IDÈN, PLATSEN & UPPLEVELSEN
Idèn kring entréportalen är att skapa en subtil struktur som ger betraktaren olika motiv
och intryck beroende avstånd och placering i
relation till portalen. Platsens f löden och Konserthusets entrés placering motiverar en pavil-

jong som ska ge visuella effekter från alla håll.
Strukturen blir starten på den rumsliga sekvens
man får uppleva vidare in i Tengboms byggnad.
De smala vertikala passagerna i portalen som
inte sluter sig upptill förstärker upplevelsen av

Tengboms vertikala kolonnfasad. Strukturen
förhåller sig till platsens riktningar och skapar ett naturligt f löde in i entrèn. Byggnadens
kolonner blir en naturlig del av strukturens
massa-tomrumspel. Portalens transparens ger

ett skulpturalt intryck från håll och verkar
till att förstärka, snarare än att stjäla, fokus
från Ivars arkitektoniska pärla eller Milles
bronsverk Orfeusgruppen.
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STÅLET
Portalen framhäver stålets skönhet framför dess primära funktion. Armeringsjärnet som annars agerar dolt
i konstruktionen lyfts fram och visar på att det i sig
självt kan skapa rumsligheter och effekter. Strukturen
består av 2100 stycken 16 mm armeringsjärn vertikalt

placerade i ett symmetriskt grid. Genom att kapa 6
m stänger i två så blir inget spill över. Totalhöjden på
portalen är 3 m vid lägsta punkten och 3,5 m vid den
högsta. Armeringsjärnen monteras i två stycken förskjutna armeringsnät i två lager, monterade på distans.

Distansen tillverkas av 200 mm höga stålrör som skåras
i båda ändar, skårorna skapar stabilitet och håller näten
på plats utan permanenta ingrepp. Hela strukturen
hänger samman och vilar på tårplåtar som skurits för
att ta upp mönstret i torgets stenläggning. Tårplåtar-

na i sin tur vilar på L-bockade stålplattor som skurits
för att ta upp markens lutning. Portalens fotavtryck
utgörs av sammanfogade tårplåtar av standarddimension. Kort och gott inget spill och hela strukturen kan
plockas ned och ligga uppe på hyllan dagen efter.
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KULÖREN
Ivars tanke kring byggnadens karaktäristiska blå
kulör var att den skulle ge ett svävande och lätt
intryck. Det för tiden kontroversiella förslag innebar en kraftig kritik som snabbt ändras till uppskattning och med tiden kommit att bli älskad.

Vi hyllar Ivar Tengboms mod genom att sänka ner
armeringsstålets toppar i samma vackra kulör. På
detta sätt markeras en övergång mellan portalen
och byggnadens koppling vilket adderar ett förstärkande lager till strukturens visuella effekt.
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