
O-GLÖMSKA Med vårt förslag vill vi locka till inspiration att använda befintliga byggkomponenter till alternativa 
och okonventionella lösningar. 



O-GLÖMSKA

SITUATIONSPLAN 1:400
Pilarna redovisar tänkta flöden från mässans entré 
via caféet och infocentret och vidare in till mässan

AXONOMETRI

BÄRANDE IDÉ

Ventilationsrör är ofta någonting som lätt göms undan i arkitekturen. Vår tolkning av nya ögon 
på stål handlar just om att använda de rörsystem som normalt sett används för partikeltrans-
port (spirorör) till att skapa en synlig dubbelskalkonstruktion. Vi ville även hålla infästningarna till 
ett minimum och har därför arbetat fram en självlåsningsprincip. De två bågarna och den cirkulära 
servicedelen i mitten förstärker ytterligare det arkitektoniska formspråket samt rörens form. 

Vid infodelen fungerar rören både som fack där 
man kan lägga eller ställa A4-trycksaker och ett 
större rör fungerar som  inramning för en 42” platt-TV. 

Bågarnas ändar skapar utrymmen inuti service-
delen där man kan förvara sopor eller stå och be-
reda mat utan insyn. Vid dessa ytor täcks rören för 
med ändlock som ingår i partikelsystemlösningen.

Barbord på utsidan av servicedelen
“Lönndörr” in till servicedelen som fälls in i konstruk-
tionen. Vid denna yta har väggen endast enkelt skal som 
möjliggör öppning.

Istället för en lång disk för uppläggning använder vi oss av rör med 
större diametrar där hyllplan sätts i flera nivåer. Även kassadisken  
och kyldisken står belägen i rör med större diametrar..
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VY MOT SERVERINGSDISKAR INFÖRLIVADE I SYSTEMLÖSNINGEN.
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PLAN SKALA 1:100
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Förutom ett helt nytt sätt att se spirorörens användningsområden vill vi även ge besökaren en stark 
känsla av materialitet. Därför använder vi oss varken av ytbehandling eller färgsättning för att i störs-
ta grad behålla och förmedla stålets råhet. Trots att caféets många cirukulära komponenter sticker 
ut åt alla håll kan en stark helhet fortfarande upplevas i arkitekturen.  Här kan man träffas upp, ta en 
kopp kaffe, titta runt på informationen och vara i rum med spännande skuggspel och ljusinfall. 
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ÖVERSLAGSBERÄKNING AV MATERIALANVVÄNDNING 
FÖR DEN STÅENDE BÅGEN. Alla mått är ungefärliga.

STÅENDE BÅGEN

RÖR: Ø 400 mm x 500 mm
TOTAL LÄNGD: 110 m
TOTAL VIKT: 660 kg

PLÅT:  2700 m x Ø 6300 mm
 2700 m x Ø 6702 mm
TOTAL YTA: 22, 4 kvm
TOTAL VIKT: 17,9 kg

Plåten maskinskärs enligt ett 
bestämt mönster som är ritat och 
beräknat med hjälp av digitala 
verktyg. Hålen skärs ut när skivor-
na är raka, sedan kröks de. 

De utskurna rören växlar mellan att förses med ändlock på ut- el-
ler insidan för att dels förhindra insyn till bakförrådet men även för 
att kunna fungera som förvaringsutrymme till caféet. Framme vid 
cafédisken används halv-och helöppna ändlock för display av varor.  

ÖVERSLAGSBERÄKNING AV MATERIALANVVÄNDNING 
FÖR SERVICE-CENTRET (LIGGANDE) . Alla mått är ungefärliga.   

SERVICE CENTRUM

RÖR: Ø 400 mm x 500 mm
 Ø 315 mm x 500 mm
 Ø 1600 mm x 500 mm

TOTAL LÄNGD: Ø 400 mm - 76 m
  Ø 315 mm - 12 m
  Ø 1600 mm - 3 m
TOTAL VIKT: 673, 3 kg

PLÅT:  2700 m x Ø 6300 mm
 2700 m x Ø 6702 mm
TOTAL YTA: 40, 2 kvm
TOTAL VIKT: 32 kg

LÄNGDSELEVATION SKALA 1:100 TVÄRELEVATION SKALA 1:100
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KONSTRUKTIONSPRINCIPER
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Stålribborna är försedda med hålprofiler 
längs med sina inner och ytterkanter 
som passar mot en insvetsad skjutlist 
som fästes på baksidan av varje stålplåt.

Eftersom plåtarna skjuts in åt olika håll 
på bågens in- och utsida ger dessa 
skjuvningsstabilitet åt konstruktionen.

När rören sedan fästs in i hålen fungerar 
dessa som ett lås för hela konstruk-
tionen.

Ändarna på stålribborna är försedda 
med en hålförsedd platta för att kunna 
monteras ihop med skruvbultar. Dessa 
fästen döljs i konstruktionen.

För att komma åt att skruva in och ur 
skruvarna tar man ut det närmaste röret. 

Detta tillåter att hela konstruktionen 
antingen platsbyggs bit för bit, eller att 
man monterar hela sektionerna på fabrik 
för att endast utföra detta moment på 
plats.

Stålskivorna fästs i nederkant på en 
bottenplatta. Längs med kanterna på 
plattan finns det insvetsade styrskenor 
som håller skivorna på plats.

Rören har två förborrade hål 
som tillåter att en sprint släpps 
ned på insidan av plåtarna och 
håller röret på plats.

I detaljen till höger är 
sprintarna illustrerade att ligga 
en bakom innerplåten och en 
bakom den yttre. Högre upp i 
konstruktionen kommer de 
givetvis istället att ligga 
mittemot varandra i röret mot 
endast innerplåten.
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Två stålribbor utgör grundkonstruktionen. Dessa 
är uppdelade i fyra sektioner vardera och fästes 
mot varandra medelst en infästning som bultas 
(detalj 2).

Förkrökta och hålade stålplåtar skjuts in i sidled 
där de hakar fast i konstruktionen med en på 
baksidan insvetsad skjutlist. (detalj 1) De blottade 
kapytorna är försedda med tunna plåtlister för att 
säkra mot skärskador.

Eftersom bågen går inåt i nederkant är 
bottensektionen förstyvad med extra 
ribbor där lasterna är som störst.

Ribborna svetsas mot en bottenplatta 
som fördelar trycket jämnt utmed 
plattans area.

Tunna plåtrör av typen som i normalfallet 
brukar användas i partikeltransportssytem 
Ø 400 mm. Kapade till längder om 500 mm.
Kapytorna är försedda med slutkransar som 
ingår i systemet.

Varierande storlekar på rören för varierade 
funktioner. Fungerar som hållare för 
spotlights, monteringsram för 42” teve, 
kassalucka, barbord, avställningsytor, 
uppläggning av trycksaker mm

Bottenplatta med styrskena där 
plåtskivorna placeras för att både skona 
golvet och samt hålla skivorna på plats 
under bygget. Inga infästningar krävs utan 
väggarna ställs upp som skärmar.
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