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På ett lekfullt sätt men med en grund av allvar reflek-
terar strukturen konserthusets klassiska gestaltning i 
en modern tolkning samtidigt som den hyllar stålets 
mångsidighet och spänst när det här får lysa som både 
konstruktion och utsmyckning. 

Förslaget manifesterar stålets mångsidighet men också 
dess egen inneboende skönhet och leder på så vis in 
betraktaren i reflektioner kring stålets singulära beskaf-
fenheter och dess naturliga cirkulära potential. 

Styrkan med stålet är att det kan smältas ner och bli 
som nytt, att alltid kunna förändras och återskapas i nya 
former och gestaltningar. Detta är något som skett så 
länge stålet har använts och det är denna historia som 
lyfts fram genom att ge stålet en klassisk paviljong som 
hyllar historien och stålets urpsprunglighet och urkraft.

Pelarens kapitäl smyckas ut med pressad metallskrot 
för att lyfta fram och upphöja det eviga i stålets cirku-
lära egenskaper. Genom att smälta samman skrotet i 
samma  arkitektoniska element som konstruktionsstålet 
accentueras relationen mellan återbruket och stålets 
användbarhet. 

Genom att låta vanligt konstruktionsstål anta skepna-
den av klassisk arkitektur hyllar paviljongen inte bara 
Konserthuset och platsens historia men låter sig också 
användas som en klassisk paviljong som kan rymma en 
skulptur av metallskrot som berättar om stålets krets-
lopp. Det återvunna stålet förstår man, finns i själva 
konstruktionen och överallt. Det är allra främst genom 
nedsmältningen som metallen är en så självklart åter-
brukbar resurs.
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Konstruktionen utgörs i huvudsak av IPE (80-240) balkar 
samt sinuskorrugerad aluzinkplåt och väger totalt 3000 
kg fördelat på 20 punkter de största elementen väger 
400kg vid montage. Konstruktionen kan antingen bultas 
i lastutjämnande metallplattor eller bultas i specialgjut-
na betongfundament eller standardfundament vilket 
medger att markojämnheter kan hanteras.

Delarna beställs kapade från grossistens standards-
ortiment och delar svetsas samman och förborras på 
verkstad. Montering sker med kran och delarna bultas 
och skruvas ihop. Materialkostnaden uppgår till unge-
fär 50,000 och för svetsning och montering samt frakt 
finns 50,000. Gestaltningen medger en stor flexibilitet 
i skalbarhet för anpassning till budget med bibehållet 
koncept. 

Pelarna består av IPE 200 balkar med sinuskorrugerade 
plåtar svetsade i sidan, så att en reliefverkan skapas 
som imiterar uttrycket på klassicismens pelare. I kapi-
tälen som består av kapade tvärgående IPE 240 bal-
kar kan tomrummet utsmyckas med metallskrot så att 
de konnotationer som berättar om relationen mellan 
konstruktionsstålet och återbruket blir genuina kompo-
nenter i en arkitektonisk helhet som manifesterar dessa 
relationer. Så hedras även det klassicistiska bruket av 
ornament, som inte minst återfinns i Konserthusets fan-
tastiska arkitektur, på ett lekande och fantasifullt sätt. 

Den batteridrivna LED-belysning monteras på insidan 
av pelarna för att ge ljus över insidan av strukturen på 
pelare såväl som tak och på marken. Pelarna svetsas 
samman med kapitäl och den korrugerade plåten samt 
ändplatta på verkstad. 
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