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CIRKUS CIRKÖR
- Ny cirkusskola i Alby

Planritning 1:100



Cirkus Cirkörs nuvarande lokaler ligger i Alby, Botkyrka strax söder om Stockholm. De Cirkus Cirkörs nuvarande lokaler ligger i Alby, Botkyrka strax söder om Stockholm. De 
fl yttade hit år 2000 när de blev tilldelade en lagerlokal från 70-talet, som anpassats fl yttade hit år 2000 när de blev tilldelade en lagerlokal från 70-talet, som anpassats 
någorlunda efter deras behov. någorlunda efter deras behov. 
Cirkus Cirkör börjar nu växa ur byggnaden och i egenskap av gammal lagerlokal är Cirkus Cirkör börjar nu växa ur byggnaden och i egenskap av gammal lagerlokal är 
den dragig och i slitet skick. Cirkus Cirkör behöver nya lokaler som kan rymma träning-den dragig och i slitet skick. Cirkus Cirkör behöver nya lokaler som kan rymma träning-
shallar, kontor, gym, omklädningsrum, foajé med mera. shallar, kontor, gym, omklädningsrum, foajé med mera. 

Riva eller bygga omRiva eller bygga om
När blir en byggnad gammal? Och när blir en byggnad för gammal för att få stå kvar? När blir en byggnad gammal? Och när blir en byggnad för gammal för att få stå kvar? 
Ska den vara otjänlig eller räcker det med att den bara är ful? Eller att den inte längre Ska den vara otjänlig eller räcker det med att den bara är ful? Eller att den inte längre 
tjänar sitt syfte? Frågeställningar rörande uppfattningen av de arkitektoniska kvaliteerna tjänar sitt syfte? Frågeställningar rörande uppfattningen av de arkitektoniska kvaliteerna 
hos byggnader som ett resultat av dess ålder har varit en central del av projektet.hos byggnader som ett resultat av dess ålder har varit en central del av projektet.

Fästningar, slott, kyrkor, gamla industrilokaler. Äldre byggnader besitter ofta kvaliteter Fästningar, slott, kyrkor, gamla industrilokaler. Äldre byggnader besitter ofta kvaliteter 
som inte riktigt går att sätta fi ngret på. Många av dem står kvar i en tid där deras som inte riktigt går att sätta fi ngret på. Många av dem står kvar i en tid där deras 
arkitektur inte längre står i relation till det ursprungliga syftet med dess struktur. arkitektur inte längre står i relation till det ursprungliga syftet med dess struktur. 
Undersökningar kring vad det är som kan få oss att uppleva dessa typer av oftast Undersökningar kring vad det är som kan få oss att uppleva dessa typer av oftast 
äldre byggnader lite starkare ligger till grund för mycket i det här projektet. äldre byggnader lite starkare ligger till grund för mycket i det här projektet. 
På samma sätt som de typer av byggnader som nämns ovan, så har de lokaler Cirkus På samma sätt som de typer av byggnader som nämns ovan, så har de lokaler Cirkus 
Cirkör idag huserar i en gång varit en lagerlokal. På samma sätt saknas även kopplin-Cirkör idag huserar i en gång varit en lagerlokal. På samma sätt saknas även kopplin-
gen mellan ursprungssyftet med arkitekturen och de funktioner som gen mellan ursprungssyftet med arkitekturen och de funktioner som 
byggnaden idag inhyser. byggnaden idag inhyser. 
Kan gamla lagerlokaler, som den Cirkus Cirkör har sin verksamhet i idag, adderas till Kan gamla lagerlokaler, som den Cirkus Cirkör har sin verksamhet i idag, adderas till 
listan ovan genom att man strukturerar om och lägger till istället för att riva listan ovan genom att man strukturerar om och lägger till istället för att riva 
byggnaden helt? Och i så fall med vilka metoder och element?byggnaden helt? Och i så fall med vilka metoder och element?

Tidslager och materialresurserTidslager och materialresurser
Projektet har som en utgångspunkt tagit ställning för att det borde gå, med argumentet Projektet har som en utgångspunkt tagit ställning för att det borde gå, med argumentet 
att en byggnad blir mer intressant när det fi nns lager av tid inkorporerad i den. Detta att en byggnad blir mer intressant när det fi nns lager av tid inkorporerad i den. Detta 
är en av anledningarna till att den befi ntliga byggnaden inte rivs helt. Grundplattan och är en av anledningarna till att den befi ntliga byggnaden inte rivs helt. Grundplattan och 
den bärande strukturen bevaras. Lättbetongblocken som är lätta att montera ner och den bärande strukturen bevaras. Lättbetongblocken som är lätta att montera ner och 
sätta upp igen struktureras om och återanvänds i väggarna. Detta görs även för att sätta upp igen struktureras om och återanvänds i väggarna. Detta görs även för att 
utnyttja de materialresurser som redan fi nns i den befi ntliga byggnaden.utnyttja de materialresurser som redan fi nns i den befi ntliga byggnaden.

Konceptuellt uttryckKonceptuellt uttryck
Konceptet för den nya cirkusskolan handlar om att bryta upp och gröpa ur den Konceptet för den nya cirkusskolan handlar om att bryta upp och gröpa ur den 
befi ntliga volymen för att skapa ett nytt stadsrum inom gridet för den gamla strukturen. befi ntliga volymen för att skapa ett nytt stadsrum inom gridet för den gamla strukturen. 
Genom att luckra upp byggnaden bjuder man in till de offentliga exteriöra ytorna som Genom att luckra upp byggnaden bjuder man in till de offentliga exteriöra ytorna som 
skapas i samband med detta, samtidigt som dessa via de numera blottade pelarna skapas i samband med detta, samtidigt som dessa via de numera blottade pelarna 
och balkarna ändå defi nieras som Cirkus Cirkörs plats.och balkarna ändå defi nieras som Cirkus Cirkörs plats.
Cirkushallarna skjuter upp som vita volymer ur de lägre tegelvolymerna som rymmer Cirkushallarna skjuter upp som vita volymer ur de lägre tegelvolymerna som rymmer 
de delar av programmet som inte kräver 14 meter i takhöjd.de delar av programmet som inte kräver 14 meter i takhöjd.

Bruksomgivning och exteriört uttryckBruksomgivning och exteriört uttryck
Med ambition att knyta an till den historiskt laddade omgivningen, med dess bruks-Med ambition att knyta an till den historiskt laddade omgivningen, med dess bruks-
byggnader och sitt konstruerade landskap, har byggnadens låga delar försetts med byggnader och sitt konstruerade landskap, har byggnadens låga delar försetts med 
tilläggsisolering av foamglass och på det en tegelfasad. För att kontrastera mot detta tilläggsisolering av foamglass och på det en tegelfasad. För att kontrastera mot detta 
är de högre volymerna av byggnaden, det vill säga de två cirkushallarna, försedda är de högre volymerna av byggnaden, det vill säga de två cirkushallarna, försedda 
med en polyesterduk. Denna typ av duk kan man med fördel projicera på, vilket in-med en polyesterduk. Denna typ av duk kan man med fördel projicera på, vilket in-
nebär att Cirkus Cirkör kan variera utseendet på byggnaden efter humör, eller använda nebär att Cirkus Cirkör kan variera utseendet på byggnaden efter humör, eller använda 
den som en stor annonseringsyta. den som en stor annonseringsyta. 

Program Program 
Interiört är de funktioner som är primärt förknippade med cirkusverksamheten Interiört är de funktioner som är primärt förknippade med cirkusverksamheten 
placerade på plan ett. Detta avser funktioner som verkstad, förråd, omklädningsrum, placerade på plan ett. Detta avser funktioner som verkstad, förråd, omklädningsrum, 
gym, med mera. Entreérna ligger också i detta plan men inte förrän man rör sig upp en gym, med mera. Entreérna ligger också i detta plan men inte förrän man rör sig upp en 
våning får man visuell kontakt med de utrymmen där cirkusen utövas.våning får man visuell kontakt med de utrymmen där cirkusen utövas.
Plan två är det offentliga planet och här fi nns bland annat foajé, uppehållsrum och Plan två är det offentliga planet och här fi nns bland annat foajé, uppehållsrum och 
bibliotek.bibliotek.
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Det har från Cirkus Cirkörs sida uttryckts önskemål om att en ny cirkusskola gärna skall synas ordentligt från den dela av Albyvägen som går strax nedanför 
skolan. Diagrammet visar siktlinjer från vägen och visualiserar i plan vilka ytor på dagens byggnad som är som mest synliga därifrån.
De nya hallarna som är väl synliga från vägen har försetts med en fasad av polyesterduk vilken går utmärkt att projicera på. På så sätt kan de marknadsföra 
sin verksamhet på ett sätt som hela tiden går att förnya utan att slösa på materiellla resurser.
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Fysisk direktkoppling utFysisk direktkoppling ut

Interna kopplingarInterna kopplingar

Fysiska kopplingar utFysiska kopplingar ut

Visuell/Hörbar koppling utVisuell/Hörbar koppling ut

Visuell kopplingVisuell koppling

Hörbar kopplingHörbar koppling

Samma funktionSamma funktion

Träningssal + LabTräningssal + Lab
=

RepetitionssalRepetitionssal

LabLab
=

RepetitionssalRepetitionssal

BesöksplatserBesöksplatser
=

FoajéFoajé

Arkitekturens Teori och Historia

Under vårens arbete med uppsatsen i ämnet Arkitekturens teori och historia valde jag att arbeta med Carlstens Fästning. Frågeställningar rörande uppfattningen av de arkitektoniska 
kvaliteerna hos denna byggnad som ett resultat av dess ålder har varit en central del av projektet. 
Fästningar, slott, borgar, kyrkor och gamla industrilokaler. De besitter alla kvalitéer som vi inte riktigt kan sätta fi ngret på, vi fascineras kanske av dessa strukturer inte endast för den anled-
ningen att historiens vingslag fortfarande susar i rummen. Dessa byggnader står kvar i en tid där deras arkitektur inte längre står i relation till det ursprungliga syftet med strukturen.
När byggnaden tjänat sitt syfte, och rummen är just bara rum, hur uppfattas de då? Vad är de då? Vad får det oss att uppleva? Går det att bena ut några speciella arkitektoniska kvaliteer? 
Jag försökte, med Carlstens Fästning som referensbyggnad, undersökningen har varit till stor hjälp för projektets process.

Utzoomad skala Halvzoomad skala Inzoomad skala

Byggnadens relation till landskapet

Fästningen har ett fi nkänsligt förhållande till 
marken där den står, landskapets topografi 
fortsätter till och med in på innergårdarna 
och följer de naturliga höjdförändringarna. 
Se bilaga 2 och 4. Detta är förmodligen ett 
resultat av det faktum att dynamiten inte 
uppfanns förrän 1866, man hade inte 
annat val än att anpassa sig till den befi nt-
liga topografi n.

Den bärande valvkonstruktionen, som är 
synlig i många av rummen i
fästningen, i kombination med de stora 
mängder byggnadsmaterial som utgör 
väggarna, gör att det känns som om även 
byggnaden är, vistas omkring en, inte bara 
att man själv vistas i rummet. Kanske blir 
man också mer uppmärksam på rummet 
för att man faktiskt har en möjlighet att 
förstå konstruktionen och lära av den.

I sektions och planritningarna till fästningen 
kan man iaktta tydliga kontraster i relationen 
massa/tomrum. Relationen är ungefär 40% 
tomrum och 60 % byggnadsmassa.En 
struktur med så tjocka väggar, att de i plan 
nästan skulle kunna ersättas med rum, blir 
väldigt hemlighetsfull och svårläst när man-
befi nner sig i den. Oftast tror man att det 
fi nns ett annat rum på andra sidan väggen, 
däremot saknas det uppenbart sätt på 
vilket man skulle kunna ta sig dit in. Och 
det kanman ju i realiteten inte heller. Den 
blir helt enkel svår att läsa av rent rumsligt.
Att konstruktionen är synlig, samt hur väg-
gtjockleken lurar sinnena när det kommer 
till attavläsa rumsstrukturen är de kvalitéer 
som jag tror är viktigast för hur vi upplever 
denna typ av byggnad.

Dimensioner och konstruktion Materialitet

Försök att arbeta med resultaten av analysen i uppsatsen med Cirkus Cirkörs nya skola.

Idag ligger Cirkus Cirkörs skola som en 
kloss i landskapet. Genom att bryta upp 
volymen i mindre komponenter och öppna 
upp en passage genom byggnaden 
förstärks relationen till det vackra skogspar-
tiet på baksidan av huset. Inte heller blir det 
speciellt tydligt vart gränsen mellan stad-
srum och cirkusskola går vilket kan vara en 
 n kvallitet för en verksamhet som brinner 
så för att nå ut till så många som möjligt 
med sina förehavanden.
 

Som ett resultat av att bevara den bärande 
strukturen hos den ursprungliga bygg-
naden och samtidigt ge klimatskalet en 
annan position blottas den bärande kon-
struktionen på  era ställen. 
Detta bidrar till att ge byggnaden ett uttryck 
av robusthet och tålighet samtidigt som de 
tillåts de  niera rum utanför klimatskalet. 
Att dessa element så tydligt blottläggs är 
en pedagogisk handling som tydligt visar 
hur byggnaden fungerar rent kontruktivt.

Att förse lättbetongblocken med en fasad 
av tegel kan tyckas paradoxalt då teglet 
inte är det som bär utan endast fungerar 
som ett “smink”, men teglet knyter an 
till den historiskt laddade omgivningen. 
Dessutom ger teglet byggnaden en känsla 
av beständighet.

Som ett rätblock på platsen ger dagens 
byggnad ett kompakt intryck med tydliga 
gränser för vad som är cirkusbyggnad 
och vad som inte är det. Ambitionen är att 
bryta upp byggnaden, och skapa nya 
exteriöra rum i anknytning till byggnaden, 
utan att ta bort själva byggnaden helt. 

Lokalen för Cirkusskolan är ca 80 x 40 
meter i plan och 7 meter högt med 
undantag av den höga del som rymmer 
cirkushallen. Huset är uppbyggd enligt ett 
stomlinjesystem baserat på måtten 6 x 6 
meter. 
Betongbalkar och pelare håller tak och 
fasad av lättbetongblock uppe. Endast en 
hall med optimal takhöjd för cirkusverk-
samheten med  står till skolans förfogande 
idag. 
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Taket höjs i den be ntliga hallen för att 
underlätta riggning av cirkusutrustning . 
Samtidigt höjs taket i en annan del av 
byggnaden för att ge plats åt en ny hall. 
Denna hall fungerar i första haand  som 
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Nya pelare och balkar adderas till den 
gamla strukturen, enligt gridet. 
På balkarna vilar de bjälklag som bildar 
plan 2.
Bärande väggar på plan 1 ersätter balkar 
på tre ställen.

De nya elemnten som adderats till den 
be ntliga bärande konstruktionen möjliggör 
för bygnaden att anta en betydligt mindre 
kompakt uttryck. 
Bildligt talat gröps den gamla strukturen ur 
och för yttar klimatskalet inåt. Detta lämnar 
balkar och pelare i det bärande systemet 
synliga även utomhus. 
Lättbetongblocken struktureras om och 
tilläggsisoleras samt får en fasad av tegel. 
En exteriör passage över byggnaden 
skapas i och med ombyggnationen och 
gör att byggnadens och platsens relation 
till skogspartiet bakom huset förstärks.  
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Nya pelare och balkar adderas till den 
gamla strukturen, enligt gridet. 
På balkarna vilar de bjälklag som bildar 
plan 2.
Bärande väggar på plan 1 ersätter balkar 
på tre ställen.

De nya elemnten som adderats till den 
be ntliga bärande konstruktionen möjliggör 
för bygnaden att anta en betydligt mindre 
kompakt uttryck. 
Bildligt talat gröps den gamla strukturen ur 
och för yttar klimatskalet inåt. Detta lämnar 
balkar och pelare i det bärande systemet 
synliga även utomhus. 
Lättbetongblocken struktureras om och 
tilläggsisoleras samt får en fasad av tegel. 
En exteriör passage över byggnaden 
skapas i och med ombyggnationen och 
gör att byggnadens och platsens relation 
till skogspartiet bakom huset förstärks.  
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