
På Taket är en c i rkusskola med et t  publ ik t  tak där al la bjuds in at t  t a 
del av c i rkusens magi .  Som besökare leds man upp på byggnaden v ia 
en bred t rappa upp t i l l  e t t  ny t t  landskap med v i ta tä l t volymer f y l lda med 
kreat iv energi .  Här i f rån kan man k ika ned i  de s tora t räningssalarna, 
ta del av uppvisningar e l ler ta en f ika med c lowner och akrobater.  Den 
bef in t l iga byggnaden bi ldar en s lu ten grundplat ta åt de t ranslucenta 
volymerna som landat på taket .  

Cirkus Cirkörs ci rkusskola är idag en anonym byggnad i utkanten 
av Alby, en föror t Botkyrka kommun som har som ambi t ion at t 
prof i lera sig som långt i f rån lagom där nyci rkusen är en vik t ig del. 
Den ef ter f rågade funkt ionen för byggnaden är at t erb juda en väl 
fungerande träningsmi l jö för Cirkörs många ol ika ci rkusakt iv i te ter. Ti l l 
den uppgi f ten har adderats yt ter l igare et t syf te för byggnaden – at t 
dela med sig av ci rkusen t i l l omgivningen och göra verksamheten 
mer närvarande på platsen. 

Små spår av verksamheten syns redan vid tunnelbanestat ionen 
och guidar besökare där i f rån t i l l byggnaden som med sina vi ta 
tä l tvo lymer syns på långt hål l där de reser sig bland de gamla 
indust r ibyggnaderna. Et t torg som också fungerar som utomhusscen 
förb inder ci rkusskolan med de andra kul ture l la funkt ionera i området. 

Den bef in t l iga byggnaden behål ls och de nya volymerna som adderas 
ovani f rån innehål ler de publ ik t or ienterade funkt ionerna. Några av 
volymerna t i l lå ts också sjunka ned i byggnaden och bi ldar de höga 
tränings och repet i t ionssalarna. Som besökare kommer man in i 
byggnaden via taket som man leds upp på av en bred trappa som 
skär in i den bef in t l iga byggnaden. Trappan fungerar också som 
läktare t i l l torget och för dessutom in l jus i byggnaden. Programmet 
är ordnat så at t de mest publ ika funkt ionerna l igger högst upp och 
de mer pr ivata längst ned. Det ta skapar två ol ika röre lsemönster i 
byggnaden; et t för besökare som går via taket och ned i byggnaden 
och et t för ci rkusar t is terna som går in från markplan och rör sig 
uppåt i byggnaden. 

De nedsjunkna volymerna för ned l jus t i l l de omgivande utrymmena 
och på nat ten fungerar tä l tvo lymerna utåt som jät te l ika lanternor. 
Som besökare kan man t juvk ika in i byggnaden genom hål i 
entrét rappan och under de uppdragna tä l tdukarna på takvolymerna. 
Genom de trans lucenta text i ly torna kan man också ana si lhuet terna 
av ci rkusar t is terna när de svingar sig i trapetserna högt upp i 
träningssalarna. 
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Alby en föror t en bra bi t f rån Stockholms centra l . Ligger i kommunen botkyrka som har 
som ambi t ion at t vara långt i f rån lagom där nyci rkusen är en vik t ig del. 
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Men när man kommer t i l l Alby så märks det ta knappt. Cirkusskolan l igger ca t io minuters promenad från tunnelbanan i et t område med f lera 
andra kul ture l la verksamheter. 

BEFINTLIG BYGGNAD. Den bef in t l iga byggnaden är ursprungl igen en lager lokal. 



Genom at t spr ida ut små spår av verksamheten längs sträckan från 
tunnelbanan guidas besökare t i l l byggnaden samt id ig t som de ges små 
ledtrådar om byggnadens innehål l . 

Programmet utökas med mer publ ik t or ienterade verksamheter.

Skapa en väl fungerande bakgrund för den kreat iva ci rkusverksamheten. Bjuda in besökare at t ta del av ci rkusens magi och på så sät t göra 
verksamheten närvarande på platsen. 



Genom et t nyt t torg binds byggnaden samman med de omgivande. Kval i tén i den bef in t l iga byggnadens slutenhet utnyt t jas för at t väcka 
nyf ikenhet och de publ ika verksamheterna placeras is tä l le t på taket. 
Därmed ski l jer s ig programdisposi t ionen mot den tradi t ionel la. 

Den bef in t l iga byggnaden bi ldar grund åt de trans lucenta volymerna 
som landar på taket.  Några t i l lå ts sjunka ned i byggnaden 
och bi ldar de höga träningssalarna. En ny trappa skär in i den 
bef in t l iga byggnadsvolymen. 

Genom programmets disposi t ion i byggnaden med det mest publ ika 
högst upp skapas två ol ika röre lsemönster där man som besökare rör 
sig uppi f rån och ned i byggnaden och elever och personal rör sig 
nedi f rån och upp i byggnaden. 



Ytters ta skik tet består av uppspänd 
trans lucent text i l och fungerar som 
solavskärmning och avskärmning från 
insyn. 
På vissa stä l len ly f ts tyget upp för 
at t t i l lå ta besökare at t t juvk ika på 
akt iv i te terna i boxarna. 

Boxar av glas och stå l adderas på 
taket. Vissa av boxarna t i l lå ts sjunka 
ned genom takytan. 
Glaset har ol ika grad av 
genomsik t l ighet på ol ika stä l len. 

Det bef in t l iga bjä lk laget förs tärks och 
ges et t ytsk ik t av trä. 

Nyt t t räb jä lk lag hängs in i st rukturen 
och en läktare hängs ned från 
taknivån.

Bef in t l iga pelare och balkar behål ls 
och förs tärks vid behov. Nya pelare 
adderas vid hål tagningarna. 

Bef in t l iga väggelement behål ls och 
putsas. Ny trappa skär in i 
byggnaden.

Bef in t l ig grundläggning behål ls men 
förs tärks vid nya pelare. 
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Entrét rappan upp t i l l takter rassen är både trappa och läktare och genom glasade öppningar i trappan får 
man en gl imt av byggnadens innehål l . 
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TrANSPArENS
ol ika grader av genomsik t l ighet skapas i ol ika delar av takvolymerna och transparensen var ierar 
också över dygnet. På vissa stä l len är text i l lagret upply f t med hel t ransparent glas bakom vi lket ger 
fu l l genomsik t l ighet. På andra stä l len l igger det transparenta glaset dol t bakom text i lsk ik te t v i lket ger 
ol ika genomsik t l ighet beroende på betraktn ingsavstånd och l jusförhål lande. Yt ter l igare några par t ier 
har trans lucent glas bakom text i l lagret v i lket gör at t man bara under vissa l jusförhål landen kan ana 
si lhuet ter genom ytan.





UTSIKTEN. Från taket har man en stors lagen uts ik t över Alby. 

Framför takt rappan läggs 
betongplankor. Dessa 
for tsät ter också ut för at t 
markera gången fram t i l l 
t rappan. resten av torget 
täcks av grus. 

De bef in t l iga 
fasadelementen putsas 
med mörkt grå puts. 

Lådorna på taket görs av 
glas med ol ika mycket 
transparens på ol ika 
stä l len och et t yt t re 
text i l lager. 

På taket byggs en ny nivå 
av trädäck upp och på 
vissa stä l len lämnas plats 
för enkla planter ingar som 
ger et t behagl igare kl imat 
på taket.


