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Stålet.
Om en verkligen vill ta återbruk i anspel under ett projekt krävs det att detta görs ända 
från start. Detta projektet började i research kring vilka ståldelar inom konstruktion som 
återbrukas mest, och bearbetas minst (inför nästa användning), och således säkert skulle 
kunna fortsätta sin resa snabbt och smidigt efter mässan. 
Balk HEA160 kom att bli det optimala vapnet.
Stark. Rå. Mäktig.

Huset.
För att knyta an till platsen, och det fantastiska konserthuset med allt vad det innebär, 
valdes en ljudvåg som inspirationskälla. Denna skall såklart representera all musik i 
huset, men även pulsen inne staden och allt folk som vistas här.
En vertikal och minimalistisk tolkning av en pulserande ljudvåg gick fint att låta möta den 
fantastiska portiken till konserthuset.

Balktakt.
Varje en av de tio balkarna består av tre sektioner. Mittensektionen blir upplyst i sitt 
hålrunm av fyra lampor uppifrån och fyra lampor nedanifrån. Två på var sida, mot och från 
konserthusets fasad. De lyser med en giftgrön färg och hålrummet som blir upplyst är pol-
erat blankt för att reflektera ljuset så mycket det går.
Balkarna kommer att på långt håll synas, lysa och dra till sig uppmärksamhet. För galans 
gäster kommer det bli en trevlig passage in till festen - öppen för den väg du själv väl-
jer. För folket ute på gatan kommer de för en dag sätta ytterligare lite liv till det re-
dan livliga torget.
Och när mörkret faller kommer de tindra spejsat mot sin mäktige granne.
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Två hållare med de färgade lamporna sitter placerade i 
de bägge skarvarna där balkarna möts. Mittpartiet av 
de tre delarna är 90 grader rätställt gente de andra 
två. Ljuset från lamporna färgar den polerade “nichen” 
i balken grön.

Balkarna är monterade i ett fäste med två rejäla sk-
ruvbultar. Fästet i sin tur är svetsat mot en två cm 
tjock bottenplatta i stål. Fästet kompenserar för lut-
ningen av marken och bottenplattan är delad i fem seg-
ment med vars två fästen för att lättare transport-
eras.

Bottenplattorna sätts på ihop på plats med nitar. 

En snabb kalkyl hos första bästa sto-
ra grossist gjorde att budgeten kändes 
ok.
Nytt material täcker uppskattnings-
vis knappt halva budgeten och förhop-
pningsvis finns det begagnat att tilgå!

Även spec på vikt (både punkttryck på 
plats och i lastbil), tillverkning-
smetoder osv har iaktagits och bör 
inte vara till några problem.
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