
Sektion, skala 1:12
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Filt är en generös och tillåtande plattform för livet i det gemensamma rummet. Likt en 
picnicfilt på en upptrampad gräsmatta skapar den, med ett enkelt grepp, en plats, en 
samhörighet.

Den är fri för alla att använda på det sätt det passar dem och bygger på en tilltro till män-
niskors inneboende kreativitet och goda vilja. Formmässigt eftersträvar Filt ett neutralt 
uttryck: att vara en bakgrund och ett understöd till mänsklig aktivitet snarare än ett 
objekt att beundras. En demokratisk vardagsmöbel.

En plattform, “filten”, i stål och trä; ett stålrör som kan utrustas med ett antal tillbehör, ett 
bord, en belysningsarmatur, en högtalare, en papperskorg; el- och mobilladdningsuttag; 
ett antal öglor att hänga saker på eller fästa saker i; justerbara ben. Det är allt. En robust 
form i tåliga material väl anpassade för ett långt liv i det allmännas tjänst såväl estetiskt 
som funktionellt. 

Den enkla formen och den öppna funktionen gör att den lätt kan placeras i publika rum 
av olika storlek och karaktär. Bäst gör den sig dock i situationer där det gemensamma 
rummet tillåts breda ut sig: på torget, i parken, på stranden, på skolgården.
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och diameter. Alla förses med samma infästningsdetalj där ett fastsvetsat rektangulärt 
stålrör skjuts in i en tudelad infästning som omsluter stången varefter två skruvar fäster 
samman de tre delarna mot stolpen. 

Bordet förses med ett centralt placerat hål för att underlätta vattenavrinning. Pappersko-
rgen är utrustad med lock och en invändig säckupphängning.

Armaturen tillverkas, istället för i stål, i varmförzinkad aluminium för att undvika 
överhettning. Den bestyckas med leddioder med ett varmt, högkvalitativt ljus, K~2700, 
CRI~90. I armaturen ryms ett drivdon som växlar ned strömmen. Armaturen styrs av ett 
ljusrelä ovanpå armaturen om tänder upp armaturerna vid behov av artificiellt ljus.

Högtalaren styrs via bluetooth från användarens telefon. Maxvolym och hur stor del av 
dygnet högtalaren kan användas kan anpassas beroende på plats och användningsom-
råde. Stolpen kan vid behov förses med ett runt, infällt IP 44-eluttag. 

Som komplement till det varmförzinkade grundutförandet finns Filt att få i pulverlacker-
at stål i ett fåtal väl valda RAL-kulörer, en rödbrun (Ral 8004), en marinblå (Ral 5002) 
och en ljusgrön (Ral 6019). Kulörerna kompleterar varandra och gör att Filt kan passa 
in i fler olika sammanhang och attrahera en bredare målgrupp. Mot en extrakostnad går 
det även att få Filt lackerad i valfri RAL-kulör. 

Vid önskemål kan flera plattformar sammankopplas och genom det få nya användning-
sområden. Till exempel kan ett antal plattformar monteras samman på en förskolegård 
och under de kallare månaderna ge en plats ovan den blöta marken där barnen kan ha 
en fruktstund eller vila utomhus; under sommarhalvåret kan stolparna bära upp ett 
segeltyg som skydd mot solen. 

12 augusti, 02.27: Ett efterlängtat sms 24 oktober,15.10: Lekpaus innan hemgång

ATT ANVÄNDA FILT

Filt är, till skillnad från till exempel en parkbänk, en flexibel struktur som inte har en 
föreskriven användning. Samtidigt ter den sig bekant och är enkel att förstå, lätt att ta till 
sig och inbjudande att använda.

Genom att den är upphöjd från marken, som ofta är kall och fuktig, och belyst under 
kvällen, som ofta är mörk, kan den hjälpa till att förlänga tiden folk vill vistas utomhus 
både över året och över dygnet.

Plattformens höjd gör att den gärna kan användas som bänk och mötesbord över en 
jobblunch.  Den är stor nog att fungera som basen för ett litet kalas och samtidigt intim 
nog för att agera scen för en första trevande dejt. 

Belysningen, varm, dämpad, samlande, gör att Filt uppfattas som en trygg punkt även 
när mörkret sluter sig kring omgivningen. 

Öglorna kan användas till att hänga upp jackor och ryggsäckar, eller för att spänna upp 
solavskärmning för ett sovande barn, flaggspel för ett barnkalas eller träningsutrustning 
för en hälsofanatiker. Bordet rymmer champagneglas, charktallrik, solkrämsflaskor; den 
bluetooth-styrda högtalaren spelar Eros Ramazzotti.

KONSTRUKTION, MATERIAL & FÄRG

Filt är byggd med enkla tekniker av basala, slitstarka material: linoljeimpregnerad furu 
och varmförzinkat stål. Alla delar är utformade utifrån en idé om lång livslängd, materi-
ellt och estetiskt. Tilltro sätts till materialens inneboende estetiska kvaliteter. Så långt 
som möjligt används material som kan användas “direkt från hyllan” med liten efterbear-

betning: plattstål, L-stål, kvadratiska och runda stålrör och träreglar i standarddimen-
sioner. Materialen fästs vid varandra med hjälp av svetsning eller skruvning.

Ett sammansvetsat 2.25 gånger 2.25 meter stort ramverk i stål bär upp ett trädäck 
bestående av stående furureglar. Alla delar av stålunderredet svetsas samman för att 
därefter varmförzinkas. Trädäcket sammanfogas genom att träreglarna skruvas fast un-
derifrån i plattstål som fräses in i träets undersida. Trädäcket fästs därefter in i underre-
det med fyra försänkta skruvar ovanifrån. Skruvarna täcks med försänkta täckhattar i 
galvaniserad plåt som kan lyftas upp med magnet vid behov.  Furun varmimpregneras 
vilket gör att linoljan tränger in på djupet i träets porer och ger ett långvarigt skydd mot 
röta och mögel. Varmförzinkning av alla ståldelar ger ett långsiktigt hållbart skydd mot 
korrosion.

Plattformen står på fyra indragna ben av runda stålrör. Benen skruvas fast mot stålun-
derredets undersida. Beroende på underlag kan Filt antingen stå direkt på marken med 
gängade justerbara ben eller placeras på stålrör ingjutna i betongplintar. 

Stolpen är ett tre och en halv meter högt runt stålrör med en ytterdiameter om 70 milli-
meter.  Det förankras i marken samt mot plattformens utsida för stabilitet. För att kunna 
hålla nere stålrörets diameter och behålla dess slankhet placeras avsäkring och jordfels-
brytare i en låda under trädäcket. Elkablar förs genom infästningen till stolpen.
I fem punkter på stolpen sitter fastsvetsade öglor som fungerar som både för avhängning 
och infästning. I två punkter per sida på plattformens utsida kan motsvarande öglor 
skruvas fast.
 Filt kan skräddarsys för användarnas behov genom att stolpen utrustas med ett eller 
flera tillbehör: brukaren kan välja på ett bord, en papperskorg, en högtalare och en arma-
tur. Tillbehören är utformade som en familj av enkla cylindrar i stålplåt med olika höjd 

Exploderad axonometri, infästning av tillbehör mot stolpe, skala 1:3

Galvaniserat stål Rödbrun, Ral 8004

Marinblå, Ral 5002 Ljusgrön, Ral 6019
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