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ENTRÉ

Ljud är mekaniska vågor vars frekvenser faller inom intervallet för 
hörsel. Förslaget kommunicerar ljudets elastiska svängningar med 
en stålkonstruktion i böljande former. Ljudvågorna av stål refererar 
till melodierna och musiken i Konserthuset. Installationen välkomnar 
besökarna med dess mjuka former och skapar en entré till arkitekturgalan 
som går att uppleva både nära och på avstånd. 

Förslagets böljande former visar hur det hårda materialet stål går att 
konstruera så att det upplevs mjukare. Installationen uppfattas som 
en sammanhängande volym vid betraktelse från sidan och ovanifrån i 
Konserthusets trappa. Ljudvågorna som är uppbyggda av tunn plåt gör 
att besökaren vid ankomst från Hötorget ser dess lätta silhuett. På så sätt 
framträder materialet med olika tyngd. Från sidan tyngre och rakt framifrån 
med en lätthet. Det visar på stålets olika egenskaper. 

Besökaren gör entré till galan genom de tre förskjutna ljudvågornas 
största båge och upplever vid passagen stålets råa bearbetade yta på 
nära håll. 

Efter galan monteras installationen ned 
och fraktas till en annan plats. Den kan 
återanvändas och monteras upp vid andra 
tillfällen, alternativt smältas ned och bli till 
nytt stål.

Inspirationsbild ljudvåg Skiss

Aksonometri av de tre ljudvågorna som bildar entrén.

EFTER ARKITEKTURGALAN
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TEKNISK BESKRIVNING

Princip för hur kortare 
sektioner kan staplas 

under transport.

Principritning för montering av 
sektionerna.De olika delarna bultas 
fast i en tjockare stålplatta på 12 
x40x60 mm för att ge stabilitet.  

Två alternativ på hur konstruk-
tionen kan indelas i sektioner under 
tillverkning och transport, som 
sedan monteras ihop på plats.

Plåtens totala längd innan bockning.

De tre ljudvågornas placering i förhållande till varandra, där den mittersta placeras 
spegelvänt mot de två yttersta för att skapa en förskjutning.

Ljudvågens geometri är uppbyggd av cirkelslag från cirklar med fyra 
olika diameter som sammanbinds av raka linjer. 

Installationens konstruktion byggs upp utifrån 
varmvalsad bandplåt i skivor på 3000 x 1200 mm 
med en tjocklek på 4 mm. Skivorna kapas så att 
de får en bredd på 600 mm i varierande längder. 
Plåten svetsas ihop och bockas till de indelade sek-
tionernas längd. Därefter borstas plåten så att den 
får en homogen, matt och grov yta för att dölja 
eventuella märken som kan uppstå vid bocknin-
gen och sammansvetsningen.

LJUDVÅGENS GEOMETRI

LJUDVÅGENS PLACERING
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