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EN OPERA I TRE AKTER 

 VARJE BESÖK ÄR UNIKT

 SOCIALA SPELET MELLAN BESÖKARNA

 FÖRLÄNGA OPERAUPPLEVELSEN

 VANDRING GENOM TRE RUM

Konceptet tar dels avstamp i operan som idé och 
konstform, dels från placeringen på stadsgårdska-
jen, platsens karaktär och förutsättningar. 
Ambitionen har varit att låta platsen och program-
mets gemensamma parametrar transformeras till 
en byggnad som förlänger operaupplevelsen och 
sätter besökaren i fokus. 
Platsen i sig, med Fåfängan på bergets krön, utgör 
en utav Stockholms i särklass bästa utkiksplats-
er. Det är en plats som erbjuder magnifi k visuell 
kontakt med stora delar av Stockholms innerstad, 
men mot även inloppet och stora delar av Stock-
holms vattenrum. Fåfängan, som präglar platsens 
identitet, är ett viktigt landmärke samtidigt som 
det utgör ett populärt utfl yktsmål.  Dess position 
och attraktionskraft är möjligtvis även beroende 
på att den omfattar de enda publika ytorna i om-
rådet; hamnaktiviteten på stadsgårdskajen upptar 
de andra. 
En viktig aspekt av projektet handlar således om 
att inte bara tillföra en ny byggnad till staden, utan 
även att erbjuda ett nytt offentligt rum samtidigt 
som kajpromenaden blir ett sammanhängande 
publikt stråk som knyts ihop med saltsjökvarn och 
nacka. 
Som konstform är operan präglad av närvaro och 
intensitet i uttrycket. Tillskillnad från många andra 
former av konstuttryck är operan exklusiv i sitt 
sätt att kombinera olika konstformer. Den mängd 
av människor med olika discipliner som återfi nns i 

PARKRUM

Byggnadens placering och utformning skapar ett 
uterum mellan berget och söderfasaden. Syftet är 
dels att transformera denna attraktiva men otill-
gängliga plats och göra den publik. Men även att 
erbjuda stadens innevånare en ny utomhusscen där 
bergets terrasseringar fungerar som sittplatser och 
operans entréområde används som scen. 

FOAJÉ

Utformningen är delvis en konsekvens av de båda 
salongernas orientering i förhållande till varandra. 
Intentionen är att skapa en vertikal rörelse i rum-
met och samtidigt understryka den visuella kontak-
ten mellan besökarna. 

SALONG

Gestaltningen av salongen har inspirerats av de 
klassiska operahusen där parketten har en radiell 
orientering och balkongerna riktar sig både mot 
scenen och in mot rummet.

1 entré
2 foajé
3 kassa och butik
4 toaletter
5 garderober
6 promenoarer
7 lilla scenen
8 bakscen
9 sidoscen
10 repetitionssal
11 montagescen
12 instrumentlager
13 inlastning till scen och restaurang
14 lager och soprum mm
15 kök, disk och lager
16 kallt kök
17 bufférum
18 restaurang
19 toaletter
20 bar
21 loger och omklädningsrum
22 instrumentlager
23 stora scenen
24 sidoscen
25 bakscen
26 montagescen
27 repetitionssal
28 montageyta och bygg
29 målarsal
30 rekvisita och scenförråd
31 snickeri och metall
32 trä och verkstadsförråd
33 tapetseri
34 loger, omklädningsrum och övningsrum
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OPERETTO-BÅTENS RUTTTTO-BÅTENS RUTTTTO-B

stadsgårdskajen blir publik och ingår i kulturpromenaden 
som löper mellan slussen och kvarnholmen

folkungagatan förlängs och mynnar ut i operaparken

operan kompletteras med relaterade verksamheter, hotell, dans- och operahögskolan,
tillskärarakademien

en ny lågbro förenar strandpromenaden mellan stockholm och nacka

sommarhalvåret kan operaparken användas som utomhusscen, terrasseringarna 
i berget fungerar som amfiteater

angöringsplats för båtar

produktionsledet som är inblandade i skapandet av 
en föreställning bidrar till den speciella intensiteten 
i operaupplevelsen. Föreställningen som produkt av 
detta blir varje gång ensam i sitt slag, och lämnar 
inget spår annat än minnet hos betraktaren och ak-
tören. 
Platsens identitet har på fl era sätt också beröring-
spunkter med operan som konstform. Detta i be-
märkelse av besökarupplevelsen; på samma sätt 
som varje besök är unikt uppe på Fåfängan (utsik-
ten förändras allteftersom staden växer och lever, 
skiftande väderförhållanden) så är varje gång man 
besöker operan en ny upplevelse (varje föreställ-
ning är unik i realtidsuppsättningar, olika möten 
och interaktion med andra besökare). På detta sätt 
kan platsen och programmet på ett abstrakt plan 
beskrivas med det fåfänga i förgängligheten som 
gemensamma drag. Inom de båda områdena ligger 
en strävan efter att se och synas.
Som utgångspunkt för gestaltningen av Stockholms 
nya opera är ambitionen att varje besök ska vara 
unikt. Genom att låta byggnaden spegla sin omgivn-
ing kommer uttrycket att förändras och skifta med 
omgivningen. Och genom att förstärka den visuel-
la kontakten och närvaron av de andra besökarna, 
blir varje besök olikt det andra. På detta sätt ökas 
graden av delaktighet ur besökarens perspektiv och 
operabesökets sociala aspekter framhävs, samtidigt 
som att upplevelsen av att besökarna tillsammans 
delar en erfarenhet accentueras.
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Materialval när det kommer till fasaden 
hänger ihop med idén om att byggnaden 
ska refl ektera omgivningen för att in-
trycket av den ska variera och ge en ny 
upplevelse vid varje besök. Glas återfi nns 
i entrédelen, både vid ingången och ut 
mot vattnet. Perforerad, ljusgenom-
släpplig plåt täcker verkstadsdelar och 
arbetsrum. Närmast marken återfi nns en 
pixelerad fasad som består av både glas, 
spegel och plåtdelar, somliga öppnings-
bara, så att fasaden kan leva och erbjuda 
en annan detaljeringsnivå i ögonhöjden. 
Sockel och tak utgörs av platsgjuten 
betong.   

1 friskvårdsavdelning
2 sammanträdesrum
3 tapetseri
4 inlastning
5 målarsal
6 dusch, wc och hiss
7 sommarcafé, service
8 black box
9 bakscen
10 stora scenen
11 stora salongen
12 övningsrum
13 foajé
14 teknik och kommunikations-
    stråk för scenerier mellan scenerna
15 sidoscen
16 repetitionssal
17 administration
18 förråd och soprum

SEKTION A-A 1:500

SEKTION B-B 1:500
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35 balkong
36 loger, omklädningsrum, 
     pausrum och övningsrum
37 sammanträdesrum
38 musikarkiv och bibliotek

39 regiloge, teknikerrum 
     och projektorrum
40 ljus och ljud, verkstad,
     studio och inspelning
41 kostym och peruk, lager
42 friskvårdsavdelning
43 övningsrum
44 omklädningsrum, loger
45 administration
46 mötesrum
47 datasystem och serverrum
48 postrum, kopiering
49 personalmatsal
50 ljusgård
51 restaurang (med egen entré)
52 kompletterande köksutrymme

53 orkestersal
54 körsal
55 balettsalar
56 black box
57 serviceutrymmen
58 sommarcafé med uteterrass
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