
Scenproduktion i området

En av dom saker som skiljer 
Värtahamnen mest från vår 
vanliga omgivande miljö är 
gigaskalan som relaterar till 
lastbilar och silos, snarare än 
människor, och det finns inte 
riktigt någon byggd miljö för 
människor att vistas i.

Platsens storlek

Skaljämförelse

Maximering av volymer

Disney Concert Hall Sidney Opera Oslo Opera

Värtahamnen
Värtahamnen genomsyras av renodlad och brutal produk-
tion, som skapar en slags hänsynslöshet som blir till något 
väldigt dramatiskt. Samtidigt är miljön fylld av referenser 
till andra platser och byggnadskulturer, som om det skäm-
des lite över att bara vara en produktionsplats.  

Rörliga volymer

Formspråk

Utsikten

Pirpromenaden

Värtahamnen dreams of to be ...
Filmhuset

Sveriges television
Kungliga balettskolan

SVT drama

Radiohuset

Dramatiska institutet

Operahögskolan
Nya scenstaden

Nya operastaden

...i Dalarna. ...sommarfik på Österlen. ...klassiscitisk byggnad av romersk skala. ...i ett Zorn motiv.

Tillsammans med den omlokaliserade operaut-
bildningen och omgivningens starka karaktär av 
produktion, kan upplevelsen av opera som någon 
statiskt brytas, och istället framstå som att vara 
någonting i ständig förändring som återskapar sig 
själv hela tiden.  



Längst ut på piren ligger Operastaden, en 
mikrostadsdel som är en egen värld helt 
uppbyggd kring opera. Hit skulle alla op-
erarelaterade verksamheter flytta, såsom 
operahögskolan och baletthögskolan. 
Mellan byggnaderna skulle folk springa 
i sina scenkläder, dekorer skulle lastas in 
och ut, och sångarna skulle värma upp 
sina stämmor på gården. Platsen skulle 
genomsyras av operaproduktion, och ta 
intryck av den dramatiska omgivande 
produktionsmiljön i hamnen. Inåt platsen 
skulle allt vara smyckat som dekorer, och 
scenografier och olika miljöer skulle vara 
uppbyggda för att vara experimentscener, 
där det blir oklart om vem som är be-
sökare och vem som är skådespelare.
Ta ett bad poolen i Mallis-miljö, eller pic-
nica vid sjön bland tonerna från Verdi, 
operans förtrollade värld gör att du inte 
längre behöver bry dig om vad som är 
fantasi eller vad som är verklighet. 

Operastaden



Huvudfoajén till den stora scenen försöker 
iscensätta det sociala spelet mellan besökarna, 
som är lika mycket ett skådespel som det som 
sker på scenen. Rummet är uppbyggt av silver-
skivor som scenografier som stöttar balkonger. 
Mellan scenografisivorna skapas små rum 
från vilka man ser över hela lokalen och alla 
balkongerna. Längst in rummen upplevs det 
mera privat, men ingen undslipper silvrets re-
flekterande uppslöjanden.

Balkonger bildar ett rutnät som syftar 
till att fyllas av olika typer av aktivitet, 
allt från vanlig traditionell operabar och 
garderob, till spontana pianokonserter, 
vardagsrum, musiklabb etc. 

De olika nivåerna sammankopplas med ett x antal trappor, som 
bildar en 3D-labyrint, där du inte här helt säker på vart du hamnar 
eller hur du kom dit. 

Silverfoajén och auditorium

Skala 1 : 400

Detalj, täckande lager.
Skala 1:100.
Beklädnadstegel, 
extra luftspalt och 
isolering, betong.

Detalj, täckande lager.
Skala 1:100.
Plåt, tätskikt, isolering, 
rostfri korrigerad plåt.

Tvåledsram i fackverk

Tvåledsram i fackverk

Sektion
Skala 1:200

Tvåledsram i fackverk

Stegvis reflektion.Rör som värms upp av solen.

AkustikNaturlig ventilation

Genom att använda sig av stegvisa horizontella ytor så 
används större yta av taket för att ljudreflektion, och sam-
tidigt så avkortas tiden för ljudet att reflekteras då det inte 
måste färdas upp till takets fulla höjd och ner igen.

Med förebild i Garnier-operan så tas luften in framför byggnaden, värms upp/kyls 
av  innan den förs in i salongen. De stora metalliska ventilationsrören ovanför audi-
toriet plockar upp solljuset och värms upp så att luften stiger och drar på så sätt ut 
luften från salongen.



Planen
Tillsammans med den omlokaliserade operautbild-
ningen och omgivningens starka karaktär av produk-
tion, kan upplevelsen av opera som någon statiskt 
brytas, och istället framstå som att vara någonting 
i ständig förändring som återskapar sig själv hela 
tiden. Tillsammans med den omlokaliserade oper-
autbildningen och omgivningens starka karaktär av 
produktion, kan upplevelsen av opera som någon 
statiskt brytas, och istället framstå som att vara 
någonting i ständig förändring som återskapar sig 
själv hela tiden. 

Ikväll: Don Giovanni

Lillan

Skala 1:400

Skala 1:400

Skala 1:400

Skala 1:800



Kalla vindar från nordväst ut-
manövreras med hjälp av placering 
av byggnaden.

Lokala vindförhållanden försöker 
hanteras med växtlighet, och kullar från 
schaktmassor från grundläggning.

Solljuset ska med hjälp av volymer och material 
försöka att reflekteras ned på platsen framför för att 
skapa en “sun trap“. 

Konstruktionssekvens
Piren

Kantbalkar Grundplatta Pelarsystem

Primärbalkar Sekundärbalkar VäggarFackverk

Fundament för scentorn

Breddning Grop Programmets organisation tar vara på platsen 
vidspända areal, och försöker därför arrangera så 
mycket som möjligt i samma plan. 
Så många funktioner som möjligt försöker erbjudas 
utsikt mot vattnet.

Program

VerkstäderFrd

Frd

Administration

Foajé

Foajé

Repetiotions-
lokaler

Loger

Mikroklimat
Operatorget
Operatorget motsvarar stadens piazza där alla verksam-
hetens funktioner synliggörs och möter varandra. 
Ekonomiavdelningen kan titta på när de drar in sce-
nografierna till scenen, och hantverket kan titta in på 
sponsorerna när de sitter i möte med operaledningen.

Den gigantiska skalan som krävs för transporter av scenografi-
er möjliggör att man skapar en stadslik kulissmiljö på “opera-
torget“. Utrymmet kan öven användas som experimentscen 
med scenografier bland stadslika volymer.
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