
C i r k u s f a b r i k e n
J a n n i  H e i k k i l ä  Å k 3   L L 1
K T H  A r k i t e k t u r  0 5 - 2 1 - 1 2 
Å r s k u r s a n s v a r i g :  J e s ú s A z p e i t i a S e r o n
L ä r a r e : K a t a r i n a L u n d e b e r g  o c h  F r e d r i c B e n e s ch 

Arkitektonisk agenda
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Axonometri
Skala 1:400

Café och social yta

Omklädning + Wc

Omklädning + Wc

Träningshallarna

Gym

Studio

Studio

Studio
Förråd

Verkstad Uteplats

Rörelse
rik

tning

Kontorsyta

Kontor

Entré

Träningshallarna

Hoppgrop

Be�ntlig betongkonstruk�on. Fasaden 
är indragen en pelarrad på den västra 
kortsidan. Den stora balken i mi�en 
isoleras på insidan med en tunn cellp-
lasthinna för a� motverka köldbryggan 
som uppstår.

Stålfackverk, de röda fackverken 
markerar den nya upphöjda delen.

Rum i rum. Konceptet i projektet är 
a� alla �llägg tydligt gestaltas som 
�llägg och ska fungera som en kont-
rast �ll den rä� hårda betong-
konstruk�onen och skapa rum inom 
ramen av det be�ntliga. Studiona 
samt omklädningsrummen är byggda 
i trä. Förutom trä används kanalplast 
bland annat �ll skärmen som styr 
�ödet och delar in byggnaden i en 
mer o�entlig och en mer privat del.

Väggkonstruk�onen byggs upp av de be-
�ntliga betongelementen. Ny isolering 
läggs på utsidan och e� ny� ytskikt i lä�-
betongelement utgör den nya fasaden. 
De be�ntliga öppningarna i fasaden täcks 
för med ny lä�betong.

Kanalplast/glas par�er släpper in dagsljus 
och skapar en mer extrovert karaktär �ll 
byggnaden.

Takfönster, konstruk�on i trä, 
vilar på betongstommen. Den interiöra trä
panelen är nedsänkt mellan 
pelarkonstruk�onen.Lanterninen har 7 
graders lutning på toppen för a� få
in norrljus.

Takfönster i ljusgenomsläpplig kanalplast. Tar 
främst hand om ljusinsläpp �ll studioutrymmen 
men även �ll deras näromgivning.

Taket består av den be�ntliga lä�betongen. 
Ytskikten förnyas och ny isolering läggs 
mellan det nya ytskiktet i plåt och den be-
�ntliga betongen.

Stålramarna fungerar som en fortsä�-
ning av rörelse�ödet och skapar en 
uteplats framför byggnaden. Ramarnas 
funk�on är a� hålla uppe fasadluckorna 
som kan öppnas på sommarhalvåret då 
det är varmt utomhus. På främre delen 
av ramarna kan man även spänna upp 
projiceringsdukar som kan användas då 
det blir mörkt utomhus. 

Fasadluckorna fungerar som stora 
industriportar och kan öppnas då vädret 
�llåter. De innehåller en del glasade 
par�er för dagsljusinsläpp då luckorna 
är stängda. Då luckorna ly�s upp mellan 
stålramarna fungerar de som solavs-
kärmning för uteplatsen.

Foajé

Tvärsek on B-B
Skala 1:200

Tvärsek on C-C
Skala 1:200

Två riktningar. Cirkusfabriken 
ligger uppe på kullen, framför 
byggnaden ligger e� mindre hus 
som �llsammans med några träd 
skapar två siktlinjer. Den ena 
mot entrén på västra kortsidan 
och den andra mot den östra 
sidan av den längre fasaden. 
Den introverta betongfasaden 
döljs bakom huset och träden 
medan de halvtransparanta 
delarna av fasaden förblir synliga 
då man rör sig mot byggnaden. 
Man kan redan på håll känna av 
ak�viteten inne i byggnaden. På 
kvälls�d prjoiceras cirkus-
relaterade bilder på projicerings-
dukarna.      



Längdsek�on 
Skala 1:100

Fasad 
Skala 1:100



Bo�enplan
Skala 1:100

A A

B

BC

C

Kommunika�on 
�ll taket

Studio

Studio

Studio

Träningslokal/
repe��onssal

Träningslokal

Hoppgropar

Förråd

Gym/rehab

Förråd/
Extra studio

Omklädning/ 
toale�

Omklädning/ 
toale�

Foajé

Entré

Café

Kontor

Uteplats



Skyddande plåt

Takfönster,dubbel- 
glas infäst i karm
Stödkonstruk�on 
för takfönstret

Böjd limträbalk

Ytskikt, träpanel

Isolering

Inre skikt, träpanel

Tak u�från och in:
-Trapetskorrugerad svart plåt
-Bärläkt
-Isolering och reglar
-Isolering
-Tätskikt
-Be�ntlig lä�betong 

Teknisk sek�on med perspek�v
Skala 1:20

Interiör visionsbild från den stora träningshallen, blick ut mot uteplatsen. 

Plan 2
Skala 1:100

Diagram 1:500
Entrésitua�on med indragen fasad 
samt rörelsemönster i plan.

Diagram 1:500
Ljusinsläpp i plan.

Axonometri omgivning och konstruk�on 
Skala 1:5000 

KontorKoKoKontntororoo


