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Situationsplan 1:20000

Stockholms nya Opera

Stockholms nya opera är placerad på Frihamnspiren, den mest spektakulära plat-
sen i hela Värtahamnen. I det här läget så ser man operan, nästan helt omgiven av 
vatten i vyn från Lidingöbron. Norra Djurgårdsstaden och Värtahamnen kommer att 
behöva ett landmärke för att verkligen bli ett resmål för alla medborgare. Områ-
det kommer att bli ett mycket attraktivt och aktivt område med både bostäder och 
kontor, samtidigt som man kommer att behålla delar av färgetrafiken. 

På piren har jag behållt de inledande tegelmagasinen på vardera sida om vägen, och 
sedan fyllt på med nya byggnader med stödjande funktioner till operan, så som ho-
tell, relaterade skolor m.m. Längre fram kommer man till en besöksparkering (även 
parkering under huset) och  en småbåtshamn. Längst ut på piren är det trappor ner 
till vattnet som gör att piren även kan användas som en badplats. 



1. En av de viktigaste aspekterna i den nya operans rumsliga upplevelse är salongernas kroppar som står frilagda emot varandra i den öppna foajén. De 
är gjorda i putsad betong och har ljusinsläpp där det möter taket, vilket skapar en intressant ljussättning av volymerna. 2.Entrén redovisas exteriört 
av en urgröpning i fasaden samt en trappa som skjuter ut och bjuder besökaren. Väl inne är det en liten trappa ner, vilket gör att man får en bra utsikt 
över rummet och får se ett utsnitt av den storslagna utsikten. 3.Volymerna av salongerna avgränsar foajéns rum och  gör att man först kommer till ett 
öppet rum som vätter mot torget, sedan kommer man till en smalare passage mellan salongerna, innan rummet igen öppnar sig och man får hela utsikten 
mot lidingöbron framför sig. 4.Nästan hela foajén har fritt upp till tak, med öppna balkonger längs kanterna. Detta återfinns också i korridorerna i den 
slutna delen av byggnaden, vilka även avslutas med takfönster. 5.Byggnaden är tydligt uppdelad i två slutna delar (mörkgrått) och en mer flytande pub-
lik del som är väldigt öppen. 6.Som kronan på verket ligger det en publik restaurang i byggnadens spets ut mot vattnet. Denna restaurang är självklart 
menad för publiken, men även som en kulinarisk upplevelse för hela stockholm, precis som resten av byggnaden och piren är en upplevelse som kommer att 
tilltala alla som möter den. 

Operabyggnaden är även ritad för att innehålla Operahögskolan och delar av Balettakademin, för en mer kvalificerad utbildning och en starkare 
framtid för konstarterna. 
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Planritning 1, 1:500
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