
 

Stenar är, och kommer alltid vara centrum för den konstruktionskonst som civilingenjörer 

bygger sitt arbete på. Stenarnas egenskaper används inom alla discipliner inom kon-

struktion; husbyggnad, grundläggande, maskin- produktutveckling och forskning. För att 

kunna utvecklas inom ett konstruktionsyrke måste man förstå grunderna det baseras på.  

Stenar i centrum 

Mineralutställningen ”It’s more than a stone” fokuserar på att framhäva stenarna till att bli mer än bara stenar; det är våra 

byggstenar. Genom att låta stufferna vara både innehållet och utsmyckningen av utställningen sätts dom i centrum.   

Enkla färger 

Utställningen med sina montrar är enkelt färgsatta med två basfärger som låter stuffernas egna färger och former sticka ut. 

Baserna för montrarna formas likt svarta marmorblock för att ge utställningen en stabil bas som sedan kurvas upp för att ge 

bästa blickfånget för stufferna.   

Flödande gångmönster genom organisk utformning 

Utformningen av utställningen ska erbjuda en behaglig genomgång för besökarna med en organisk utformning runt Eye-

catchern. Detta gör utställningen lättöverskådlig och öppen för att röra sig runt.  

Strukturerad placering 

Montrarna är strukturerade efter typ och följer utställningens väggar förutom Eye-catchern som bildar centrum av utställning-

en. Stufferna i montrarna är direkt satta mot den kurvade monterväggen i raka led och rader. Montrarnas frontglas går omlott 

för att enkelt kunna öppna montrarna för rengöring och redigering av sufferna.  
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Eye-catcher 

I centrum av utställningen finns ett inglasat podium i tre nivåer kom-

mer besökarna lockas in i utställningen.  

Flourecense 

I det mörklagda rummet monteras de flourecenserande stufferna 

mot den bakre monterväggen. Ljuset kan ställas om från vanligt ljus 

till UV-ljus och mörkläggs av ett draperi för ingångsöppningen.  

Egenskaper 

Vid denna öppna monter är stufferna fastsatta med en utdragbar 

lina och kan experimenteras på med de verktyg som ligger på mon-

terbänken.  

Användning, Svenska mineraler, Färg&form 

Med en enkel display kan besökarna studera stufferna i god belys-

ning med information nära till hands.   

Jordens mineraler 

Med en pedagogisk display kan besökarna följa stufferna genom 

dess livscykel och vart i jordens lager man kan hitta dom.   

Studentprojekt 

Enkla montrar ståendes på liknande stenbaser som i utställnings-

rummet. Överst finns plats för informativa planscher och inform-

ation. 

Art Kostanad, á Kostnad totalt 

Eye-catcher  100,000 100,000 

Flourecense 60,000 50,000 

Svenska mineraler 20,000 20,000 

Egenskaper 20,000 20,000 

Färg&form 20,000 40,000 

Användning 20,000 80,000 

Jordens mineraler 40,000 50,000 

Studentprojekt 20,000 40,000 

 Totalt 400,000 

Jordens mineraler, monter 7 Luminicerande, monter 2 Egenskaper, monter 4 Användning, monter 6 

Färg&form, monter 5 

Studentprojekt, monter 8&9 

Svenska mineraler, monter 3 

Eye-catcher, monter 1 
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