
Stockholmsoperan En opera för alla! Stadsgårdskajen, Isabelle Gyllengahm ÅK 3, 2011-05-23   
Elevation norr 1:1000

Situationsplan 1:1000

Långsträckt "årstidspark" som löper längs kajen 
från slussen, sveper förbi fotografiska museet 
och vidare upp över Stockholmsoperan och avs-
lutas på Fåfängan.

En park som välkomnar och lockar men också 
knyter samman operan med staden.

Träd och växtlighet är tillfälliga och variera efter 
årstid, träden plateras i stora tunnor av trä. 

Kajområdet framför operan förändras från park-
stråket. Det är mer kalt, mindre växtlighet men  
markbeläggning och trappor ner mot vattnet. 
Här kan kan man promenera och vistas. 
Utrymmet framför operan är bilfritt med vissa 
undantag då man får samsas med fotgängarna. 

Här finns möjligheter till tillfälliga tillställningar, 
paviljonger etc. 

Ute på spetsen finns utrymme för annan verk-
samhet, turistbåtarna fortsätter ha avgångar 
härifrån och ett litet turistcenter kanske kan 
passa fint?

Entré från Folkungagatan, årstidsparken sträcker 
sig ut över korsningen med hjälp av markbeläg-
gning och träd.
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Sprängskiss 1:2000
visar översiktlig programstruktur
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Plats:Stadsgårdskajen
Stadsgårdskajen eller masthamnen är en plats i utkanten 
av Stockholm som är både mycket vacker och ful. 

+ Panoramautsikt äver Gamla stan och                                                                                                         
djurgården, natur och nära till centrala stan. 

- Trafik och buller

Platsen saknar kopplingar och hugger av ett vackert 
promenadstråk från Hammarby sjöstad och Danvikstull 
in mot slussen.  Stadsgårdskajen är en vändplats som 
stoppar upp alla flöden förutom fordon. 

Program:Opera
Opera som konst-
form är både vackert 
och spännande. Ope-
raspubliken är täm-
ligen smal och med 
en ny opera i stan 
bör den breddas. En 
så stor byggnad med 
alla dess fascinerande 
funktioner är inte bara 
en arbetsplats utan 
också en gemensam 
kulturbyggnad för alla 
sorters besökare. 

Koncept:Koppla samman och tillåta
Mitt huvudkoncept handlar om att skapa kopplingar i staden och loc-
ka människor att vistas på platsen, dag som natt, Stockholmsbo som 
värmlandsbo. Oavsett om du går på opera eller bara tar en kvällsprom-
enad, vill äta en god matbit eller fika på café, ska operan tillgodose alla 
dessa behov. 

Min opera kan vara både rekreationsplats för den som söker avkoppling 
och kulturfylld för den mer aktiva operabesökaren. Förhoppningsvis ska de 
som söker avkoppling också lockas in i operans magnifika värld. 

Birgit Nilsson var 
Sveriges internationellt 
mest kända oper-
asångerska och ans-
es vara 1900-talets 
största dramatiska 

sopran. 

Metropolitan, Manhattan, 
New york 1966: mäktig 
salong som rymmer 3765 
åskådare. Enligt många 
ansedd som den bästa!

Oslooperan 2008: Häftig byggnad vid 
vattnet centralt i Olso. 

Operan ska bli Folklig?

Relationen 
till berget...

Elevation syd 1:500
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Sektion D-D 1:200
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Sektion A-A 1.500

Material & Fasad
Den publika sidan av operan vet-
ter mot norr och har en tydlig fram-
sida. Operan har behov av att sy-
nas och därför löper en glasad fasad 
längs denna sida. På baksidan där 
verkstäder och inlast finns, den sidan 
som ligger längs folkkungagatan, finns 
de höga fönsterpartierna kvar men är 
kortare. 

Koppar är vackert glänsande och 
speglar varmt ut över vattnet och 
mot det bakomliggande berget. Där-
för är de delar som inte är glasade 
klädda i detta material. Kopparen är 
legerad med zink för att inte ärga 
och tappa sitt varma sken.

Operans stomme är betongpelare och 
stålbalkar. Bjälklagen består av för-
spänd hålbetong och kan spänna 18 
m. På de ställen där spännvidderna 
överskrider detta mått behövs fack-

verken.

Fasadsektion 1:50

Sektion B-B 1:500
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Entréplan 1:500
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Sektion C-C 1:500



A B C D

A B C D
Plan 1 1:500



A B C D

A B C D

Plan 2 1:500


