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Föreställ dig en hand som flätar en korg.  Den för banden varannan gång över, 
varannan gång under. Över, under, över, under, till det sista bandet. Hela tiden följs 
samma enkla regel. Trots det blir hantverket besjälat och komplext.

Tänk dig en robot som har  tillverkat alla de millemeterstora delarna i din 
mobiltelefon. Varje gång utför den exakt samma rörelse, imponerande i sin precision.

Kan vi kombinera både hantverksmässiga och industriella kvalitéer i samma struktur? 
Kanske kan digital design och produktion användas för att skapa en stålstruktur med 
hantverkets poesi och fascinerande precision? 

Vår struktur är byggd av över 200 unika stålelement i en digital process som 
direkt översätts till effektiv produktion. Det är en industrialisering som inte 
är en generalisering. Resultatet berättar om ett stål som får det sköna av det 
hantverksmässigt unika, och möjligheterna med stål i en digital process från design 
till assemblering.  
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NYA ÖGON PÅ STÅL
För att skapa en struktur som visar möjligheterna med stål beaktar 
vi inte enbart stålets materialitet och formbarhet, utan också 
processen från design och produktion, till assemblering och slutligen 
återanvändning. Här nedan beskrivs denna process.

För att förverkliga vår intention har vi valt 3 principer vi arbetar efter: 
Design för assemblering, parametrisk design och digital tillverkning. 

Design för assemblering
Design för assemblering innebär att man utgår från hur delarna  i 
en struktur kopplas till varandra. Man definierar redan från början 
en dels, eller ett elements, relation till de andra elementen. I vårt fall 
vill vi stapla  tunna stålplåtar i varandra. Vi utgår från två kurvor och 
delar in dem i raka element. Nästa nivå av element skapas på samma 
sätt, fast med en förskjutning, så att banden ska korsa varann från 
första nivån till andra. På så sätt kan banden staplas. Hur strukturen 
ska assembleras är alltså utgångspunkten. Baserat på  den enkla 
regeln kan vi sedan generera många formmöjligheter med hjälp av 
parametrisk design. 

Parametrisk design
Med våra regler för hur elementen assembleras, d.v.s. att de ska skapa 
band som kan staplas i varandra, har vi fått ett antal parametrar 
som styr vår form. Till exempel kan vi styra elementens längd, höjd 
och tjocklek. Vi kan också säga hur många band, d.v.s. bestämma 
strukturens höjd. Vi kan till och med justera den kurva på vilken 
formen är baserad. Styrkan i detta arbetssätt är att vi snabbt får 
massor av varianter  av samma ursprungsidé som vi sen utvärderar 
estetiskt och funktionellt. 

Digital tillverkning
Vårt arbetssätt ger en struktur av unika element genererade i 
den parametriska modellen. Unika element är en motsättning 
inom klassiskt produktionstänk där man ofta eftersträvar många 
lika. Men med digital tillverkning, så som laserskärning, skapas 
nya förutsättningar för stål som vi visar möjligheterna med här. 
Laserskäraren skär efter digitala ritningar, så arbetsinsatsen ligger inte 
i att tolka pappersritningar utan i att skapa CAD-underlag för skäraren. 
Datormodellen blir då mer än bara en visuell representation av den 
färdiga strukturen. Från den genererar vi CAD-filer av alla element som 
kan skickas direkt till verkstaden. Den digitala tillverkningen skapar 
en direkt koppling mellan design och produktion. Vi designar för en 
produktionsmetod och producerar precis det vi designat. 

1 Design:  Vi skapar en datormodell som är 
parametriskt uppbyggd vilket enkelt ger 
CAD-underlag för laserskärning. 

4 Assemblering: Väl på plats assembleras elementen ihop. Varje elements 
unika litterering gör monteringen till en effektiv och snabb process.  

5 Användning: Färdig struktur under 
Nordbygg 2012.

6 Nedmontering och återanvänding: Efter mässan monteras stålstrukturen ner och 
transporteras till en ny plats för att på nytt assembleras och återanvändas.  

BERÄTTELSEN FRÅN FIL TILL STRUKTUR
Före, under och efter Nordbygg 2012

Produktion:  De unika elementen laserskärs ut med 
med en precision på en tiondedels millimeter.

2

3 Transport: Stålbanden transporteras till mässan. 
Transporten är smidig då alla band ryms i en liten 
lastbil.

BERÄTTELSE & PROCESS
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1. Hållare för trycksaker
2. 42” LCD-TV
3. Ståplatser mot scen: 5 st
4. Sittplatser: 27 st
5. Cafédisk: 4 m
6. Kyldisplay
7. Kaffemaskin
8. Uppläggningsbänk
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PERSPEKTIV

FASAD  1:100

PLACERING I ENTRÉHALL

FASAD 1:100

FASAD & PERSPEKTIV

Befintliga funktioner
1. Information
2. SL-Center
3. Garderob
4. Restaurang
5. Scen
6. Företagsmonter
7. Reklamplats
8. Bokhandel
9. Bank

Nya funktioner
a. Informationsdel
b. Caféförsäljning
c. Caféservering
d. Ståplatser mot scen
e. Bakförråd
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Strukturen när man närmar sig från västra entrén. 
Den fysiska modellen är byggd från ritningsunderlag som ges av den parametrsika datormodellen.
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42’’ LCD-TV

TRÄGOLV AV ALM

INREDNING

10x16 m almgolv med 10 cm 
fasad kant runt om. 

Längderna x, y och z är variabla parametrar som är unika 
för varje element och ges av den parametriska modellen.
•	 x varierar mellan 1425 och 1875 mm.
•	 y  varierar mellan 10 och 20 mm.
•	 z varierar utmed bandets längd.

SÄKRING I TAK
Eventuell vajer för säkring i tak, diameter 2 mm. 
Vajern flätas mellan element och vänder kring 
elementet näst längst ned. Längs vajer kan även 
elinstallationer dras. 

Mot det befintliga golvet läggs 12mm MDF-
skiva för infästning av understa stålbanden med 
5 mm träskruv. Almgolvet läggs sedan så att 
infästningen döljs.      
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STAPLINGSPRINCIP

 C 2 - 012

 D2 - 012

STÄLL FÖR TRYCKSAKER

DETALJ AV ELEMENT 1:10
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Cafédisk, bord, stolar 
och bänkar i MDF

Varje slits har en unik litterering. Den används 
för att effektivisera assemleringsprocessen.

Första raden av metallband mäts och fixeras. Sedan staplas 
banden på varandra med hjälp av littering vid varje slits. Till 
exempel slits o C3 - 012 går in i o D3 - 012 då de har samma 
slitsnummer.

Vid assemblering av den övre strukturen byggs först en 
ställning under bågen.

A4-ställ i laserskuren, bockad plåt monteras 
enkelt i banden. KONSTRUKTION

[mm]



FRÅN PARAMETRISK PRECISION TILL POETISKT STÅL
Det är mycket som händer när man kliver in i entréhallen på Nordbygg 2012. Människor, montrar och 
reklam brusar kring. Upp ur vimlet reser sig en stålblänkande struktur. 

Som man närmar sig ser man den flödande formen som böjer under och spänner över sig själv. Utan 
baksida, utan tillägg löser den både funktion och rum. Den rundar sig kring cafémöbleringen, blir en vägg 
för information, sluter sig kring bakförrådet och ger rum mot scenen och för caféförsäljningen. Man kan 
gå genom den, runt den och upptäcka dess föränderliga form och reflektioner, i en vandring som kan 
fortsätta utan återvändsgränd. 

Stålet är kontrastrikt. När vi ser det tänker vi automatiskt: kallt. Samtdigt reflekterar det sin omgivning - 
här ett varmt trägolv och möbler. Det blir en reflektion som visar varmt stål, och kallt trä. Även i den stora 
skalan är strukturen nästan motsägelsefull genom sin mjuka och böljande form av raka, skarpa element. 

Ända framme vid strukturen kan man röra vid den slipade stålkanten och med fingrarna känna 
stålelementets ingraverade litterering. o A3-012 står det vid slitsen, på elementet som staplas på står det   
o B3-012. Man tar ett steg tillbaka och anar precisionen i ett system av littereringar, slitsar och element.

Ser sig själv i reflektionen och tänker: så det här kan man göra med stål! 

BESKRIVNING

Tekniska data
Material: Tunnplåt, 2 mm
Behandling: Varmförzinkning
Tillverkningsmetod: Laserskäring
Bearbetning: Kantbockning, kantslipning

Antal element: 212 st
Vikt/element: ca 7 kg
Totalvikt: 1,5  ton

Materialkostnad: 30 000 SEK*

* Materialkostanden är uppskattad baserad på pris från 
Stenastål, 2011-10-05.
Plåtstorleken 2000x1000 antas. Eventuell kostnads-
minskning vid val av större plåtformat, då elementen 
kan fylla en större plåt mer effektivt. 

Teknisk beskrivning
Stålelementen tillverkas av varmförzinkad 
kallvalsad tunnplåt, tjocklek 2 mm. 

Plåten laserskärs enligt CAD-underlag framtagna 
från den parametriska datormodellen. CAD-
underlaget ges direkt ur modellen men 
indelning på varje plåt måste justeras beroende 
på plåtstorleken. Plåtstorleken begränsas 
av hur stora plåtdimensioner tillverkarens 
laserskärare klarar. Litterering ges också direkt ur 
datormodell. 

Elementen sammanfogas till band med skruv 
i läpparna vid ändarna på varje element. Två 
skruvar används för att kopplingen ska kunna 
klara ett litet moment. Hål för skruv görs i 
laserskärningen. Elementen delas upp i ett 
fåtal bockningsgrupper där läpparna för dessa 
element bockas med samma vinkel. 

Element under 2,2 m över färdigt golv kantslipas 
för att man inte ska skära sig på dem. 

Första bandet av element har en 70 mm fot 
vilken fixeras i MDF-underlag med träskruv. 
Detta är det enda band som måste mätas in 
efter ritning, resten av strukturen definieras av 
underliggande band. 

För montering av band i den struktur som 

spänner över krävs ställning vid assembleringen. 
För att assemblera de övre banden krävs också 
ställning eller en liten lyftkran. 

Varje element väger cirka 7 kg och kan därför 
hanteras av en person. 

Stålet har ingen särskild färgsättning, utan 
behåller sin naturliga färg och glans. Istället 
får stålet sitt uttryck genom reflektioner från 
omgivande trägolv och möbler i MDF. 
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