
Vy från norr

PrinciP för byggnadsVolymer: Operan består av lyfta, hOrisOntella vOlymer Och vertikala, sOlida. detta 
påverkar såväl kOnstruktiOnssystem sOm fasaduttryck. 

oPeran består aV ett intrikat flätVerk aV niVåer sOm anpassats till husets riktiningar 
Och prOmenader. de låga horisontella Volymerna lyfts ur fältets gräs Och bildar pub-
lika grönytOr men annOrlunda utsikter Och överblickar. byggnaden kan nalkas från 
söder, inte från nOrdväst (entrén). de låga vOlymenra deltar i det publika utrymmet.

de Vertikala Volymerna går djupt i marken Och talar utåt Om med avskilda rum. till-
sammans bildar de ett skulpturlandskap i jätteskala sOm både anpassar sig till Och 
förhåller sig självständigt till staden. 

fasad mot norr (1:500) 

kandidatprOjekt 110524: Operahus på årstafältet - en ny Opera för stOckhOlm / jOhan alvfOrs / jOhan@alvfOrs.se / årskurs 3 studiO 3 / handledare: cesar patín lapausa Och anna-karin edblOm / årskursansvarig: alexis pOntvik
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situationsPlan (1:1000)

ny stockholmsoPera På årstafältet

Operan finner sig tillrätta centralt Och självklart men utan att mani-
festera sig, lugnt Och tillbakadragen från staden. 
 
förslaget vill arbeta med att skapa spännande Och välanpassade rum för 
den specialiserade verksamheten, samtidigt sOm den ger alla typer av Op-
erabesökare en enastående upplevelse. 

Operan centrerar sig kring två axlar. den krökta, publika axeln sOm leder 
från vardagen till föreställningen eller vidare ut på fältet förbi alla Op-
erans publika prOgram. den tvärställda, interna där de framträdande Och 
de sOm servar dem har sitt dagliga liv, vilket ställer stOra krav. 

dessa axlar är byggnadens viktigaste drag Och berättar två histOrier Om 
Operahuset. den publika fOrmas mer av önskan Om upptäckt Och upplev-
else, från dag till kväll, från vardag till skådespel, medan den interna 
fOkuserar på trygghet, enkelhet Och kOmmunikatiOner i människans skala. 

platsens utmaningar har varit att anpassa sig till en urban situatiOn vi inte 
kan se. de faktOrer sOm främst fOrmat prOjektet har förutOm Omtanken 
Om varje rum varit den befintliga göta landsväg Och grund- Och dag-
vattennivåerna i valla å.  

byggnaden har många Olika ansikten. från söder välkOmnande, du kan 
kOmma nära, gå upp på. från nOrr ses den över våtmarken, Och kan en-
dast nås genOm den i entrétOrget sänkta hallen. 

oPeran nås från norr med tVärbana eller bil. 

garaget har sin nedfart avsides placerad för att inte störa den föreslag-
na trafiklösningen. entréhalln nås direkt från garaget. 


