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TRIO 
Trio/Kvartett sällar sig till två av Stockholms mest 
välkända mötesplatser, Konserthustrappan och Milles 
fontänskulptur Orfeusgruppen. Trappan, långsträckt, 
inbjudande, extrovert, en storskalig urban sittmöbel 
och monumental entré i ett. Fontänstatyn, riktad mot 
himlen, samlad med fyra distinkta sidor. För att kom-
plettera trion kompletteras dessa två ikoniska objekt 
med en rumsbildande och omfamnande skulptural 
struktur i polerad rostfri stålplåt, vi kallar den Kvartett. 
Kvartett visar stålet från sin mest förföriska sida: tunn, 
blank, välvd.

KVARTETT  Kvartett placeras centriskt framför Konserthusets huvudentré.

TRIO  Hötorgstrappan, Orfeusgruppen och Kvartett bildar för en natt en trio tillsammans.
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SEKTIONS- OCH PLANRITNING  Skala 1:50 

KVARTETT
Kvartett underordnar sig Konserthusets starka 

symmetri och är placeras längs dess centrumlinje.

Fyra tunna välvda väggar i stålplåt inskrivna i 

en fyra meter stor cirkel bildar fyra öppningar i 

två axlar, en upp mot huvudentrén och en längs 

med Konserthusets fasad. På så sätt fungerar 

Kvartett både som en naturlig och välkomnande 

mötesplats och ett entrémotiv.

På väggarna träs ett tunt, flackt lutande cirkulärt 

tak som i sin tur stabiliserar konstruktionen. Ett 

runt hål med samma diameter som Konserthusets 

pelare släpper in ljus i mötesplatsens mitt och öp-

pnar oväntade vyer upp mot Konserthusets kolon-

MÖTESPLATS  Kvartetts fyra entréer skapar en dynamisk mötesplats som möjliggör genompassage och spontana otvungna möten.

nad. De omslutande väggelementen belyses inifrån 

likt fyra stora lampetter och skapar en både intim 

och inbjudande miljö. Utifrån varierar uttrycket 

mellan skirhet och soliditet, mellan beroende på 

ljus och på vilket håll den betraktas från. 

För att bättre kunna landa på det ojämna under-

laget skapas en mindre kontaktyta mellan under-

laget och väggelementen genom att de rundas 

av i en båge som ekar av Hötorgets vågformade 

markläggning. Strukturen ställs på runda stålplat-

tor som fördelar lasterna mot underlaget, antalet 

plattor under varje väggelement anpassas till un-

derlagets lutning.

Plan

Sektion
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TAK  Taket cirkulära hål ramar in Konserthusets monumentala kolonnad.

MALLAR För utskärning i planplåt.

KORSNING Kvartett öppna form medger genompassage åt fyra håll. AXONOMETRI  Genom att använda tunna, böjda blankpolerade stålplåtar skapar vi maximal rumslig 
effekt med minimal materialåtgång. 

TEKNISK BESKRIVNING
Vägg- och takelement är dimensionerade utfrån 

två meter breda plåtar av återvunnet rostfritt stål. 

För taket svetsat två stycken fyra meter långa 

plåtar samman. Exakt godstjocklek dimension-

eras för att klara punktlast- och modulmaxvikt. 

Väggelementen skärs ut och rundbockas på fabrik 

för att skapa stabilitet. Innan rundbockning skärs 

spår för takupplag ut, vilka bockas in efter rund-

bockning. Plåtspillet används till att tillverka de 

runda plattor som väggelementen står på, plattor-

na används även för placering och infästning av 

belysning.

ÅTERBRUK
Kvartetts symmetriska utformning utan tydliga 

fram- och baksidor och dess basala funktion gör 

att den, när festen är över, lätt kan återanvändas i 

många olika sorters miljöer, som regnskydd, infor-

mationspaviljong, festplats, ekotempel, et cetera. 

Allt som behövs är ett rimligt stabilt och någor-

lunda plant underlag.  Att den är tillverkad i ett 

tåligt material och saknar känsliga sammanfäst-

ningspunkter borgar för en lång livslängd innan 

materialet återvinns. Delarna monteras samman 

utan skruvning eller bultning utan träs samman i 

utsågade skåror och demonteras därav enkelt vid 

flytt.

DETALJER Fot av rund stålplåt och upplag för tak.

FORM  Den cirkulära formen i samklang med Hötorgets vågformade stenbeläggning.

TakplåtarVäggplåtar
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