
BIFROST

Bifrost, ett annat ord för regnbågen. Bifrost, den bro 
som i nordisk mytologi ledde från jorden till himlen. 
Bron hade tre färger och sades vara mycket solid. 

Orfeus som finns avbildad som skulptur av Carl 
Milles utanför konserthuset sträcker sig upp mot 

himlen. Upp mot regnbågen. Orfeus kunde med sin 
lyra tämja vilda djur, få floder att stanna och berget 
att flytta närmare. 

Berget har flyttats från gruva till torg och årets 
Arkitekturgala 2019. 
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BIFROST

Vi vill visa på stålets mångfald och egenskaper. 
Stålets dualitet. Lätthet i kontrast till dess tyngd. 
Färdig industriell produkt i relation till dess ursprung 
och den råa formen av järnmalm. Vi vill synliggöra 
och väcka intresse för stålet som material.

Med minsta möjliga materialåtgång spänner vi en 
båge av tunn stålplåt, 2,5 m x 12 m, från punkt A 
till punkt B. Vi förankrar bågen i platsen genom 
stora stenumlingar innehållande järnmalm, stålets 
ursprung. 

Bågen både kontrasterar och harmoniserar med  
konserthusets klassiska gestalting.  Den skapar 
ett förrum till byggnadens entré och befintliga 
pelarportik. 

Valvet som arketyp förstärks genom att bågen 
belyses underifrån vilket samspelar med 
konserthusets befintliga ljussättning. 
Stenbumlingarna som förankrar bågen, knyter 
an till konserthusets stenkolonner och torgets 
stenbeläggning. 

IDÉ

Bågen möter marken i ett fåtal punkter och är 
oberoende av ett jämt underlag eller fast förankring 
i marken. Inga spår eller åverkan på platsen behövs.

Gruvan

Stenbumlingar med järnmalm Få beståndsdelar

En skåra skärs ut på plats

Torgets grafiska mönster

Pelarnas fot återspeglas

Bågen mot konserthusets linjer



BIFROST

Järnmalmsbumlingarna tas direkt från gruvan och 
kan transporteras tillbaka och användas vidare i 
industrin.
Stålplåten är ej manipulerad utan kan i princip 
“åka tillbaka” till hyllan och användas i ett annat 
sammanhang.

Varmvalsad kertostål: 2,5 m x 12 m.
Stenens storlek och plåtens godstjocklek anpassas 
för att inte överskrida 1 ton per m2.
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