
 
Cirkus Cirkör i Alby

Cirkus Cirkör vill göra människor modigare och 
göra världen och livet mer levande .
Nycirkus handlar om a  tänja på gränser, 
fyiskiska och mentala. Den står med ena foten 
i den tradi onella cirkusen, men framförallt 
vill nycirkusen vara en del moderna somhället. 
Scenen kan lika väl vara e  klassrum som en 
rockarena. Verksamheten är stor och har 
något som vänder sig ll de flesta. 
Det handlar om a  se världen ur e  kri skt 
undersökande perspek v, om a  satsa och 
vilja.  Om a  inte kunna , men a  ändå göra. 
Målet a  förändra världen med nycirkus.
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Cirkus Cirkör växer hela den och vill  nu samla hela sin verksamhet i en 
byggnad och behöver därför nya större lokaler. Dessa lokaler ska bli 
navet för hela deras administra on och alla deras övriga verksamheter. 
 
Sedan år 2000 finns Cirkörs huvudkontor i Botkyrka söder om Stockholm. 
De är idag inrymda i en del av en stor lagerbyggnad i Alby, som delas 
med en bilmek.

De lokaler de har idag är inte llräckligt stora men fungerar delvis bra. 
Byggnaden ligger i e  litet kluster av krea v verksamhet i Alby och 
Cirkus Cirkör trivs i området. Men byggnadens anonyma utsida speglar 
inte alls det som försiggår innanför väggarna i den ombyggda lagerloka-
len. 

Platsen

skala 1 :400

Verkstad

T

 Det befintliga huset ligger idag som en barriär mot skogsslu ningen 
ovanför och det saknas en förbindelse. Genom a  dela upp byggnaden 
i två delar, med trappförbindelse och entrétorg i två nivåer emellan, 
förbinder man skogen och torget och utny jar den nivåskillnad som 
finns mellan baksida och framsida. Dessutom anpassas skalan  ll den 
omgivande kulturbyggnaderna.
Byggnaden får också en ny tydligare entré vilket saknas idag. 

För a  möta de nya utrymmeskraven och skapa en enhetlig byggnad 
väljer jag a  fly a bilmeken ll någon av de många verkstadslokaler 
som finns i området.

 
Byggnaden som ligger på platsen idag saknar mycket, men har också 
många delar a  ta llvara på och behålla. A  bevara känns rik gt ur 
både ekologisk och ekomomisk synpunkt. 
 
 Med utgångspunkt från befintlig byggnad och byggnadsstruktur vill 
jag  hi a e  sä  a  ge Cirkus Cirkörs samlade verksamheter 
ändamålsenliga och spännande lokaler och sam digt ge platsen e  
vitalt och inbjudande byggnadskomplex.
 
Folk hi ar hit redan idag men med hjälp av arkitektur tror jag man 
skapa en mycket bä re fungerande miljö för alla Cirkus Cirkörs verk-
samheter och dessutom markera en nystart med hjälp av e  ny  
utseende och utökad verksamhet.

Jag har valt a  behålla den befinliga betongstommen och taket som 
fungerar och komple era med llägg.  D en anonyma fasaden tas bort 
och ersä s av en ny i glas och svart plywood. Den nya stommen är i trä 
och urskiljer sig från den befintliga, som for arande syns. I mörka delar 
som har behov av ljus utan direkta ut och inblickar användas betongg-
las som material. 

Ny skala 
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transparens utvalda in- och utblickar

vision från de öppna träningssalarna

Verksamheter

Cirkus Cirkörs verksamhet har stor spännvidd och lokalerna skall 
llgodose behov.

 
Gymnasieskolan är där flera dagar i veckan och är ibland 50 st 
som stränar. Dessutom erbjuder Cirkus Cirkör kurser ll bl a 
företag, dagisgrupper och privatpersoner. Man vill också kunna 
ha helgverksamhet med uppvisningar och kanske bjuda på 
brunch.  Dessa verksamheter vill visa upp sig, och vara öppna för 
alla.

Men det finns också delar av cirkusen som behöver kunna dra sig 
undan. Cirkusar sterna måste ha möjlighet a  öva koncentrerat 
för a  klara av de ansträngande och krävande övningarna. Ibland 
vill man kanske visa upp sin träning, men framför allt finns e  
behov träna helt utan y re distrak on.  Dessutom finns Cirkör 
Lab där crikusar sterna arbetar med a  fördjupa nycirkusen och 
skapa föreställningar, vilket sker utan publik. Denna verksamhet 
är introvert och sluten

Jag vill a  dessa två motsatser, introvert och slutet respek ve 
extrovert öppet och inbjudande, ska synas i byggnaden.

Gestaltning

I den öppna delen dominerar de stora glasapr erna och bjuder in 
omgivningen och avslöjar veksamheterna. Det fungerar som en 
mötesplats och har café informa on si platser och utställnings-
verksamhet. Den öppna delen  är  publiken och åskådarnas. Den är 
transperent och bjuder både på in och utblickar. Här  finns ock-
såträningssalar för amatörer och mo onärer.

Denna del står i stark kontrast ll den slutna höga byggnaden ll 
höger som vänder sig  inåt snarare än utåt. Här släpps ljuset in 
genom "hål" i fasaden.
Här finns förutom träningssalar för de proffesionella  temporära 
bostäder för besökande cirkusar ster och kontoren.

Idag saknas  en tydlig entré och väl i lokalen inne trillar man rakt in i 
träningssalarna och stör verksamheten. Den nya huvudentrén ligger 
en våning upp i samma nivå som skogen.

Träningslokalerna placeras i den nedre våningen, men i olika husk-
roppar. De professionella ar sterna håller ll i den högra huskrop-
pen där lokalerna har en takhöjd på 12 meter, medan de öppna 
träningslokalerna finns i den vänstra delen. I båda fallen är u rycket 
slutet. Upplevelsen då man i dessa lokaler är vi  skiljd från den 
öppna övervåningen. Man rör sig i slutna gångar i trä med utvlada 
utblickar och inblickar och siktlinjer som hjälper en a  orientera sig. 
Väl framme i träningslokalerna öppnar rummen upp sig. I den vän-
stra delen befinner man  sig plötligt i samma lu rum som verksam-
heten ovanför. Träningsplatsen blir en scen och kommunicerar med 
resten av den extroverta verksamheten, trots a  den är åtskiljd rent 
fysikt. Man delar lu rum, men inte markrum.Ak viteterna möts 
ibland i lu rummet då cirkuskonsterna o a utspelar sig ovan mark. 

 Iden slutna huskroppen fungerar det ungefär likadant, men där är 
man inte i ständig kontakt med åskadare. Vid utvalda llfällen bjuds 
åskadare in i lokalen. Entren ll träningssalarna ligger under den 
stora trappan. Väggen här är helt i betongglas för a  få in ljus och 
skapa e  annat u ryck än resten av byggnaden. I de delar som inte 
har kontakt med våningen över finns takfönster också i betongglas 
släpper in ljus från himlen.

Material
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1 Bostäder med plats för 16 personer
8 rum med gemensam matplats, kök 
och vardagsrum
300 kvm

2 Kontor 
Öppna arbetsplatser och och enskillda 
rum 
400kvm

3 Personalmatsal med kök och biutrymmen 
100kvm

4 Mötesrum av varierande storlek
150 kvm

5 Läktare med plats för 150
 personer

6 Foajé, café, mötesplats och utställ-
ning för besökare
750kvm

7 Förråd och elevskåp av olika storlek 
för förvaring av olika material och 
redskap
400 kvm

8 Verkstad
70 kvm

9 Professionell träningssal
(Flexibelt riggsystem och takhöjd på 12 meter)
300 kvm

10 Repe onssal med läktare
(Flexibelt riggsystem och takhöjd 
på 12 meter)
450 kvm

11 Loge för ar ster
70 kvm

12 Omklädningsrum
2 x 70 kvm

13 Gym
100 kvm

14 Studios
100 kvm + 200 kvm

 15 Öppen träningssal med hoppgropar
450 kvm

16 “Vardagsrum” för elever och ar ster
70 kvm

17 Nisch med takljus
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Fasad söder

Skala 1:200

Fasad norr

Skala 1:200
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Tak (uppifrån och ner)
-takpapp (svart)
-plywood 20 
-reglar/lu ning 34 
-plywood 20
-isolering 2x 150 /kertobalkar
-betongbjälklag befintligt ca 200
-ljudabsorbent/ parafon bullerskiva  50 samt 
-belysningsarmaturer i 
-plywoodkase er 750x750  h 300

GlasfasadG asad
-3-glas isolerruta i träregelstoomme elstoomme -3-gla3-glas is-3 olerruta i trärege
av ek 150x150 h cc 120 0 h50 h cc 120

Y ervägg (u från och in)
-plywood 30  svartbetsad
-träreglar 34
-vindskiva 10
-isolering/ träreglar 145x45 cc 600
-ångtrögt skikt 10
-plywood 20

Gläsräcke (typ LK60)p 0Glääsä ke (tyyyG
härdat laminerat glas 2 x 6e l 2st lamininnhärd
överliggare av ek o 40v 0e aöv

Mellanbjälklag (uppifrån och ner)
-massivt trägolv 19
-stegljudsdämpning 10
-plywood 20
-isolering/ träreglar 145x45
-plywood 20

Mellanvägg-
-plywood 2 x20 utsidan olijas
-träregelstomme  90x45t
-plywood 20ywo

Befintliga hoppgropar i ny  läge

Befintlig betongstomme
-balkar och pelare cc 6000

Golv för träning (uppifrån och ner)
-Ac on träparke  18
-plywood (lagd 45 grader mot underliggande lager) 13
-plywood (lagd parallell med golvparke ) 13
-stöddämpare av gummi 18 
-plas ilm 6

Betonggolv befintligt 
t ex
-betong 200
-isolering 2 x 150
-geotex l
-makadam

Möte tak vägg

takavslutning plåt

gesimsränna svetsad stålplåt  med möjlighet 
ll avlopp cc 12000 bakom befintliga pelarell av

isolering mot glasfasadgisolering mot glasfas g mo

stålprofil håller och stadgar fönsterpar  r och stadgstålpro
fästes i betongbalkarngbalkarfästes i b

plats för solavskärmning/ träpersiennplats för solav ärm

Tekniskt sni
Sek on C:C

Vy från öppna träningssalen

dränering

Skala 1:20
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