oas
Efter en lång färd genom öknen, en lång dag
på jobbet eller en livlig gala når du till slut fram
till vattenkällan. En plats för återhämtan. På
dagen hittar du hit genom solens blänkande
reflektioner, på kvällen genom vattnets tolkning
av månljuset.

mötesplats
Hötorget är likt en oas i staden. Den blå fasaden på
konserthuset, vågorna i marken och den gröna torghandeln
bildar tillsammans en samlingsplats för alla olika individer.
Varesig du är lejon eller giraff passar du in och kan ta en
välförtjänt paus.
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För att belysa stålets egenskap av att kunna återbrukas i all oändlighet, men
fortfarande behålla sin kvalité, har de efterföljande ringarna på vattnet
efter en droppe tillsammans med vattenkällans uppbyggnad tolkats till vår
stålkonstruktion “oas”. På Hötoget finner vi många olika fragment som kan
kopplas till denna glimmande mittpunkt av rostfritt stål. Stålets flexibilitet i
form belyses i alla dimensioner, inte minst i skålens kurvatur.

Solstrålarna reflekteras
i vattnet vidare till
undersidan av taket och
landar slutligen i ett
skimmer på marken.

Regnet, det landar på
det svagt lutande taket
och droppar vidare ner
i källan.

2460

2540

Plan
1:50

Månljuset (Fastklämda
lampor) lyser ner i källan,
vidare upp under taket och
även här slutligen ner på
marken runt omkring.
4000

Sektion A-A
1:50
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konstruktion & material

Tak

Rostfritt stål finns överallt i vår vardag och är känt för sin hållbarhet och
populärt på grund av sitt vackra utseende. Det är det material som återvinns i
högst grad, närmare bestämt 90 % av allt rostfritt stål återvinns. I princip finns
det inget rostfritt stål som är helt nytillverkat då det alltid kommer finnas
återvunna rester i omloppet.

Pelare

Återbruk
Hela oasen kan återvinnas eftersom samtliga delar är av rostfritt stål. Den kan
enkelt monteras isär och upp på en ny plats i staden.

Stöd

Fat

Mötet pelare-tak
löses med att en
gängrördel i förväg
svetsas fast i tak.

Stålpelaren kan
sedan enkelt
skruvas fast på
plats.

Resultat!

1.

2.

3.

Den centrala källans 3 delar
svetsas samman i förväg
och lyfts enkelt på plats.

Pelarna kan bytas ut till andra
längder beroende på underlag.
I vårt förslag är de anpassade
efter lutningen på torget.

Rostfri stålplåt
20 mm

Gängat rostfritt
stålrör

Propp

Del 1 och 2
sammansvetsade

Samtliga delar
sammansvetsade. En
tyngd/tjockare del i
botten på del 3 medför
extra stabilitet

Gängad fläns
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