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“GÖMT MEN ALDRIG GLÖMT”
Armeringsnät ser man ofta liggandes i högar på byggarbetsplatser, men vart tar de vägen under
arbetets gång? Från en dag till en annan är de försvunna. När bygget är färdigt ser de inte dagens
ljus igen förrän huset rivs. Inkapslade och gömda i betong står de där och uppfyller sin funktion som
konstruktiva element. De finns där men de syns inte.
Går det att använda sig av något som har en så specifikt konstruktiv funktion till ett tilltalande estetiskt
byggnadselement?
Förslaget utnyttjar armeringsnätets uppbyggnad för att skapa en tredimensionell verkan. Enligt nätets
princip där järn i lodrät riktning läggs utanpå järn i vågrät riktning bildas ett rutnät med ett distans.
Distansen i kombination med armeringsnät med olika storlek på rutnät bildar ett djup och ett mönster
i portalen. Från olika vinklar får konstruktionen nya uttryck, från ett håll känns den luftig och lätt och
från ett annat är den närmast helt solid. Portalens konstruktion följer markens lutning, men likt
konserthuset står den stabilt med vågrät överkant. Förslaget samspelar och svarar till konserthusets
strikta upprepning och noga uttänkta dimensioner. Entrén funger som avskärmning mot vimlet på
Hötorget samtidigt som den med dess transparens bjuder in besökaren till galan. En portal som
främjar platsens ursprungliga flöden men också skapar en ny riktning och nya vägval.
Förslaget visar på hur enkelheten, upprepningen och symmetrin i armeringsnätet skapar många
möjligheter både konstruktivt men också estetiskt. Istället för att gömma stålet i betong blottas rosten
och materialiteten belyser det vackra i det råa. Efter årets arkitekturgala är det som varit glömt aldrig
mera gömt.
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Portalen är uppbyggd ett system av h-balkar, balkarna utgör konstruktionens ramverk och struktur.
Armeringsnäten vilar i ramen och kilas fast mellan färdigmonterade valv som består av tre h-balkar
tillsågade och sammansvetsade. I förslaget nyttjas standarddimensioner på h-balkarna som ”passar i”
varandra, (yttermåttet på HEA 160 passar i innermåttet på HEA 180), vilket möjliggör montering på plats
utan svetsning. Minimal åverkan görs på armeringsnätens standardmått, vilket möjliggör återbruk i traditionella byggsystem utan större handpåläggning. HEA-balkarna kan efter galan återbrukas som de är i
korta dimensioner alternativt smältas ned och återvinnas.

Materialåtgång:
HEA 160 – 43 meter
HEA 180 – 23 meter
Halvnät 2450 x 2250 5mm
100mm x 100mm rutor – 45st
200mm x 200mm rutor – 72st
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