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MOLNET
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När man besökt Nordbygg 2012 kommer 
man troligtvis ha fascinerats av det som 
kallades “Molnet”. En tillsynes hopplöst 
oregelbunden form som tilläts upplevas 
och upptäckas från alla möjliga håll. Den 
transparenta formen tycktes sväva precis 
ovan mark medan man som besökare 
sittandes under den fann en avskärmad 
miljö att koppla av i. De som ville ta del 

av händelserna på scenen kunde välja 
en plats vid öppningen i norr, där fanns 
även ett par ståbord att umgås kring.
 Besökare fick på långt håll syn på 
den molnliknande strukturen som reste 
sig mot taket. Nyfiket begav de sig in där 
under, vare sig de skulle fika eller bara 
ville undersöka platsen.

CAFÉ &
INFORMATIONSPUNKT

Som en central punkt i 
 “Molnet” ligger cafébyggnaden 
med alla bekvämligheter 
som personalen kan tänkas 
 behöva. På en av vägg arna 
syns tydligt en informations  
punkt där man kan se och 
läsa mer om stål och dess 
 egenskaper.
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INTRYCK SOM BESTÅR
Vilka intryck ska besökaren bära med sig hem efter mässan? 
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FASAD NORR 1:100
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Samtliga moduler  tillverkas i 
stål med varierande ytbehand
ling och tjocklek.  Tjockleken på 
modulerna avtar ju längre från 
respektive upphängningspunkt  
de  ligger då krafterna på 
stålet avtar efter samma 
 princip. På samma sätt 
 förändras  modulernas typ av 
 ytbehandling enligt följande 
tabell:

Tjocklek	 Ytbehandling
0.5mm Elektrolytisk, Zink
1mm  Elektrolytisk, Mässing
1,5mm Elektrolytisk, Nickel

De varierande ytbehandlingarna 
flätas samman i konstruktionen 
och ger betraktaren en intressant 
bild av hur stål kan varieras för 
att skapa effektfulla miljöer.

Modulerna är kvadratiska med 
måtten 160mm x 160mm. 
Tjockleken varierar enligt 
 tabellen till vänster.
 Indragen från ytterkanten 
ligger en fals som gör modulen 
styv utan att påverka vikten.
 Modulerna stansas 
och ytbehandlas i verkstad 
för att sedan packeteras och 
 transporteras till mässan. 
 Genom dess enkelhet 
och låga materialåtgång visar 
modulen hur man med stål 
kan skapa stora konstruktioner 
med små och rationella medel.

Caféets väggar och disk byggs 
i trä och målas i matt svart 
färg. Möblerna är strama och 
går i samma matta svarta 
färg.  Tillsammans ger de ett 
dämpad intryck och låter 
besökaren  fokusera på  
upplevelsen av “Molnet”.

ZINK

MÄSSING

NICKEL

MATERIAL

MODULEN

INREDNING

ARPER, NORMA

Att bygga något som bara får 
finnas till i ett par dagar utan 
möjlighet att återanvända  
 konstruktionen är både 
 oansvarigt och oekonomiskt. 
Det vore ju dessutom tråkigt 
om “Molnet” bara fick upplevas 
vid ett tillfälle.
 Så lämpligt då, att 
 “Molnets” samtliga moduler 
går att packa ner i kartonger 
som ryms på en vanlig EU
pall. I de kartongerna kan allt 
material ligga tills dess att 
det åter är dags att forma en 
ny,  spännande  och oväntad 
 stålkonstruktion.

OCH SEN DÅ?
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MONTERING
Formen som upplevs 
 oregelbunden går trots det 
att planera i förväg. Detta 
 eftersom varje platta förhåller 
sig till de kringliggande 
 plattorna inom förutbestämda 
ramar. Monteringen sker i 
 följande steg:

1. Plattorna läggs ut på  golvet 
i det mönster som önskas 
och efter de funktioner som 
beskrivs under “Material”.

2. Plattorna fästs i varandra 
genom att en tapp träs genom 
hål och säkras sedan med en 
sprint.

Vajrar fästa i taket kopplas i de 
plattor som är försedda med 
öglor (se figur 1), i det här fallet 

tre stycken. Därefter vinschas 
vajrarna upp tills dess att  
plattorna med öglor nått  
önskad höjd. 

3.	Eftersom varje platta 
 tillåts vinkla sig tre grader 
från  intilliggande plattor och 
 dessutom förflytta sig sex 
 millimeter i X och Yled  bildas 
sfäriska former vid de  punkter 
som vinschats upp. Sfärerna 
får naturligt en  diameter på sju 
meter då  plattorna på grund 
av  gravitationen strävar efter 
att nå maximal vinkel från de 
 intilliggande plattorna.

1

2

3

3°

3°


