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Operan som mötesplats 

En ny huvudattraktion på djurgården som agerar dragplåster åt en av innerstadens mest värdefulla 
platser. 

Operan har splittrats i tre separata men sammanlänkade volymer som tillsammans ramar in 
Galärparken samt bildar en inre rumslighet mellan huskropparna. En gångbro leder besökare från 
Strandvägen direkt till torget utanför operan, där parken öppnas upp mot vattnet. Bron leder även 
i förlängningen till Vasamuséets entré genom en gångväg som splittrar den stora parkytan i två 
områden. Den vältrafikerade gångvägen från Allmänna gränd har bevarats och leder nu vidare till 
djurgårdsbron samt nya gångbron. 

Volymerna öppnar upp sig mot varandra med glasade fasader, utåt består fasadmaterial av sträck-
plåt i cortenstål och ska kännas slutet utifrån, men relativt öppet inifrån. Innanför de glasade ytor-
na finns foajéer i varje volym, de vätter huvudsakligen mot söder.

Den största volymen innehåller operans alla funktioner, med administration, personal samt restau-
rang på översta plan. Brevid ligger verkstäder samt Junibacken, vars gamla hus rivits till förmån 
för nya lokaler och en tydligare samhörighet till platsen. Den minsta volymen innehåller en 
black box, som även fungerar som specialscen för barn & ungdom, här finns även café med 
uteservering.
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Plan 4

Operans översta våning rymmer personal och admin-
istrativa funktioner, ett öppet uterumsamt en offentlig 
restaurang med utsikt över viken. Takets lutning har ut-
gjort kriterie för programmets placering, längst åt väst 
är takhöjden som högst och därför ligger funktioner 
såsom restaurang, konferensrum samt personalmatsal 
där. I öst, där takhöjden är som lägst finns kontor och 
loger. Kontoren är placerade längs med nordfasaden för 
att främja en känsla av lugn. Det är även den enda fasad 
som vätter direkt åt stadens mer vardagliga funktioner. 

På varsin sida om uterummet finns paus- respektive 
vilorum som är tillgängliga för hela personalen, som 
också har ett rymligt utrymme i söderläge med vy ut 
mot parken. I nära anslutning finns en friskvårdsavdeln-
ing. 

Från logerna kan man ta sig nedåt i huset via det bakre 
schakt paketet som leder direkt till scengolvet och 
vidare ned till djupkällaren. Både de främre och bakre 
schakten ger goda kommunikationsmöjligheter och in-
nehåller även toaletter.

Plan 3

Halvplan, den översta och mest rymliga våningsfoajén. 
Här finns pausbuffé och fantastiska utsikter, tanken är 
att planet fungerar främst som paus uppehåll. I samma 
nivå som foajén, inne i salongen, finns tekniska loger 
med goda videoinspelningsmöjligheter för eventuell 
direktsändning av operaföreställningar.

Plan 2

Det andra huvudplanet, här sker repetition i fyra balett-
salar, en större generell repetitionssal samt orkester- 
och körsalar. De stora, öppna rummen har hög takhöjd 
och vätter åt olika väderstreck beroende av funktion av 
känsla. Fönstersättningen är extremt funktionell och har 
endast haft den inre funktionen som kriterie. Alla rum 
har överljus i form av stora, breda fönster samt mindre 
utsiktsfönster i ögonhöjd.

Framför repetitionslokalarena finns den andra vånings-
foajén som leder till balkonger i salongen.

Plan två är även den mellersta volymens högsta plan, 
där finns verksadsförråd samt kontor. En uppdelning 
sker i mitten av våningsplanet, som delas av Junibacken. 
Här finns en restaurang och kök samt Junibackens ad-
ministrativa lokaler.

Plan 1

Halvplan i operavolymen, den första våningsfoajén. Här 
kommer man ut i pauser från första raden balkonger och 
man kan då ta sig till det långsmala utrymmet vid väst-
fasaden, där finns pausbar med höga bord för konversa-
tion.

I mellanvolymen finns junibackens andra våning, halv-
plan.

Black boxens volym delas här av loger samt en övre, 
lugnare del av caféet.

Plan 0

Entréplan, här finns huvudentréer för att tre volymer, 
operans entré leder direkt till foajén där takhöjden är 
mer än dubbel pga  det övre foajéplanets avslut.

Från dörrarna leds man direkt till kassor och vidare till 
salongens sidotrappor, eller till gradängernas dörrar.

I mellanvolymen finns här Junibackens entréplan där 
man möts av en rymlig trappa upp till övre våningar.

På andra sidan finns entrén för black boxen med till-
hörande café & uteservering. Här finns även loger på 
baksidan.

Plan -1

Scennivå, här ligger scengolven som är nedsänkta fyra 
meter från marknivå. Från gradängerna kan man vid 
tillfälle se rakt genom huset, ut mot strandvägen via 
fönster i fasad och innervägg.

Bakom scenpaketet, som är innehåller en stor repeti-
tionssal och montagescen, sker den huvudsakliga tunga 
kommunikationen mellan scener och verkstäder. Den 
börjar längst åt öst vid inlastningszonen och fortsätter 
längs med hela byggnadens längd.

I mellanvolymen ligger de stora verkstäderna, med 
direkt access till ovanförvarande förråd samt kontor. 
Framför finns besöksparkering som mynnar i en tunnel 
som leder till parkeringsentrén, en slits i marken vid 
huvudvägen, väst om byggnaden.

Detta är även scennivå för black box med tillhörande 
förråd.

Plan -2

Här finns orkesterdiket med tillhörande instrumentlager, 
i övrigt scenkällare samt besöks- och personalparker-
ing. I operavolymens hörn finns även en huvudsaklig 
värme- och ventilationscentral.

Visionsbild som illustrerar byggnadens slutna fasad. Från Strandvägen

Visionsbilder som illustrerar byggnadens yttre och inre rumsligheter
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