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PERSONEN BAKOM

1983 Startade företaget 
Metalabs som syftar till 
att tillverka, underhålla 
och restaurera konst.  

1955 Född i  
Kansas City.

1989 tog han över som 
VD för Zahner och har 
sedan dess omvandlat  
företaget från en liten 
lokal aktör till en  
internationell producent 
av metallfasader till 
arkitektbranschen. 

1995 Skrev och gav ut 
boken Architectural 
Metals: A Guide to  
Selection, Specification, 
and Performance.

Bill Zahner är en av världens främsta 
innovatörer och utvecklare av metall 
i arkitekturen. Framgångsmetoden är 
att alltid spränga gränser för vad som 
tidigare har gjorts och att ständigt 
överträffa både kundens och de egna 
förväntningarna. Det har gett honom 
uppmärksammade samarbeten med 
bland andra Gehry, Hadid, Mayne och  
Libeskind.
TEXT: ÅSA RAGNARSSON

Bill  
Zahner

!SPRÄNGER GRÄNSER

⋆ Zahner innehar fem patent på 
arkitektoniska metallösningar.  

2004 Skrev och 
gav ut boken  
Architectural 
Metal Surfaces.

2007 Invald som 
hedersmedlem i AIA. 
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Smart svetsrobot,  
en trogen och outröttlig  

medarbetare sedan 2007.
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AHNER ÄR ingenjörs- och designkonsulter med 
fokus på innovation och tillverkning. Företaget 

har funnits i över hundra år och är nu inne på fjärde genera-
tionen ägare och ledare. 

– Vårt jobb är att förverkliga visioner från världens stora 
arkitekter och konstnärer, förklarar Bill Zahner.

Det är tack vare dessa ambitioner som Kansas City har 
kommit att bli de innovativa metallfasadernas smältdegel. 
Här finns en unik samlad kompetens som har resulterat i 
flera av världens mest imponerande byggnader signerade 
Frank Gehry, Hadid, Morphosis, Daniel Libeskind, Herzon & 
de Meuron, Snøhetta, OMA, Steven Holl, Foster & Partners 
med flera. 

Kan du förklara varför ni har blivit så framgångsrika och 
lyckats skapa så många innovativa metallfasader?

Under de senaste årtiondena har vi jobbat efter filoso-
fin att extraordinärt metallarbete innebär att vi alltid ska 
överträffa våra kunders förväntningar. Många anser att det 
är slösaktigt, att allt utöver minimikraven är utan värde. Men 
vi jobbar på det motsatta sättet. Genom att överskrida både 
krav och förväntningar kan vi expandera vår kunskap och 
skapa något tidlöst, höja ribban och utveckla en värdefull 
lojalitet från kunden. Det utmanar oss att alltid bli bättre.  

Hur ser ”Zahner-processen” ut? 
Vi tittar på alla projekt som ett team och någon i teamet 

är alltid ”kundens advokat” för att säkerställa kundens  
intressen. Vi tittar på konstruktionsmöjligheter, kostnader, 
resurser, osv... Vi identifierar alla grå områden för att skapa 
en klar bild av projektet och gör prioriteringar för vad vi bör  
lägga vår tid på. Kunden är ofta inte helt klar över det slutliga 
utseendet eftersom det sällan har byggts något jämförbart. 

Z

Om du måste välja ut tre av 
era projekt att lyfta fram, 
vilka blir det?

...just nu skulle jag säga:  
⋆1 Petersen Automotive 
Museum i Los Angeles av 
Kohn Pedersen Fox och 
House & Robertson  
Architects.
⋆2 Eli and Edythe  
Broad Art Museum i  
Michigan av Zaha Hadid, 
sidan 22. 
⋆3 Emerson College i Los 
Angeles av Thom Mayne, 
Morphosis, sidan 24. 

Petersen  
Automotive  
Museum
LOS ANGELES
M MATERIAL: Rostfritt stål
A  ARKITEKT: Kohn Pedersen Fox och 

House & Robertson Architects

Som en present till 20-årsdagen valde 
man att göra om museets exteriör och 
interiör. Den 7 augusti i år sattes det 
sista, av totalt 320 stycken, rostfria 
ZEPP-bandet på plats. 

& petersen.org
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Vilka är de mest extrema 
byggnaderna ni har  
till verkat hittills? 

⋆  Vår Cloud Wall på  
norra fasaden av  
Zahners huvudkontor.

⋆  Petersen Automotive 
Museum. 

⋆  Experience music  
project Museum av 
Frank Gehry. 

Extremt

!I dessa fall producerar vi alltid fullskaliga prototyper och 
lägger till belysning för att kunna se hur ytan upplevs på nat-
ten. Det är en process där vi lär oss tillsammans, både vi och 
kunden utvecklas, för att i slutändan uppnå något magiskt.

Vilken byggnad har varit er mest utmanande? 
Nästa byggnad. Vi jobbar faktiskt just nu på en utbygg-

nad till vårt tekniska utrymme i fabriken och detta har visat 
sig vara det mest utmanande uppdrag som våra ingenjörer 
och hantverkare någonsin har stött på. Ägaren är tydligen 
en riktigt jobbig och krävande typ som vill ha något väldigt 
speciellt som aldrig tidigare har skådats.   

Vad är du mest stolt över? 
Jag är mest stolt över vår företagskultur på Zahner. Vi har 

två anläggningar. Båda med unika kulturer, men det finns en 
härlig känsla av stolthet över det arbete vi utför och alla ser 
alltid fram emot nästa utmaning. Vi har flera otroligt smarta 
medarbetare, unga människor. Det ska bli fantastiskt kul att 
se vad de kan göra härnäst.

Vad definierar en riktigt bra arkitekt, enligt din åsikt? 

Stora arkitekter har väldigt mycket likheter med stora 
konstnärer. De ser utrymmen, ytor och detaljer som andra 
inte kan se förrän det är konstruerat. De är obevekliga i sin 
önskan att uppnå en konstnärlig fulländning. Stora arki-
tekter och konstnärer förstår och uppskattar den speciella 
karaktären av ett material och utnyttjar den snarare än 
bekämpar den.

Ni arbetar mycket med mock-ups. Hur viktigt är det?  
Mycket viktigt, inte minst ur kvalitetssynpunkt. Vi kallar 

dem faktiskt prototyper eftersom vi vill lära oss av dem. Jag 
hävdar alltid att prototypen är den viktigaste delen i utveck-
ling för både kunden och oss själva. 

Om du måste välja ut tre av era projekt att lyfta fram, 
vilka blir det?

Det är ett svårt val, men just nu skulle jag säga Petersen 
Automotive Museum i Los Angeles av Kohn Pedersen och 
Fox samt House & Robertson Architects, Eli and Edythe 
Broad Art Museum i Michigan av Zaha Hadid och Emerson 
College i Los Angeles av Thom Mayne, Morphosis. 

#

#

Eli & Edythe Broad 
Art Museum
MICHIGAN

M MATERIAL: Rostfritt stål
A ARKITEKT: Zaha Hadid architects

Museet är en del av Michigan State University 
och inrymmer bland annat stora konstinstallatio-
ner. Varje fasadkomponent är sned och eftersom 
arkitekten önskade tydligt skarpa linjer var man 
tvungen att utveckla en helt ny process för att kun-
na bearbeta de stora komponenterna. 

& broadmuseum.msu.edu

#2
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# Ni har just levererat det slutliga strukturella bandet till 
Petersen Automotive Museum. Vad var den största utmaning-
en med denna byggnad? 

Jag måste få säga, och alla i gruppen håller med, att detta 
projekt gick otroligt bra. Teamet har levererat allt i princip 
helt felfritt. Samtliga 320 paneler passade perfekt.  

Vi konstruerade även stödsystemet i stål och det blev 
exakt som det var tänkt. Resultatet bygger på god planering 
i ett tidigt skede och några riktigt hängivna och smarta 
människor. När jag under byggets gång var på plats blev jag 
ofta stoppad av hantverkare som pekade ut detaljer och bad 
om min åsikt. Det fanns ett oerhört stort engagemang på 
byggarbetsplatsen, även för detaljer på panelerna som sitter 
30 meter upp från marken. Den här byggnaden är en otrolig 
gåva från styrelsen i Automotive Museum till staden Los 
Angeles. 

Hur lyckades ni med Emerson College LA och alla dessa 
uttryck i en och samma byggnad?

Nyckeln till denna byggnad var vårt ZEPPS-system (se 
faktaruta) där vi utvecklade formen. Thom Mayne och hans 
folk förstod direkt hur detta skulle spara pengar och ge dem 
den gestaltning som de var ute efter. Det krävdes en demon-
stration för generalentreprenören, men sedan var de också 
införstådda med fördelarna. 

Vi utgick från geometrin och kunde utifrån den sätta 
samman byggnaden. Den centrala formen byggde vi upp med 
hjälp av vårt ZEPPS-system av aluminium. Vi använde alumi-
niumplåtar som veks och placerades ut via en algoritm. På så 
vis kunde vi åstadkomma den önskade texturen. $
& azahner.com  & metalabs.com 

⋆3
Emerson College LA
LOS ANGELES

M MATERIAL: Rostfritt stål och aluminium

A ARKITEKT: Morphosis

Den futuristiska kuben inrymmer högskolan för film- 
och scenkonst och är utvecklad med hållbarhet i fokus. 
Materialen som använts är antingen förnybara eller 
återvunna. 

& emerson.edu/ela

” Stora arkitekter och 
konstnärer förstår och 
uppskattar den speciella 
karaktären av ett material 
och utnyttjar den.

FAKTA THE ZEPPS
The ZEPPS® Process är ett metallsystem utvecklat av Zahner 
för byggandet av krökta och andra mycket komplexa former. 
Det är en digitalt konstruerad framställning av ritningar för 
strömlinjeformad konstruktion och gränslös design. Frank 
Gehrys Experience Music Project i Seattle, var ett av de 
första projekten som använde sig av ZEPPS-systemet.
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Mer metall enligt Zahner

▶ Hunter Museum of 
American Art i  
Chattanooga.  
Exteriör: Förpatinerad 
zink.  
Interiör: Rostfritt stål.

A ARKITEKT: Randall 
Stout Architects
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▲Cooper Union på 41 
Cooper Square, New York. 
En futuristisk fasad i per-
forerat rostfritt stål med 
Zahners egenutvecklade 
ytbehandling ”Angel hair”.

A ARKITEKT: Morphosis 
Architects

▲ Dream hotel, New 
York, med en perforerad 
fasad i rostfritt stål som 
fått en specialdesignad 
medelblank yta.

A ARKITEKT: Frank  
Fusaro, Handel Architects

▼ Fisher Center på Bard College 
utanför New York har en struk-
tur av ramar i aluminium och 
en fasad av rostfritt stål med 
Zahners egenutvecklade ytbe-
handling ”Angel hair”. Ytan är 
framtagen för att skapa mjuka 
reflektioner.

A ARKITEKT: Frank Gehry 
Partners


