
6.1 Administration och personalrum

Ledning, ekonomi, personal

6.2 Konstnärlig administration, teknisk ledning

Adm. Operasektion
Adm. Balettsektion
Adm. Orkestersektion
Adm. Teknisk sektion
Adm. Marknadssektion

6.3 Gemensamma funktioner

Mötesrum och konferensrum
Datasystem, administratorer och serverrum
Postrum, kopiering, lager

6.3

6.2

6.1

4.1 Verkstäder, scenteknik

Kontor och dagrum

3.2 Dagrum, tekök, omklädningsrum, toaletter

4.1 4.1

3.2

5.25.2 Restaurang, café, bar och catring

Restaurang
Bufférum och konferensrestaurang
Kök, disk och lager i anslutning till lastzon
Kallt kök
Entrébar

7.2 Parkering

Publikparekering, garage

7.2

5.2

Plan 1:400

Fasad B 1:400



1.3  Repetitionslokaler
Övninssalar
Stor orkestersal
Liten orkestersal
Stor körsal
Liten körsal
Balettsalar

4.1  Verkstäder och scenteknik

Snickeri och metallverkstad i anslutning till lastzon
Montageyta och bygg i anslutnign till lastzon
Målarsal
Tapetseri
Verkstad ör ljus och ljud
Kontor och dagrum
Trä och verkstadsförråd, gemensamt stora och lilla scenen

4.2 Förråd och rekvesita

Kostym och peruk inkl. lager
Rekvesita och scenförråd
Ljus och ljud

3.2 Loger, dagrum, tekök, omklädning-
srum, toaletter och övningsrum

3.2 

4.2

4.2

4.2
4.1  

1.3  

1.3  

1.3  

4.1  

7.2 

7.2 Parkering

Personakparkering, garage
Publikparekering, garage

7.2

7.3 Angörinig

inlastningszon verkstad och kök

7.3

5.1 Offentliga funktioner

Garderob
Toaletter

5.1

5.1

5.2 Restaurang, café, bar och catring

Buffé preparationsrum
Centralt lagerrum för alla barer
Utspridda pausbarer och pausbufeer

5.2

5.2

5.2

3.1 Experimentscen

Black box

3.1

Plan 1:400

Elevation 1:400



5.2 Restaurang, café, bar och catring

Restaurang

5.2

5.1 Offentliga funktioner

Kassor, kontor  och lager
Butik

5.1 

6.5 Friskvård och hälsa

Läkarmottagning, naprapat, massage, vilrum, fysiorum, gym, 
friskvård och motionsrum

6.5

6.4 Personalservice och restaurang

Matsal
Kök
Pausrum

6.4

1.6 Sammanträdesrum

1.64.3 Tekniska utrymmen

4.4 Musikbibliotek

Arkiv
Bibliotek

4.5 Orkesterservice

Studio, ljudinspelning och kontor
Instrumentlager och verkstad

4.3

4.4

3.2 Loger, dagrum, tekök, omklädningsrum, toaletter och 
övningsrum

Plan 1:400

3.2

3.2

Fasad A 1:400



Situationsplan 1:400

Årsta Opera
Genom att tänka sig operan som en negativ form gör 
man det möjligt för parklandskapet att oavbrutet 
fortsätta.
På det sättet skapas en intressant rörelse båda ovan 
och under markytan.
Tanken är att man skall ana en aktivitet, såväl un-
der jord som ovan.

För att inte skapa en dramatisk höjd på fältet 
ligger byggnadens grund 8 m under den befi ntliga 
marknivån. Problem med grundläggning under grundvat-
tennivå löses med en dubbelskalsgrund.
Jordmassan som grävs upp används till att forma om 
landskapet på årstafältet, och samtidigt dämpa bull-
ret från huddingevägen.

Genom att använda de dubbla takhöjderna skapas en 
luftig känsla inuti byggnaden. Långa korridorer 
bryts upp med takljus och atrium.
Dessa utgör ett taklandskap som lyser upp kvällstid.
För ett mer enhetligt uttryck förses scentornen med 
ett yttre hölje av glas. Detta går igen i såväl res-
taurang, sommarcafé och entréhuset. Alla har en 
kärnbyggnad med betongväggar och en yttre glasvägg. 
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