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Stål. Var möter den genomsnittligt medborgaren vanligtvis 
materialet stål i byggnadssamanhang? I pelare, bjälkar, 
industrilokaler, broar, cortenstål? Det är lätt att få intrycket att 
stål är ett tungt och bastant material, ofta mörkt eller rostigt. 
Men är det hela sanningen? 

En av de vanligaste användningarna av stål är som armering 
inne i betongkonstruktioner. Vad händer om man synliggör 
denna ”osynliga” närvaron av stål i människors vardag? Kan 
man göra en lätt, nästan svävande konstruktion, som är ljus 
och transparent? 

Bågen består endast av två olika stålprodukter. Armeringsnät 
och rakstål, ihopsvetsade för att skapa en genomskinlig och 
transparent konstruktion. Färgen är vit för att öka kontrasten 
mot omgivningen och ge ett ljust och lätt intryck. Namnet 
kommer från den bågform som armeringsnäten bildar, sett 
från Hötorget. 

Den yttre formen är en tolkning av konserthusets form och 
närvaro på Hötorget. Konserthusets vertikala pelare finns 
representerade i de vertikala stålelementer i Bågen. Även 
konserthusets stora inbjudande trappa finns representerad 
i hur armeringsnäten är placerad i Bågen. Beronde på hur 
man närmar sig Bågen är den olika transparent. Närmar man 
sig den rakt framifrån sysns konserthusets ingång väl mellan 
raderna av stål. 

Uppåtriktad belysning kan med fördel placeras under Bågen, 
som en pendang till konserthuserts nedåtrikatde belysning. 
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Bågen 

Armeringsnät 7200. 120 cm x 320 cm. x 1

Armeringsnät 7200. 120 cm x 200 cm. x 1

Armeringsnät 7200. 120 cm x 160 cm. x 10

Armeringsnät 7200. 120 cm x 100 cm. x 2

Rakstål O 10 mm. 346 cm - 280 cm. x 210

Rakstål O 10 mm. 150 cm. x 28

Rakstål O 10 mm. 110 cm. x 49
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Komponenter Delar Återvinning
Bågen består endast av armeringsnät, och rakstål. Rakstålet 
svetsas fast i näten där två järn möter varandra. Den vita 
färgen bör appliceras efter svetsning. 

Ändarna av rakstålet är det som möter marken, vilket gör det 
möjligt med efterhandsjusteringar ifall underlager är ojämnt. 

Bågen består av tre separata delar, som monteras ihop 
på plats. Två delar som står på marken, och en som utgör 
överdelen av portalen. 

Från de undre delarna sticker det ut 40 cm nät inåt. Det är till 
för att ställa den övre delen på. För att den övre delen ska ha 
något att stå på bör små trekantiga plåtbitar svetsas fast där 
järnen möter varandra, totalt 28 stycken. 

Återvinningen av Bågen kan ske på, minst, två olika sätt: 

1. Materialet, armeringsjärn, har kvar sin ursprungliga form, och 
kan således återställas till armeringsjärn. Näten kan återställas 
nästan helt exakt så som de såg ut från början. Rakstålet 
behöver troligen klippas i kortare bitar, men har kvar sin 
ursprungliga funktion. Inte bara återvinning, utan återställning. 

2. Om man inte vill demontera Bågen, vad kan man fylla 
mellanrummen mellan armeringsjärnen med annat än 
betong? Liv? Bågen kan användas till att öka den biologiska 
mångfalden på en plats. Vilka växter kommer att slå rot inne i 
den? Vilka djur kommer flytta in? Insekter? Fåglar? igelkottar? 
Bågen får bokstavligen ett andra liv. 


