
Note möter besökaren med sin dynamiska och 
föränderliga form samtligt som den bjuder in till 
att sitta ner för en stunds vila, möte och samtal. 
Formen är kopplad till aktiviteten som tar plats 
inuti konserthuset. Konserter och musik som 
spelas efter noter. Note är inspireras av formen 

NOTE

Idé
av två sammanbundna åttondelsnoter. Stål är 
ett fantastiskt material med många användning-
sområden och egenskaper. Note utgörs av plåt 
och jag vill visa på materialens lätthet och tunna 
dimensioner samtidigt som det är starkt och 
tåligt. 



NOTE

Användning
Mötesplatsen består av tre lika dana 
bockade plåtprofiler där den mittersta 
profilen är vänd 180 grader i förhållande till 
de andra två. På profilernas båda ändar är 
en kvadrat bockad, dessa representerar två 
nothuvuden och fungerar som sittplatser. 
På det sätt dessa ”bänkar” är bockade och 
den mittersta profilen roterad blir de vända 
ömse utvändigt ömse invändigt, detta gör 
att tre rumsligheter skapas. Man kan sitta 
inuti mötesplatsen, under tak som skyddar 
mot väder och vind.  Samtidigt är vissa 
sittplatser vända utåt vilket skapar två yttre 
rum, detta ger möjlighet att mötas på tre 
ställen i samma paviljong.  

Med de tre profilerna tillsammans önskar 
jag att skapa en helhet som är föränderlig 
och dynamisk. Jag ville arbeta med 
kontraster, lätt och tungt, luftigt och 
kompakt. Rakt framifrån är profilen tunn 
och lätt medan från sidan är den kraftig och 
kompakt. Detta ger besökare och 
förbipasserande en levande upplevelse då 
formen kommer uppfattas väldigt olika när 
man rör sig runt den. 
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Fasad, 1:50

Plan, 1:50

Sektion, 1:50

Note består av bockade plåtprofiler. Varje profil är 
en varmvalsad plåt; 14 meter lång och 1,3 meter 
bred som bockas 10 gånger. De tre profilerna fogas 
samman med bultar för stabilitet då syftet är att 
dem ska användas, sittas på och interageras med. 
 
Profilerna bultas ihop istället för svetsas och stålet 
är obehandlat vilket gör att efter användningen kan 
materialet återlämnas till industrin för att användas 
på nytt. 

Belysningen (   ) är tänkt att monteras inuti 
sittplatserna, genom plåten och belysa insidan av 
paviljongen.

Konstruktion och återbruk


