionen utgörs av ett kluster av in-
bördes mekaniskt kopplade betongelement som 
bildar en cirkulär formation med ett samver-
kande balanscentrum för fristående stabi-
litet. Betongpanelen framställs i högprester-
ande betong med hållfasthet över 130 MPa. 
Betongen är armerad med dubbelriktad, för-
spänd kolfiber vilket möjliggör den slanka 
ämnestjockleken om 25 mm och eliminering av 
ung sprickbildning.

1.
2.
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Enkel FEM-analys som åskådliggör 
kraftpåkänningen hos en panel. 
Påkänningen ökar mot panelens 
mitt. 

Med hjälp av parametrisering 
framställdes ett mönster i form 
av prickar vars radie avtar i 
takt med minskad kraftpåkänning 
enligt FEM. 

Kombinationen skapar ett vackert 
mönster som både förstärker 
känslan av panelernas krökning 
samt ger en bild av materialets 
mekaniska beteende. 

GRAFISK BETONG
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