
Lugnet Före Stormen

‘‘Den står där stabil men samtidigt lätt som en fjäder, en fragment av det oändliga vattnet som pulserar i det öppna blå. Det horisontella rörelsen bryter av de 
korintiska kolonnerna och skapar dynamik och spänning. Belysning från undersidan får vågorna att bli till liv samtidigt som det hamrade och bockade stålet blir 
reflekterande likt när ljuset träffar vattenytan och skapar refraktion. Betraktarens nyfikenhet väcks av de miljoner detaljer som skapas av stålet och ljuset i en 
symbios. Trots det utstrålar rumsligheten ett lugn. Portalen är som ett förspel innan vad som komma skall i vad Ivar Tengbom själv kallar Det röda hjärtat. I just den 
salen pågår stora tillställning och spektakulärt ljudspel där mängder av människor möts i en fantastisk harmoni. Därför är denna portal ett lugn före en dramatisk storm.’’



Lugnet Före Stormen

Koncept
Idén med byggnationen är att skapa ett formspråk där man visar även stål 
kan vara ett material för att illustrera rörelse, lätthet och mjukhet, vilket 
istället många gånger förknippas med det motsatta. Det handlar om att på 
ett optimalt sätt visa stålens möjligheter och dess mångsidiga användbarhet 
på ett vackert och skulpturalt sätt där funktion och estetik går hand i hand 
med enkel konstruktion och genomförande. Många får plats under det stora 
taket och rumsligheten bjuder in till samtal och ljuset ger likaväl en känsla 
av välkomnande som trygghet under dygnets mörka timmar. 

Inspirationen till vågorna kommer från Stockholm och all dess vatten som 
omringar staden. På ett sätt är byggnationen en hyllning till sjöar, hav och 
natur som generellt har en viktig del i den svenska kulturen. Dessutom är 
det viktigt att byggnationen inte kör solo för sig själv men istället väver 
samman med det blåa konserthuset bakom. Det är viktigt att de båda 
elementen framhäver varandra och att byggnationen inte på något sätt skulle 
skymma när betraktaren står framför. Vågorna som illustreras av taket och 
dess struktur samspelar fint med den blåa fasaden likt ett målarduk som 
ytterligare förstärker känslan av vatten. Även den horisontella linjen bryter mot 
de vertikala kolonnerna vilket skapar spänning även från en längre distans.
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Hamrad samt bockad plåt.
UPE dimension 160.
Gjutet betongblock 

Hela byggnationen är uppfört i tre delar där tak, fot och balk skruvas 
lätt samman på plats och underlättar för ner och upp montering.

Eftersom både taket och balkarna är stora i sin dimension kan de 
lättare återbrukas i nytt sammanhang.
Betongen kan krossas och återvinnas som ballast i ny betong eller 
fyllnadsmaterial.

Byggnationen är ej målad på grund av att framhäva just det vackra 
och råa i stålet. Dessutom sparar vi på miljön. 

Bild Plåt, Stål och Betong

Återbruk



Lugnet Före Stormen

3,5
 m

9,5 m

4 
m

A

APLAN 1:50

FASAD 1:50 SEKTION A-A 1:50

D1

D2

Taket bearbetas genom hamring och bockning av plåt till önskad form. Mindre bitar plåt kan 
svetsas samman om svårigheten uppstår att hitta en enda stor skiva. Taket putsas till en glansig yta.
Balkarna består av standard obehandlad UPE av dimension 160.
Betongfoten gjuts i formar för att anpassa till den lutning som finns på angiven plats.
Belysning ska vara stark nog att illuminera hela taket.

Konstruktion


