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DEKONSTRUKTION SOM FRAMTIDENS KONSTRUKTION
ARKITEKTURGALAN 2019 / STEEL RACE REUSE 72h
Cirkulärt byggeri er framtidens byggeri, och det startar på ritningsbordet. Via att designa till konstruktion/dekonstruktion, och nytänka sättet våra byggningar konstrueras
på, kan användandet av våra knappa resurser reduceras betydligt och göra C02-avtrycket vid återvinning mindre. Med ett modulärt, stabilt system, prefabrikerade elementer, minimal bearbetning och mekaniska samlingar utan bindemedel, kan verk byggt upp omkring konstruktion/dekonstruktion enkelt återanvändas, transporteras,
omstruktureras och sättas upp ett på ny plats. Detta formar grundlagen för entrépavillonen, dens konstruktion och uppbygning - Assembly / Disassembly arkitektur.
När man kommer från Kungsgatan, rundar hörnet på Konserthusets bastanta och stoiske byggning, blir man mött af en struktur, inramad i en form lika så bestandig som
Konserthuset själv. Ett kubisk grid, utformat av langa, slanka stålrör, står lätt i sin geometriske form framför ingången till Konserthuset, med de stora pelar-ordningen som
rytmisk stöttar längs med den breda trapp, och den stora, öppna plats, Hötorget. När kroppen, och blicken, vänder modtbyggningens framsida, ändrer kuben karaktär
och avslöjar en skåra, som bryter genom den taktfasta konstruktion. Skåran själv ändrar löpande form medan man vandrar, från hörnet, till front, runt och tillbaka igen. En
lätt genomskinlig struktur och ett taktfyllt uttryck övertar, var det förr var en tät mur av rör – intill strukturen igen har blivit en ogenomtränglig fasad, hållt samman av vita
kryssamlinger, var stålstängerna möts.
Precis denna dubbeltydighet som beskådaren vill uppleva genom rörelse, skiftet från geometrisk till organisk, understöttar materialets egenskaper, som ett bärande konstruktionselement - och ett estetiskt.
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PROCESS

TEKNISK BESKRIVELSE
Stålstrukturens grid består av 2 standard stålelementer från Stena Stål och BE Group. Det är företaget så lite bearbetning vid elementerna som möjligt för en bättre möjlighet till återbruk, exempelvis till stativer, trappkomponenter, räcken eller fasadbeklädning.
Konstruktionen är uppbyggd av ett grid á 200 x 200 mm med Ø6 mm rundstål. De tre olika grid-samlingar, som håller konstruktionen i spänn är skurna á 70 mm eller 35 mm
långa rör, som omfamnar rundstålstängerna, med en Ø8 mm, och en väggtjocklek på 1,5 mm. Samlingarna är samlade med en boltning, så det inte behövs bindemedel.
Samlingarna är tunnt lackerade i vitt för att förstärka ljuskällornas ljus. Hela konstruktionen står på det lodräta rundstål, och kan justeres i höjden i förhållande till grunden,
och kan därmed anpassas till gällande site. Vid nedmontering, kan det skiljas från varandra, samlas komprimerat och enkelt transporteras vidare till en ny offentlig plats,
event eller festival, efter bruk.
Kuben måler 2,5 x 5,9 meter og består af 2 stålelementer:
Stena Stål: Svetsade kalldragna precisionsstålrör – runda (SS-EN 10305-2 E235) - 8,0 x 1,50 mm.
BE Group: Rundstång S235JR EN10025 (CE) - Ø 6 mm.
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