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VOLCANO
Aktiviten Opera

Ett operahus är en byggnad som ska synas och ge staden en ny stolthet 
och skapa ett landmärke. Med redan be�ntliga operascener i staden så 
krävs det något speciellt och nytt för att motivera byggandet av ett nytt 
operahus. I dagsläget är intresset för operaföreställningar i Stockholm 
relativt svalt. Vilket är en av utmaningarna att höja och göra mer populärt 
igen. Med tanke på budget och ekonomi i byggandet av ett nytt 
operahus så måste man därför rikta sig till en bredare publik än den 
renodlade operapubliken. Genom att locka olika målgrupper i olika åldrar 
och med olika sorters musikintressen får man dels byggnaden att gå runt 
ekonomiskt och samtidigt folk att inspireras av varandra. Något som 
förhoppningsvis ska leda till ett ökat intresse för Stockholms operascen!

Formen och platsen

Stadsgårdskajen i Stockholms innerstad är en fantastisk plats att placera
det nya operahuset på. Närheten till vattnet och kontakten med 
djurgården och skeppsholmen på andra sidan vattnet gör att den ligger 
i stan utan att ligga mitt i staden. Ska man bygga en ett nytt operahus 
vill man gärna använda sig av dragningskraften den förhoppningsvis ger.
Operahusets placering gör i detta fall att den skapar en dragning ut mot 
Nacka. Något som känns aktuellt med tanke på alla nybyggnationer som 
växer fram ut mot Nacka. En vidare tanke skulle även vara att bygga ut 
tunnelbanans blå linje och placera hållplatsen nära operahuset. Dels för 
att skapa en tydligare och lättare väg för operabesökaren, men samtidigt 
länka ihop staden med Nacka.

Platsen där det nya Operahuset är placerat ligger mellan tre kullar. Något 
som man måste förhålla sig till och som påverkar byggnadens hirarki 
starkt. Riktlinjerna som �nns är folkungagatan som sträcker sig fram från 
söder, stadsgårdskajen, vyn från Nacka och den som sträcker sig mot 
“fåfängan”. Med de enkla förutsättningarna skapades den grundliggande 
formen för operahuset. Med tanke på att operahuset i det här förslaget 
ska bli mer öppen för en bredare publik och olika musikscener, faller det 
sig bra att dela upp volymen och ge alla scener sin plats i olika volymer. 
Något som ofta förbises i byggandet av nya operahus där allt fokus ligger 
på operascenen och inte de andra hörsalarna.

De �esta stora o�entliga byggnaderna får ofta en “fulsida” med lastintag 
och dyligt. För att ta vara på platsens möjligheter så har därför 
operahuset plaserats i sutteräng med en överdäckad undervåning mot 
Folkungagatan. På så vis läggs all parkering och transport under 
överdeckningen. Samtidigt får huset en am�bieliknande trappa i mitten 
som riktas mot den alternativa scenen. Som på så vis fungerar både som 
ett trappa och läktare under utomhuskonserter, teaterföreställningar
och sommarbio.

Utöver riktningar och platsförutsättningar kommer en stor del av 
inspirationen av formen på operan av en vulkan. En sympol för kraft och 
explosivitet. Med en mer sluten yttre fasad och en öppen glasfasad i 
mitten skapas en kraftfull ljuse�ekt som på kvällen skiner starkt i backen. 

“När operan har föreställning får vulkanen utrott”. 

 
  

Stockholms nya opera och musikcentrum

Operans indelning

Operahusets alla olika funktioner och delar har 
alla en viktig roll. Vissa behöver dock inte samma 
utrymme i det o�entliga och vissa behöver mer 
ljus än andra. En viktig tanke i detta operaförslag 
var att låta alla scenerna få sin plats. Därför �ck alla 
scenerna en egen enhet. En annan viktig tanke var 
att även de som jobbar på operan skulle få �na 
lokaler och inte sku�as undan i de mörka rummen 
bakom de o�entliga utrymmerna. Därför �ck 
administrationen och repetitionssalarna en egen 
varsin enhet. Genom ljus/mörker diagram och hur 
de förhåller sig till varandra placerades 
programets alla funktioner in i byggnaden. 


