
Vindspel - en stålande konversation

VINDSPEL
Kling, klang. Dags att vända sig om. Det är något som kallar på 
oss. Långsamt men säkert närmar vi oss ‘Vinspel’ som öppnar 
sig för omgivningen. Här står vi kring ett klingande slagverk 
som vrider sig med vinden tillsammans med stadens rörelser, 
samtidigt som den framhäver sin närvaro på torget. 

‘Vindspel’ öppnar sig mot torget från alla håll med sitt transpar-
anta skal i form av armeringsjärn och ger en svävande effekt. 
Med sin öppna famn välkomnar den besökaren in till slag-
verken  som är gjorda av stålrör. Stålet har fått en röst som inte 
kan ignoreras. Väl inne ljuder stålrören och erbjuder besökaren 
inte bara ett spel och olika klanger, som viskar det vi inte har 
förstått. Det som vi har missat -  stålets möjligheter och lek. 

Materialet kan återbrukas i dess rena form för fortsatt användn-
ing– ett steg till ett fortsatt byggande. Dess konsekventa elegans 
och grundläggande del i våra konstruktioner. Detta är en up-
plevelse av material som sällan är för att synas och som oftast är 
nedgräven – bortom återbruk. Så ta för dig, ta med dig stålets 
röst hem, häng den på marknaden och sprid den runt staden! 
Stålets röst ska bli sjungen och hörd! 

I en slags himmelsfär ser vi de ljudande rören som välkomnar 
oss till en ny värld av stål. 

Paviljongen öppnar sig för omgivningen
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Vindspel - en stålande konversation

Nitade armeringsnät 150x150

Dimensioner:  5000 x 2300 x 5
Antal: 58 st
Total Vikt: 1415 KG
Distans mellan varje lager: 155 mm 

Antal lager: 23

Total kostnad: 16 936 SEK

TEKNISK BESKRIVNING

Armering Rakstål 

Dimensioner: Ø12 mm 
Längd: 6000 mm
Antal: 160 st
Total Vikt: 853 KG
Distans mellan varje lager: 310

Antal placeringar: 200

Total kostnad: 8320 SEK

Runda Stålrör 

Dimensioner: Ø20 x 1,5 mm 
Längd: 6000 mm
Antal: 105 st
Total Vikt: 92 KG
Antal stålrör per 150x150: 1/3 

(2m rör fördelad per ruta)

Total kostnad: 9529 SEK

Markdistans

Antal: 160 st. 
Pris: 560 SEK

Najtråd

Antal: 250 st. 
Pris: 2500 SEK

L-Balkar

Antal: 26 st. 
Pris: 6734 kr SEK

Total vikt: 136 KG

Total materialkostnad: 

44 579 SEK

Total vikt: 

2496 KG

Styckpris enligt företaget Armeringdirekt/Montano/ K-RAUTA /Byggmax

En himmel av stålrör i symfoni

Sektion A 1:50
Axonometri- princip för form

Axonometri- detalj

Varje rakstål 
borras med ett 
hål för varje 
placering av 
armering-
snät. Därefter 
använder man 
najtråd vid 
fästning. 

Varje stålrör borras med ett 
hål för upphängning. För 
verkar an ljud ska ett hål 
göras från varje kant med 
följande formel:
Längd x 0,025
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