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Tisdagen den 20 mars slås portarna upp för Nordbygg 
2012. I entréhallen spänner en lätt konstruktion upp 
med vajrar och fackverksstänger som skapar en öppen 
mötesplats runt besökscaféet.

Ett svävande mönster av kedjor leder besökarens blick 
upp mot intressanta fästpunkter och geometrier i 
kedjenätet. 

Café- och bardiskar av robust fartygsplåt ger 
tyngd och balanserar taket. Fackverksstänger 
i rent tryck möter bardiskarna i momentfria 
leder och förspända vajrar håller emot 
tyngden från kedjorna. Upplevelsen av ett 
kraftspel i jämvikt.
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RITNINGAR

FASAD MOT ENTRÉ 1:100

PLAN UTAN TAK 1:100
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SEKTION A-A 1:100

FASAD FRÅN ENTRÉ 1:100

SITUATIONSPLAN MED FOLKFLÖDE 1:500 
(Hur människorna förväntas röra sig i hallen)

Caféet har utformats för att vara intressant oavsett vilket 
håll man kommer ifrån och har ingen “baksida”, kedjestrukturen 
ses från alla håll och leder besökaren in i caféet. 
 
Caféets geometriska former samspelar med en stark materialitet. 
Bardiskar och väggar i obehandlad fartygsplåt får en levande 
karaktär av att ytan korroderar, vilket står i konstrast 
mot fackverksstänger, bänkskivor och kedjor i blankt stål. 
Materialen förstärker känslan av de tunga grova bardiskarna 
som bär upp de blanka böljande kedjorna och skapar intressanta 
möten mellan både konstruktionsdelar och material.

N
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1. Sittyta 
2. Kyldisplay
3. Kaffevagn
4. Utställningsvägg 
     (För övriga tävlingsbidrag)

5. Bakförråd
6. Infovägg
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Bardiskarna körs på plats med 
handtruck.

Diskarna fästs ihop med 
kopplingssplattor och 
fackverksstänger monteras i 
gångjärnsled.

Fackverksstängerna reses och hålls på 
plats av monteringslinor.

Fackverksstängerna kopplas 
samman i överkant med vajrar och 
monteringslinorna plockas bort.

Upphängningsvarjrar fästs upp och 
fackverksstängerna spänns ned och 
fixeras med säkringsvajrar.

Kedjenätet hängs upp i vajrarna och 
fästs upp på sju punkter.
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Upphängningsvajrarna 
ansluts med karbin-
kopplingar till en 
centralt placerad 
navskiva.

Vajrarna ansluter till 
fackverksstången genom 
karbinkopplingar som 
hakas fast i hålen på 
den svetsade plattan 
som avslutar pelaren.

Kedjenätet, som tillverkats 
likt snökedjor, dras upp 
på sex punkter och fästs i 
vajerklämmor för att skapa 
takets form.

DETALJER

Alla kopplingar och möten har utformats för att kunna 
prefabriceras i verkstad för att underlätta ett snabbt 
och enkelt montage utfört av 2-3 personer.

21600 länkar * 0.024 m = 518 m kedja = 360 kg

3*(9.5+11+4.5)m = 75 m vajer = 180 kg

(24 vajerändar, 78 klämmor, 6 multiklämmor, 1 navkapsel) = 7 kg

3*(6*4.5+15*~0.65) = 110 m stänger = 170 kg

3*2*(2*2.8+2*1.4+0.8)* 0.006 m³ = 2600 kg (Varje modul 430 kg)

Kedjor Ø6mm: 

vajrar Ø20mm:

detaljer

Fackverksstänger Ø16mm:

Bardiskar:

TEKNISKA FAKTA:
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Med enkelheten i en effektiv struktur 
kan även en lätt konstruktion bli stark.  
Som spindeln spinner sitt nät kan stålet 
fogas till ett bärande koncept.
 
Stålets styrka känner vi alla till, 
men kanske inte dess lätthet och dess 
spänst. Genom enkla kraftuttryck, 
tryck och drag, skapas förutsättningar 
att bära tyngden av kedjor vars form 
definieras av dess egentyngd.

Man ser ett kraftspel och en jämvikt 
som låter stålet spänna upp och sträcka 
sig ned, till synes en ny syn.

Diskarna ger mothåll för krafter i stänger och 
vajrar, vilka jobbar i rent tryck respektive 
drag tack vare momentfria leder. På så vis 
utnyttjas konstruktionsdelarna idealt.

Tryck

Drag

KONCEPT
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“En klang som av små violiner
går svag som susning i hassel och björk,
och månen på ängarne skiner,
men skogen är midnattsmörk.
Det skymtar, det svävar som böljande hår,
det dansar på yra eteriska tår.”

-Gustaf Fröding, titania


