
Två uppstickande stålkonstruktioner fångar omgivningens 
uppmärksamhet på Hötorget och lockar besökare mot 
Konserthuset. 

Deras rundande formspråk leder i en mjuk rörelse besökaren 
mellan de två volymerna fram till konserthusets trappa. De 
två volymerna bildar rumsligheter på det öppna torget och 
skapar samtidigt ett intimt förrum mot konserthuset. 

Volymerna har skärmar av sträckmetall vilket skapar 
intressanta siktlinjer och en kombination av kontakt och 
avskildhet mellan de olika rumsligheterna. Rumsligheterna 
har olika storlek, riktning och karaktär vilket ger möjlighet 
till spännande möten mellan galabesökare och allmänheten 
som rör sig över torget. 

Konstruktionens samspel mellan material och utförande 
förstärks av det varierade ljus- och skuggspel som uppstår 
när de olika ytorna ljussätts. Friskt Bågat!



De båda bågarna har givits skärmar av sträckmetall. Skär-
marna förstärker bågarnas inre rum, samtidigt som sträck-
metallens semigenomsiktliga egenskaper skapar kontakt 
och möten mellan de olika ytorna. Det ger en spännande 
interaktion mellan besökare på platsen.

RUMSLIGHETTRANSPARENS RÖRELSE
Bågformerna skapar olika rum. Ett större rum vänder sig mot Konsert-
huset och Orfeusgruppen och blir den naturliga paus- och mingelytan 
under galan. Rummet är både intimt och monumentalt med Konsert-
huset och Milles staty som fonder. Ett mindre rum är vänt mot söder 
och Hötorget. Det ger möjlighet till en avskild paus från galan, samti-
digt som riktningen mot torget bjuder in till publik användning. 

Konstruktionernas mjuka bågrörelse lockar besö-
kare från alla riktningar mot bågarnas mötespunkt. 
Dragningskraften förstärks av att bågarnas spetsiga 
horisontella avslut möts i detta möte och tydligt pekar 
besökaren mot Konserthusets entré. 
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• 8 mm stålskivor delas. Största skivan är 0,37 x 3m. 
Ovandelen skärs ut med kurvatur. 

• Slitsar vattenskärs på 6 ställen per vertikal skiv.a

• Plattstål och upplag för bänk svetsas på dessa och 
svetsas ihop med ovandelen.

• Sträckmetallen bockas enligt kurvaturen och 
punktsvetsas fast i plattstålen

• Modulen varmförzinkas och en värmebehandlad böjd 
limträskiva skruvas fast underifrån i förborrade hål.

• En större modul med bredden 1,5m fungerar som en 
högre bänkskiva

• En mindre modul med bredden 1m fungerar som 
sittplats för en eller två personer

• I modulen kan intressanta möten och nyfikenhet för 
arkitektur uppstå. 

• Mellan bågarna skapas rum för paus och mingel.

• Modul 1 lyfts av transport och säkras tillfälligt

• Modul 2, 3 osv bultas på, och säkringen kan tas bort 
när strukturen är stabiliserad

• motageslitsarnas höjd tar upp höjdskillnader i marken

• 1 – modulerna fungerar ensamma som möbler i park/
gård med markförankring

• 2 – Strukturen monteras med fri placering av bågarna 
på ny eller olika platser

• Modulernas svaga kurvatur gör att de ingående 
komponenterna bidrar till att öka styvheten i deras 
svagt böjda format. 

• Tillsammans bildar de större helheter i form av 
hästskoliknande bågar som stabiliserar de två 
strukturerna.

• Tyngsta modul ca 380 kg
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