
Opera i Nya Värtastaden
Koncept

OPERABYN - en famn i hamn!

Likt en bergsby tornar den upp sig, Operan i Nya Värtastaden. Man kommer till ett soligt 
torg omfamnat av byggnaden, som ger aningar om vad som händer innanför. Inne i foajén 
möter man en spännande rumslighet med olika takhöjder, mönsterskapande ljusinsläpp och 
sorlet från besökarna på restaurangen och caféet. Foajén är som scenerna och salongerna en 
del av skådespelet, där man hela tiden får nya vyer och ser människornas rörelse på de olika 
nivåplanen.

Operan är en mötesplats öppen för alla människor. På terasserna, som man når via trappor 
innanför plåtfasaderna, samlas besökare av alla slag. Operan blir en del av kajpromenaden, 
en lokal knutpunkt och ett utflyktsmål för fler männsikor än de med biljett till dagens 
förställningen.

Operan ska var en trivsam, ergonomisk arbetsplats för många olika yrkesutövare som vis-
tas i byggnaden dagligen. Generösa ljusinsläpp, en vintergrön atriumgård och närhet till 
uteplatser var man än befinner sig bidrar till ett bra arbetsklimat.

SCENER
lilla scen, stora scen, black box och utescen

PERSONAL
verkstäder, övningssalar, loger, kontor etc

ATRIUM
kommunikationsstråk med vinterträdgård

FOAJÉER
butik, café, restauranger, barer etc

OPERAN

Schematiskt program - Plan 0

PLAN 1 
1:1000

PLAN 2 
1:1000

PLAN 3 
1:1000

Vindskyddad uteplats 
med kvällsol

Vindskyddad uteplats 
med förmiddagssol

Förslag på ny bebyggelse

Ny bro från Loudden möjliggör mer rörelse.
Busslinje 1 får ny dragning och via bron 
och stannar utanför Operan.

PLAN 0  1:500

Skjutdörrar på båda sidor 
möjliggör naturlig kuliss etc.

Gatuvy av Operan från vägen 

Entrégård i söderläge med 
flerfuntionell utescen.

Kungliga Operan

Filmhuset

Tekniska muséet

Kaknästornet

Sjöhistoriska muséet

Etnografiska muséet

Judiska teatern

Filmhuset

Dramatiska 
Institutet

Magasin 3
Konsthall Kombinerad teatergatan och atriumgård för bättre tillgång till 

naturligt ljus och som del av naturligt ventilationsystem. 

En lång atriumgård fungerar som husets 
lugna och förser de inre delarna med frisk luft.
Atriet ger även indirket dagsljus till arbetslo-
kalerna som har 20m djup.

Atriet är husets huvudsakliga kommunika-
tionsstråk, med sammankopplade hissar och 
trappor.
   Den vänstra delen har 8m frihöjd för kulis-
stransporter.
   Den högra delen har våningar i alla plan, 
med ansltningar till andra sidan. Mellan 
delarna är en glasvägg för att hindra buller-
störningar till arbetslokaler.

Vatten från Värtan utnyttjas till kylning och 
bevtanning av planteringar.

Solpaneler på de högsta taken.

SITUATIONSPLAN 1:5000

Platsen
VÄRTAHAMNEN

   Entrégården till Operan syns från början av pi-
ren och byggnaden växer upp mot norr. Terasser och 
uteplatser i söderläge ligger sammankopplat med 
Operans caféer och restauranger. 
   Fasadern mot söder är småskaliga och uppbrutna 
i flera volymer. De norra sidorna ses främst på håll 
från båt eller från Lidingö och har därför en mer åter-
hållsam storskalig fasad. 
   Operan är placerad i nordöstra hörnet. Det lämnar 
plats för fler byggnader med andra funktioner och 
utbud, som kan ge en mer levande plats. Befintliga 
byggnader behålls. En kajpromenad skapas, som ett 
fritt gångstråk längs hela kanten. En bro byggs till 
Loudden för fotgängare, cyklister och bussar.

Kontext 
STOCKHOLM OCH NYA VÄRTASTADEN

   Staden växer åt alla håll och Nya Värtastaden blir 
en ny citynära stadsdel. Genom att ta till vara och ty-
dliggöra kulturpromenad som idag börjar vid Strand-
vägen och fortsätter ut mot Djurgården, kan Operan 
bli ett utflyktsmål och en slutpunkt. 
   
   I den nya planen finns få större offentliga rum. 
Framför Operan skapas ett solvänt torg och terasser 
öppna för allmänheten som ger ett mervärde till områ-
det. 

   Flera busslinjer och den nya spårvagnenslinjen gör 
att kollektivtrafiken är god. Operan kan även nås med 
färjetrafik och fritidsbåtar som kan lgga till i småbåt-
shamnarna.

SEKTION A-A 1:500

SEKTION B-B 1:500

PLAN 4 
1:1000

PLAN 5 
1:1000

PLAN 6 
1:1000

SEKTION 1:200

Hållbarhet 
& Klimat

Hållbarhet & Klimat
FORM
Husets form skapar flera södervända terasser. Det 
omfamnar ett torg och skapar skydd mot kalla nor-
danvindar. Arbetslokaler ligger i norr för att möjlig-
göra stora fönsterpartier utan bländning eller över-
hettning.Det minskar även behovet att elbelysning och 
ventilation. 

MATERIAL
Byggnaden har en inre kärna av bärande betongväg-
gar. Foajédelen och arbetslokaler har stora har fön-
sterpartier. Hela byggnaden har ytterst en perforerad 
mönstrad plåtfasad som tillåter luft att cirkulera mel-
lan lagerna. 

PLATS
Genomatt utnyttja platsen sol- och vindförhållanden 
kan energiförbrukningen hållas nere. Vatten från Vär-
tan kan användas i kylsystem, solpaneler på taket etc. 

Södervända terasser som kan 
fungera som läktare för utescen

Atriumgård med teatergataFågelvy från norrFågelvy från öster

VÄRTAHAMNEN

LOUDDEN 

LIDINGÖ

Spårvagn

Busslinje 1 med
ny sträckning

Vy från huvudentré mot restaurang och bar

Vy från restaurang mot café och lilla scenens salong

TRAPPOR OCH TERASSER

Exteriöra trappor upp till terasser ligger 
innanför plårfasaden. Glasfasad mellan 
trappa och interiör skapar ett spännande 
samspel mellan besökarna som befinner 
sig på olika sidor.

UTESCEN

Utescenen är något nedsänkt i marken 
som en negativ motpol till husets högsta 
punkt. Det skapar även bättre överblick 
för publiken och en fond för aktörerna.

Detaljer

BLACK BOX

Stora skjutdörrar på långsidorna av Black 
boxen skapar möjligheter till varierad scen 
med tex naturlig kuliss, använda vattnet 
som en del av föreställning etc.

Skisser

REFERENSER FASAD 
Perforerad plåt
Slutet dag

Sfera Building
CKR

REFERENS VOLYM
Modell 
Pablo Manuela 

REFERENS ATRIUM
Lufthansa Headquarter

REFERENS INTERIÖR

MATERIAL FASAD
Återanvända metall 
från Louddens cisterner

Konceptbild, collage

Exteriör trappa innanför
perforerad plåt

Maison du Portugal

Genomsiktligt natt

Sfera Building
CKR

Detaljerat nära

Sfera Building
CKR

Ljusinsläpp

Institute du Monde Arabe
Jean Nouvel

Referenser

Skisscollage på sekvenser av rumsligheter som 
publiken rör sig mellan från entré till salong

FASAD NORDVÄST 1:400

FASAD NORDÖST 1:400


