




Omgivning
I en historisk omgivning ligger tomten, med visuell koppling till ikoniska 
och viktiga byggnader såsom Slottet, Nationalmuséet, Moderna muséet, 
Arkitekturmuséet samt från Liljevalchs konsthall.

Flöde till platsen
Platsen är lättåtkomling för fotgängare som färdas från öster, men tomten 
saknar en direktkoppling närmre city mot nord-väst, därför föreslår jag en 
tillbyggd bro för att underlätta fl ödet. 
Biltrafi k har åtkomst till tomten via Djurgårdsbron, men i dagsläget 

saknas en del parkering, något som i mitt förslag tilgodoses i ett nedsänkt 
parkeringshus under operan. Kollektivtrafi ken har anknutning både via buss 
och Spårvagn city med frekventa turer. Förutom detta föreslår jag också en 
anslutning via färjetrafi k.

Siktlinjer
Vid promenad längs Strandvägen eller på Skeppsholmens nordösta sida har 
man konstant uppsikt över tomten, och kan röra sig kring den på avstånd.
Störst fl öde och mest visuell kontakt med de ankommande gästerna fi nns 
på den norra och den västra sidan, medan den södra sidan öppnar upp mot 
en hamnpromenad och en grönyta som binder samma Wasamuséet och 
Nordiska muséet. 
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1: Tillsammans med de omkringliggande massiva 
byggnaderna skapas en grön torgyta. Genom att sträcka
ut den tänkta byggnaden mellan grönytan och vatten-
gränsen kan de off entliga rummen ytterligare defi nieras.

2: För att frigöra markyta och bibehålla närheten till 
vattenrummet lyfts den massiva byggnadsdelen upp 7m. 
Innunder skapas ett överhäng på två av fasaderna som 
skapar en intressant promenad längst den nya kajlinjen.

3: För att bibehålla den enhetliga slutna monolitiska 
strukturen upprättades en regel om att undvika 
fönstersättning i den yttre fasaden. Ljusinsläpp sker 
därför i tydliga formmässiga avsteg från den primära 
formen, i s.k. “cut-outs”.

4: Konstruktionen och ljusbehoven analyserades djupare, 
och behov innifrån fi ck ge uttryck i fasaden.

5: Den slutliga formen har kommit som ett resultat av en
önskan att göra ett tydligt tillägg till platsens omkring-
liggande byggnader samt i ett försök att skapa en 
stark, tydlig, monolitisk och skulptural byggnad. Entré-
situationer sker i infällda “torg” i fasadens yttre kant.









































Den lilla scenen 
    Antal sittplatser: 447+HKP+platser
    Används till medelstora opera-
    framträdanden, ballettföreställningar,
    konserter, föredrag etc. I orkesterdiket ryms
     upp till 40 musikanter.

Kongressal/Aula
    Sittplatser: 360+HKP-platser
    Lokalen samutnyttjas av konferanscentret
    och Operahögskolans verksamheter,  den   
    har en bakscen, förvaring och en höj-/   
    sänkbar scenyta.

Experimentscenen
    Sittplatser: 370
    Kan nyttjas till teaterföreställningar, pingis-
    matcher, trollerishower etc. Har ett scengolv  
    som kan sänkas till den underliggande   
    sidoscenens nivå, 12m ner.

Huvudscenen
   Antal sittplatser: 1169+HKP-platser
   Kan förutom till Operaföreställningarnas nyttjande också  
   användas till balletframträdanden, konserter, galor, 
   prisutdelningar etc.

Tvärsektion 1:400



“Publikt kontra privat”

[Privat] Jag vill att en Operaupplevelse för besökaren ska innehålla ett visst 
mått illusion, en tro om att Operasångare eller ballettdansöser är 
övermänskliga, osårbara och elitiska. När sanningen är att det bakom 
fasaderna döljer sig svett, blod och tårar så vill jag göra den privata sfären 
avskild från den ständigt representativa publika sfären. Därför har jag 
förlagt loger, övningsrum, personalrum etc på de övre våningarna, långt 
från allmänhetens granskande blickar. Där vill jag skapa en fristad med 
innergårdar, samlingsrum, bibliotek, friskvård etc.

[Publikt] Den publika delen vill jag kunna ge ett samspel mellan 
vattenrummet och foajén. Jag har därför öppnat upp fasaden mot de två 
vattenaxlarna och fördelar istället funktioner till fl era våningar. Foajén 
består av en stor trappa, en stor öppen plats med bar och caféservering. 
Från denna kan man direkt få åtkomst till sittserveringen utanför på 
“Piazzan” när vädret tillåter. 

Allmänutrymme utanför de två logerna

Entréfoajé med bar i bakgrunden











 

 



Eftersom inga 
fönstertagningar är gjorda i den yttersta fasa-
den, kan dessa agera som skivor, med stor 
konstruktiv fördel.

Innanför skalet fi nns tjocka bjälklag som 
rymmer fackverk för att kunna hantera de 
långa spännvidderna i den publika delen.

I den öppna pubilka delen bärs
bjäkllagen upp av pelare.

De största vertikala lasterna 
hanteras av massiva hiss-och trapp-
system, samt av de dubbelskaliga 
auditorierna som ger stabilitete i 
den publika delen.

För att hantera de stora interna span-
nen och det stora överhänget går 
nästintill solida betongväggar tvärst 
över den 95 meter breda byggnaden i 
den privata delen.

Som yttersta skal på den övre, massiva 
delen, fi nns en inklädnad av sträckmetall. 
Det är en stormaskig sträckmetall med 
bred stegbredd, i vitt aluminium med en 
tydlig vertikal riktning. Materialet ger 
ett intressant ljusspel, och intressanta 
utblickar. Genom att placera  materialet på 
nivåer högre än 7 meter så begränsas insyn 
till fasadursparningarna till ett minimum då 
betraktningsvinkeln blir omöjlig att uppnå 
från mark. Innifrån kan man fortfarande 
se ut, måhända inte rakt fram, men detta 
har jag kompenserat med att hålla alla 
interna gårdar och ljudschakt med ointäkt 
klart glas. Genom att montera skivan efter 
solens exponering av ytan under dagen 
kan det också bli ett ypperligt solskydd.

 





Programhantering

Jag har valt att utöka det givna programmet med Operahögskolans 
verksamheter som idag är helt åtskilt till Stockholmsoperan. Utbildningen får 
rum i en separat del av byggnaden och kan använda den lilla scenen som sin 
primära föreställningsscen. I övriga åtskills de olika disciplinernas specifi ka 
utrymmen, medan personalutrymmen, kontorsområden etc är samlade. 

Något förenklat har jag arbetat med att ha en kompakt, eff ektiv, funktionell 
byggnad, där byggnadens olika funktioner har en viss åtskillnad. Den publika 
delen  (röd) tydliggörs genom en stor öppen foajé med en triangulär utformning 
för ultimat anslutning till mina tre stora salar (magenta). Scenområdet är 
gränslandet mellan det pivata och det off entliga, och endast där får de annars 
separerade delarna mötas, detta för att uppehålla visionen av artisternas 
överlägsenhet. I Anlutning till scenområdet fi nns det producerande området 
(cyan), en arbetsplats för hundratals personen som ställer helt andra krav 
på byggnaden. Där samsas både den administrativa delen, artisterna, och 
hantverkarna på lika villkor. Personalutrymmen delas och fi nns lokalt utplacerade 
i byggnaden och kontoren tänker jag mig vara öppna kontorslandskap.  
Operahögskolan (gult) har fått plats i byggnaden med lätt åtkomst till salarna 
och den gröna parken utanför. Logistiken sköts via Operans inlastningszon, men 
skolan har en separat entré då mindre föreställningar kan tänkas hållas i deras 
utbildningssalar. 

Ett konferens/kongresscenter (grönt) hittas längst upp i byggnaden och sträcker 
sig från Operahögskolan, förbi den lilla scenen och ut mot den stora foajén. 

Ljushantering

Genom att följa ett koncept där jag väljer bort fönster 
i den direkta yttre övre fasaden kan jag istället 
använda denna fasadyta till att ljussätta väggen och 
få refl ektioner ut i vattenrummet. Ljusinsläpp till 
byggnaden sker i så kallade “cut-outs”, avvikelser 
från den primära yttre formen, där ljus silas in genom 
en sträckmetallsinklädnad. Glaspartier fi nns i interna 
innergårdar och i den nedre fasaddelen (0-7 meter).
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