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1 VINKLAT ELEMENT UPPREPAS 8 GÅNGER SKAPAR STÄNDIGT FÖRÄNDERLIGA 
SILHUETTER OCH STADSRUM

STADEN OCH RUMMEN

Staden. Ständigt föränderlig. En myriad av platser 
och stråk. Takåsar som sträcker sig mot himlen. En 
kort promenad mellan husen, ibland bara ett par 
steg, ger helt nya vyer och upplevelser. Med hur små 
medel kan man återge denna rika känsla? Känslan 
av staden.

ELEMENTEN

Ett vinklat element upprepas åtta gånger. Placeras 
direkt på Hötorgets vackra stenbeläggning. Vrids 
och förskjuts. Mellan dessa element skapas på så vis 
stråk och mötesplatser / gator och torg. Allt eftersom 
du rör dig mellan och runt skivorna förändras 
rummen, siktlinjerna och silhuetten. 

STÅLET

Liksidiga galvaniserade vinkelstål 50x50mm svetsas 
samman till en skiva. Godstjocklek anpassas 
efter maxvikt samt beräknad belastning. Den 
korrugerade ytan ger ett vackert skuggspel och en 
styv konstruktion. Ett tjockare solitt sockelelement i 
stål ger vikt och stabilitet till konstruktionen. Detta 
monteras på ett ramverk som anpassas till markens 
lutning. 

MILJÖN

Den generella formen, modulariteten och 
användandet av standardprodukter gör att 
elementen lätt kan återanvändas. Antingen i 
sin helhet, tex. som väderskydd eller skylt- / 
utställningsplats eller i delar. Elen till belyningen 
alstras av solpaneler på de södervända överhängen.
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1. I sockeln integreras en energisnål LED-armatur som 
ger släpljus utefter väggen mot överhänget.

2. Plats för ev. utställningsmaterial.

3. Överhänget ger väderskydd och skapar en spännande 
silhuett som förändras när man rör sig runt paviljongen 
samtidigt som den fångar upp och reflekterar ljuset från 
sockelns armatur. Det ger även elementet extra stabilitet.

4. De södervända överhängen förses med solpaneler 
som levererar den el som behövs för belysnings-
armaturerna.

5. Elementen skapar genom sin placering och vridning 
många varierande rum i och stråk genom paviljongen. 


