
Arkitektur med budskap

Forma platsen.. .
Det f inns stora möjl igheter att utveckla och stärka ett företag el ler ett projekts profi l .  Arkitektur är ett sätt .
Genom att utveckla teknikbyggnadens utformning, kan byggnaden i  s ig,  och platsen där den placeras skapa ett mervärde. 
En teknikbyggnad måste självklar t innehålla efterfrågade och för behovet nödvändiga funktioner. 
Men utsidan el ler skalet . . .  kan varieras och anpassas t i l l  platsen och företaget.
Gestaltade teknikbyggnader används t i l l  att förstärka ett projekt el ler ett företags intressen i  lanskapet.  
För att ytterl iga forma platsen kan gestaltade teknikbyggnader kombineras med fasta el ler mobila mötesplatser.  
Platser vi lka fungerar som samlingspunkt för arbetslag el ler som mer publika besöksattraktioner.  
Gestaltade mötesplatser fungerar som en presentation av projektets förankring, av platsen, företagets intressen på platsen el ler andra lokala fenomen. 
Istäl let för att platsens intressen motverkar varandra lyfter de istäl let varandra.

Mötesplatser skapas utifrån olika koncept:  att belysa etableringens lokala förankring, belysa mil jöintressanta fenomen, belysa företagets profi l .
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Bakgrund
Var je byggnad som finns runt om oss har uppför ts för att fyl la en funktion. 
Utseendet och konstruktion har historiskt sett styr ts utifrån de material  och 
hantverksmässig kunskap som funnits t i l lgänglig på plats men också vi lka 
ekonomiska resurser och ambitioner byggher ren haft .  Faktorer som gäl ler 
även för dagens byggprojekt.  Idag är det dock inte material  och platsbunden 
kompetens som styr utan det handlar som regel om ambition och ekonomi, 
med en övervikt åt ekonomistyrning.

Det f inns en al lmänt spridd missuppfattning om att en för platsen el ler 
projektet helt anpassad byggnad är dyr och komplicerad. Den typen av 
felaktigheter sprids av människor som gärna vi l l  ta den, för sin egen del ,  
enklaste vägen och inte se helheten för sin uppdragsgivare. Det kan också 
bero på ointresse och bristande kunskap om vilken betydelse en byggnads 
utformning och gestaltning har på sin omgivning.


