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OPERAHUS PÅ STADSGÅRDSKAJEN

Vy från vattnet

Stadsgården är idag en hård plats starkt präglad av den pågående hamnverksamhet nere på kajnivå och nyttjas endast av 
personer som arbetar där eller båtresenärer som kommer dit med Finlandsfärjan. Samtidigt innebär kajens centrala placering 
förutsättningar för att där kunna skapa ett slags fokuspunkt, en markör, för Stockholm. Du har en vattennära relation 
med utblickar mot Stockholms inlopp, Djurgården och Gamla Stan samtidigt som platsen är den östra avslutningen på 
Folkungagatan, en väg som löper över hela Södermalm. 

Jag har valt att placera mig väster om Fåfängan för att försöka ta tillvara på många av platsens kvalitéer och koppla 
byggnaden både till staden och till vattnet. Detta görs genom scenernas vinkelräta relation till varandra där den lilla scenen 
lägger sig i fonden av Folkungagatan medan den stora vänder sig mot vattnet. Symbolen skapas med hjälp av de utkragande 
salongerna som. Klädda i ett stålnät av zink uppfattas de som slutna från utsidan medan man från insidan ser igenom och 
ges utblickar mot Stockholm och och dess natur. Personaldelen är södervänd och skyddar de publika ytorna från den hårt 
trafi kera vägen utanför. Dessa är också klädda i samma fasadmaterial fast av ett tätare slag, dels för att det ska markera att 
delarna är privata och dels för att fungera som solavskärmning. 

All publik rörelse är längs med entréfasaderna i vertikalled.  Den lilla salongen och dess publika ytor ligger i fonden av 
Folkungagatan och aviserar det nya huset mot staden. Detta etablerar byggnaden i ett mer urbant kontext och fungerar 
som ett slags klimax i slutet av Folkungagatan. Publiken rör sig under den upphängda salongen upp till de inkapslade 
gradängerna och vidare till café och restaurang ovanpå salongen. Den stora scenens publika ytor är riktade mot vattnet så 
att man aldrig tappar relationen till det vidsträckta landskapet och stockholms stadssiluett bortom det. 
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Situationsplan, skala 1:4000 Vy från Folkungagatan
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Sprängskiss över programfördelningen i byggnaden

De tre enheterna slås samman för att bilda en 
enda byggnadskropp. Detta markeras med samma 
fasadmaterial över hela byggnaden. Salongen 
höjs upp för att tydligt markera och koncentrera 
entrésituationen samtidigt som den utkragande 
salongen blir en stor volym som fungerar som 
symbolen för det nya operahuset, detta eftersom det 
på dagtid uppfattas som en sluten kropp som kragar 
ut på ett hisnande vis. På kvällen, när den aktiveras, 
blir den som en ljuskägla i mörkret som ledsagar 
människor till operan.

De publika ytornas fasader vinklas inåt för att inte 
med sina refl ektioner göra så att det uppfatas som 
en fortsättning på salongen. Kajen dras in under 
det utkragande partier för att ytterligare visa på dess 
särställning uttrycksmäsigt. 

Produktionsdelens utformning utgår från norrsidans 
vinklar och ämnar att ena byggnadens uttryck.
Det bakre partiet delas upp i fem delar för att svara 
mot de fem större volymerna från scenpaketen: lilla 
scentornet, lilla bakscenen, sttora sidoscen nr. 1 (med 
experimentscenen ovanpå), stora scentornet och 
stora sidoscen nr.2. Parametrarna som har bestämt 
utformningen av varje del är programmet de inhyser 
och att de inte får ha samma vinkel som de direkt 
anslutande delarna för att skapa en livligare och mer 
dynamisk fasad.
  

stad produktion & 
administration

scenkors publika ytor vatten

Relationer mellan byggnadens primära 
delar och hur de förhåller sig till platsen. 
En programmatisk uppdelning där 
produktion och administration bildar en 
vägg mot staden och de publika ytorna är 
vända mot vattnet. 

Konceptdiagram över byggnadens utformning
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Elevation söder, skala 1:1000

Tvärsektion, skala 1:400


