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Konserthusets höga symmetriska pelare annonserar den pampiga 
byggnaden. Den generösa trappan leder besökaren fram till 
de välartikulerade portarna. Hur gör man då en tillfällig entré 
som tillför något till ankomstupplevelsen och inte motverkar 
konserthuset självklara närvaro?

Ridån är en lätt, lekfull och nästan osynlig paviljong. Remsor 
av tunna färgglada stålnät hänger i en nätt ramkonstruktion.  
Gravitationen skapar en tunn ridå av mjukt stål som pulserar i 
luften och förändras med ljuset. Skuggorna talar samma lekfulla 
språk som Hötorgets gatstens. 

De millimetertunna stålvajrarna ständigt smälter samman och 
drar isär och bjuder besökaren på nya intryck medan hon närmar 
sig galan. Väl framme bjuder de hängande metallremsorna till 
interaktion och nyfikenhet. Man kan gå under dem, kliva genom 
dem och till och med sätta sig och gunga i dem. Paviljongens tre 
öppningar förstärker Konserthusets tre centrala entréer. 

När priserna har delats ut och gästerna har lämnat festen, 
monteras paviljongen varsamt ned. Precis som alla frukt- och 
blomsterhandlare på Hötorget, packar även arkitekterna ihop sitt 
och lämnar platsen.

RIDÅN Vy från hötorget mot norr.

Folkliv och handel på Hötorget. Bild: Stockholms stad.
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• 1. Stålarmeringsnät, rutstorlek 75 x 75, 
tjocklek 5 mm. Armeringsnät åter-
används som armering i våtrum för 
uppstyvning av bjälklag och undergolv. 
Totalt 24 m2

• 2. Stansad vinkelprofil, 35 x 35, tjocklek 18 
mm. Skruvas i hålprofil. Längd 1m. Kapas till 
standard längd  för att underlätta återanvändning.        
Total  24 m.

• 5. Kallformad hålprofil 50 x 50, tjocklek 5 
mm. Totalt 128 m. Varav 104 m (pelarna 
och alla tvärgående profiler) kommer att 
kunna demonteras i så gott som ny skick 
tack vare den skruvfria kopplingen.

• 3. Instickskoppling, PA, varmförzinkad 
stål kärna. Möjliggör skruvfri koppling 
av hålprofiler utan lim. Demonteras och 
återanvänds. 2 typer enligt ritning. Total 52 st.

• 4. Putsnät, standardprodukt tillverkat av Ø 
1 mm galvaniserad ståltråd. Maskstorlek 
19x19. Beredd 1 m. Totalt 58 m. Fixeras 
med bricka och skruv på vinkelprofilen 
i både änden. Förekommer i fyra olika 
längder: 6,5 m, 5,5 m, 4,5 m och 3 m 
och målas i tre kulörer enligt vänster. 
Kulörerna kan förstärkas genom att 
lämplig ljussättning av näten. Ljussättning 
undersöks i nästa skede. Återanvänds som 
putsbärare efter demontering.

• 6. Bottenskruv för att kompensera för 
torgets lutning (2%). Standardprodukt. 
Justerbar ca 45 cm. Totalt 26 st.

Material och återbruk
Paviljongens totala livslängd är 19 timmar. Istället för 
att hitta nya användningsområden för entrén efter 
arkitekturgalan, har återbruket av dess beståndsdelar 
varit i fokus. Paviljongen består av standardprodukter 
som finns i de flesta byggvaruhus. Dessa har satts 
ihop med hjälp av kopplingar som samtliga går att 
montera isär. Svetsning och limning har valts bort och 
håltagningar har minimerats. Gravitationen skapar 
vacker och tillfällig form. 

Paviljongen lånar material och lämnar sedan tillbaka 
dessa för återanvändning i sin ursprungsändamål. De 
hängande putsnätsremsorna blir putsbärare i en fasad 
och armeringsnätet förstärker ett sprucket golv i en 
badrumsrenovering och över 100 m stålrör kan lämnas 
tillbaka till stålgrossisten i nyskick. Lätta material har 
prioriterats för att möjliggöra detta snabba övning i 
cirkulärt byggande och ekonomi.
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Referensbild: restaurang Masa i Bogota. Studio Cadena.


