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Perspektiv sett från entrén vid ny-
broviken mot lilla salongen 

Foajen sedd från lilla antrén mot 
strandvägen och nybroviken

fasaden som vätter mot strandvägen. 

sockel med stanplattor, och ovanför glas runtom hela foajen.
plåtar med måtten 1200x775, pelare på insidan av glasen på 
hela fasaden.  

Mer fönsteryta ut mot nybroviken än på de andra fasaderna. Terraser 
i anslutning till restaurang och personalmatsal med stora glaspartier. 
Exteriör solavskärmning på alla fönster tillhörande kontor, bibliotek, 
verkstäder och replokaler som har fönster mot söder-sydost.  
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Fasaden mot vasamuseet med lastkajen och replokaler och verkstäder 
på bottenplanet där de % esta lokaler har vädringsfönster. De övre 
planen har små fönster med exteriör solavskärming. 

De två olika fasadteman möts på operans norra sida, stora glaspartier 
till verkstäderna och ateljerna utan solavskärming. 

plan + 19.700 - skala 1:400

plan + 11.700 - skala 1:400 Fasad mot Vasamuseet 1:400

Fasad mot Galärparken 1:400

Sektion 1:400plan + 0.900 - skala 1:800
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Kandidatprojekt 2011 30 juni av Gusten Hemström, Lärare: Erik Wingquist, Sigrid Zenger, Fredrik Larsson, Dominik Wach, Monica Horniak. Årskurs ansv Alexis Pontvik. 

plan + 9.300-15.600 - skala 1:400

Fasadsektion skala 1:20
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