
PLATS & IDÈ

Hötorget har det mesta man kan önska sig från ett torg - torghandel, folkliv, saluhall 
och kultur i olika former. Dessutom så har man i konserthuset en monumental och 
på samma gång festklädd fond med statyerna som höjer atmosfären ytterligare ett 
snäpp.
Denna lilla paviljong blir både ett riktmärke och en mötesplats som tar fasta på den 
livliga atmosfären som finns på torget och bildar olika slags spännande rumsligheter 
där man kan bestämma träff eller ta en paus för en stund. 

FORM & UPPLEVELSE

Strukturen har lånat sitt formspråk från fontänen, som är en flärdfull och celebratorisk 
typologi som är synonymt med torg och fest, vilket är passande för Arkitekturgalan.
Precis som vattenstrålar från en fontän både kan vara avskärmande och genomsiktliga 
så uppleves dessa knippen med armeringsjärn på samma sätt.
Det är en uppvisning av stålets styrka och lätthet, där armeringsjärnet som är 
ryggraden i de flesta konstruktioner får spela huvudrollen. Beroende på var man står 
så ökar eller minskar transparensen och rastrerna ger en fin skuggverkan som ständigt 
förändras under dagen och som är tacksam att belysa om kvällen.
Det vågmönstrade stenbeläggningen rimmar också väl med paviljongens form. KASKAD



STRUKTUR

Vitlackerade armeringsjärn skjuter ut från en stålfot som 
fixerar järnen och sprider sedan ut sig i två större och två 
mindre bågar innanför den tillåtna volymen och landar i en 
stålplåt som låser järnen och som samtidigt håller dem på en 
jämn distans från varandra. Se detalj.
Armeringsjärnen på de bägge större bågarna är böjda
 identiskt, likaså de två mindre bågarna och är förflyttade med 
en grad för varje järn.

KOSTNAD 

Varje båge består av 50 st armeringsjärn var. Totalt 200 järn.
De två större bågarna använder fulla 12meters längder på järnen (10 mm i 
diameter) vilket är ett standardmått, de två mindre har 9 meter långa järn, vilket 
ger fullt användbara 3 meters kapbitar för återbruk.
Varje 12-meters järn kostar ungefär 70 kronor styck. Vilket för dem ger en 
blygsam materialkostnad på endast 3500 kronor. 
Den specialritade stålfoten i mitten och de stålband som järnen sitter i på ytter-
kanterna samt ev. ytterligare låsning har därför ett rejält utrymme i budgeten.
Armeringsjärnen kan senare återanvändas som armering och resten återvinns.

MONTERING

Stålfoten sätts fast i mitten av den tillåtna volymen, sedan träs var 
och ett av armeringsjärnen ned i foten.
Därefter så sätts de andra ändarna ned i den böjda plåten där de 
träs i skåran som plåten har. Denna plåt kan förses med ytterligare 
en enkel låsning om så önskas.
Markplåten fästs sedan ned med vita märlor på lämpliga avstånd 
ned i jorden mellan markstenarna.
För bågarnas stabilitet så behövs även en låsning/distans mellan 
armeringsjärnen i mitten av varje båge. Detta kan ske ex. med en 
mindre distansplåt.
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Sektion A-A med genomskärning genom stålfoten.

Fasad mot Konserthuset

Principdetalj distansplåt med låsning

Principdetalj stålfot där armeringsjärnen träs ned.
Varje järn är 10 mm i diameter och varje skåra är 550mm 
bred. 
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