
Opera vid stadsgårdskajen
Stadsgårdskajen kring Danvikstull är en av Södermalms mest dysfunktionella om-
råden och knappast vad man kan önska av ett innerstadsområde vid vattnet. Här 
möts Södermalm, Hammarby sjöstad , Nacka och mycket människor rör sig i om-
rådet. Området är idag en hamnkaj och mycket svår att vistas på som fotgängare. 
Då platsen har många åtråvärda egenskaper som Fåfängan  och storslagen vy mot 
både Stockholm och Skärgården bör den utvecklas och bidra till ett mer funktionellt 
urbant område. Om platsen blir mer stadslik kan människolivet spilla över Dan-
vikstullsbron och bidra till Stockholms utbredning österut ytterligare. 
Idag avgår Viking lines och internationella båtar från kajen. Viking flyttas till kajplats 
utanför staden medan de internationella båtarna som är mycket viktiga för Stock-
holm placeras vid Birkaterminalen, Slussen. Den nya ytan nedanför fåfängan bildar 
ett nytt bostad och kontorsområde som kopplar an till den kajpromenad som se-
dan Fotografiska museets öppnades har börjat existera. Det nya området förlänger 
promenaden och gör att ett gångstråk runt stora delar av Södermalm blir möjligt. 
Jag har i mitt projekt arbetat med att knyta samman flöden av människor som ex-
isterar på platsen och även planera för nya som uppstår då staden växer. Operaby-
ggnaden är ett landmärke för staden och och min tanke är att utnyttja den attraktion 
som opera och operabyggnaden har och skapa en uppskattad ny knytpunkt för både 
operapubliken och stockholmarna.
Operaprogrammet kombineras med en ny station på Saltsjöbanan kopplad till buss 
och båttrafik. Gång och cykelstråk åtskilda av den extrema topografin möts även de i 
den nya byggnaden och hjälps alla åt att aktivera platsen.
Jag har inspirerats av den klassiska operaupplevelsen och tycker att ett besök på 
operan ska vara något spektakulärt. Byggnaden reser sig högt över vattnet och ut-
nyttjar berget för att kombinera en storslagen utsikt med sammankoppling av olika 
områden.
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Knytpunkter i Stockholm

Sammankoppling av platsen >
Byggnaden kopplar på ett spektakulärt sätt samman 
områdets gång och cykelstråk. De nya vägarna är inte 
bara funktionella utan erbjuder också en unik arkitekton-
isk upplevelse med stora höjdskillnader och storslagna 
vyer. Inspirerade av vägdragning och kopplas operaom-
rådet samman. Gångarna leder till båthamn och kaj-
promenad i norr, bussar och Fåfängan i öster och Folk-
hungagatan och stadsliv i väster.

< Parkering / Saltsjöbanan
Ett parkeringshus i två plan förser området med nya 
parkeringplatser och hjälper till att hantera höjdskill-
naderna. Parkeringshusets tak bildar en yta som lig-
ger 15 meter över havet, samma höjd som Saltsjöba-
nan passerar platsen på. Här finns en ny station för 
Saltsjöbanan, kommersiella ytor och restaurang. 

Salong och foajé >
De publika operadelarna är placerade högst upp med 
vy mot Stockholm och Skärgården och har sin huvuden-
tré från en ny operapark strax bakom byggnaden. Ett 
centralt grepp i mitt arbete har varit att förlänga det stråk 
som löper ifrån Slussen först på Katarinavägen och 
senare Fjällgatan. Att vandra från Slussen mot operan 
på denna fina plats ser jag som en stor tillgång som 
förstärker operaupplevelsen. Foajén är formad liket en 
halvcirkel som gradvis smalnar av neråt och bilder en 
dubbelkrökt yta. Ytan är sedan förenklad till enkelkrökta 
element men skapar fortfarande en svävande känsla. 
Salongen är av klassisk hästskotyp och  kopplar ann till 
operans klassiska tradition. 

< Administration
Mot vattnet vetter administrationsdelen av byggnaden. 
Här finns en vacker vy och närhet till scenområdet. I 
botten finner man även en restaurang som delar kök 
med personalmatsalen och en hissentré för de som 
inte vill eller kan gå upp till foajén för egen maskin.

Backstage och black box >
Denna byggnadskropp är strikt i sitt utformande och 
skapar ett urbant gaturum mot Folkungagatan. Kroppen 
ligger i etage och möter stadsgata och park på vard-
era sida. Från Folkungatan finns entrén till black boxen 
samt en mindre restaurang. Inlastning sker från parken 
och är placerad på scenhöjd.
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Området är idag svårtillgängligt och dåligt an-
vänt för en så attraktiv plats. Värmdöleden ska-
par en barriär som gör att passerande ej får 
tillgång till kajytan. I mitt projekt har jag arbetat 
för att komma förbi detta problem.

Jag har lokaliserat fyra olika områden med 
dålig sammanbindande kommunikation.

Där de olika områdena möts är en perfekt 
plats för en ny knytpunkt, här har jag valt att 
placera min opera.

På platsen finn möjlighet för småbåtshamn 
och kollektiv båttrafik. Här finns Saltsjöbanan 
och även ett stort antal bussar. Min målsät-
tning har varit att koppla samman de alla och 
skapa den knytpunkt som saknas öster om 
Stockholm.  
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Betong Putsad fasad Koppar

Teknik / material
Operan har en bärande struktur av 
betong som sedan muras och putsas. 
Vissa detaljer som fönsterkarmar , tak 
och räcken är av koppar. Koppar an-
vänds för dess klassiska skönhet och 
vackra patina över tid. I Foajén har jag 
arbetat med en serie stående betonge-
lement som prefabriceras och monte-
ras på plats. Den stora utmaning var 
att skapa effektiva enkelkrökta byggde-
lar av en dubbelkrökt grundform.    

Digital konstruktionsmodell

Process
Jag har i första hand arbetat med en kombination av handskisser som se-
dan testats och förfinats i digital modell. I början av projektet var arbetet 
mest skissbaserat för att digitaliseras allt mer under resans gång. Nedan är 
ett urval av skissrenderingar och ett exempel på ett av mina skissark. 

Vy från Saltsjön

Promenad mot opera huvudentré

Vy från Saltsjöbanan


