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STADSOPERA VID MASTHAMNEN
Vid Stockholms inlopp, mot fåfängans avhuggna klippor ligger den nya
stadsoperan. Med tre scener och stora publika utrymmen har den
möjligheter att bli ett centrum inte bara för opera. Här ska kunna beredas
plats även för andra teater- och musikformer.

Stadsgårdens framtid är ett kärt problem för många stockholmare. Med
utlokaliserad hamnverksamhet och tvärbanans framtida planer finns
stora möjligheter. Med Tegelviksplan som utgångspunkt finns det
utrymme att utveckla ett helt nytt område.

Genom att sänka ned Stadsgårdsleden ett fåtal meter där den idag
möter Folkungagatan, kan man med relativt enkla medel överbygga
leden och nå hela vägen fram till övriga Södermalm. Folkungagatan
fortsätter då sin sträckning och dagens T-korsningen ersätts med av-
och påfarter. På detta vis närmar man sig de omgivande höjderna
samtidigt som man får bort den tunga trafiken.

Operahuset ligger på Masthamnens yttersta kant och tar över
Fåfängans roll som porten till Stockholms stad. Med ryggen mot
berget och ansiktet mot Saltsjön, är det gjort både för utsyn och insyn.
Entrén ligger mitt i Folkungagatans fond och har mot vattnet en
gräsklädd terrass som mer eller mindre har funktionen av en allmän
park. Här finns också café och restaurang som kan nås såväl från
utsidan som från insidan.

En så gott som helt sluten kropp, klädd i granitplattor, rymmer operans
alla logistiska funktioner. Här finns förutom scéner och övningsrum
även lager, verkstäder och all teknik. Ur detta "stenblock" skjuter
salongerna fram över den stora ljusa publikhallen. Upplysta, om
kvällen, när publiken börjar komma, blir  salongerna tillsammans med
scentornen egna former och  byter fokus från utsidan till insidan.

I samma nivå som scénerna i en slags mezzaninvåning, finns loger och
ut mot vattnet all administration. I de västra delarna av denna våning
finns restaurang och café som även kan nås av de som inte kommit för
föreställningen.

Entrén sker genom den slutna delen och först när man är färdig med det
praktiska kliver man ut i den stora hallen. Här rör man sig upp och ned i
generösa trappor. Först möter man stora salongen. Rör man sig sedan
under eller förbi den, når man experimentscenen som kan fungera som
ett slutet rum eller en öppen scén, mot en trapp som även fungerar som
läktare. I samma kropp, på andra sidan finns pausbar och toaletter.
Här kan man ta trappan upp till entresolplanet och balkongen där det
finns både kök och bar. Köket här servar även personalmatsalen.
Tillslut når man lilla salongen och efter den en balkong som vetter ut mot
Stockholms inlopp. Det finns även en alternativ entré för att nå lilla
scénen direkt. Publikhallen kan delas av under entresolplanet vid behov.
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OMVÄNT TAK:
 - Singel
 - Fiberduk
 - Snedskuren styrofoam
 - Tätskikt
 - Styrofoam
 - Konstruktionsbetong

KONSTRUKTION:
Den slutna delen närmast berget är uppbyggd med bärande
väggar och stålbalkar där spännvidden kräver. Bjälklagen är
hålbetong i hela byggnaden.
Från den slutna delen löper stålbalkar tvärs över
publikhallen. Dessa bärs av en linje betongpelare längs
norrfasaden samt ytterligare en linje där salongerna inte kan
sköta uppgiften. Salongerna, stora och lilla, bärs av
stålkonsoler i de utstickande delarna.

LJUD:
Eftersom att det aldrig till hundra procent går att simulera en
konsertsal i modell, vill jag ha ett salongstak som till viss
mån går att justera i efterhand. Jag tänker mig reflekterande
paneler sammansatta i en vikbar konstruktion som hänger
från taket i tampar så att det lätt går att forma om. Man kan
på så sätt också ha olika inställningar för olika ändamål.

Fasaden utvändigt är klädd i granitplattor av samma nyans som
berget. Stenen ska ha en grövre struktur.

Invändigt är golv och väggar klädda i en ljusare granit. Här är
samtliga ytor polerade.

SEKTION B-B
SKALA 1:600

SEKTION A-A
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BYGGSNITT C-C
SKALA 1:50
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