
Detta nya operahus utgår från idéer om hur platsens 
förutsättningar kan påverka ett program som i sig är gan-
ska låst. Frihamnen är en platt pir som domineras av en 
spikrak gata som sträcker sig från basen och ända ut till 
pirens slut. Där slutar den tvärt i en grusplan. Gatan ut-
gör ett stråk och en riktning till piren som är mycket 
stark, och börjar man vandringen ut mot änden, måste man 
fullfölja den för att se vad som finns där framme. Bes-
vikelsen som uppstår när man kommer fram är enorm. 

I mitt projekt använder jag mig av stråkets dominans för 
att leda uppmärksamheten till mitt nya operahus. Istället 
för att sluta i en grusplan som gatan gör idag, fortsät-
ter stråket igenom min byggnad och slutar i foajén till 
den stora salongen. Längs stråket finns även stickvägar som 
ger möjlighet att leda till experimentscen, inlastning, 
personalentré samt en ny terrasserad park som jag anlägger 
mellan den nya byggnaden och en del av den befintliga be-
byggelsen. 
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Väl inne i byggnadens entré finns biljetkassor, butik 
och en restaurang. Här böjs huvudstråket för att sedan 
fortsätta ut mot stora salongens foajé, som ligger en 
nivå nedanför entrén. Man passerar garderob och toal-
ett och kommer till en storslagen trappa som leder ned 
mot foajé parkett (om man istället passerar vid sidan av 
trappan kommer man till 1:a balkongradens foajé). Här 
upplevs en storslagenhet av att endast havet kan ses 
utanför de stora fönstren. 

Personalen har sin huvudentré på verkstädernas tak, en 
nivå över den publika entrén. Backen fortsätter således 
i en stickväg till vänster om den publika entrén, men 
mattas av efter personalentrén. Där skapas en stor 
uteplats för operans personal.

Verkstäderna och scenerna ligger på samma nivå vilket 
underlättar personalens dagliga arbete. Verkstäderna 
och lastzonen ligger mellan stora scenen och experi-
mentscenen så det det går snabbt och lätt att förflytta 
material och scenografi. 

Byggnaden är till viss del anpassad efter ett pelarsystem i ett 
grid med 10x10m avstånd. Systemet tillåter mig att ge stöttande 
väggar olika placering på olika våningsplan, enligt det pro-
gram som finns där.  Gridet samspelar med ett antal bärande väg-
gar i byggnadens inre delar. I de publika delarna (entrén och i 
foajeerna) förskjuts pelargridet något för att samspela bättre i 
rumsbildningen. Scentornet, salongen, och verkstadsutrymmet har 
grövre dimensioner och glesare grid för att klara av behovet av 
fri yta. Trapphus och hissar är egna bärande betongelement.

För att ge verkstäder mm godare ljusförhållanden, infogar jag där 
takfönster/kupor. 

Några förändringar i programmet har gjorts. Lilla scenen har 
tagits bort efter funderingar kring lilla scenens påverkan på det 
låsta programmet. Tilläg som gjorts är fler enskilda loger, trans-
portytor (trapphus, hissar, korridorer), samt extra hanteringsyta 
i verkstad. Totalyta ca 43 000kvm.

Byggnaden skapar ett eget landskap längst ut på piren. 
Detta landskap skapar en ny upplevelse för de som kommer 
till platsen, om de så är operabesökare eller flanörer. 
Utöver detta lägger jag även till en gästhamn som också 
kan användas av kollektiv båttrafik till platsen.

Byggnaden reser sig upp ur piren och skapar en mjuk backe 
upp mot huvudentrén. Under delar av backen har jag plac-
erat ett parkeringshus som kan användas av alla, inte 
bara operans gäster. Från garaget kan man nå direkt in i 
operans entréfoajé, eller till den intilliggande parken. 
Fotgängaren eller cyklisten behöver inte nödvändigtvis ta 
sig uppför backen för att sedan gå ned igen till parken 
och hamnen. Gång och cykelvägar finns parallellt, söder om 
den skapade backen.

IDÉ PLATS

SYSTEM
Vy mot foajé

PROGRAM

PUBLIK

PERSONAL

INLAST GATUNÄT SJÖFÖRBINDELSE
Byggnadens kontakt med 
befintlig infrastruktur.Uppstrukturering av idé
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PLAN 2 (huvudentré)
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PLAN 3

1. replsalar
2. teknisk avdelning
3. sammanträdesrum
4. kontor
5. dagrum/tekök
6. mötesrum
7. tillredn. kök
8. personalmatsal
9. personalentré
10. garderob
11. förråd
12. kopia etc.
13. loger
14. friskvård
15. gym/träning
16. omklädningsrum
17. Tvättstuga
18. terrass

PLAN 2 - ENTRÉPLAN

1. pausbuffet
2. pausrum
3. lager
4. ljud ljus
5. balkongfoajé
6. pausbar
7. salong balkong
8. wc
9. garderob
10. butik/café
11. publik huvudentré
12. restaurang
13. kök
14. bibliotek
15. garderob restaurang
16. dagrum
17. biljettförsäljning
28. tekök
19. kontor/admin
20. arkiv
21. data/serverrum
22. kopiering/post etc.
23. kontor balett
24. personalentré
25. mötesrum
26. förråd
27. dagrum
28. balettsal
29. sminkloger mm.
30. omklädningsrum
31. tvättstuga
32. loger
33. publik angöring

PLAN BV - scennivå

1. stor scen
2. sidoscen/bakscen
3. montagescen
4. stor repsal
5. verkstad
6. måleri
7. träförråd
8. orkestersal
9. ljud ljus
10. scenförråd
11. sxperimentscen
12. förråd
13. omklädningsrum
14. kontor/loger
15. dagrum
16. tapetseri
17. peruk
18. kostym
19. foajé experimentscen
20. garderob
21. kostymförråd
22. ventilation/värme
23. inlast kök
24. garage
25. tekn.
26. instrumentlager
27. instrumentverkstad
28. teknikloge
29. kök
30. stor restaurang m uteplats.
31. under salong, teknik/ventilation
32. orkesterdike
33. repsal
34. loge
35. körsalar 3st
36. inlast verkstad
37. hamn/kajplats för passagerarbåt
38. park

PLAN 1 - nivå parkettfoajé

1. pausbuffet
2. pausrum
3. lager
4. parkettfoajé
5. pausbar
6. teknik
7. salong parkett
8. viploge
9. tekn.
10. garage

PLAN 4 - scentorn

1. angöring scentorn
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PLAN 3

1. replsalar
2. teknisk avdelning
3. sammanträdesrum
4. kontor
5. dagrum/tekök
6. mötesrum
7. tillredn. kök
8. personalmatsal
9. personalentré
10. garderob
11. förråd
12. kopia etc.
13. loger
14. friskvård
15. gym/träning
16. omklädningsrum
17. Tvättstuga
18. terrass
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Scenen i det nya operahuset är bredare än den 
befintliga operans. Det ger en möjlighet att 
även bredda salongen. Salongen kan då göras 
grundare och lägre med endast en publik balkon-
grad. Detta tillåter publiken att komma närmare 
sångarna och dansarna för att skapa en mer in-
tim kontakt dem emellan. Materialen i salongen 
utgörs av betong och trä. Betongen fungerar som 
reflekterande material där det behövs, t.ex. det 
hängandev innertaket som kan ses i sektion a-a. 
Träpaneler med bakomliggande isolering finns som 
absorberande material på salongens sidoväggar 
och bakre vägg. Plattorna är också formade/vin-
klade så att ljudet reflekteras på ett gynnsamt 
sätt. Salongen har ca 1300 publika platser. 

SALONG
Vy mot scen.

SALONG

Inspiration
Helsingfors stadsteater
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fiberfilt
dränering
fiberfilt
hård isolering
rotbarriär
tjärpapp
betongbjälklag
ev interiör bekl.

dubbelglasfasad

sandwichelement:
plåtskiva
isolering
interiör skiva
stålprofil

innergolv
installation/ luftspalt
isolering ljud etc. 
betongplatta
cellplast
grus
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Byggnaden präglas av platsens befintliga mate-
rial samt närliggande områdens naturtyp, och 
är uppbyggd av olika våningsplan i betong som 
formar terrasseringar. Fasaden är av obehan-
dlad betong och på taken finner man grus, med 
små grästuvor och kanske även små karga träd, 
till exempel tallar. Den karga och utsat-
ta skägårdsmiljön återfinns även i parken som 
ligger nedanför byggnaden i anslutning till 
kajen. Inne i byggnaden finner man betong, men 
även trä i form av viss lös inredning samt 
absorbentpaneler i salongen och andra utrym-
men som har behov av torrare akustik. Byg-
gnadens fasad är en så kallad “curtain wall” 
som tillåter foajéområdets fasad att vara 
helt i glas. I övriga delar av byggnaden an-
vänder jag mig av sandwichelement som infogas 
i glasväggen för att skapa en mer sluten fas-
ad där det behövs. Dessa fasadelement är inte 
bärande.

Vy från sydöst

Inspiration fasadInspiration park

MATERIAL


