
SPÅN AV STÅL

Stål är ett material med inpräntade värden. Konnotationer som fasthet, tyngd och 
styrka är ingjutna i ämnet och den tydliga bilden av stålets egenskaper återspeglas 
inte minst inom språket som målande attribut. Som verktygsstål, konstruktionsstål el-
ler armering har materialet härdats till en styv och statisk schablonbild i våra sinnen.
 
Men tänk om vi kunde få stålet att frigöra sig ur denna bild, om vi kunde få 
materialet att tina ur sin form. Kanske kan stål vara lätt, graciöst och spän-
stigt. Kanske kan det vara så lätt att det börjar sväva. Med nya ögon på stål 
vill vi lyfta fram materialet i ett nytt ljus, i en air av fria och böljande former.  
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Vi har valt att lyfta fram stålets mångfacetterade 
egenskaper genom att uteslutande använda en typ 
av stålartikel. Hela projektet kommer att resas ur 
en ensam rulle med tunnplåt. Under skissproces-
sen har vi laborerat mycket med detta material och 
härigenom fascinerats över dess skulpturala kvalitéer. 
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VALSAD PLÅT

Metallens möjligheter att dimensioneras till lövtunna skal 
skapar ett underlag för spännande arkitektoniska lösningar. 
Ur rullen så kan vi dra ut långa sammanhållna band, dessa 
kan sedan resa sig med en rumsinfamnande svepning. 
Tunna som ett lager med färg som målats direkt i luften.      
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För att vi ska kunna spänna upp dessa 
krökta stålband till önskad form så krävs 
det en inverkan på plåten. De vassa kan-
terna måste bockas och med detta sker 
så även evtt plastiskt ingrepp i materialet. 

KONSTRUKTION OCH MATERIALSTYRNING 
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Genom vikningen av plåten kan vi även 
vinna stora konstruktionsfrämjande egen-
skaper. Stålbandens längsgående sidor 
kan sektioneras med slitsar och sedan 
bockas till hålprofiler. Dessa kan sedan 
vinklas och fixeras gentemot varandra i 
önskat gradtal.  Detta system kommer 
fungera som en styv balk, varigenom 
stålbanden spänner upp sig själva och 
stabiliseras. Arbetsgången kan systematis-
eras med ett specialtillverkat bockverktyg 
vilket rationaliserar byggnadsprocessen.    

En rulle med valsad tunnplåt som sträcks 
ut kommer vilja återgå till sin krökta form 
om den inte plasticeras i sitt nya läge el-
ler hålls uppspänd av yttre krafter. Likt ett 
metallspån som faller från svarven så kom-
mer stålet söka en spiralformad bana.

Det hörs även finnas goda möjligheter 
att  återlämna plåtrullens outnyttjade ma-
terial efter demontering. Detta   låter 
oss fästa vårt stora och fria formspråk 
i ett tungt och stabilt fundament men 
med väldigt små utgifter. Projektets ho-
mogena material skapar även goda 
förutsättningar för en  effektiv återvinning.
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PLAN OCH RUM

METER
SKALA 1:100

När vi sträcker ut våra stålband så erhålls 
naturligt en spiralformad kontur. Med hjälp av 
vårt profilsystem kan vi sedan enkelt styra 
över kurvans radie i givna lägen. Efter studier 
av spiralkonturer landade den slutliga formen i 
Fibonnaccis spiral, med vissa avsteg från den 
”gyllene” geometrin för att skapa funktionel-
lare utrymmen för bakförråd och diskutrymme.

Från rummet har man ut-
sikt över entréhallen men kan 
samtidigt arbeta avskärmat. 
Ytan är 6 Kvm och de run-
da formerna har rätats ut för 
att lätta rymma lösa interiörer.

D. BAKFÖRRÅD
B. CAFÉDISK
Den rundade cafe disken ger en 
stor kontaktyta mellan person-
al och besökare och gör även 
caféet synligt  i flera riktningar

C. INFORMATION-
Valsen mot vilken stålbanden 
konvergerar skapar en naturlig 
samlingspunkt. denna plats 
som saknar en tydlig fram-/
baksida blir informationspunk-
tens nav. I anslutning finns 
gott om lätttillgängligt utrymme 
för trycksaker och en TV-skärm

A. CAFÈ

I denna halvöppna rumslighet 
får besökaren en möjlighet att 
avnjuta en fika innesluten av 
stålbandens form. De högre 
ytorna skärmar av dennärlig-
gande reastaurangen och kom-
munikationerna längsmed B-
hallen. De lägre ytorna ger en 
god visuell kontakt med scenen 
både från caféet och disken.

PLAN
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FASAD Vy från Entrén

Situationen är anpassad för att besökaren ska möta 
ytorna i dess ytterst divergerade lägen. Från detta 
dramatiska uttryck kan man i bakgrunden även skönja 
hur plåten tangerar den fasta stålrullen, källan till 
deras rörelse, som fortfarande förankrar dem mot 
marken. Under vandringen från entrén så kommer den 
dynamiska formen ständigt förändra stålskulpturens ut-
tryck vilket inbjuder besökaren till att utforska olika 
perspektiv och uppleva de rumsligheter som skapas.    SEKTION Snitt genom bakförråd

Samtidigt som spiralens kurvatur skapar rumsligheter i 
planet så kommer stålbanden resa sig i på varandra 
stigande lager. Plåtarna fäster i varandra via de kon-
struerade balkarna som även för stålets egenvikt ned 
i marken. De tre översta banden frigör sig dock från 
profilsystemet då de nått en säker höjd ovanför cafédis-
ken.  De spänner sedan fritt tills dess att de samman-
fogas i sina ändpunkter. Med en vajerinfästning tillåts vi 
sedan styra den upphängda ytans formspråk på plats.

SITUATION, HÖJD OCH VOLYM

METER
SKALA 1:100
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Med en av våra mest konventionella stålprodukter, utifrån en enda enhet, så kan vi skapa spännande möten mellan 
människa och arkitektur. Genom den innovativa lösningen att deformera ett material för att erhålla nya egenskaper 
så blottar sig även stålets skönhet; dess förmåga att övervinna sina egna begränsningar.

SPÅN AV STÅL


