
Rörligt möte genom Stål

Strukturen är uppbyggd av den kanske vanligaste 
och mest välkända stålprodukten, stålröret, men 
används här på ett helt nytt sätt som ger besökaren 
ett oväntat och spännande möte med stål.
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1. Servering
2. Kyldisk
3. Bardisk
4. Kaffemaskin
5. Kylskåp

6. Ståbord
7. Stolar och bord
8. Tv
9. Information

Innanför dörrarna på stålmässan möts 2012 års besökare av en spännande och 
föränderlig struktur som hela tiden tar nya uttryck. Dels genom att strukturen från 
olika vinklar får helt olika uttryck men även genom att strukturen integrerar med 
sina besökare och förändras genom att människor rör sig genom den. Strukturen 
är uppbyggd av den kanske vanligaste och mest välkända stålprodukten, stål-
röret, men används här på ett helt nytt sätt som ger besökaren ett oväntat och 
spännande möte med stål.

I entréhallens östra del står fyra böjda stålväggar. Väggarna visar på stålets 
egenskapers olika ytterligheter genom att stundtals upplevas som solida och tun-
ga för att i nästa stund se ljus och fjäderlätta ut beroende på var betraktaren står 
i entréhallen. Den visuella effekten skapas genom väggarnas böjning och rörens 
förmåga att endast släppa igenom ljus i sin utbredningsriktning. De fyra väggarna 
är placerade så att de mellan sig skapar ett rum. Rummet är helt omgärdat av 
väggar och upplevs från utsidan som slutet. Väl inne förvånas besökar av hur 
öppet rummet är. Väggarna som omsluter rummet ser inifrån lätta transparanta 
ut. Att kliva in i strukturen blir som att kliva in i ett rum där väggarna försvinner, ett 
osynligt rum att iaktta rörelsen utanför. 
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I den södra änden ligger cafédelen, väl synlig för besökare som lämnar utställn-
ingshall A och B men även så att sittande cafébesökare kan ta del av de aktiv-
iteter som sker uppe på den intilliggande scenen.Väggen som caféet ligger mot 
utmärker sig från den övriga strukturen genom att den är klart högst med sina 3,2 
meter i höjd.

Framför väggen sträcker sig en lång bardisk ut sig. Disken kontrasterar mot väggen 
genom att den består av vertikala, stående rör. Rören i bardisken mäter 90 cm 
i höjd och ovanpå rören ligger en glasskiva. Inbyggda i bardisken står en kyldisk 
och en kafévagn dolda bakom ett lager av rör. Vid den östra änden av disken 
står en enkel orangemålad trälåda av mdf-skivor vari kylskåpen står dolda för 
besökare. 

I väggen bakom baren är vissa av rören förlängda så att en utställningshylla bildas 
där exempel på vad som säljs kan visas upp.  Mot den bakre väggen fi nns även 
möjlighet att ställa upp en bakdisk dit avlopp kan dras. 

Bord och stolar är byggda av samma enkla princip som resten av strukturen. En 
stol består av 40 cm höga rör med en kudde på. Ett bord av 75 cm eller 120 cm 
höga rör med en glasskiva på.  

Cafét

Sitvationsplan
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Café



Informationsdelen eller upplevelsedelen är placerad i 
norra änden av strukturen väl synlig från entrén. I denna 
del kan besökarna gå omkring och uppleva stålets unika 
egenskaper samtidigt som dem tar del av information 
om mässan. Genom att människor rör sig genom struk-
turen får väggarna liv och nya möten skapas mellan 
människor och stål. 

Informationen fi nns att upptäcka inne i det rum som bil-
das mellan de fyra väggarna. Dels genom att vartannat 
rör på 90 cm höjd från golvet är förläng så att en hylla 
bildas varpå information i tryckt form ligger. Dels genom 
en TV som hänger i mitten av rummet i vajrar från taket. 
All information, inklusive TV-skärmen, visas i horisontell rikt-
ning för att så lite som möjligt påverka siktlinjerna genom 
strukturen.
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Informationsdelen

Siktlinjer
Inspererande bild
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Hela caféet är uppbyggt av ett gammalt välkänt material, plåtröret, 
men som här används på ett nytt sätt tvärs sina tidigare användning-
sområden. Det nya mötet med stålet bildas genom att röret kapas i 
korta bitar som sätts ihop till moduler som staplas till väggar. Väggsys-
temet kan lätt fraktas, byggas ihop och förändras. 

Infästning rör mot rör

InsidaUtsida

Infästning bit mot bit

Beskrivande bild, från rör till vägg
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Uppförande

För att väggarna ska kunna stå stabilt 
utan stöd har väggen och modul-
erna en lätt böjning. Detta konstrueras 
genom att distanser i form av brickor 
sätts in mellan rören på ena sidan. Men 
inte på andra. Två olika dimensioner 
används där det mellan rören i samma 
rad används en bricka och mellan 
rören i olika rader en något tunnare 
bricka så att väggarna får en böjning i 
horisontalplan men ej i vertikalplan. 

Moduleras storlek och vikt gör att de 
enkelt kan bäras på plats av en person. 
På plats monteras bitarna enkelt ihop 
med skruv och mutter. 

Modulerna konstrueras i fabrik där trettio rörbitar fogas samman med 
hjälp av popnitar. Rörens diameter är 75 mm och dess längd 250 mm, 
modulernas mått blir därför ca 40 gånger 45cm. 

Rörligt möte genom Stål är den självklara möte-
splatsen för 2012 års stålmässa. Struktur som ger 
besökaren ett nytt och oväntat möte med en 
välkännd billig stålprodukt. Strukturen lockar 
besökaren att uppleva stålets unika egenskaper. 
Rören bildar väggar som i ena stunden är mörka 
och tunga för att i nästa stund vara ljusa och 
fjäderlätta. 


