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BÅTRAFIK 

LIKE  ROCK 
EN NY OPERA VID STADSGÅRDSKAJEN 

En ny opera vid Stadsgårdskajen har potential att på allvar länka samman det annars så perifera stadsgården mot söder. Genom att en ny 

opera byggs på kajen kommer hela stadsgårdsområdet att påverkas. Nackaleden ut från staden kommer att påverkas till den grad att den 

sannolikt på sikt kommer att däckas över. Initialt i detta projekt, har leden vid den nya operan omskapats till en mer stadslik gata med en 

trädallé som separerar de bägge körriktningarna.

KONCEPT

En av de mer populära platser som tomten har och även den plats som jag sätt andra placeringar gällande byggnadsförslag på platsen är 

längst ut på kajen närmast danvikstullskanalen. Likaså tänkte även jag att “där ska såklar den nya operan stå”. Men som de fl esta tankar 

så kräver de sin analys och efter att jag studerat mer ingående har jag kommit till insikt att platsen förvisso innehar ett underbart läge, en 

parkettplats ut mot Stockholms inlopp, så har den också sina begränsningar. Den kanske främsta är att den gömmer sig. Den hamnar bakom 

berget med fåfängan, inkilad och blir undangömd från staden. Att ta sig dit skulle, om än lite överdrivet, vara som att placera byggnaden i 

en vändzon “hit men inte längre”. 

Den givna platsen har efter att ha studerat planen mer noggrant blivit vid den öppna platsen nedanför och väster om fåfängan. Platsen är 

öppen mot fl eraväderstreck och riktningar. Byggnaden blir dessutom inte undangömd såsom fallet skulle ha blivit om det första platsvalet 

blivit verklighet. Min byggnad vänder sig istälet till staden med en vilja att låta sig integreras. Den är en solitär som vill låta sig smälta in , 

hitta ett sammanhang bland andra byggnader.

Formen har mynnat fram genoma tt studera situationsplanen och då funnit en förtjusning i områdets bergsstruktur. Min form har således 

formen och utrycket av ett berg, intrycken är ttagna från områdetest kringliggande topografi . Byggnaden vill försöka smälta in låta sig be-

blandas, inte verka allt för märvärdig. Tanken med denna utformning har varit att jag dels velat spela vidare på platsens topografi ska kän-

sla, fåfängan högt placerad på ett berg. Men det har också funnits en tanke att skapa en speciell känsla mellan byggnaden och berget med 

fågängan. Genoma tt placera operan relativt nära berget skapas en interessant klyfta, en ravin som ligger i det uphöjda stråkets förlängnng.

Byggnadens södra sida ligger delvis skymd p.g.a. marken är just uphöjd invid anckaleden. Under denna uphöjning huserar ett stort parker-

ingsgarage för gäster samt personal. Därutöver fungerar upphöjningen som ett promenadstråk/park. Då nacka leden omskapats till en stads-

gata fungerar upphöjningen som en hjälpande hand i att överbrygga vägens nuvarande funktion som barriär mellan Söder och stadsgårdska-

jen.

Byggnadens tak har gjorts gångbart och det fi nns ett fl ertlet trappor som leder besökaren up på taket. Taket är beklätt med  s.k. grönt tak 

(sedumtak). De många fördelarna gröna tak har gör att det  skulle kännas som ett enormt misstag at inte använda det som takbeklädnad. 
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GRÖNA TAK

MINSKAR VÄXTHUSEFFEKTEN GENOM ATT TA UPPKOLDIOXID

RENAR LUFTEN

MINSKAR BULLERNIVÅN, EJ REFLEKTERANDE

GER EN MKT BRA ISOLERANDE EFFEKT

BRA FÖR DEN BIOLÅGISKA MÅNGFALDEN

KOSTNADSEFFEKTIVT PÅ LÄNGRE SIKT I JÄMNFÖRELSE MED 
TRADITIONELLA TAKMKT.

+ MKT. MER......
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