
Orgel förflyttar musiken från konserthusets salar ut till torget, där vi tar en paus och möts  och samtidigt  
skådar stålets potential  och ytterligheter från att vara starkt och fast, till att vara lätt och resonant.  De 
styrande principerna för gestaltningen kommer från en lek mellan Konserhusets egen orgel och den klassiska 
arkitektur där pelarstoderna transponerats till de vertikala element som Orgel utgör. Sett rakt framifrån 
bildar stålet en ståtlig krona i stadens centrum, men  plötsligt bryts det strama  upp när en vindpust blåser 
över torget och orgeln  börjar spela av sig själv med sina dova beslöjade toner. Gränsen mellan inne och ute 
har suddats ut. Många skyndar till platsen av nyfikenhet. I mittskeppet kan man ana silhuetten av ett hus -  
entrén till 2020 års Arkitekturgala. 



Återbruk

Tillgängliga standardprodukter har fått styra konstruktions
lösningarna. Profilerna hittas i grossisternas  standardsorti-
ment, men kan också finnas bland stålspill, återvunnen eller 
återbrukat stål. Efter användning monteras modulerna ner och 
återgår till sin originalform för att kunna brukas på nytt. 

Stålet

På dagen utgör den blå konsertbyggnaden en vacker fond till 
vardagsliv och torghandel, men den här aftonen hörs dova 
beslöjade toner från de vertikala stålelementen som skapar ljud 
med hjälp av vinden. Stolt reser sig de 97 piporna framför 
konserthusets byggnad där vardagens brukstål visar upp sin 
mångfald, höjd och auditiva förmåga. 

Konstruktion

Tunnväggiga rektangulära fyrkantsrör EN 10305-5 (DIN 2395) 
utgör de vertikala elementen/ orgelpiporna i konstruktionen 
som är fast svetsade i ett horisontellt liggade fyrkantsstål. 
Mellan varje stålpipa finns en mellandistans som är tillverkad 
av samma fyrkantsprofil som återfinns i piporna. Mellandis-
tanser, tvärbalkar samt pipor svetsas samman till 6 individuella 
mindre moduler och blir på så vis lätta att hantera och frakta. 
De båda flyglarna skruvas fast med två robusta gängade bultar 
i anslutning till mittskeppet och skapar på så vis en större enhet. 



Material

Tunnväggiga rektangulära fyrkantsrör EN 10305-5 (DIN 
2395).  
Dimension 20x 10x 1,5 L-6 m.

Kallvalsad stålplåt 0.75 x1.0 m DC01 används till taket. 

2 Bultar, 2 gängade rör, 2 mellanlägg, 2 låsbrickor.

Flyglarnas längder
2.50 m 
2.40 m
2.30 m
2.20 m
2.10 m
2.00 m
1.80 m
1.70 m
 

Mittskeppets längder
2.00 m
1.90 m
1.80 m
1.70 m 
1.60 m
1.50 m
1.00 m
0.50 m
0.25 m

Mellandistansernas längder
0.10 m höjd
0.20 m bredd
0.10 m djup 

Tvärbalkarnas längder
1.5 m

Takplattornas längder
 0.75 m längd 
1 m bred

Stödben standard

Varje modul skapar en enhet som går att montera ner och 
fraktas bort för att sedan sättas upp på en annan plats. 

4. Mittskepp/ Modul 1

5. Mittskepp/ Modul 2

2. Främre flygel 1/ modul 1

3. Främre flygel 2/ modul 2

8. Tvärbalk

1. Takplåt

9. Mellandistanser

10. Bultar 

11. Stödben höj sänkbara

12. Led light belysning batteri

7. Bakre flygel 3/ modul 3

6. Bakre flygel 4/ modul 4
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