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Cirkus är spännande, kroppen tänjs i olika riktningar och klara av ställningar som man inte 
trodde var möjliga. Titt ar man på cirkusens repertoar fi nns det häpnadsväckande arrange-
manger med trapetser på hög höjd, farliga volter och kast med människor och knivar. Det 
är sådant man vill se och det är sådant som jag vill att  Albyborna och förbipasserande ska 
få se. Men cirkusträningen kräver sin avskildhet och för att  cirkusträningen inte ska störas 
allt för mycket ser jag träningslokalerna som slutna rum men som ti llåter att  man kan tju-
vkika ner på verksamheten. 

Tillskillnad från dagens cirkushall har jag valt att  dela upp träningshallarna i separata 
volymer och dra dem isär från varandra. Genom att  ha en bott envåning där allt som ti llhör 
cirkusverksamheten sker, får jag ett  mellanrum på en övre nivå.  Genom att  se på det mel-
lanrummet som ett  stadsrum får jag något som mer liknar ett  kvarter än en byggnad. Mel-
lanrummen mellan träningshallarna blir gator och torg där Albyborna och dit resande kan 
strosa omkring och ti tt a ner på de som tränar.  
 

Cirkusgruppen Cirkus Cirkör startade nycirkusen i Sverige år 1995 och driver idag 
skolor och anordnar kurser och event samt föreställningar runt om i Sverige och i 
världen. Söder om Stockholm, i förorten Alby ligger Cirkus Cirkörs bas, med trän-
ingshall och kontorslokaler i två separata byggnader. I den nuvarande cirkushallen 
har st. Botvids gymnasieelever med inriktning cirkus sin träning fem dagar i veckan. 
I cirkushallen bedrivs även träning och kurser för alla; unga som gamla, nya som 
erfarna.

Med en ny Cirkushall vill Cirkus Cirkör samla hela sin cirkusverksamhet i en och 
samma byggnad. Barn, ungdomar, vuxna samt professionella cirkusarti ster ska 
kunna erbjudas cirkusträning, det ska fi nnas möjligheter för utveckling och fördju-
pning för cirkusarti ster, pedagoger, kreatörer och forskare i Cirkör Lab samt ska det 
fi nnas plats för den administrati va delen all kunna jobba. Samti digt vill man öppna 
upp verksamheten och göra den mer synlig.

Cirkushallen ligger i en före dett a lagerlokal i ett  gammalt industriområde cirka 
10minuters promenad från Albys tunnelbanestati on. Området beskrivs som ett  
kreati vtkluster med verksamheter som bland annat Subtopia; en nod för samver-
kan mellan kultur, näringsliv, utbildning och socialt engagemang.

Jag tycker att  platsen för cirkushallen är bra. Det känns som ett  kreati vtområde där 
de olika verksamheterna kan hjälpa varandra. Jag tror att  Cirkus Cirkör och cirkush-
allen kan ge en positi v inverkan på Allyområdet. Problemet idag är att  byggnaden i 
sig själv är alldeles för sluten och bjuder inte in omgivningen.

Eft er att  ha varit på besök i Cirkushallen och träff at Walter Ferrero, en av gym-
nasieelevernas tränare, börjar jag förstå hur mycket som cirkusträningen kräver av 
sina utövare. Det är inte bara en massa fysisk träning utan också dedikati on, mycket 
disciplin och naturligtvis koncentrati on. Walter understryker hur vikigt det är att  
eleverna inte störs under sin träning, det behövs en viss avskildhet.

Jag tycker det fi nns en ganska tydlig konfl ikt, man vill öppna upp verksamheten och 
göra den mer synlig samti digt som man inte vill att  cirkusträningen ska störas utan 
vara mer avskärmad. Just den tvisten har varit min utgångspunkt i projektet med 
Albys nya Cirkushall. 
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All cirkusverksamhet sker på den nedersta planet. Administrati onen sitt er i en egen 
byggnad. Gatorna och torgen blir publika ytor.
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1. 
Den befi ntliga Cirkushallen tas bort .

Byggnadsprincip

2. 
Det nya huset kommer att  gräva sig ner en bit i marken och fl ytt as 
fram en liten bit ifrån backen. Marken grävs därför ut och en ny bot-
tenplatt a ti llkommer som gjuts i olika nivår. 

3. 
Sen placeras betongpelare ut som kommer att  vara den bärande 
strukturen för ett  terassbjälklag.

4. 
Ett  terassbjälklag placeras på pelarsystemet trappor och 
ramper anknyter ti ll marken.  

5. 
Pelare ti ll träningshallarna  och ti ll kontorshuset ställs på terass-
bjälklaget ovanför det undre lagret med pelare. Stora stålbalkar 
ti llkommer för att  klara av spännvidden på träningshallarna. En 
ti ll nivå med gator blir ti ll för att  förbinda kvarteret med backens 
gångväg. 

6. 
Till sist ti llkommer fasader av betongelement som sedan putsas 
upp. De platt a taken kommer på plats.  För att  knyta an ti ll backen 
på andra sidan byggnaden fylls gapet mellan byggnad och backe 
ut med jord.



Matera, södra Italien. 
Inspirati onsbilder på kvarter 
från studieresan våren 2012.
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1. Entré för cirkusutövare
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17 Mötesrum   

Markplan 1:400
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Utsnitt  från gatuplan i skala 1:200 som visar alternati v på markbeläggning.
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Tekniskt snitt  Skala 1:50, Detalj 1-3 skala 1:20
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