
1. VANDKUNSTEN, THE BIG NORDIC COMPONENT REUSE

2. CIRKUSTÄLT

3. KOPPARTÄLT, HAGAPARKEN STOCKHOLM 4. SPEAKERS CORNER

- THE STÅL GOES ON! - 

THE STÅL GOES ON!-1-

UPCYCLE  - MATERIAL STÄMNING  ENTRÉSCENEN  
Återbruk - spiro-rör vilka ofta ses som ett problem/icke-estetiskt 
inslag i en byggnad hamnar i fokus som det primära 
materialet för en beklädnad. De sammanfogade rören skapar 
en textil känsla som påminner om en väv.  

Tältet som ett rum för fest och glädje. Utanför tältet 
myllrar folklivet och en ström av förväntansfulla besökare 
går mot tältöppningen. Vad händer mellan det offentiga 
rummet och den tunna duken? ”The stål goes on!” 
appelerar till vår nyfikenhet och vi tar steget in genom 
entrén. 

För galabesökaren är byggnaden en entré till 
konserthuset, men för torgbesökaren blir entrén en scen 
i sig själv. Här inbjuds man att inta scenen som under en 
dag får funktionen Hötorgets Speakers Corner. 



FASAD 1:50 

SEKTION 1:50

PLAN 1:50 

THE STÅL GOES ON 
Besökaren upplever en entré med galakänsla och tydlig 
koppling till platsen med associationer till torghandel och 
det publika rummet där alla fritt får uttrycka sig. 

Entrébyggnaden består av en tunn stålkonstruktion vars 
insidor kläs med en duk av bearbetade uttjänta spirorör. 
Detta i kombination med byggnadens snedställda väggar 
skapar en perspektivkänsla för besökaren och en effekt av 
förväntan när man rör sig mot huvudingången. 
Perspektivkänslan förstärks i form av ”röda mattan” som 
fungerar som en förlängning av entrébyggnaden till kon-
serthusets foajé. Efter det att samtliga galabesökare har 
passerat entrén kan den fritt användas av torgets 
besökare som en ”open-mic”, ”speakers corner ” eller 
andra uppträdanden. 

När galabesökaren lämnar festen blickar denna först 
utöver entrébyggnadens tak med dess blå stålkonstruktion. 
Besökaren står nu ”back-stage” redo att kliva ut i en annan 
scen; det offentliga rummet med torget i fokus. The show 
goes on efter galan! 

Böljande mönster i markbeläggning

Röd matta i paviljong som 
fortsätter upp i trappa

Svagt sluttande ramp 
som ansluter till bef. 
trappas andra steg

13 500 mm

2 500 m
m
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BÄRANDE KONSTRUKTION LACKAS I EN BLÅ KULÖR

DUKENS SPIRO-RÖR VARVAS MED; 

VARANNAN OBEHANDLAD OCH 

VARANNAN MÅLAD I EN RÖD KULÖR
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ENTRÉBYGGNADENS FYRA SIDOR BYGGS 
SOM REGELSTOMME MED VKR 50x50 MM. 
DEN BÅGFORMADE ÖVERLIGGAREN TILL-
VERKAS AV 50 MM BRETT PLATTSTÅL. 

RAM I FRAMKANT OCH I BAKKANT
BESTÅENDE AV BALK OCH 4 
PELARE BYGGS I VKR 100x100mm 

DUK BYGGS AV ÅTERBRUKADE SPIRORÖR:
- RÖR ”SLÄTAS” OCH MÅLAS
- RÖREN NITAS SAMMAN
- MONTAGE PÅ STÅLSTOMMEN

MELLANVÄGGARNA STABILISERAS I 
SIDLED MED HJÄLP AV 5 
LÄNGSGÅENDE VKR 50x50mm 

”TAKKONSTRUKTION”

”MELLANVÄGGAR”

”DUK”

”RAMAR”

MONTERING 

1. Entrébyggnaden konstrueras så den kan fraktas i plana delar alt. i sin helhet
2. De fyra mellanväggarna svetsas samman på fabrik
3. De två ramarna svetsas samman på fabrik 
4. Takkonstruktiones VKR-profiler fraktas som lösa delar. 
5. Samtliga delar förbereds med gänga och bult för montage på plats. Ram och takkonstruktionens VKR 
skruvas i mellanväggar. 
6. Duken monteras på insida stålkonstruktion på plats.  

DEMONTERING / ÅTERBRUK 

Efter galan används entrén ytterliggare ett tag för scenrum för torgets besökare. Därefter föreslås 
den att åka på turné och lånasut som pergola i park, utkiksplats vid en sjö, vindskydd eller som 
utescen. The show goes on!

Slutligen demonteras den och materialet återgår till nytt byggnadsmaterial - THE STÅL GOES ON!
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