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Operan GALÄRVARVET

dfsdf

Plats:
Nästan oslagbar placering är vid Gallärevarvet, siktlinje mot slottet, i ett mycket exklusivt läge på 
Djurgården.

Utgangspunkt:

Att bemanna operan av folk genom att bygga en gångbro “ven” från Strandvägen över till Gallärevarvs ud-
den var och nära området.  Bron  trafi ken leds förbi operans entré. 
Skapa ett roligt samspel emellan fl ödet i foajén och trafi ken utomhus som riktas mot operan.

Formgivning:
Inspireras av den rörelsen som skapas av övergången över bron, ett “mjukt” möte när man leds runt op-
eran vidare åt Gallärevarvs parken.
Utmaningen att skapa ett runt komplext husform, ett form som ska betraktas mer levande, ett dynamiskt 
form som eventuellt refl ekterar interna verksamheter.

OPERA  GALÄRVARVET

Ett mjukt överrörelse av passagen från opera till 
park med trevlig panorama vy av Stockholm.
Bron tänks som en del av upplevelsen, ett trevligt 
rörelse i en svängformad bro som leder till till kop-
plingspunkt, ute torg vid vattnet foajén med möjli-
gheter till vidare fortsättning:

• till operan/foajén (utställningsytor)
• till vattentorget
• åt Gallärevarvspark  

Ett skarpare form, med tydliga hörn ger en “hård-
are” uppfattning,  när byggnaden passeras.
Hela upplevelsen runt byggnaden ändras med hän-
syn till rörelsen som händer runt den. 

Situation som illustrerar siktlinjer, operan i relation till sitt 
närområde, Nybrokajen, Palatsen och strandvägen.

Fågelperspektiv från Strandvägen
Operan bildar sin egna halvö och samtidigt skapar en unik entré till operan och resten av Djurgården över 
bron som tar fotgängaren från strandvägen och till operatorget framför foajén.
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En platsgjuten betong stomme som bär upp byggnaden, foajé läk-
tare en stålkonstruktion och glasfasad system ett fackverk som bär 
upp sig själv samt ger stöd till både tak och läktare. Emellan glaset 
fi nns ett termiskt lager som hjälper till med nedkylning på som-
maren och isolerar i vintertid.

Konstruktion

Visionsbild, med skal      Visionsbild,  utan skal,  foajé rörelse      

Visionsskiss från Seppsholmen

Teknisk perspektivskiss

Tekniskt perspektiv

Skal funktion och program i 
snitt.
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Entré 1:500
Entré till publika och privata delar (admin och artist).   Publik - Foajé, café, utställningsytor   Privat - Loger, verskäder

Parkett v-1: 1:700     

Publik - Foajé, café, utställningsytor, garderober          Privat - Scengolv, loger, “stråket”, teknik

Administration  v1: 1:700

Tillgänglighet mellan olika funktionsdelar.    Publik -foajé och bar.       Privat -admin och funktion

Rep. lokaler  v2:  1:700     

Matsal, rep., mindre föreställningar, konferanser.

Väst elevation 1:500

Teknik/Passage  v-2:  1:700     

Privat - Teknkik (ventilation, vvs, osv), orkestra lager samt montage och backstage passage.Rörelse, vertikalt och horisontell

Bakbenet i operans innre verksamhet är det så kallade stråk, modell hämtad ifrån fl era moderna operor men återskapad till ett urban 
hybrid var olika våningar har nära kontakt med varandra.   Ett mycket brett stråk som fungerar som passage, arbetsyta, kommunikation, 
mötesplats o.s.v. alla våningar har närkontakt till stråket både visuellt och genom snabb tillgänglighet via många olika vertikala transporter.

Foajé, vision av rörelse, stora spiraltrappor skapa trevligt vertikalt rörelse, med utsikt ut mot stan, olika våningar har olika funktioner.  Ut-
ställningar på bottenvåning, i ett stort öppet rum som kopplas till café och ute torg.

A-A 1:500

Söder elevation 1:500


