
Vy från kajen upp mot Foajén 

Balkongen till stora salongen

Vy från kajen om man kommer från slussen.

Vy från Restaurangterassen in mot stora salongen.

Opera på Stadsgårdskajen



Panoramavy från väst Panoramavy från norr, Waldermarsudde.

Siktlinjer från platsen i vy.

Siktlinjer från platsen i plan.

Vår Uppgift var att rita en ny Opera för Stockholms stad. Vi fick välja mellan fyra olika tomter occh jag valde Stadsgårdskajen, som 
var en av alternativen. Jag placerar min Opera längst ut vid stadsgårdskajen. Den är belägen framför fåfängan med nära relation 
till berget. 

Jag valde denna placering av främst två anledningar. Den ena på grund av den fantastiska vyn och utsikten som går att finna på denna plats. Om man tar sig upp på 
fåfängan har man 360 graders utblick över Stockholm. Denna upplevelse ville jag ta med mig i byggnaden. Medan Operans besökare får ta del av Stockholms vackra 
vyer får bland annat båtresenärer ta del av Operans vy när de passerar Stockholms inlopp. 
   
Sedan Fotografiska museét öppnade har stadsgårdskajen fått helt nya besökare och tjänar nu ett annat syfte än bara genomfartsled för trafikanter som vill ta sig vidare 
ut till Nacka. Nu finns potentialen för stadsgårdskajen att bli ett promenadstråk. Jag ser min Opera som ett avslut på den potentiella utveckling av kulturstråk som skulle 
kunna få växa fram längs kajen. 

Placeringen framför fåfängan innebär ett nära förhållande till berget. Istället för att Operan ska behöva konkurrera om platsen som finns nedanför fåfängan, valde jag 
att skjuta in byggnaden i berget och sedan försöka utnyttja dess potential av höjder, utsikt och en naturlig baksida, vilket underlättar för programmet av en Opera med 
inlast etc. 

Bakre delen av Operan är insprängd i berget och inlastningen sker via tunnlar som leder in genom berget och som delvis finns där idag. Blackboxen, en experi-
mentscen, ligger också insprängd i berget och bildar en takterass för en tillhörande restaurang lite längre upp på fåfängan. Denna del kan vara oberonde av Operans 
öppetider. 

Entrén ligger på 12 meters höjd och är i samma nivå som vägen där bilar och besökare som kommer med kollektivtrafik anländer. Jag vill att man ska röra sig längs 
berget när man anländer till Operan och redan då få ta del av platsens utsikt. När man kommer in i byggnaden kommer man direkt in i Operans foajé. Detta är ett stort 
och öppet rum med glasfasad längs hela fasaden för att maximera utsikten ut över vattnet och Stockholm. Salongerna ligger nedsänkt under foajén, den lilla salongen 
helt och hållet, medan den stora salongen sticker upp och delar av det stora foajérummet. 

Jag har tagit bort den båtterminalen som utgjör kajen idag. Med detta har kajen inte längre något egentligt syfte, därför har jag tagit bort en del av kajkanten för att 
skapa en tydligare riktning mot entrén av Operan. Den bit som blir över tänker jag att man kan göra en temporär park av, med syfte att det kan uttvecklas till något an-
nat, till exempel bostadsområde. Men det ser jag som ett annat projekt eftersom jag främst har arbetat med Operan och dess förhållande till berget lämnar jag det där.
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Referens till bärande tak av balkrost i betong.
Louis Kahn, The Yale University Art Gallery.
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Referens till foajén:
Lundgaard & Tranberg,
De Kongelige Teaters Skuespilehus.
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Axo av programmets uppdelning av funktioner i byggnaden.
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