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Likt vår omvärld består vårt förslag av många likartade 
komponenter som samverkar i en mer komplex 
struktur. Resultatet är en spänstig form som oavsett 
betraktelsevinkel är mjuk och hård på en och samma 
gång.

Nyanlända mässbesökare möter först den hårda, 
flänsade insidan av bågarna som vänder sig mot 
mässtorget. De ser ljus- och skuggeffekterna i den 
halvmatta metallytan, och vajrarna som styr formen. 
Vajrarna är hårt, hårt spända, och kraftspelet mellan 
dem och de kantiga komponenterna börjar klarna. 

Framför den mindre skärmen finns mycket information 
om just metaller att hämta, och flänsarna kan vid behov 
dubblera som extra hyllplan för broschyrer. Vid  den 
större enheten kan besökare köpa något att äta och 
dricka. De sätter sig i utrymmet bakom skärmarna och 
ser de staplade komponenternas utbuktande ryggar, 
och de dragna linornas funktion tydliggörs ytterligare.
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Vajer dras igenom förstansade hål i varje element 
och förspänns. Linan dras därefter ytterligare åt via 
vantskruv för att justera formen.

När komponenterna spänts ihop bildar de självbärande 
element. För att dessa ska stå upprätt och inte utgöra en 
fara för omgivningen fylls fundamentkomponenten vid 
resningen med ballast, exempelvis betongmotvikter. 
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De två skärmarna byggs upp av ett antal lika breda 
komponenter med fyra olika tvärsnitt. Om det visar 
sig alltför svårhanterligt att åstadkomma den önskade 
formen genom att spänna linan och förlita sig på 
materialdeformationerna kan komponenter med 
fördeformerade tvärsnitt användas. Tvärsnitten ändras 
genom att den övre flänsen viks ner 5 eller 10 grader 
från grundutförandet.
 
Då spänns vajern enbart så mycket som behövs för 
att komponenterna inom respektive element ska 
stabiliseras, utan krav på deformation.

TVÄRSNITTSTYPER

200x450 L-ÄNDE

300x450 GRUND 300x450 5* 300x450 10*

200x450 GRUND 200x450 5* 200x450 10*

600x450 GRUND 600x450 5*

[FUNDAMENT] [FUNDAMENT]

200x450

300x450

FUNDAMENT

200x450, L-ände

200x450

300x450

FUNDAMENT

200x450, L-ände

MONTERINGSANVISNING

GRUND 5* 10*
NEDBÖJNING:

Diagrammet till vänster visar fördelningen 
av komponenter i respektive element 
(kolumn) som ger den redovisade formen.

KOMPONENTFÖRTECKNING:
 
 600x450-GRUND: 8
 400x450-5: 5
 
 300x450-GRUND: 8
 300x450-5: 24
 300x450-10: 36

 200x450-5: 62
 200x450-10: 9
 
 200x450-L: 13

Samtliga komponenter är 100 cm breda,  
och skärs ut ur 3-6mm stålplåt med rå/
halvmatt yta. 
Alternativt kan aluminiumplåt användas 
för att minska ballastbehovet i 
fundamentet samt underlätta hanteringen 
av komponenterna, dock på bekostnad av 
minskad materialelasticitet.


