
Stålbalk primär 700 x 300

150 mm isolering med fall
Tätskikt
Dränering/skyddsmatta

Vagn för underhåll

svetsat

Stålbalk sekundär  270 x 140
Osb skiva 38 mm
Isolering 100 mm

- Lättviktsbetong  180mm
- Ljudisolerande  fog   20mm
- Separerande skikt (plastfilm  1mm)

Betong 100mm
isolering 100mm

platsgjuten betong 170mm

Plats för VENTILATION

KAJNIVÅ

- Stålbalk primär 700 x 300
- undertak

Perforerad plåt (fasad)
Dubbelglas  9 mm 8 mm

Flasfena, 300mm bär glasfasad samt stabiliserar vindlaster

Mellanklimat 650mm
Enkelglas 13 mm

Stålpelare 300 mm (bär bjälklag)

- flytspacklad betong med golvvärme 80mm, oljad och polerad.

undertak med utrymme för teknik

KAJNIVÅ

e53633
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+ lager

Lasthiss

Trä- & Verkstadsförråd
+ 4m  320 kvm

Teknik
120 kvm

PP P
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PERSONAL PARKERING
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Kontor
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uppvärmningskök

Div. övningsrumMöte
Konf.

Möte
Konf.

Studio
 ljudinsp

kontor

Loger, div dagrum
omklädningsrum

toaletter m.m.
100kvm?

Caféverksamhet /
Entré utifrån till

Blackbox

Blackbox
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Lager
förråd

städ

Entré Reception

ENTRÉ PERSONAL

UTFART PARKERING

Orkesterdike

Parkering
5000 kvm

ENTRÉ PERSONAL

ENTRÉ BLACKBOX
+ sommarcafé

ENTRÉ PARKERING

PP P

Lastkaj

Huvudscen
+ 30m
- 20m

VÅNING 1. Kajnivå   + 2 m

VISIONSEKTION   AA  1:200 REFERENSER

PLANRITNINGAR 1:500

Promenad med Cortenstål planteringar. Varvat med parkbänkar i sten och trä. Ref. 
Landskapsarkitektur: Buro Lubbers Plats: Eindhoven, Nederländerna

Ref. trappa som leder upp till entrén. Betong trappa med Corten stål som är täckande mot in-
dustridelen men har ett tunnare räcke som vätter mot söder.  ref. Trollstigplatån, Norge   -  Rei-
ulf Ramstad Architects

Enkla detaljer längs med promenaden som tar en ut till Op-
eran. Industri med känsla av opera. 

VÅNING 2. Entréplan   + 8.2 m

VÅNING 3. Salongentré   + 13.2 m

VÅNING 4. Balkong 1   + 17.2 m

VÅNING 5. Balkong 2   + 22.2 m
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Lasthiss

Sidoscen
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Huvudscen
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SITPLAN 1:2000

skala 1:10000 
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NORRA DJURGÅRDSSTADEN

PLANÖVERSIKT 
NOVEMBER 2009

Kungliga Opera/Operahögskola 

Lidingsberg (Sveriges äldsta privatteater)

Musikhögskolan

Stockholm Dance Academy

EXISTERANDE GATOR

PLANERADE GATOR

1 

2
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4

Svårt kontaminerat område

PLANERAD VERKSAMHET

BEFINTLIG VERKSAMHET

FRAMTIDA UTVECKLINGSOMRÅDEN

GÅRDAR, PARK

GÅNG- & CYKELVÄG, TORG

PLANERADE BOSTÄDER

1

2

3

4

fotavtryck Frihamnsoperan

Befintlig bebyggelse

Utvecklingsområde

Planerade bostäder

Planerade verksamheter

Hårdgjord kajyta

Bearbetad kajyta

Cityspårvagnen

Kommunal båttrafik

LÄNGDELEVATION    BB   skala 1:500

SITPLAN   1:2000

SEKTION   CC   1:200

Sektion AA1 Salongerna 1:200

FRIHAMNSOPERAN

Åk 3   Kandidatpro jekt  Opera     Stadsbyggnad     2010-2011     Namn: Fredr ik Evensen     Lärare:  Dominik Wach & Monica Horniak     Årskursansvar ig:  A lex is Pontv ik

FRÅN VERKLIGHET TILL FANTASI

En Opera behöver varken vara ett landmärke eller utge sig för att vara fantastisk arkitektur genom ett unikt och 
uppseendeväckande skal. Allt som glimmar är inte guld. Värdet är för mig större hos någonting till synes anspråkslöst 
som kan överaska med att rymma en fantastisk upplevelse.

Med vad som upplevs vara en sluten fasad ska byggnaden väcka en nyfikenhet hos betraktaren. Med en tydlig berättarteknik 
blir Operaupplevelsen en stegrande historia som genom kontraster, nivåskillnader, rumshöjder, former och material 
förflyttar dig från vardagen till fantasins värld.

PLATSEN
FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MÖJLIGHETER FÖR ATT LYCKAS MED MIN ANSATS

KONSTRASTVERKAN 
mellan verksamheternas art på platsen, materialförändring, rumshöjd, rumsform, 
nivåskillnader samt ljusförhållande

FÖRÄNDRING I MATERIAL
Från Kajens ruffa betongyta och industrins metalliska råhet förändras betongen 
till att bli polerad och metallen att bli perforerad och transparent. Materialförän-
dringen kulminerar i Salongen som har en böljande trästruktur i väggar och tak. 
Stolarna är klädda i klassiskt röd sammet som samspelar med ridå och färgen på 
balkongerna. Materialet är följsamt och upplevs mjukt och ombonat.

 
RUMSLIGHET
Operaupplevelsen börjar vid den södra sidan av Frihamnspirens fäste. 500 meter 
längre fram avläser man operans siluett. Detta är en relativt rak och horisontell 
rörelse som övergår i en svagt stigande 12 meter bred trappa som erbjuder en 
valfrihet i rörelse i sidled. Trappan verkar som en förlängning på kajpromenaden 
och är tänkt som en social trappa där man kan invänta sina bekanta vid bänkar 
och vilytor.
Entrésituationen sker med 4 meters takhöjd för att så fort man tagit sig in i byg-
gnaden öka till dubbel takhöjd. Här slutar den raka promenaden och ett böljande 
bjälklag markerar en ny rörelse som skiljer innermiljön från den yttre promenaden. 
Takhöjden stegras succesivt och når sin fulla höjd framför salongen. Där når man 
en rymd av 17 meter med en helglasad fasad mot söder. Ljusinsläppet och den 
fulla takhöjden markerar ett fokus och en särskild betydelse i höjd med den stora 
salongen. Från den punkten utgår den vertikala rörelse som besökaren tar för att 
nå de olika entéerna till både den lilla och den stora salongen. 
Fortsätter man i stället längst med operans rikting längs de böljande väggar når 
man i slutet av foajén musikbiblioteket och operaresturangen med fri utsikt mot 
Lidingö och Stockholms inlopp. Här har taghöjden återgått till dubbelhöjd.

NIVÅSKILLNAD
Operaupplevelsen stegras i takt med att man rör sig till nya höjder. Upplevelsen 
börjar på kajnivå där man når trappan som förflyttar dig till entrésituationen på 5 
meters höjd ovan kaj. För att nå salongen rör man sig till mitten av byggnaden 
där de böljande rörelserna på bjälklaget leder dig till trapporna som tar dig upp 
till salongen och en våning upp. Trapporna fortsätter upp till första och andra 
balkong där man hela tiden är i kontakt med foajéytan med möjlighet att  över-
blicka över det sociala speler som pågår i foajén.

Centrala Stockholm växer. I särksilt stor utsträckning växer Stockholm ut 
mot Ropsten och Frihamnen där Norra Djurgårdsstaden håller på att växa 
fram. Det är ett av Europas största stadsutvecklingsområden där 10.000 nya 
bostäder och 30.000 arbetsplatser planeras.
Det är en unik plats med närhet till Lilla Värtans öppna vatten, den Kungliga 
nationalstadsparken men även till Centrala Stockholm och dess citypuls.

Frihamnspiren kommer att ha Stockholms mest moderna hamn till granne, 
anpassad för kryssningstrafik och med närhet till city genom en utbyggd 
infrastruktur med cityspårvagn, tunnelbana och busstrafik. 
Med sin fria utblick över Stockholms inlopp utgör Frihamnspirens spets en 
unik plats där man blir det första som möter en då man når Stockholm med 
båt.

Med mitt val av plats ser jag operan som en del  i Stockholmstads plan att 
skapa en ny stadsdel med innerstadskaraktär i ett område med beydande 
hamnverksamhet.
Operan ger unika möjligheter att befolka området med människor som inte 
bor eller arbetar på platen och att aktivera en annars tom och karg plats kvällstid.

Jag ser operan som ett andra steg i möjligheten att skapa ett 500 meter långt 
kulturstråk utmed den södra delen av Frihamnspiren. 

1.   Magasin 3
2.   Frihamnsoperan
3.   Operahögskolan + Danshögskolan
4    Nobel museum
5.   Stockholm stadsbibliotek

KLIMAT / HÅLLBARHET

SOLVÄRME

BERGVÄRME som huvudsaklig uppvärm-
ningsmetod. Med en värmepump får man 
upp värme till byggnaden som värms upp 
främst genom GOLVVÄRME vilken  är 
draget i betongbjälklaget. Energikostnad-
erna reduceras på detta sätt med ca 60%. 
Nedkylning sommartid sker på samma 
sätt genom att hämta upp svalt vatten från 
berget. Kylningen får man därför nästan 
helt gratis. Energibesparing närmare 90%. 
Några fåtal konvektorer nedsänkta i golvet 
kommer att finnas under de största glas-
partierna för att förhindra kallras.
ref. Laerernes Hus, Oslo

För snabb kylning av överkottsvärme som-
martid används ett system draget utmed 
botten mellan Frihamnspiren och Loudden.

KYLNING

UPPVÄRMNING

FASADSYSTEM
DUBBELGLAS SYSTEM ger möjlighet till 
ett väderskyddat solskyddssystem.

Vintertid ger dubbelfasaden ett mycket lågt 
u-värde med låga energikostnader.
 
Sommartid håller solskydden nere kost-
nader för klimatstyrningen.

Grundtanken är att den dubbelglasade 
fasaden och solskyddssystemet stänger 
ute solvärmen under sommaren för att 
minska behovet av kylning och för att 
säkerställa tillräckligt bländskydd. Värme-
produktionen mellan rutorna regleras via 
temperaturstyrda öppningar överst på 
dubbelfasaden. Omvänt, under vintern, har 
luftrummet mellan rutorna en isolerande 
effekt när öppningar regleras. Motordrivna 
luckor är placerade i fasaden för reglerad 
komfort och brandventilation. 

Utöver den perforerade metallfasaden som 
solskydd är en halvtransparent “rullgardin” 
placerad i den dubbelglasade fasaden. 
Dessa styrs lokalt från varje rum. Solsky-
ddet är placerat bakom bjälklaget i den 
dubbelglasade fasaden. 

Gångbryggor placerade mellan den inre 
och den yttre fasaden innebär effektivt 
underhåll och service.

Gångbryggor placerade mellan den inre 
och den yttre fasaden innebär effektivt 
underhåll och service.

PERFORERAD METALLFASAD verkar som 
solavskärmning. Med  en variation i hålt-
agningstorlek samt form och täthet mellan 
hålen skapas en variation i avskärmingen. 
Detta anpassas efter de olika funktionerna 
i byggnaden. Ytterligare solavskärmning 
finns mellan fasaden som

Glasfasaden är belagd med ett selektivt skikt som både 
släpper igenom kortvågig solenergi och reflekterar långvågig 
rumsvärme. På detta sätt når man ett lågt u-värde.

KONSTRUKTION
DIAGRAM

FOOTPRINT

GJUTEN GRUND
(inkl. kajnivå)

BÄRANDE VÄGGAR 
OCH PELARE vån 1

PRIMÄR & 
SEKUNDÄR BALKAR

BJÄLKLAG

BÄRANDE VÄGGAR 
OCH PELARE vån 2

- skyddande ytskikt (jordmån/sten) 60 mm
- Dräneringsmatta 35 mm
- Isolering med fall 150 mm
- Isolering 100 mm
- Osb-skiva 38 mm
- Stålbalk sekundär 140 x 270 mm
- Stålbalk primär 300 x 700 mm
- undertak med utrymme för teknik

TAKKONSTRUKTION

FASADSYSTEM
- Perforerad plåt 
- Bärande struktur plåtfasad
- Dubbelglas 9 mm, 8 mm
- Vertikal glasfena laminerat 3-glas  30 x 300 mm  
- Mellanklimat 650 mm
- Enkelglas 13 mm
- Stålpelare 300 mm (bär bjälklag)

BJÄLKLAG

- flytspacklad betong med ingjuten golvvärme 80 mm
  (oljad och polerad)
- Separerande skikt (plastfilm 1mm)
- Ljudiolerande fog 20 mm
- Lättviktsbetong 180 mm
- Stålbalk primär 300 x 700 mm
- undertak

- Betong 100 mm
- Isolering 100 mm
- platsgjuten betong 170mm

TEKNISKT SNITT fasad söder  AA  1:20

STRATEGIER

Fasaden upplevs sluten dagtid. Trensparent kväll/natt
Ref.   Clason_Koivisto_Rune-Sferabuildning

B B

A
A

C C

Kvällstid lyser operan upp och markerar en närvaro på platsen. Placerad längst ut 
på kajen är operan väl exponerad i alla väderstreck.
 Ref. Kilden Art Performance Center, Kristianstad Norge

FASAD
SLUTENHET OCH TRANSPARENS

Operan har stora fasader som sammantaget skulle kunna verka som  energi-
bovar. Genom ett i söder dubbelglassystem och en utanpåhängande met-
allstruktur (klädd med solcellsfilm), som fungerar både som solfångare och 
solavskärmare, blir operan en välisolerad byggnad. Överskottsenergin som 
genereras används delvis till att lysa upp fasaden kvällstid.

Metallen har en perforering som varieriar i täthet beroende på vilken funktion 
som finns bakom fasaden. Därav varierar transparensen i fasaden och en 
mönsterverkan uppstår. 

Dagtid upplevs fasaden utifrån som sluten för att kvällstid lysa upp och avslöja 
sin verksamhet för omgivningen. Operan skapar ett nytt flöde och visar på en 
närvaro på en annars mörk och öde plats kvällstid.


