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"Ingen människa är en ö, 
hel och fullständig i sig själv; varje 

människa är ett stycke av fastlandet, en 
del av det hela.”

John Donne

Att utforma en mötesplats för människor, en punkt att 
träffas, umgås, prata, informera och njuta av tordes vara som 
att stadsplanera i liten skala. Projektet Öar Av Stål bygger på 
att ordna och forma en helhet mellan besökspaviljong och en 

trafik av människor. Som utgångspunkt har Jan Gehls diagram i 
Life between buildings analyserats och använts för att skapa en 

nytänkande fungerande plats. 

Stål förknippas ofta med ord som industrialism, styvt, rått & kallt. 
Materialet har blivit standardiserat i sin utformning och olika 
profiler. Syftet med detta projekt är att visa stålets mjukare, 
varmare sidor. En mer inbjudande plats som lever upp till 
ledorden nytänkande, spänsitgt och spännande. Liksom 
användingsområdet för mötesplatsen är stålet mångfunk-

tionellt och utan gränser. Som två samansvetsade öar intar 
paviljongen mötestorget och halar in alla drivande 

människor för att informera om framtidens material. 
Här är er Ö - nu är det upp till Kapten att se 

land i sikte!
 - Aj aj! 

K O N C E P T
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Kyldisplay

Kassa

Kaffemaskin

Kylar

Förråd/disk mm

Trappa

Sittö

Installation/ljud/ljus

Information, plasma, trycksaker
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SEKTION A-A

SEKTION B-B
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FASAD MOT MÄSSANS ENTRÉ

FASAD MOT MÄSSHALLSAD 

FASAD MOT MÄSSHALL

FASAD MOT SCEN

SITUATIONSPLAN

BROSCHYRSTÄLL
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TÄT TAKKONSTRUKTION
23,65 KVM

5 BAND UTAN TÄT BOTTEN
PLATS FÖR LJUSSLINGOR

180 mm

100 mm

50 mm

180 mm

180 mm

40 mm

HÅL FÖR A4 

SAMMANSVETASDE STAVAR 
SOM HÅLLER IHOP BANDEN

BOCKAD PROFIL, 
PLATS FÖR LJUSSLINGOR

PUNKTSVETSNING SAMMANFOGAR 
DE OLIKA SEKTIONERNA 

UTRYMME FÖR ANSLUTNINGAR, 
EV VÄRMESLINGORFÖR ÖKAD SITTKOMFORT, 
LJUD- OCH LJUSINSTALLATION.

UNDER ÖN FINNS ETT BÄRANDE FACKVERK SOM 
DIMENSIONERAS EFTER VIKT I FÖRHÅLLANDE TILL
ANTALET SITTPLATSER. 

MÖJLIGHET FINNS OCKSÅ ATT PERFORERA “STAMMENS” 
PLÅTAR FÖR ATT SPRIDA ETT VACKER LJUS KRING ÖN. 

INDRAGNING
FÖR TRAPPSTEG

LÅSBAR SKJUTDÖRR

SITT- OCH CAFÉÖN FÖRSES MED GUMMITASSAR 
FÖR ATT SKYDDA GOLVET.  
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INSPIRATION

B När Nordbygg invigs år 2012 möts gästerna av 
en varm inbjudande stålkonstruktion. 
Designen fungerar inte bara med hänsyn till 
rörelser och siktlinjer utan visar också att stål 
inte är ett statiskt material. Formen  verkar som 
en magnet på entrétorget med inbjudande 
sittplatser och det öppna caféet. Istället för att 
skärma av och sätta upp väggar är Öar Av Stål 
ett projekt som välkomnar och öppnar upp. 
Fasaden mot scenen fungerar som en läktare 
för åhörare och skapar på så sätt en tillgång 
även för rummet utanför den angivna boxen. 
Här kan människor mingla, informeras om 
materialet och knyta nya kontakter!

Stål har länge setts som ett stommaterial 
- i detta projekt förmedlas stålet som form, 
färg och möbel! Att inreda med stål och skapa 
mer innovativa former öppnar upp för en helt 
ny publik. Här bildas ett nytt möte med ett 
välkänt material. 

Sektionerna tillverkas förslagsvis av 3 mm 
stålplåtar med bronslegering.  tjockleken på 
plåten till sittön dimensioneras efter bärande 
förmåga. Ytan är blankpolerad. Möjlighet �nns 
också att perforera plåten på vissa ställen, t ex i 
stammen mitt i sittön, för att sprida ljus och 
visa på ytterligare en dimension av stål.

ÄRANDE IDÉ

T EKNISK BESKRIVNING

ÄRGSÄTTNING
& YTBEHANDLINGF

JUS & MÖBLERINGL

Konstruktionen består av bockade stålplåtar 
som punktsvetsas ihop på höjden för 
osynliga sammanfogningar. Varje band är 
180 mm högt, fem band bildar på så sätt en 
900 mm hög cafédisk. Tanken är att de olika 
delarna, sittön, cafédelen och taket,
prefabriceras enskilt för att  sedan 
transporteras till Älvsjömässan och 
sammanfogas på plats. Underredet på 
konstruktionen förses med gummitassar för 
att inte skada marmorgolvet.

I sittön och i takkonstruktionen kan ljus- och 
ljudinstallationer installeras för att skapa en 
mer spännande miljö. 

För att förstärka lystern i stålet fästs 
ljusslingor i den öppna takkonstruktionen. 
Sittön förses förslagsvis med textilkuddar för 
ökad bekvämlighet, alternativt integreras 
värmeslingor under sittytan för att skapa en 
varmare plats.

Sittön rymmer ca 40 sittplatser. Det �nns 
även möjlighet att läga till bord och stolar. 
Sittön bildar då bänkplatser som förses med 
ett bord framför och två stolar. 

Kylarna och cafédisplayen integreras  i kon-
struktionen, liksom tvn. Kanalisationen dras 
in i det låsbara bakförrådet. Här �nns även 
möjlighet att installera diskbänk. 
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