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OPERA 
Kan en Opera som byggnad gestalta olika sorters skådespel om upplevelser i det byggdas helhet?
Det är en fråga som legat som inspiration i det här projektet. 
Platsens stora skala, saknad av växtlighet och det råa utomhusklimat, tillsammans med programmets 
kvadratmeterytor, har resulterat i ett projekt som handlat om ett artificiellt landskap. De två operadelarna 
gestaltas i två berg som ligger och vilar längst ut på piren. De två bergen är en komposition som tillsam-
mans strävar efter helhet där byggnaden vill berätta vilka delar som helheten består av. Mellan bergen 
finns en stig som leder upp till entrén. Olika moment för besökaren framåt i byggnaden som avslutas med 
en artificiell skogsdunge och sen kommer havet där en av Stockholms öar, Lidingö träder fram på andra 
sidan vattnet.
 När besökaren kommit hit vare sig man ska gå på opera eller om man kanske bara ska ta en kaffe i caféet, 
som allt utgår ifrån. Besökaren har en förberedande känslostämning, kanske nyfikenhet och förväntan, en 
förväntan om en upplevelse och om någon slags upprymdhet. 
De olika  momenten i entrésituationen ska öka förväntan och samtidigt ta hand om det praktiska.
I den artificiella skogsdungen innan vattnet är publiken skådespelare i den verkliga världen. Här sker mötet 
av de som ska uppleva upplevelsen som kommer i nästa moment inom tid. 
I föreställningarnas pauser kan publiken komma ut på balkongerna för att kasta blickar på verklighetens 
skådespel i den artificiella skogsdungen och för att delta själva i verklighetens skådespeleri. 

Tanken med byggnaden är att den ska vara en del av ett landskap för operabesökare, för boende, för res-
taurangäster, för flanerare m fl. Olika delar av operan ska kunna användas så många timmar om dygnet 
som möjligt för att utnyttja byggnadens kapacitet och ha som mål att hela tiden fylla på med händelser som 
gör delar av byggnadens program rörligt. Den artificiella skogsdungen (foajén) kan delas av och ge plats 
för t ex utställningar. Platsen kan också användas för lunchkonserter, morgonsång, fester, workshops, m.m. 

VAL AV PLATS
Stockholm behöver nya kärnor som kan växa ihop och bilda flera mittpunkter som kan göra staden till 
en stad som innehåller flera städer. En opera vid Nya Värtastaden skulle kunna vara just en sådan punkt 
som i och med en utbyggnad av området också angränsar till samma och liknande konstformer. Dels ligger 
musikhögskolan inte alls långt ifrån och även danshögskolan ligger nära. Sveriges television och sveriges 
radio ligger i närliggande område och samarbeten mellan de olika konstformerna och medierna skulle 
kunna skapa en genuin stadsdel med stark kultur och identitet. Magasin 3:s verksamhet får man heller inte 
glömma bort som en viktig del av kulturrummen i området. 
Platsen är mycket blåsig, kall, och rå och platsen saknar natur. Operans mervärde skulle kunna vara att den 
tillför articifiell miljö på platsen och att den miljön är inomhus.  

Den nya stadsdelens utveckling i området Norra Djurgårdstaden strävar efter en stark miljöprofil vilket 
skulle kunna betyda att en utbyggnad av kollektivtrafik skulle vara högprioriterat i området. Operan kan 
vara en del av den utvecklingen och leda till att synliggöra de miljövänliga färdsätten att ta sig  till och från 
byggnaden. 
Praktiskt skulle det kunna vara mer kollektivtrafik i form av spårväg city, nya bussar och övergångställe över 
vattenvägen m.m.

RIKTLINJER 
Egna ledord som eftersträvats i projektet. 

- Operans mål är att bli en aktiv maskin för operakonstartens hela cykel 
som visualiseras i sin fasad och genom sin insida. 

- Byggnaden ska accelerera nyfikenhet utifrån och synas från vattenrummet och stadsrummet

- Byggnaden ska innehålla ett +syfte som ska tilltala de som vill bruka byggnaden utan att se på opera så 
att byggnaden kan bli ett attraktivt utflyktsmål. 

- Byggnaden ska vara en plats som ger de som arbetar där dagligen en god arbetsplats där så många som 
möjligt har dagsljus.

Färg. Material. Temperatur. Fasad. 
Fasadmaterialet är en opolerad diabas som ska vara en metafor för ett berg och den kommer att vara på 
de ytor där mötet mellan besökare/personal är i nära kontakt med byggnaden som vid entrésituation och 
vid norra sidan av byggnaden. 
Fasadmaterial på de sidor där besökaren vid första mötet har distans till byggnaden är fasadmaterialet 
blankpolerad diabas så att miljön speglas i fasaden. 

Situationsplan 
Skala 1:5000
 

Artificiellt landskap
Entrésituation 
Sektion A - A och B - B 
skala 1:200 

1 Längst ut på piren 
ligger två blanka svarta berg. 
Ett större och ett mindre 
berg. Entrén till operan 
påbörjas med en stig som 
leder upp mellan bergen likt 
en ravin. Till höger står en 
björkdunge i svart grus som 
speglar sig i fasaden.

2 Ravinens väggar är 
matta och suger upp ljuset 
i ravinen. Man kan ana att 
stigen fortsätter bakom glas-
dörrarna.

3 Ett släpp längs stigens 
båda sidor visar hur stigen 
tar sig uppåt. När man ser 
ner i djupet ser man vatten. 
Taket är mörkt. 

4 Stigen breddar sig 
och man kan ana att man är 
på väg mot en öppning. På 
höger sida kan man lämna in 
sina ytterkläder  
i garderoben. Ett takfönster 
släpper in ljus. 

5 En stort öppet rum 
breder ut sig där en ny 
skogsglänta tar vid. Solen 
strålar ner i den articifiella 
skogsdungen. Nu kommer 
havet. 
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1 KONSTRUKTION
Rummens placering utgår från ett grid på 7,2 m. 
Mitt förslag till byggnaden är att den har en betongstomme med 
förspända raka betongbalkar. 
De svarta väggarna på planen är de som jag tänkt ska vara bärande 
och de grå väggarna som stabiliserande. De två bergen har samma 
mått i gridet är försjutna halvvägs vilket gör att de bärande pelarna 
i skogsgläntan upplevs som två delar så man kan ana i konstruk-
tionen vilken del som bär vilken. En slutsats är att jag tror att det 
behövs kompleterande pelare enligt gridmåttet. 

2 HÅLLBARHET
I planeringen av utformningen av byggnaden har en riktlinje varit 
att planera huset så tätt som möjligt för att få en byggnadskropp 
med så få hålrum som möjligt och så få ytor att värma upp utåt 
som möjligt. 

Ett par förslag på att göra byggnaden mer hållbar skulle kunna vra 
att: 
- Använda 4° vatten från havet för att kyla ner byggnaden på som-
maren.
- Utnyttja den svarta fasaden under vinterhalvåret för att lagra 
värme ovh använda för uppvärmning av huset.
- Använda vinden för ventilation särskilt i salongerna.
- Se till att byggnaden används så många timmar på dygnet som 
möjligt.
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Material fasad
För en operabyggnad som ska gestalta ett berglandskap i fasaden är 
valet av fasamaterial diabas som är en natursten som finns i Sver-
ige. Ur ett ekologiskt hållbarhetsperspektiv medför det att det blir 
korta transporter av fasadmaterialet. 

För att få operabyggnaden att dels passa in på platsens industri-
romantik och dels sticka ut har diabasen en egenskap som passar 
konceptet med att kunna vara matt och polerat blankt. De ytor 
som vänder sig mot sin omgivning är blankpolerade för att spegla 
sin industri -och stadsomgivning samt att den kan spegla vattnet. 
Mot entrén och mot personalsidan är fasaden polerad matt. 

Egenskaper hos materialet
Materialet är hårt och styvt med god motståndskraft mot kemika-
lier och yttre nötning. Diabas är tåligt mot korrosion, är inte mag-
netiskt och leder inte elektricitet. 
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