
Konserthuset av Ivar Tengbom från 1926 är för de flesta 
Stockholmare en av huvudkomponentera i bilden av Hötorget.  
Med en stomme i stål, klädd i tegelsten och betong, målad 
i den karaktäristiska coelinblå färgen och med sin klassiska 
indelning är byggnaden ett av de främsta exempel på Swedish 
Grace-stilen. Förslaget väljer att placera sig inom de två 
mittersta pelarna av Konserthuset. På avstånd ställer den 
tydligt in sig i Konserthusets pelarindelning, och tätt inpå 
bjuder den in till en arkitektonisk upplevelse och antydan till 
vad byggnaden och Arkitekturgalan 2019 erbjuder. Strukturen 
vänder sig åt två håll: mot PUB-huset och Hötorget, dit även 
byggnadens huvudfasad vänder sig, samt mot Kungsgatan där 
det naturliga rörelsemönstret på torget löper. Detta möjliggör 
passage från två håll och två olika sekvenser, en längs med 
och en genom. Båda två bjuder in till den röda mattan och 
uppför Konserthusets trappa. Förslagets estetik utgår tydligt 
från Konserthuset, men har även tagit inspiration i den 
modernistiska arkitektur som präglar Stockholm City.

Formen är enkel och precis, ett rutnät i vinkelstål och 
stålplåt, där stålets materialitet och smäckerhet artikuleras. 
Huvudpjäsen är takstrukturen som man som besökare träder 
in under och kan genom strukturen betrakta det ljusspel 
som skapas från Konserthusets strålkastare. Takstrukturen 
kan liknas vid lanterniner med ett överljus som reflekteras i 
stålets råa yta. I takkassetterna finns det möjlihet att placera 
belysning, vilket på avstånd skulle underlätta att uppfatta var 
entrén till galan är, men även ge  ytterligare ljusspel ovan.

Förslagets bärande idé är en byggsats med en inneboende 
flexibilitet. Efter galan kan strukturen plockas ned och monteras 
upp på annan plats, samt reduceras eller kompletteras i storlek 
men även sammanfogas i nya konstellationer. Systemet 
består av enkla standardprodukter och kan därför lätt byggas 
vidare på.
Förslaget visar på stålets konstruktiva möjligheter att bygga 
i nätta proportioner och strukturer. Det är handelsstål som 
används och viljan med förslaget är att lyfta stålets vackra  
råa, materiella egenskaper, och vilka nya former och strukturer 
som enkelt skapas då standardprodukter i stål sammanfogas. 
Stålprodukterna är hämtade från stålgrossister, där en kan 
tänka sig att de mindre bitarna till taket är spillbitar (om det 
finns att tillgå) och pelarna är nytillverkade, som också till stor 
del består av återvunnet stål. Beklädnaden till Arkitekturgalan 
relaterar till Konserthusets baldakin, men kan ändra skepnad 
på annan plats.
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Den yttre beklädnaden är en blinkning till de två baldakiner 
som finns på Konserthusets södra och norra gavel.

Konserthusets baldakin på norra fasaden.
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Stålet sågas och borras på förhand. På plats kan alla bitar 
sammanfogas (men även på förhand kan man sammanfoga 
större moduler) och gör det därför enkelt att frakta, bära och 
uppföra. Eftersom den är demonterbar och möjlig att montera 
upp igen är den enkel att uppföra på annan plats, komplettera 
med ytterligare komponenter och därmed uppstå i både större 
och mindre struktur men även en helt ny konstellation. Den 
kan bekläs med tak och större plåtar kan fogas mellan noderna 
och bilda väggar. Eftersom stålet är ett tåligt material kan den 
stå både utomhus och inomhus. Förslag på framtida platser 
för strukturen är parkmiljöer, skolgårdar och rastplatser.

80x80x8 mm
3000mm per bit, 96 lpm.
Används för pelare.
Borras och fästes med stålplåt i 
skruvförband.

Möjlig placering för belysning.

30x30x3 mm
500mm per bit, 94 lpm.
Används för sammanfogning.
Borras och fästes med stålplåt i 
skruvförband.

500x500x3 mm
Typ 1 94 st.
500x880x3mm
Typ 2, figurskuren, 32 st. 
Borras och fästes med vinkelstål i 
skruvförband.

Konstruktion och återbruk
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