
210 GPa 
- ett möte mellan stålets ytterligheter 210 GPa



Volymerna är uppbyggda av plåt av 
standardtjocklekar.

Metallband sätts ihop i en 
cylinderform.

Banden får falla fritt och skapar en form tack vare 
gravitationen och stålets speci�ka egenskaper. 

Banden kapas och tack vare olika förböjning erhåller 
banden olika kurvatur som anpassar dem till plats 
och funktion. 

Skivorna sätts ihop till en kub.

En öppning skapas för cafédisken och servering.

Stålets mångfald och speci�ka egenskaper visas 
genom kontrasten mellan de två volymerna.

elastiskt/stumt

mjukt/hårt

lätt/tungt

smidigt/stelt

elegant/ru�

föränderligt/
statiskt

g

(Avg: 75%)
S, Mises

+1.173e+03
+1.261e+05
+2.510e+05
+3.759e+05
+5.008e+05
+6.257e+05
+7.506e+05
+8.755e+05
+1.000e+06
+1.125e+06
+1.250e+06
+1.375e+06
+1.500e+06
+6.918e+06

(Avg: 75%)
S, Mises

+1.668e+03
+1.265e+05
+2.514e+05
+3.763e+05
+5.011e+05
+6.260e+05
+7.508e+05
+8.757e+05
+1.001e+06
+1.125e+06
+1.250e+06
+1.375e+06
+1.500e+06
+9.355e+06

(Avg: 75%)
S, Mises

+7.037e+02
+1.256e+05
+2.506e+05
+3.755e+05
+5.005e+05
+6.254e+05
+7.504e+05
+8.753e+05
+1.000e+06
+1.125e+06
+1.250e+06
+1.375e+06
+1.500e+06
+4.510e+06

(Avg: 75%)
S, Mises

+1.173e+03
+1.261e+05
+2.510e+05
+3.759e+05
+5.008e+05
+6.257e+05
+7.506e+05
+8.755e+05
+1.000e+06
+1.125e+06
+1.250e+06
+1.375e+06
+1.500e+06
+6.918e+06

Med mottot “210 GPa” vill vi visa på stålets speciella 
elasticitetsmodul som ger materialet en spänstighet och 
unik möjlighet att formas. 

210 GPa visar att man genom att kombinera enkla 
materialegenskaper med avancerade beräknings- och 
modelleringsprogram kan skapa spännande och innovativa 
strukturer. 

Vi vill genom strukturen visa på stålets unika arbetskurva 
med dess olika faser. I konstruktioner i allmänhet försöker 
man undvika att belasta stålet över sträckgränsen för att 
undvika nedböjning. Vi tar istället vara på stålets elastiska 
kapacitet och låter nedböjningen skapa en mjuk organisk 
form som man sällan associerar med stål. 

Stål är ett material med speciella egenskaper och egenheter. 
Det kan gå från den tunna plåten till den tjocka skivan, 
från fjädern till balken, från rufft till blankt rostfritt. 
Variationsmöjligheterna är nästintill oändliga, men de 
karakteristiska egenskaperna förblir desamma. Stål är 
ett starkt, isotropt material, segt nog att klara starka 
dragkrafter, men också stabilt nog att motstå högt tryck. 

Genom att skapa två kontrasterande volymer visas två 
ytterligheter i stålets värld. Ett möte skapas mellan den 
blanka, elastiska blomman och den ruffa, stela kuben.  

Strukturellt koncept. 

Studie av blombladens nedböjningsmönster tack vare stålets 
spänst och elastiska kapacitet. 
(Studien gjord med finita elementmetoden i Abaqus)

Bärande idé

Inpirationsbilder

210 GPa
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När man som besökare stiger in på mässan möts man av 
stålets två ytterligheter. Framför en faller stålblommans 
spänstiga blad mot den tunga kuben, vars sida riktas 
mot entrén och tillhandahåller information om mässan. 
Runt hörnet på kuben kan man besöka caféet, köpa en 
fika och slå sig till ro runt blommans kärna, skyddad av 
kronbladen som stilla sänker sig över en och skapar en oas 
i mässhallen. 

Den rationella kuben innehåller information och 
caféfunktion. Här finns alla nödvändiga funktioner för 
att skapa ett välfungerande café. Efter att ha beskådat 
informationen på kubens välkomstsida kan besökaren 
vända runt hörnet och läsa menyn för dagen. Den visas på 
den korta väggbiten till höger om displaykylen. Därefter 
finns en disk som löper över kubens nästa hörn, med plats 
för kaffemaskin och display av varor innan man når kassan. 
Avskiljt med en vägg finns utrymme för förberedning och 
förvaring av mat.  

Blomman är den dominerande volymen och fokuspunkten 
i mässhallen där den skapar ett spännande möte med 
besökarna. Strukturens 150 stålband skapar ett skyddande 
hölje för trettio caféplatser. Samtidigt kommunicerar 
den med rörelsen ute i hallen med sina nästintill viktlösa 
känselspröt som sträcker sig i alla riktningar. 

Blomman öppnar sig mot scenen och skapar en naturlig 
plats för åhörarna. 

I de två volymerna visas även stålets möjlighet av olika 
ytbehandlingar. Den ruffa kubens cortenstål nyanseras 
mot blomman där ena sidan av bladen är i obehandlat 
högglansigt stål och den inre sidan är behandlad i en grön 
ton. 

Funktion

Högglansigt stål för blommans utsida.

Stål behandlat med en grön ton för blommans 
insida. 

Cortenstål för cafékuben.

maxhöjd 4.5 m 

210 GPa



Formen är framtagen genom studier av både fysiska och 
parametriskt styrda digitala modeller. Formens ursprung 
ligger i undersökningar av stålets elastiska och spänstiga 
egenskaper där vi testade hur olika stålstrukturer påverkas 
av sin egenvikt. Vi upptäckte att något så enkelt som ett 
vertikalt stålband kan förmedla stålets specifika egenskaper 
på ett spännande och ovanligt sätt. Genom att variera och 
kombinera stålbandens krökning skapas slutligen en form 
som trots sitt enkla ursprung visar på stor komplexitet. 

Blomman har en oerhört enkel konstruktionsprincip och 
behöver varken maskiner eller specialverktyg för att sättas 
upp eller tas isär. Vi tycker att det är viktigt att kunna 
återanvända material när man skapar en temporär struktur 
och har därför försökt göra så lite åverkan som möjligt på 
materialet vi använt. 

Strukturen fraktas till mässan likt en IKEA-byggsats. De 
150 stålbanden är förböjda och kapade för att matcha sin 
slutliga radie och längd. Kubens skivor är förskurna och 
redo att monteras. 

Blommans konstruktionsprincip bygger på att band fästs 
in mot en bas av betong (se bild 1). Liggandes på marken 
kopplas dessa en och en ihop med två sprintar till basen via 
ett gångjärn (se bild 2, och detalj på nästa sida). 

Ett och ett reses sedan banden upp mot betongcirkeln 
och hakas fast med en vajer mot en stålring av uppbockad 
armering i basens centrum (se bild 3). Då banden har en 
medelvikt på endast 10 kg räcker det med handkraft för att 
lyfta dem. 

För att behålla blommans tyngdpunkt inom basen under 
hela konstruktionsfasen reses banden i par tvärs över 
basplattan (se bild 4). Genom basens tyngd och det faktum 
att den slutliga konstruktionens tyngdpunkt ligger i dess 
centrum fås en säkerhetsmarginal vid olyckslast. 

Process 
och konstruktion 

Parametrisk modell.

1

54

32

76

210 GPa



Stålblomman är uppbyggd av 150 st bandelement av samma 
tjocklek och bredd (2mm resp. 100mm). Stålbandens längd 
varierar mellan 4.9 och 9.3 meter och deras radie mellan 2.3 och  
4.9 meter.

Betongplattan har en diameter av två meter och en höjd av 20 
cm. Plattan prefabriceras i segment för att underlätta transport 
och monteringsarbete.  

Infästningen av varje stålband i basbetongplattan (beskriven 
i konstruktionsdiagrammet på föregående sida) ses här mer i 
detalj. 

Genom att fasa ur basens nedre del ges möjlighet att förstärka 
strukturens lätta formspråk då banden ser ut att sväva över 
marken. Denna känsla förstärks av en ring av ljus som löper 
i avfasningen. Ytterligare ljussättning från taket skapar ett 
spännande skuggspel som förstärker rummet under blombladen.  

Av säkerhetsskäl håller sig stålbandens ändar över en höjd av 2.1 
meter, nog för att man ska kunna känna på materialet och dess 
egenskaper med handen, men utan risk för att gå in i banden 
eller slå i dem. 

För att undvika skador trubbas 
bandens kanter av, och läggs på en 
höjd där det inte finns nån risk att slå 
i dem.

Kuben byggs upp av stålplåtar som bär som 
skivor och är monterade med vinkeljärn. 

Varje band läggs på marken och förs in i ett gångjärn fäst i 
basen varefter de blir uppresta. För att inte gångjärnen ska vara 
i vägen för nästa överlappande stålband sätts det mot halva 
sidan av bandet.

Linor fästs mellan varje band och en 
mittring på betongen.

Den lägsta höjden är 2.1 meter för att 
minimera personskaderisken.

Detaljer

210 GPa
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