
VÄLKOMMEN TILL PLÅT15
SLAGTHUSET I MALMÖ DEN 19 MARS
LÅT OSS BJUDA PÅ ENASTÅENDE METALLFASADER – INFLUERADE AV ROCK ’N’ ROLL, 
ORIGAMI, GLAMOUR, KORROSION, INTENSIVA KULÖRER OCH NATURENS KRAFTER. 

ÅSA RAGNARSSON
FAR FROM STANDARD
PRODUCENT PLÅT15

Har du frågor eller vill komma i kontakt med experter inom respektive material, infästningar, 
plåtslageri, bearbetningar eller dylikt, skicka din förfrågan till plat@farfromstandard.se. 
Dela gärna med dig av egna och andras metallfasader på www.facebook.com/platfasader 
och läs mer på www.plat15.se.

MVRDVS JACOB VAN RIJS gästar PLÅT15 för att presentera ett av höstens mest uppmärksammade och färgstarka 
europeiska projekt – saluhallen i Rotterdam. Han visar också den fascinerande Balancing Barn och pågående bygget av 
ROCKmagneten i Roskilde, där MVRDV översatt rockens estetik till en bländande arkitektonisk tilldragelse. 

När DIRK ZIMMERMANN från Studio505 i våras gästade PLÅT14 i Stockholm, imponerade han stort och genererade 
många aha-upplevelser. Nu kommer han därför tillbaka med Australiens grönaste byggnad Pixel, skulpturala fasader så 
som Wintergarden i Brisbane samt bjuder på ännu mer extravaganza i både gestaltning, teknik och energismart byggande.

Aluminium, stålplåt, koppar, rostfritt stål, rosttrögt stål, titanzink samt sandwichelement och perforeringar uppmärk-
sammas i var sina projekt: Erik Andersson, Fredblad arkitekter, om Landvetters kulturhus. Carl-Fredrik Danielson, Link 
Arkitekter, om Skandionkliniken. Sami Rintala, Rintala Eggertsson Architects, om Pepper. Peter Koch, Henning Larsen 
Architects, om SDU Campus Kolding. Gert Wingårdh, Wingårdhs, om Kajen 4. Martin Videgård, Tham & Videgård, om 
Sommarhus på Husarö. Stephen Boyd, Dialog Design, om Riding the Wind, Edmonton International Airport Office and 
Control Tower.

Mellan föreläsningarna bjuder vi på lunchbuffé, kaffe och trevligt branschmingel samt tillfälle att besöka materialut-
ställningen och samtala med materialexperter och medverkande. Vinnaren av PLÅTPRISET 2015 kommer att koras 
liksom Årets plåtslagare 2015.

SEMINARIEDAGEN PÅGÅR MELLAN 11.15 – 18.15
Moderator: ANNA BELLMAN

ANMÄL ER SENAST DEN 6 MARS PÅ WWW.PLAT15.SE 
Seminariet är kostnadsfritt, men antalet platser begränsade.

TA MED DIG KOLLEGORNA OCH KOM TILL PLÅT15  

FRÅN NAKEN TILL 
FÄRGGRANN OCH LÖVAD
För oss nordbor är det lätt att älska nakna och ärliga metaller på en byggnad. 
De är stilrena, tidlösa och genererar ett exklusivt uttryck utan att bli för mycket. 
De senaste åren har dock de grå och silvriga nyanserna fått välkommet säll-
skap av mer visuellt utrymmeskrävande koppar och glimmande mässing. Då och 
då framträder också en volym med färg. En färg. Men uttrycksfulla färgspel har 
saknats – fram tills ungefär nu.

Det känns oerhört befriande och spännande att på PLÅT15 få presentera flera 
riktigt färgstarka metallfasader. Förra året imponerades Stockholmsarkitekterna så 
mycket av australiensiska STUDIO505 och DIRK ZIMMERMANNS lekfulla 
och innovativa tilltag i färg och form, att vi nu välkomnar honom till Malmö för att 
bjuda på sina skapelser. I det här sammanhanget känns också JACOB VAN RIJS 
och MVRDVS nya saluhall i Rotterdam som en självklarhet. Vi vill såklart veta mer 
om denna vackra och pompösa takmålning på aluminium, liksom den guldglän-
sande metallprisman ROCKmagneten – Roskildes nya scen, entré och rockmuseum.

Men vi ska också fokusera lite extra på en enskild färg – grönt. Det växer allt mer 
på både tak och fasader och som mest spännande blir det såklart när metaller och 
växtlighet tillåts leva i symbios. Vi hoppas och tror att PLÅT15 kan ge färggranna 
och i synnerhet gröna fasader en ny innebörd. 

Under dagen levereras inte mindre än 15 fantastiska byggnader där metallfasa-
den fått ta sig vitt skilda uttryck i såväl små- som storskaliga format.

Varmt välkommen till PLÅT15!

SAGT OM TIDIGARE PLÅT-EVENEMANG:

»Underbara föreläsare, hade inte velat  
vara utan någon av dem. Man vill jobba  
med metaller, helt enkelt.«
CHARLOTTE ERDEGARD, SEMRÉN & MÅNSSON

»Utmärkta talare och bra och informativt 
kring produkter.«
MATS RÅDMARK, RÅDMARK ARKITEKTUR & DESIGN

»Hela upplägget var mycket  
proffsigt och inspirerande.«
ANN RUDBÄCK, KARLSSON FERNBERG ARKITEKTKONTOR

»Bredd, tempo och variation av 
föreläsningar.«
KARIN JAKOBSSON, WHITE ARKITEKTER

»Plåtlådan med materialprover var toppen!«
JOHANNA RYDIN, ATELJÉ ARKITEKTEN I VÄST

»Är överväldigad över den höga ambitionen. 
Positiv över blandningen av stort och smått.«
BJÖRN MALMSTRÖM, HMXW
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11.15 – 11.45 REGISTRERING

11.45 VÄLKOMNA!
Lunchbuffé och materialutställning.

12.40 INLEDNING I AUDITORIET
Moderator: Anna Bellman

12.50 TRENDSPANING

13.00 STÅLPLÅT
Martin Videgård, Tham & Videgård, om  
sommarstuga på Husarö. SID 8

13.15 PERFORERING
Peter Koch, Henning Larsen Architects,  
om SDU Campus Kolding. SID 2

13.30 KOPPAR
Erik Andersson, Fredblad Arkitekter, om 
Landvetters Kulturhus.  SID 5

13.45 DIRK ZIMMERMANN, 
STUDIO505
I Australien kan man sin plåt. Studio505 pre-
senterar Australiens grönaste byggnad Pixel, 
lekfulla och skulpturala metallbearbetningar 
på Wintergarden i Brisbane samt Phoenix 
Valley, ett pampigt och på flera sätt grönt 
kulturkomplex i kinesiska Wujin.  
SID 29

14.35 FIKAPAUS
Kaffe och tilltugg i materialutställningen.

15.15 SANDWICH
Carl-Fredrik Danielson, LINK Arkitekter, om 
Skandionkliniken. SID 17

15.30 TITANZINK
Stephen Boyd, DIALOG DESIGN, om 
Edmonton International Airport – Control  
and Office Tower.  SID 20

15.45 ALUMINIUM
Gert Wingårdh, Wingårdhs, om Kajen 4. 
SID 23

PROGRAM & INNEHÅLL
TORSDAGEN DEN 19 MARS 2015

PROGRAMMET OCH MER INFORMATION OM FÖRELÄSARE OCH PLÅT15 FINNS PÅ WWW.PLAT15.SE. 

16.00 PRISUTDELNING,  
ÅRETS PLÅTSLAGARE 2015

16.10 MIKROPAUS

16.20 ROSTTRÖGT STÅL
Sami Rintala, Rintala Eggertsson Architects, 
om Pepper. SID 26

16.35 JACOB VAN RIJS, MVRDV
Jacob van Rijs är en av tre grundare till 
framgångsrika arkitektbyrån MVRDV. Han 
delar med sig av arkitektoniska reaktioner 
i form av en ryktbar, högblank metallada 
som skjuter fram genom pittoresk natur, 
en jättelik saluhall i hästskoformat valv 
med 40 meters takhöjd samt ett guld- 
glimmande rocksmycke i Roskilde. SID 11

17.25 PLÅTKONSULTATION 
Plåtkonsult Ola Svensson om vanliga  
fallgropar, kostnader och metoder för att 
förverkliga metallfasadsvisioner.

17.35 – 18.15 SUMMERING AV 
DAGEN & PRISUTDELNING  
AV PLÅTPRISET 2015

Med reservation för ändringar.

SID 29SID 14SID 11
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SDU CAMPUS KOLDING

MATERIAL Solavskärmningen är gjord av 3 mm 
aluminiumpaneler med specialdesignad perforering.

VAL AV FASAD OCH BEARBETNING 
Aluminium valdes på grund av dess stabilitet, precision 
och låga vikt. Det sistnämnda var extra viktigt eftersom 
luckorna är cirka 4 meter höga och 1,4 meter djupa.
Perforeringsmönstret är utformat till skärmar med 
30 % öppningsvinkel, vilket ger en optimal balans 
mellan solljus och energikonsumtion för ett behagligt 
inomhusklimat.

INSPIRATION TILL FASAD Fasaden skulle 
hjälpa till att lösa några av de problem som annars 
skulle inbegripa energikrävande teknik. Den dyna-
miska fasaden ger många fördelar, så som behagligt 
dagsljus samt minskade värmeförluster.

NAMN Peter Koch

PROJEKT SDU Campus Kol-
ding, Kolding. Slutfört 2014. 

ARKITEKTBYRÅ 
Henning Larsen Architects
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PROJEKT: SDU CAMPUS KOLDING, DANMARK   ARKITEKTBYRÅ: HENNING LARSEN 
ARCHITECTS   FOTO: MARTIN SCHUBERT
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PROJEKT: VÄLA GÅRD, SKANSKA KONTORSLOKAL, HELSINGBORG   ARKITEKTBYRÅ: TENGBOM   
FOTO: TORBEN ÅNDAHL

PROJEKT: NORDSTJERNESKOLAN, 
FREDRIKSHAMN, DANMARK   
ARKITEKTBYRÅ: ARKITEMA ARCHITECTS   
FOTO: RMIG

PROJEKT: RINKEBYSKOLAN, SPÅNGA   
ARKITEKTBYRÅ: APERTO   FOTO: RMIG
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KOPPAR

LANDVETTERS KULTURHUS

MATERIAL Mässingslegeringen Nordic Royal.

VAL AV FASAD Materialet stämde väl överens 
med takvåningens skarpskurna volym. De vinklade 
takytorna framställs i olika guldnyanser som glim-
mar i solljuset. Med tanke på närheten till Landvetter 
flygplats var vi noga med att under projekteringen 
undersöka om det fanns en risk för bländning av 
piloterna i de flygplan som lyfter och landar.

INSPIRATION TILL FASAD Kulturhuset är till 
för både vardag och fest. Detta översattes material-
mässigt till puts och sten i  de nedre våningarna och 
mässing på takvåningen. 

VAL AV INFÄSTNINGAR Taket är traditionellt 
bandtäckt och infäst mot underlaget med rostfri 
glidklammer. Väggarnas plåtkassetter sitter med 
rostfri skruv mot träreglar. Den invändiga plåten 
i lanterninerna är pop-nitad och limmad mot ett 
underlag av böjda 6 mm gipsskivor.

FASADENS FÖRÄNDRINGSPROCESS
Plåten kommer att mattas av och bli mindre blank 
med tiden. Den gula färgen kommer att bestå. 

NAMN Erik Andersson

PROJEKT Landvetters 
Kulturhus, Göteborg. 
Slutfört 2014. 

ARKITEKTBYRÅ
Fredblad Arkitekter
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6   6   PROJEKT: LANDVETTERS KULTURHUS, GÖTEBORG   ARKITEKTBYRÅ: FREDBLAD ARKITEKTER   FOTO: PER KÅREHED
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PROJEKT: PLATFORM OF ARTS AND CREATIVITY, GUIMARÃES, PORTUGAL 
ARKITEKTBYRÅ: PITAGORAS ARQUITECTOS   FOTO: JOAO MORGADO

PROJEKT: CLARION HOTEL WISBY, VISBY 
ARKITEKTBYRÅ: VISBYARK AB
FOTO: ROLAND HEJDSTRÖM
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PROJEKT: SEINÄJOKI LIBRARY   ARKITEKTBYRÅ: JKMM ARCHITECTS   FOTO: MIKA HUISMAN  
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SOMMARHUS PÅ HUSARÖ

MATERIAL Mattsvart Hard Coat med de tre 
bredderna 470, 570 och 670.

VAL AV FASAD Vi sökte ett enhetligt uttryck 
där tak och fasad kunde utföras i samma material. 
Samtidigt önskade vi ett underhållsfritt och tåligt 
material som kunde stå emot väder och vind. 

INSPIRATION TILL FASAD Platsen är Stock-
holms ytterskärgård högt upp på en klippa med 
utsikt mot havet i norr. Ljuset, vattenvyn och den 
anslutande berghällen var några av de kvalitéer som 
bildade en utgångspunkt för utformningen av bygg-
naden. Att möta en relativt låg budget och en önskan 
om ett underhållsfritt hus var styrande förutsättningar. 
Den svarta dubbelfalsade plåtfasaden föll i linje med 
dessa tankar och smälter in i platsens natur.

VAL AV BEARBETNING Genomgående dubbel-
falsad, färgbelagd stålplåt. 
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STÅLPLÅT

NAMN Martin Videgård

PROJEKT Sommarhus på 
Husarö, Stockholms 
skärgård. Slutfört 2012.

ARKITEKTBYRÅ 
Tham & Videgård Arkitekter

8   
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PROJEKT: SOMMARHUS PÅ HUSARÖ, STOCKHOLM   ARKITEKTBYRÅ: THAM & VIDEGÅRD ARKITEKTER   FOTO: ÅKE E:SON LINDMAN
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PROJEKT: BUSINESS PARK AIRPORT HOTEL, BERLIN, TYSKLAND   ARKITEKTBYRÅ: PETERSEN ARCHITECTS 

PROJEKT: VILLA I SKÅ ENEBY, FÄRINGSÖ   ARKITEKTBYRÅ: SUSANNA BREMBERG/AIX ARKITEKTER AB OCH OLA GÖRANSSON   
FOTO: ANTONIUS VAN ARKEL/AIX ARKITEKTER AB
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PROJEKT: THE MARKET HALL, ROTTERDAM, NEDERLÄNDERNA
ARKITEKTBYRÅ: MVRDV   FOTO: XXXX

Holländarna Winy Maas, Jacob van Rijs och Nathalie de Vries har med sin arkitekt-
byrå MVRDV påverkat samhällsbyggandet under 20 års tid. Med en forsknings-
driven plattform levererar de innovativa lösningar på dagens arkitektoniska och  
urbana frågor. De är en tydlig maktfaktor i den globala samtidsarkitekturen. MVRDV 
kan ofta kännas igen på sina storartade, frispråkiga och futuristiska volymer samt 
pragmatiska lösningar med målet att skapa en bättre och mer levnadsvänlig framtid.

STORARTAT OCH PRAGMATISKT

MVRDV
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SALUHALLEN I ROTTERDAM, 
NEDERLÄNDERNA

Den uppmärksammade saluhallen är idag en del  
av den återuppbyggda stadsdelen Laurens Quarter 
i Rotterdam, som före andra världskriget var stad-
ens kärna. Sedan 2004 har bygget av saluhallen 
pågått och resultatet är idag en trevlig mötesplats 
för den mat- och nöjesintresserade, med folkliv 
dag som natt.

Byggnadens extraordinära målning på insidans 
väggar och tak är framtagen av konstnärerna 
Arno Coenen och Iris Roskam och har printats på 
aluminiumplattor.

SLUTFÖRT 2014.

PROJEKT: SALUHALLEN I ROTTERDAM, NEDERLÄNDERNA   ARKITEKTBYRÅ: MVRDV
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ROCKMAGNETEN, ROSKILDE

ROCKmagneten är ett museum beläget mellan 
Roskildes stadskärna och det välkända festival-
området som bär namn efter staden. Målbilden är 
att rock-muséet under de närmsta åren ska komma 
att vara en samlingsplats för musiker, artister och 
andra kreatörer. Byggnaden utmärker sig med dess 
tjugo meter fribärande del över huvudentrén och 
dess yttre beklädnad i pyramider av anodiserad 
guld-aluminium.

SLUTFÖRT Första fasen 2014.

PROJEKT: ROCKMAGNETEN, ROSKILDE, DANMARK   ARKITEKTBYRÅ: MVRDV OCH COBE   FOTO: COBE
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BALANCING BARN, SUFFOLK

MATERIAL Väggar och tak täckta i 0.5 mm tjocka 
plattor av sorten 1.4404, 316L högblankt rostfritt stål.

Balancing Barn är lugnt belägen i ett naturreservat 
några mil utanför Suffolk, på den östra engelska 
kusten. Hela 15 meter av den totalt 30 meter långa 
byggnaden svävar över marken och ger med sina 
enorma panoramafönster utsikt över den sago-
lika engelska naturen utanför. Hela byggnaden är 
insvept i silvriga, spegelblanka, rostfria plåtar fästa 
med ett dolt infästningssystem. Fasaden skapar 
såväl en futuristisk känsla som en naturlig återspeg-
ling av den omgivande naturen och dess skiftningar 
av dygnet och årstiderna.

SLUTFÖRT 2010.
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ROSTFRITT
STÅL

PROJEKT: BALANCING BARN, SUFFOLK, UK   ARKITEKT: MVRDV   FOTO: CHRIS WRIGHT
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PROJEKT: HÔTEL CITY GARDEN, ZOUG, SCHWEIZ   ARKITEKTBYRÅ: EM2N   
FOTO: MZ-IMMOBILIEN AG

PPROJEKT:  REFUGE DU GOÛTER, SAINT GERVAIS, FRANKRIKE   ARKITEKTBYRÅ: GROUPE H & DÉCA-LAAGE   FOTO: PASCAL TOURNAIRE

PROJEKT: MOCA, MUSEUM OF CONTEMPORARY ART, 
CLEVELAND, USA   ARKITEKTBYRÅ: FARSHID MOUSSAVI 
ARCHITECTS   FOTO: DEAN KAUFMAN
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NAMN Carl-Fredrik Danielson 

PROJEKT Skandionklinikens 
hotell von Kraemer, Uppsala. 
Slutfört 2014. 

ARKITEKTBYRÅ 
LINK Arkitektur

SANDWICH

SKANDIONKLINIKEN

MATERIAL Sandwichelement med ett ytskikt av 
stålplåt. 4 mm perforerad och pulverlackerad vit 
aluminiumplåt, med specifikt framtaget vertikalt 
prick-mönster. Huvudentréernas skärmtak består  
av 8 mm stålplåt i högblank vit kulör.

VAL AV FASAD Aluminiumplåtens tunnhet i 
kombination med dess konstruktiva egenskaper gav 
oss möjligheten att arbeta fram det textila fasadut-
tryck vi var ute efter. Den dekorativa aluminiumplåten 
placerades på distans från klimatskalet, vilket består 
av enkla sandwichelement med ytskikt av stålplåt. 
På så sätt fick vi möjlighet att dölja installationer som 
vattenavrinning, belysning samt räckes- och nischkon-
struktioner. Förutom att vara ett klimatskal, behövde 
elementen ha bärande egenskaper för att kunna ta 
upp tyngden från de utkragande aluminiumplåtar-
na. Skärmtaken är uppbyggda av sammansvetsade 
trekantiga plåtar för statisk stabilitet. De är dimen-
sionerade och utformade för att vara självbärande.  

INSPIRATION TILL FASAD Våra första gestalt-
ningstankar var att arbeta med en tyngre utbredd 
sockelvolym och en utkragande lättare övre volym 
– sammanhållna av ett gemensamt mönster. Skärm-
takens plåtar är hanterade likt vikt papper som för 
tankarna till origami. 

VAL AV INFÄSTNING För den perforerade 
aluminiumplåten har vi utformat ett specifikt kon-
solsystem. Utkragningen är 200 mm vilket ger ett 
tillräckligt utrymme för de bakomvarande installatio-
nerna. Konsolerna är utformade och placerade så 
att de inte exponeras. 

VAL AV BEARBETNING För att få skarpa möten 
mellan intilliggande plåtar har vi valt att arbeta med 
plåtskivor som inte bockas i kanterna. Vid plåtarnas 
avslut till nischer och i nederkant får vi på så sätt 
skarpa kanter utan någon radie. Det textila mönstret 
är designat för att sudda ut skarvar och skapa en 
sammanhållen yta. 
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PROJEKT: SKANDIOKLINIKEN, UPPSALA   
ARKITEKTBYRÅ: LINK ARKITEKTUR   FOTO: MATTIAS NERO
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PROJEKT: SKANDIOKLINIKEN, UPPSALA   
ARKITEKTBYRÅ: LINK ARKITEKTUR   FOTO: MATTIAS NERO

PROJEKT: ALLAKTIVITETSHUSET, HERSTEDLUND, DANMARK 
ARKITEKTBYRÅ: DORTE MANDRUP ARKITEKTER   FOTO: ADAM MØRK

PROJEKT: WATERFRONT SHOPPING CENTER, HELLERUP, DANMARK   
ARKITEKTBYRÅ: WILHELM LAURITZEN ARKITEKTER   FOTO: PAROC
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TITANZINK
RIDING THE WIND

MATERIAL Förpatinerad blå-grå titanzink med 
fasadsystemet Storplåtar.
 
VAL AV FASAD Titanzinkens naturligt vackra och 
obehandlade utseende kombinerat med dess form-
barhet, gjorde materialvalet lätt för detta projekt. 
Den största fördelen var materialets flexibilitet, att 
det kunde följa byggnadens vågformade linjer. 

INSPIRATION TILL FASAD Med inspiration från 
vinden, representerar tornet en fångad vindrörelse 
som skulpterat tornets form. Den södra fasadens 
djupare vågor utvecklades för att minimera sol-
ljusets direkta strålar in i byggnaden. 

VAL AV INFÄSTNINGAR Formen av det yttre 
metallhöljet understödjs av lättviktsbalkar i stål. 
Fasadsystemet är Rheinzinks »storplåtar« med 
varierbar falsförskjutning, vilket ger stor flexibilitet. 
Hela det yttre lagret är designat som ett kylsystem 
och innehåller perforerade öppningar i skalet och 
ovanför fönstren för naturlig ventilation.

VAL AV BEARBETNING Zinkplåtarna leverera-
des som färdiga formatplåtar i storleken 300 x 300.

NAMN Stephen Boyd

PROJEKT Riding the Wind, 
Edmonton International 
Airport – control and office 
tower. Slutfört 2013.

ARKITEKTBYRÅ 
Dialog Design
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TITAZINK
EVA

PROJEKT: RIDING THE WIND,  EDMONTON INTERNATIONAL AIRPORT – CONTROL AND OFFICE TOWER   ARKITEKTBYRÅ: DIALOG DESIGN   FOTO: RHEINZINK    21   



22      23   

PROJEKT: RICHARDSON APARTMENTS, SAN FRANSISCO, USA   
ARKITEKTBYRÅ: DAVID BAKER ARCHITECTS   FOTO: RHEINZINK

PROJEKT: SKYTTELBRON, LUND   ARKITEKTBYRÅ: METRO 
ARKITEKTER   FOTO: RAFAEL PALOMO
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PROJEKT: AQUAPARK, 
BRNO-KOHOUTOVICE, TJECKIEN
ARKITEKTBYRÅ: K4 A.S.   
FOTO: RHEINZINK
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ALUMINIUM

KAJEN 4

MATERIAL FP12 aluminium. Lack: Pvdf/Pvf2. 
Kulör: Svart NCS S 9000 N

VAL AV FASAD Aluminiumplåt är ett spännande 
fasadmaterial med låg densitet och hög styrka, som 
både är miljövänligt och förhållandevis underhållsfritt. 
Det var några av de tekniska kriterier som passade 
väl in i sammanhanget. 

INSPIRATION TILL FASAD Liljeholmskajen 
har med sin industriella historia en saklig karaktär 
som jag tycker är skön. Det är möjligt, ja lämpligt, 
att också låta den nya arkitekturen ha en frank och 
stabil karaktär. Svart plåt, ett material som i andra 
sammanhang skulle kunna uppfattas som hårt och 
ovänligt, framhäver i detta sammanhang snarare  
husets mjuka kvaliteter; de runda balkongerna vilka 
sitter likt bladen på en turbin och därtill allt längre 
och längre ut. Inspirationen till fasaden kom ur 
platsen, som jag kände ganska väl; vårt Stockholms-
kontor låg under många år i Vin & sprits nu rivna 
tapphall strax intill. Det var en av platsens många 
storskaliga volymer, som nu fått en ättelägg i Kajen 4.

VAL AV INFÄSTNINGAR Den bandtäckta plåten 
har fästs med skruv och klammer som genomborrar 
Glasroc innan infästning i plåtregel. 

NAMN Gert Wingårdh

PROJEKT Kajen 4,  
Stockholm. Slutfört 2014. 

ARKITEKTBYRÅ 
Wingårdhs 
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PROJEKT: KAJEN 4, STOCKHOLM   ARKITEKTBYRÅ: WINGÅRDHS   FOTO: OLA FOGELSTRÖM
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PROJEKT: DEN BLÅ PLANET, KASTRUP, DANMARK   ARKITEKTBYRÅ: 3XN   FOTO: ADAM MØRK
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PROJEKT: STATOILS REGIONKONTOR, OSLO, NORGE   ARKITEKTBYRÅ: A-LAB   FOTO: LUIS FONSECA
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PEPPER

MATERIAL Rosttrögt stål

VAL AV FASAD Materialet är lämpligt för extrema 
marina miljöer, då rosten är kontrollerad och så 
småningom upphör. Slutresultatet blir en naturlig 
jordfärg, vilken smälter väl in både i sanden och intil-
liggande bergväggar.

INSPIRATION TILL FASAD Den minimalistiska 
formen har vuxit fram ur ett tycke för naturen och 
den råa konsten. Vi har alltid inspirerats av »Land 
art« – en konströrelse med strävan att bevara den 
ursprungliga naturen.

VAL AV INFÄSTNINGAR Plåtarna är fastskru-
vade i en träram, med ett överlappningssystem som 
skapar dolda infästningar. Samtliga hörnplåtar är 
noggrant utformade med ett böjt bottenskikt för att 
passa hörnen.

FASADENS FÖRÄNDRINGSPROCESS 
Materialet kräver varken behandling eller underhåll. 
Oxideringsprocessen var snabb i detta salta havskli-
mat och kommer att förbli som den är nu.

NAMN Sami Rintala

PROJEKT  Pepper, Sand- 
hornøy, Norge. Slutfört 2014. 

ARKITEKTBYRÅ 
Rintala Eggertsson Architects

ROSTTRÖGT 
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PROJEKT: PEPPER, SANDHORNØY, NORGE   ARKITEKTBYRÅ: RINTALA 
EGGERTSSON ARCHITECTS   FOTO: PASI AALTO
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PROJEKT: SIGNALFABRIKEN, SUNDBYBERG   ARKITEKTBYRÅ: 
BRUNNBERG & FORSHED ARKITEKTKONTOR   
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PROJEKT: THE CORTEN HOUSE, KONTICH, BELGIEN   ARKITEKTBYRÅ: DMOA ARCHITECTS   FOTO: LUC ROYMANS

PROJEKT: TROLLSLÄNDAN, TREEHOTEL, HARADS   ARKITEKTBYRÅ: RINTALA 
EGGERTSSON ARCHITECTS   FOTO: PETER LUNDSTRÖM 
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Sedan Dirk Zimmermann och Dylan Brady bildade Studio505 under 2003 har deras tekniska och konstnärliga 
experimentlusta genererat en mängd oväntade, expressiva och energieffektiva byggnader. Ur metallfasaderna 
lyckas de plocka fram helt nya uttryck vilket har resulterat i flera ikoniska byggnader, såväl på hemmaplan i 
Australien som i Kina och övriga Asien.

TEKNOLOGI OCH KONSTNÄRLIG ELEGANS

STUDIO505
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PHOENIX VALLEY, WUJIN

MATERIAL Solid 4 mm thick aluminium sheet clad-
ding painted to various colours in accordance with 
the overall colour scheme. The cladding is detailed as 
a vertical rainscreen with open joints and a weather-
proof solid wall behind from rendered blockwork. Ver-
tical aluminium shading fins in front of exposed glazed 
windows to classrooms. Vertical green to emphasize 
the naturally inspired nature of the building facades.

VAL AV FASAD Cost control and light-weight nature. 
We could not afford to clad all the vertical surfaces with 
our metal rain screen system. We thus had to leave quite a 
bit of metal cladding off. In those areas the rendered and 
painted structural brickwork walls behind are exposed. 
With our façade pattern making we tried to arrive at a point 
where these surfaces would barely be noticed, but would 
appear as part of the overall cladding strategy instead.

INSPIRATION TILL FASAD The vertical façade clad-
ding is positioned in various different vertical planes (off 
sets from the weatherproof skin, i.e. + 100, + 200) to 
create the effect of a vertical cliff face that has been 
eroded over time. We diverted a local existing canal  
through the site and designed the facades to look as if 
they have been eroded, canyon like, by this water way 
over time. The ‘roof’ of the canyon is the green roof, the 
green planes that locally overgrow and seemingly de-
scend into the valley. There are no green surfaces on the 
building facades facing outwards. All green is internal.

VAL AV INFÄSTNINGAR Undercut hidden anchors fix 
large scale pre-assembled mega panels to the structural 
brickwork walls and concrete floor slabs.

VAL AV BEARBETNING Solid aluminium sheeting with 
aluminium support framing was chosen over aluminium 
composite cladding to avoid any risk of delamination in a 
climate with large temperature differences between sum-
mer and winter and high air pollution.

FASADENS FÖRÄNDRINGSPROCESS Due to the 
relief like (three dimensional) nature of the cladding 
that is built up in several layers quite a lot of natural 
staining will occur, which is quite pre-eminent in China 
due to the high level of air pollution and the large 
number of dust particles generally contained in the air. 
This is being countered by a rainscreen cladding build 
up that directs any surface water to the hidden inner 
waterproof layer to minimise any staining effect

SLUTFÖRT 2013.

Av hänsyn till vokabulären och de tekniska termerna  
står Studio505s fasadfakta i sitt originalspråk.

PROJEKT: PROJEKT PHOENIX VALLEY, KINA   ARKITEKTBYRÅ: STUDIO505   FOTO: BLAIN CRELLIN
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SUZHOU SCIENCE AND CULTURAL 
ARTS CENTRE, SUZHOU

MATERIAL Fabricated, structural aluminium 
composite panels from 8 mm solid marine water-
jet cut aluminium either side, bolted and welded 
to internal 35 mm deep structural aluminium 
framing. Panels are finished in PVF2 paint.

VAL AV FASAD Structural capability of solid 8 
mm aluminium sheet. Due to the high degree of 
cutting and patternisation of the design an inhe-
rently non-corrosive material was selected and the 
ability to easily recycle all cut-outs.

INSPIRATION TILL FASAD To create an all-
encompassing seemingly infinite external façade 
screen which appears to have no panel joints that 
looks equally attractive when seen from both the 
inside and outside.

VAL AV INFÄSTNINGAR Structural welds, coun-
tersunk stainless steel bolts, galvanised structural 
steel bolts for the attachment of prefabricated mega 
panels.

VAL AV BEARBETNING AV METALL Marine grade 
aluminium with pvf2 pain finish in sparkling silver.

FASADENS FÖRÄNDRINGSPROCESS Appea-
rance not intended to change. Paint finish with a 25 
year warranty.

SLUTFÖRT 2006

PROJEKT: SUZHOU SCIENCE AND CULTURAL ARTS CENTRE   ARKITEKTBYRÅ: STUDIO505   FOTO:  BLAIN CRELLIN
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PIXEL, MELBOURNE

MATERIAL Alpolic aluminium composite panels, 
fixed to galvanized mild steel rhs sections from 
both sides.

VAL AV FASAD 
Light-weight nature of the material. Price efficiency. 
Large vibrant colour range. Longevity. Edge treat-
ment and minimal risk of delamination + refer to 3.

INSPIRATION TILL FASAD To design a shading 
system that achieves optimized shading for the 
North and Western facades whilst maintaining  
100 % daylight saturation to each office level  
without creating glare. The façade does not cut 
out all direct daylight, but maintains highlights/
sprinkles of direct daylight coming through the 
shading throughout the day. All panel shapes are 
based on the underlying Cairo pentagon tiling and 
are cut from product standard 1270 x 2490 rectili-
near façade panels with almost zero wastage. The 
colour design is based on an underlying motive of 
a green and orange swirl intertwining with another 
throughout the ‘unfolded’ elevation.  Behind the 
outer shading on the Northern and Western faca-
des we have positioned a 1.5 meter wide planted 
green edge that forms an interstitial space in 
between the out shading and inner glazing. These 
planted green edges do not only harvest water 
from the facades and filter grey water but also 
create a perimeter garden enveloping the office 
workers within the building.  

VAL AV INFÄSTNINGAR Structural VHB tapes 
as well as a small amount of mechanical fixings per 
panel to satisfy the nervousness of the client. ACM 
cladding fixes back to galvanized mild steel sup-
porting steelwork.

VAL AV BEARBETNING Solid aluminium sheeting 
with aluminium support framing was chosen over 
aluminium composite cladding to avoid any risk of 
delamination in a climate with large temperature 
differences between summer and winter and high 
air pollution.

FASADENS FÖRÄNDRINGSPROCESS Appea-
rance not intended to change. Long-term colour 
vibrancy and UV stability of coating system es-
sential to the design.

SLUTFÖRT 2010

PROJEKT: PIXEL, MELBOURNE   ARKITEKTBYRÅ: STUDIO505   FOTO: JOHN GOLLINGS OCH BEN HOSKING



   33   

 

WINTERGARDEN FAÇADE, BRISBANE

MATERIAL Layered cladding assembly: internal layer 
of solid waterjet cut marine aluminium with pvf2 
paint finish, galvanised steel fixing frame from mild 
steel closed hollow sections, external layer of solid 
waterjet cut marine aluminium with pvf2 paint finish 
(working as a structural substrate) for final external 
layer of laser cut stainless Steel, 0.55 and 0.7 in 
thickness Grade 316, linished finish. All off-cuts 
from solid aluminium panels could become recycled.

VAL AV FASAD Stainless steel, for reflective ability 
as well as ability to peel back and fold, similar as 
in Royal Domain Tower art screen project. Solid 
aluminium as a structural substrate supporting the 
very thin stainless steel. Solid aluminium panels in 
lieu of aluminium composite cladding, due to very 
high degree of waterjet cutting and overall perforated 
nature of the panels. We felt risk for loss of structural 
integrity as well as edge lamination was too large to 
warrant the use of aluminium composite cladding like 
Alpolic. All off-cuts from solid aluminium panels could 
become easily recycled.

INSPIRATION TILL FASAD Using techniques pre-
viously explored in projects described above like expo, 
rdt and Suzhou our experiences where combined to 
create a giant, surface-cut and peeled + folded ‘pano-
rama view into a giant garden’ to support the intended 
branding of the refurbishment of the shopping centre 
previously named “Wintergarden”. All panel shapes 
are based on the underlying Cairo pentagon tiling and 
are cut from product standard 1270 x 2490 rectilinear 
façade panels with almost zero wastage.

VAL AV INFÄSTNINGAR Self-drilling tech screws with 
clamping washers in over-sized holes to fix solid alumi-
nium panels to integral galvanised mild steel framing as 
well as structural VHB tape to fix outer stainless steel 
layer to solid aluminium panel substrate.

VAL AV BEARBETNING Laser cutting of stainless 
steel layer. Linished finish. Waterjet cutting of solid alu-
minium panels. All off-cuts from solid aluminium panels 
could become recycled. All aluminium is pvf2 coated in a 
series of colours within the overall design intent.

FASADENS FÖRÄNDRINGSPROCESS Appearance 
not intended to change. Paint finish with a 25 year 
warranty.

SLUTFÖRT 2012

PROJEKT: WINTERGARDEN FAÇADE, BRISBANE  ARKITEKTBYRÅ: STUDIO505   FOTO: JOHN GOLLINGS
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Gröna tak och fasader sprider ut sig över allt fler byggnader. Men en grön fasad kan vara grön på så många olika sätt. 
Att låta metaller och vegetationen samarbeta är en metod som förändrar fasadens uttryck både årstidsvis och över 
tid. Det ger också möjlighet att skapa smarta solskydd eller dölja vattenavrinning, serviceutrymmen, energieffektiv 
teknik eller andra »gröna« lösningar. På PLÅT15 presenteras inspirerande och möjliga kombinationer av metall- och 
vegetationsfasader anpassade för det svenska klimatet. Här ses några vackra, kreativa och gröna lösningar.

LÅT METALL-
FASADERNA 
GRÖNSKA

34   

PROJEKT: SAN TELMO MUSEOA, SAN SEBASTIÁN, SPANIEN   
ARKITEKT: MARIO CUCINELLA ARCHITECTS   FOTO: IKER ODRIOZOLA   

34   

PROJEKT: PRIVAT VILLA I LAS BRISAS, 
MALLORCA, SPANIEN   ARKITEKTBYRÅ: 
STUDIO-MISHIN   FOTO: STUDIO-MISHIN

PROJEKT: SAN TELMO MUSEOA, SAN SEBASTIÁN, SPANIEN   ARKITEKT: MARIO CUCINELLA ARCHITECTS   FOTO: IKER ODRIOZOLA   

»Perforerade aluminiumplåtar 
av återvunnen aluminium som likt 

eroderad sten tillåter oregelbunden 
vegetation. Fasaden blir till en länk 

mellan stadsmiljö och natur.«
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PROJEKT: GREEN CAST, ODAWARA-SHI, JAPAN   ARKITEKT: KENGO KUMA & ASSOCIATES   FOTO: DAICI ANO   

»Ett rutnät av rostfria 
stänger har använts 
för att skapa ett till-

talande mönster tillika 
en vertikal trädgård.«

»En pixelfasad med gjutna aluminium-
block där organiska små hål silar dags-
ljus och baksidan gör jobbet som kruka 
för gröna plantor. Fasaden döljer också 
ventilation, bevattning och avvattning.«

PROJEKT: GREEN FAÇADE BUILDING, RIMINI, 
ITALY   ARKITEKT: MARIO-CUCINELLA ARCHI-

TECTS    FOTO: DANIELE DOMENICALI
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ARRANGÖRER PLÅT15
PLÅT15 arrangeras genom ett samarbete mellan några av branschens ledande företag. Tillsammans besitter de landets främsta expertis angående 
koppar, stålplåt, aluminium, rosttrögt stål, rostfritt stål och titanzink, liksom byggnadsplåtslageri, fasadelement, infästningar och bearbetning av plåt.

PLÅT15 produceras av

FÄSTELEMENT

är specialiserade på fästelement till stål- och plåt-
entreprenörer samt till trä-, järn- och bygghandeln. 
Vi har ett välutvecklat samarbete med ett stort antal 

leverantörer över hela världen och vi kan därför bemöta de 
flesta skruvbehov. Vi lagerför ett komplett sortiment av skruvar 
för byggindustrin.

www.heco.se
Owe Klippel, +46 70 591 79 32
owe.klippel@heco.se

SANDWICHELEMENT

                          är ledande inom energieffektiva isoleringspro-
dukter och lösningar. Vi utvecklar och leder byggkoncept, från 
energisparande renoveringar till passivhus. PAROC element är 
högklassiga sandwichelement med ytskikt av stålplåt och en 
kärna av stenull. De används i huvudsak i fasader, innerväggar 
och innertak i kommersiella, industriella, kontors- och offentliga 
byggnader. Vi erbjuder släta, linjerade, präglade och till och med 
printade element. Det går också bra att montera ytterligare lager 
med exempelvis dekorativa metaller.

www.paroc.se
Mikael Vestermark, +46 70 399 17 85
mikael.vestermark@paroc.com

STÅLPLÅT & ALUMINIUM

                           vidareförädlar byggprodukter och produkt-
system i tunnplåt av svenskt kvalitetsstål och aluminium. 
Vidareförädlingen görs genom målning, profilering, pressning 
och bockning. Bland våra produkter märks vägg- och takprofiler, 
takpannor, takavvattning, takskydd, planplåt, väggkassetter, 
armerings/formplåt med mera.

www.plannja.se
Plannja Kundservice, +46 771 992 999
marknad@plannja.se

TITANZINK

                         är en tillverkare av titanzink som är ett massivt 
naturmaterial bestående av exakta delar koppar och titan. 
Materialet har ingen ytbeläggning och är 100 % återvinningsbart. 
Vi har produkter för såväl tak och fasad som takavvattning. 
Rheinzink är ett bra miljöval och är Cradle to Cradle certifierade.

www.rheinzink.se
Stefan Sundström, +46 70 825 84 85 
stefan.sundstrom@rheinzink.se    

PERFORERAD PLÅT

är världens största producent och leverantör 
av perforerad plåt för exteriörer, interiörer och 

produkter. Med över 100 års erfarenhet är vi en kunnig partner 
och pålitlig problemlösare med förkärlek för innovationer 
och produktutveckling. Vi kan erbjuda allt från kvadratiska, 
runda, hexagonala eller dekorativa och kundanpassade per-
foreringar. Ofta står vi också för vidareförädling med hjälp av 
prägling, formning, klippning, svetsning, galvanisering, lackering 
eller anodisering. Sträckmetall och bridgeperforering finns 
också i vårt utbud. 

www.rmig.se
Mikael Kvarnstedt, +46 501 682 18
mkv@rmig.com

ROSTFRITT STÅL 

är det sammanhållande varumärket för Aperams 
rostfria byggnadsprodukter. Vi kan erbjuda ett brett utbud av 
rostfria ytor: reflekterande spegelblanka, mönstervalsade och 
färgade liksom mattvalsade med lågreflekterande yta. Tenn-
belagda Uginox Patina är det material som arkitekter i Europa 
ofta föredrar på grund av dess förmåga att åldras till en yta som 
liknar åldrad zink eller bly. Aperam är en global rostfri stålpro-
ducent med produktion i Europa och Sydamerika. 
 
www.uginox.com
Roger Klåvus, +46 72 187 82 73
roger.klavus@aperam.com

KOPPAR 

                            är världsledande inom metalltillverkning, 
komponenttillverkning och relaterad ingenjörs- och design-
kunskap. Vi har gedigen erfarenhet av kopparproduktion och 
våra produkter sträcker sig från flertalet ytskikt till tak- och 
fasadsystem, regnvattensystem och taksäkerhet till interiör-
system och servicekoncept för arkitekter och konstruktörer.

www.aurubis.com
Martin Lindh, +46 73 328 50 58
m.lindh@aurubis.com 

GROSSIST

                         verkar rikstäckande med försäljning och distri-
bution inom tre affärsområden; byggplåt, ventilation och teknisk 
isolering. Genom nära samarbete med flertalet marknadsled-
ande leverantörer, fungerar vi som den naturliga länken mellan 
tillverkare och marknad. Vi saluför en rad kvalitetsprodukter från 
bland andra Plannja, Rheinzink, Aurubis, Heco Nordiska och Paroc. 
Har ni frågor om rosttrögt stål, kontakta oss.

www.bevego.se
Jonas Ekholm, +46 70 697 35 00
jonas.ekholm@bevego.se

PLÅTSLAGARE

ägs av Plåtslageriernas Riksförbund (PLR). 
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VÄLKOMMEN TILL PLÅT15
SLAGTHUSET I MALMÖ DEN 19 MARS
LÅT OSS BJUDA PÅ ENASTÅENDE METALLFASADER – INFLUERADE AV ROCK ’N’ ROLL, 
ORIGAMI, GLAMOUR, KORROSION, INTENSIVA KULÖRER OCH NATURENS KRAFTER. 

ÅSA RAGNARSSON
FAR FROM STANDARD
PRODUCENT PLÅT15

Har du frågor eller vill komma i kontakt med experter inom respektive material, infästningar, 
plåtslageri, bearbetningar eller dylikt, skicka din förfrågan till plat@farfromstandard.se. 
Dela gärna med dig av egna och andras metallfasader på www.facebook.com/platfasader 
och läs mer på www.plat15.se.

MVRDVS JACOB VAN RIJS gästar PLÅT15 för att presentera ett av höstens mest uppmärksammade och färgstarka 
europeiska projekt – saluhallen i Rotterdam. Han visar också den fascinerande Balancing Barn och pågående bygget av 
ROCKmagneten i Roskilde, där MVRDV översatt rockens estetik till en bländande arkitektonisk tilldragelse. 

När DIRK ZIMMERMANN från Studio505 i våras gästade PLÅT14 i Stockholm, imponerade han stort och genererade 
många aha-upplevelser. Nu kommer han därför tillbaka med Australiens grönaste byggnad Pixel, skulpturala fasader så 
som Wintergarden i Brisbane samt bjuder på ännu mer extravaganza i både gestaltning, teknik och energismart byggande.

Aluminium, stålplåt, koppar, rostfritt stål, rosttrögt stål, titanzink samt sandwichelement och perforeringar uppmärk-
sammas i var sina projekt: Erik Andersson, Fredblad arkitekter, om Landvetters kulturhus. Carl-Fredrik Danielson, Link 
Arkitekter, om Skandionkliniken. Sami Rintala, Rintala Eggertsson Architects, om Pepper. Peter Koch, Henning Larsen 
Architects, om SDU Campus Kolding. Gert Wingårdh, Wingårdhs, om Kajen 4. Martin Videgård, Tham & Videgård, om 
Sommarhus på Husarö. Stephen Boyd, Dialog Design, om Riding the Wind, Edmonton International Airport Office and 
Control Tower.

Mellan föreläsningarna bjuder vi på lunchbuffé, kaffe och trevligt branschmingel samt tillfälle att besöka materialut-
ställningen och samtala med materialexperter och medverkande. Vinnaren av PLÅTPRISET 2015 kommer att koras 
liksom Årets plåtslagare 2015.

SEMINARIEDAGEN PÅGÅR MELLAN 11.15 – 18.15
Moderator: ANNA BELLMAN

ANMÄL ER SENAST DEN 6 MARS PÅ WWW.PLAT15.SE 
Seminariet är kostnadsfritt, men antalet platser begränsade.

TA MED DIG KOLLEGORNA OCH KOM TILL PLÅT15  

FRÅN NAKEN TILL 
FÄRGGRANN OCH LÖVAD
För oss nordbor är det lätt att älska nakna och ärliga metaller på en byggnad. 
De är stilrena, tidlösa och genererar ett exklusivt uttryck utan att bli för mycket. 
De senaste åren har dock de grå och silvriga nyanserna fått välkommet säll-
skap av mer visuellt utrymmeskrävande koppar och glimmande mässing. Då och 
då framträder också en volym med färg. En färg. Men uttrycksfulla färgspel har 
saknats – fram tills ungefär nu.

Det känns oerhört befriande och spännande att på PLÅT15 få presentera flera 
riktigt färgstarka metallfasader. Förra året imponerades Stockholmsarkitekterna så 
mycket av australiensiska STUDIO505 och DIRK ZIMMERMANNS lekfulla 
och innovativa tilltag i färg och form, att vi nu välkomnar honom till Malmö för att 
bjuda på sina skapelser. I det här sammanhanget känns också JACOB VAN RIJS 
och MVRDVS nya saluhall i Rotterdam som en självklarhet. Vi vill såklart veta mer 
om denna vackra och pompösa takmålning på aluminium, liksom den guldglän-
sande metallprisman ROCKmagneten – Roskildes nya scen, entré och rockmuseum.

Men vi ska också fokusera lite extra på en enskild färg – grönt. Det växer allt mer 
på både tak och fasader och som mest spännande blir det såklart när metaller och 
växtlighet tillåts leva i symbios. Vi hoppas och tror att PLÅT15 kan ge färggranna 
och i synnerhet gröna fasader en ny innebörd. 

Under dagen levereras inte mindre än 15 fantastiska byggnader där metallfasa-
den fått ta sig vitt skilda uttryck i såväl små- som storskaliga format.

Varmt välkommen till PLÅT15!

SAGT OM TIDIGARE PLÅT-EVENEMANG:

»Underbara föreläsare, hade inte velat  
vara utan någon av dem. Man vill jobba  
med metaller, helt enkelt.«
CHARLOTTE ERDEGARD, SEMRÉN & MÅNSSON

»Utmärkta talare och bra och informativt 
kring produkter.«
MATS RÅDMARK, RÅDMARK ARKITEKTUR & DESIGN

»Hela upplägget var mycket  
proffsigt och inspirerande.«
ANN RUDBÄCK, KARLSSON FERNBERG ARKITEKTKONTOR

»Bredd, tempo och variation av 
föreläsningar.«
KARIN JAKOBSSON, WHITE ARKITEKTER

»Plåtlådan med materialprover var toppen!«
JOHANNA RYDIN, ATELJÉ ARKITEKTEN I VÄST

»Är överväldigad över den höga ambitionen. 
Positiv över blandningen av stort och smått.«
BJÖRN MALMSTRÖM, HMXW
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