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Materialiteten og den lyse nyansen i
fasaden skifter med været, når den lave
nordnorske solen reflekteres ned i gatene,
eller når regnet får betongoverflaten
til å bli mer avdempet. Dette gir liv til
bygningen, samtidig som farge og form gir
assosiasjoner til fjell og vinterlandskap.
Den nyskapende bruken av betongelementer er avgjørende for den vellykkede
utformingen. Alt er gjennomtenkt og konsekvent gjennomført, fra elementinndeling
til detaljer i søyler, vinduer og inngangspartier. Betongelementene er brukt på en
utfordrende måte, blant annet ved at de
er montert i forband som for murverk.
Gjennom høy arkitektonisk kvalitet
og funksjon er Stormen konserthus og
bibliotek blitt to viktige byggverk i Bodø
sentrum – resultatet av en modig prosess
og et særlig godt samarbeid mellom
byggherre, arkitekt og betongelement
leverandør.
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Stormen fullender en tidligere ubebygd og
viktig del av Bodø sentrum. Bygningene
bidrar sterkt til å vitalisere og løfte området omkring og skaper liv i det tidligere
tomme havnekvartalet. Konteksten er krevende – de skal på samme tid forholde
seg til eksisterende gateløp, havn og
landskap samt en mangfoldig bygningsstruktur. Dette er løst forbilledlig gjennom
byggenes to rene volumer, som fullfører
kvartalsstrukturen uten å dominere bybildet. Samtidig er det innenfor volumene
på kreativt vis skapt et spesifikt uttrykk
i de ulike fasadene gjennom en bevisst
komposisjon av betongelementene.
Bygningene har lyse fasadee lementer
i betong med børstet, ’myk’ overflate
som fremhever marmorens struktur. Den
kompliserte elementinndelingen er presist
utført med rene og elegante detaljer. Elementenes form, sammen med vinduene,
gir de to bygningene et tydelig slektskap
til hverandre. Fasadene og søylene som
strekker seg mot taket bidrar til å gi
bygningene en verdighet i samspill med
omgivelsene og understreker bygningenes
betydning for sentrum.
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