
Nya Operan i  Värtastaden

50 100 500 m

Jag har valt platsen med tanke påde goda förutsättningarna för
andra verksamheter omkring operan. Det fi nns gott om plats att bygga
för musikskolor, studenthem, hotell och liknande. Jag vill också gärna 
behålla en stor del av hamnverksamheten för att området ska
behålla sin karaktär och heterogenitet.
Tomtanalys: Tomten ligger i ett hamnområde och
består av utfyllnadsmassor. Den är i stort sett helt platt. Kajen är drygt 2 m.ö.h.
Vattnet omkring har avsevärt djup, då det passerar 
fraktfartyg och färjor. Detta vatten har en temperatur-
utjämnande effekt.
Platsen kan tidvis vara blåsig, därför hade jag tänkt
plantera många träd, dels för att dämpa blåsten, dels
för att locka dit fåglar och insekter som tillsammans
med växtligheten bidrar till ett bättre mikroklimat.

Situationsplan  skala 1:3000
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1 Operan
2 Buss och taxi
3 Lastintag
4 Magasin för      scenografi /kostym,      personalparkering
5 Befi ntliga byggnader
6 Båtlinje till Lidingö,      Nacka, Slussen
7 Kajpromenad
8 Restaurang
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Opera för mig är en intensiv upplevelse ( i bästa fall). Samspelet mellan 
sång, musik, ljus, scenografi  och kostym ligger kvar länge i minnet.
Det är också att uppleva en föreställning tillsammans med andra för-
väntansfulla människor, att samlas med dem för detta.
Samtidigt är det hårt arbete på och bakom scenen, där allt ska fungera
med stor precision varje föreställning. Sångarnas och musikernas dags-
form, publikens gensvar och mycket annat påverkar.
Vad man kan förbereda bör alltså få de bästa förutsättningar för att 
lyckas. Jag har funderat mycket på förhållandena för personalen i
produktionen. Det ska vara lättjobbat, korta avstånd och rymligt.
Jag har också inspirerats av magasinen på platsen, som ju är byggda 
för att vara praktiska, men samtidigt är imponerande byggnader 
med pondus.



1 Stora scenen
2 Lilla scenen
3 Experimentscen
4 Foajé
5 Transportgata
6 Verkstäder och förråd
7 Adminstration, musikbibliotek,
personalmatsal, läkare m.m
8 Uppställningsytor
9 Repsalar
10 Loger, övningsrum
11 Teknik
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foajé, salonger, publika utrymmen

scener

repetitionslokaler

loger, smink, artistfoajéer

verkstäder, förråd, administration

gata för transporter och leveranser

fl öde inom våningsplan

fl öde mellan våningsplan
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Planer   skala 1:500

Funktions- och fl ödesschema

Entréplan  +2

Transportgatan Foajén
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1 Stora scenen
2 Foajé
3 Transportgata
4 Verkstäder och förråd
5 Repsalar
6 Teknik
7 Bakscen
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Sektion A-A  skala 1:250

Ventilationen i salongen
är självdragssystem, sval luft kommer via kanaler 
underifrån. Den uppvärmda luften stiger uppåt och
släpps ut genom taket.
Man ventilerar med fl äktar några timmar innan 
föreställningen och får på så vis sval luft som sedan
värms upp under kvällen.

Akustiken är god och har 
justerats med skärmar (refl ekterande) i tak och på sidoväggarna.
Väggarna är klädda med trälamell, vilket absorberar
de låga ljudfrekvenserna, de höga absorberas av 
publik och inredning.

Förebild för min stora salong är
den generösa och gemensam-
hetsskapande salongen på Malmö
Opera. Den rymmer 1500 åskådare,
samtliga har bra siktlinjer till scenen.
Scenöppningen är 19 meter.

Modell som visar stommen i byggnaden.
Väggarna i scenhusen är platsgjuten betong, 600 mm tjocka.
Övriga byggnader har armerat betongpelardäck, 250 mm.
Bjälklaget är håldäck av stål 265 mm.
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Elevationer  skala 1:500
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10 50 m

Materialreferenser:

Lärarhögskolan i Malmö , bostadsområde i Antwepen.
Diener & Diener Architekten
Väggarna kläds med plattor av gjutet glas som är klädda med ett aluminiumskikt,
som skiftar karaktär efter ljuset.

Fabrik i Bobingen
Florian Nagler Architecten
Veirendeltruss bär upp det yttre skalet av polykarbonat.
Detta är translucent och släpper igenom ett behagligt ljus 
till interiören.


