- SÄG DET MED EN BLOMMA -

HEA 100

ARMERINGSNÄT

OSÅLDA BLOMMOR

HEA 200

KRYSSTAG, 2 ST UPE 80

SÄG DET MED EN BLOMMA
Ett ståltempel klätt i osålda blommor från marknaden på Hötorget. En enkel, men vacker,
konstruktion i stålets grundelement - balken. Målet är att låta stålet tala för sig själv, att bearbeta
materialet så lite som möjligt. Konstruktionen skall efter galan kunna skruvas isär igen och, likt
de återanvända blommorna, få nytt liv någon annanstans.
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BESKRIVNING

TEKNISK BESKRIVNING

Konstruktionen, ett litet tempel eller en pergola i stål, är inspirerad av
Konserthuset och dess pelarrad och är tänkt fungera som en första,
mer intimt mötesplats innan den mer storslagna byggnaden och
galan tar vid. De snedställda pelarna och balkarna, i obehandlat stål,
introducerar nya riktningar på torget men förhåller sig samtidigt till
vågmönstret i stenläggningen. De, från Hötorget, återanvända
blommorna fungerar som färgsättning och utsmyckning men även
som symbol för konstruktionens framtida återanvändning. Att hänga
blommor för att torka dem och ge dem ett längre liv har människan
gjort i hundratals år.

7 st pelare av HEA 200-balkar anpassas till torgets lutning och svetsas
fast på 1 m2 stora fötter av planplåt för att undvika stora punktlaster.
De två yttersta pelarparen förses med krysstag av UPE 80-balkar för
stabilitet i sidled.
Fackversktak av HEA 200-/HEA 100-balkar samt armeringsjärn
förborras samt provmonteras off site. Om konstruktionen svetsas
måste transporterbarhet tas i beaktning. Blommor pendlas fr
armeringsnätet enl sektion.
DIMENSIONER, VIKT OCH MATERIALKOSTNAD
HEA 200
HEA 100
UPE 80
Armeringsjärn
Planplåt
Blommor
Total

- 68 m
- 12 m
- 16 m
- ca 30 m2
- 8 m2
-

- 2800 kg
- 200 kg
- 125 kg
- 180 kg
- 320 kg
-?

- ca 55 000 kr
- ca 4000 kr
- ca 2500 kr
- ca 4000 kr
- ca 6000 kr
- Gratis(?)

- 3625 kg

- ca 71 500 kr

Tillkommande kostnader för ev. ytterligare material samt arbete och
transport bedöms rymmas inom budget.

3/3
GSEducationalVersion

- SÄG DET MED EN BLOMMA -

