
“Jag kommer upp från 
tunnelbanan, rör mig runt 
hörnet på konserthuset 
och börjar höra små, tys-
ta klinganden, jag ser ben 
som rör sig under en glän-
sande, svävande stållå-
da framför konserthuset. 
Jag kommer närmre och 
plötsligt ser jag rakt igen-
om vad som tidigare såg 
massivt ut. Hundratals rör 
hänger i rader från det till 
synes lätta taket. Nyfiket 
smyger jag runt den lilla 
byggnaden och ser hur 
konsertshuset i bakgrund-
en försvinner och kommer 
tillbaka mellan raderna 
av rör, innan jag vågar ta 
känna lite. Pling.. Jag går 
igenom den stora öppnin-
gen och omvärlden förs-
vinner hastigt, tills jag når 
mitten och upptäcker en 
öppning mellan rören på 
bägge sidor. Ljus filtreras 
in genom taket och leker 
med rören som svajar. 
Jag testar svänga höger, 
avståndet mellan rören är 
inte stort där, men rören är 
lätta och flyttar på sig när 
jag rör vid dem.”
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Entrén “Samklang” undersöker stålets potential och ytterligheter. Vi har försökt 
visa på hur stål kan vara starkt, fast, tungt och stumt, men också lätt, 
mjukt, nätt och klingande. 
De styrande principerna för gestaltningen kommer från den lek med klassisk 
och modern arkitektur som konserthuset står modell för. Sett rakt fram ifrån 
bildar de hängande rören och dess skuggspel illusionen av kolonner i en stoa, 
om än mindre i skalan. När man sedan rör sig i och kring entrén så förändras 
något. Det klassiska och strama luckras upp, byggnaden rör sig, låter och 
glänser. Materialen är moderna: mjukt och runt blandat med hårt och taktilt. 
Vi har strävat efter en entré som medlar mellan torgets vardaglighet och kon-
serthusets ståtlighet. 
Då många besökare till såväl hötorget som konserthuset strömmar in från tun-
nelbanan i torgets norra hörn så finns ingen given framsida på entrén. Vi har 
strävat efter att skapa fyra intressanta fasader som förändras beroende på var 
du ser dem ifrån och som triggar och belönar nyfikenhet. 
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Konstruktionsprincipen vilar på balans. Den 12,1m långa H-balken som svä-
var över det frihängande stålrören är fritt upplagd på ett bärverk av inspända 

I-balkar och kvadratiska stålpelare. Även T-profilen till gallerdurken vilar på 
balans. Tack vare jämvikten i konstruktionen kan den långa H-balken fixeras utan 

någon som helst inverkan på själva balken. Den kan därför nedmonteras och 
återgå till lagret efter galan. 

Genom att använda standardprodukter och billiga material har hoppas vi kunna 
visa på stålets estetiska kvaliteter, utan att måla, klä in eller på annat sätt dölja det 

råa materiealet. Balkarna, med sina vackra standardprofiler, skjuter ut längre än 
det de bär, för att tydliggöra dess enorma konstruktiva potential. 

Vi har låtit billiga standardprodukter styra måttsättning och konstruktionslösningar. 
Dessa produkter, som i minsta möjliga mån kapas, stansas, borras, svetsas eller 

bockas, kan i teorin lämnas tillbaka direkt efter att entrén nedmonterats. 

- H-balkens standardlängd har styrt hela projektets bredd, 12100mm, och lämnas 
helt utan påverkan. All infästning mot H-balk sker utan håltagning (se detalj 2).

- Svetrören säljs som standard i längder på 6100mm, dessa kapar vi i tre delar, 
men gör inget i övrigt med, då infästning sker med stållina och bricka (se detalj 1). 

Stort parti svetsrör i, för verkstadsindustri, lämplig längd kan återanvändas.

- Gallerdurken vilar på T-profilerna och är i standardmått (1000x1000mm). Ingen 
inverkan på gallerdurken möjliggör återbruk och produkten kan betraktas som ny.
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