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BYGGNADEN
Strukturen som skär/omger volymerna består av ett stål-
fackverk med hängande och klättrande växter. Jag kallar 
det för pergola och växthus då rummen fackverkskonstruk-
tionen skapar på vissa ställen är klimatskyddade (inglasade) 
medan det på andra ställen är en öppen struktur.

Gångar på olika nivåer skär genom pergolan/växthuset 
och man kan som personal eller operabesökare röra sig på 
dessa gångar. Personalens gångsystem syftar till att ha en 
kommunikativ funktion medan operabesökaren kan röra sig 
på promenoarerna på olika nivåer och uppleva det stora 
växthusets volym. På vissa ställen är det 27 meter i takhöjd 
och på andra 4 meter. 

Syftet med pergolan/växthuset är förutom att skapa en 
variation av rum även att släppa in ljus och skära itu en 
annars väldigt djup och mörk byggnad.

ENTRÉPLAN   +0.0
1:500

PLAN 1   +4.5
kontor, garderob mm
1:1000

PLAN 2, SCENNIVÅ   +9.0
parkett, scen, 
loger, verkstäder mm
1:500

PLAN 3  +13.5
första balkong, 
loger, övningsrum mm
1:1000

PLAN 4   +18.0
andra balkong, loger mm
1:1000

VY från stora scenen 

RÖRELSESCHEMA
entréplan +0.0

plan 2
scennivå +9.0

personal

besökare

+

skära upp operabyggnaden
i flera volymer. uppdelningen
baseras på volymens innehåll och dess 
relation till platsen/väderstreck. 

KONCEPT

struktur som fyller i mellanrummen och 
binder samman de olika volymerna. 

KONTEXT
Platsen för operabyggnaden är Frihamnen och 
förslaget är tänkt i en kontext där liggande planer för Nya 
Värtastaden realiseras.
Det kommer då vara bra kommunikationer från city i form av 
spårväg, bussar och kanske även kollektiv färjetrafik. I och 
med de stora antalet nya bostäder kommer förmodligen ett 
stort flöde av människor röra sig på platsen.

Pirens nutida funktion med industriella verksamheter 
kvarstår till stor del, samt även de kulturella verksam-
heterna. Jag lägger till nya byggnader och verksamheter, 
inomhus och utomhus, för att söka skapa en “aktivitetspir”. 
Byggnaderna/platserna kan ha en anknytning till operans 
verksamhet, såsom en utomhusscen, eller så kan det vara 
fristående 
verksamheter.

Operabyggnaden placeras längst ut på piren och tar hela 
dess udde i anspråk. Byggnadens storlek och koncept 
kräver viss rymd och ljus runt sig varför valet av plats blev 
naturligt. 

MATERIAL & KLIMAT
Pergolan och växthuset är ett stålfackverk, de inglasade 
delarna har en dubbel stålstruktur där det yttre skiktet bär 
glaset med det inre har den primärt bärande funktionen. 
Övriga volymer har bärande stomme i betong och även 
synlig betong såväl i fasad som interiört. 

De olika klimatskikten som växthuset/pergolan skapar kan 
kanske bidra till en mer ekonomisk byggnad då entrérum 
förmodligen inte behöver vara lika isolerade som ett kon-
torsrum. Vidare kan växthusets glasade tak vara öppnings-
bart och naturlig ventilation kan nyttjas som ventilationssys-
tem genom byggnaden.

Växtligheten används som ett material och kan skapa 
intressanta skuggspel, rum, dofter och bidra till ett
trivsammare klimat.
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stålstruktur, 
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entréplan
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klimatskyddad zon, publik
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lilla scenen, loger, repetitionssalar mm
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huvudentré
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stålfackverk
pelare - 500 mm, c/c 6 m
fackverksbalkar i tak i stora växthuset

skisser - salong, promenoarer
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1. stålram som bär glaset
2. stålprofil
3. stålpelare
4. fäste för vajersystem
5. dubbelt korrugerat glas
    med transluscent isolering
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PLANTERINGSBÄDD
bjälklagsjord/växtjord
vattenhållande lager
dräneringslager
rostskyddsfolie
tätskikt

bevattningssystem

MARKBELÄGGNING I PERGOLA
marmorkross
sandjord
krossjord
fyllnadsjord/
dränerande material

BJÄLKLAG
stengolv - plattor
installationer - el
betongskikt
isolering
dränerande material
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SITUATIONSPLAN
1:5000
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STOCKHOLM

frihamnens relation till city

TVÄRSEKTION, B-B
1:200

FASAD MOT NORR, D
1:500

FASAD MOT SYDVÄST, C
1:500

FASAD MOT SÖDER - HUVUDENTRÉ, E
1:500

LÄNGDSEKTION, A.A
1:500

DETALJ, 
plan & sektion genom entréns 
glasfasad och stålfackverk
1:20

AXIONOMETRI, vy från sydväst

AXIONOMETRI, vy från öster

vy mot 
gångsystem 
genom växthuset
volym i norr-
scenvolym

vy mot 
pergola från
black box

vy över
promenoarer och
foajé

sol på dagen - bra för t.ex.
uteservering för 
lunchrestaurang

byggnaden

entréfasad med växter
 som riktar sig mot syd/sydväst och 
även mot tvärbanestop/bussar och staden

sol em/kväll- bra för 
t.ex bar och öppen 
terrass

VAL AV PLATS PÅ PIREN

tvärbana/busstop

FASADREFERENS          konstskola i Nantes
av Franklin Azzi Arkitekter

REFERENS VAJERSYSTEM/VÄXTER       MFO 
park i Zurich

av Burckhardt Partner

REFERENS SALONG       Granada Performing 
Arts Center av Kengo Kuma


