
Fasaderna består av 
en svart plåtbeläggn-
ing, som kontrast 
till de transparenta 
delarna.

Den befintliga byggnaden kombineras 
med en utmohusscen som symboliserar 
cirkustältet. För att skapa en ak-
tiverad utomhusmiljö som är anpassad 
till offentlig verksamhet

Dagens cirkushall Traditionella cirkustältet

När man som besökare kommer till 
cirkushallen ska man mötas av 
en tydlig entré, som bjuder in 
till byggnaden. Entrén placeras 
vid det syd-östra hörnet för att 
skapa en diagonal riktning och 
en förlängning av det naturliga 
flödet från gångvägen från tun-
nelbanan och bilvägen.

PLATSEN

Utomhusmiljön utgörs idag till stor 
del av en parkeringsplats. Den bör 
omarbetas och bli en del av och spe-
glacirkusskolans program och aktiv-
itet. För att förstärka och förbät-
tra skolmiljön och att tydliggöra och 
bygga upp en förväntan för besökaren, 
samt en tydligare entré.

En utomhusscen tillföras. För att ak-
tivera utomhusmiljön.

Rumsligidé

Studios och kontorsverksamhet är 
placerade vid fasaden, både för 
att få in dagsljus men även för att 
inomhusaktivitetens ljus ska synas 
utifrån. 

Omklädningsrummet är centralt plac-
erat vid entrén. För att göra det 
lättåtkomligt vid träning för alla 
träningslokaler. Repetitionssal med 
tillhörande publik är placerad där 
byggnaden har sin högsta takhöjd.

Förråd och verkstad är placerade 
vid den nordvästra fasad intil 
vägen utanför för att underlätta 
transport av redskap, vid ut-, och 
inlastning.

Kärnan av byggnaden hålls öppen och 
genomsiktlig till de olika aktiv-
iteterna. Skapar på så sätt en öp-
pen atmosfär för de som vistas och 
förflyttas i byggnaden. Som besökare 
känner man sig delaktig och får en 
insyn i verksamheten. 

Kontor och entré ligger i varsin 
ände för att skapa ett flöde i by-
ggnaden.

Dagens cirkushall är till det yttre en anonym industrilokal med ett överraskande inre. Att 
kliva in där är som att öppnar ett tillintetsägande paket med okänt innehåll och bli glatt 
överraskad. Samma känsla vill jag bevara i den nya cirkushallen. Med en enhetlig, tillsynes 
fönsterfri fasad i kontrast till ett öppet inre där elever, personal och besökare kan integre-
ras mellan verksamheterna.
Material, ljus och form är viktiga arkitektoniska aspekter jag har jobbat med för att skapa 
denna stämning av ett introvert yttre och ett extrovert inre.

Mötet mellan det gamla och nya är viktigt i projektet. Den befintliga regelräta systemet möter 
en ny organisk form. Likt cirkusartistens balans mellan disciplin och kreativitet. Den organi-
ska formen bryter upp det befintliga pelarsystemet och öppnar upp och leder in ljus till by-
ggnadens kärna. 
Taket höjs upp på den norra halvan av hallen för träningsverksamheten. En rund utomhusscen in-
tegreras med den öppna organiska formen i byggnadens inre, och bildar ett enhetligt formspråk.

CIRKUSh a l l e n

Konceptuellt kan man se den 
befintliga byggnadens regel-
räta strktur som cirkusar-
tistens strikta diciplin 
för att inte skad sig. 
Medan tillägget av det or-
gana cirkulationsrummet kan 
ses som artistens kreativ-
itet och skaparlust.

Kommunikation, offentliga och löst bundna program placeras i mitten av byggnaden i en öp-
pen form. Runtom längst fasaderna ligger de verksamheter som är bundna till en fast punkt och 
specifika krav. Från den lösa kärnan sker möten mellan elever, personal och besökare när de 
förflyttar sig mellan de olika verksamheterna runt om. Verksamheterna har en visuell öppenhet 
till kärnan men en stängt del utåt. 
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På kvällen syns fasadens 
håltagna mönster. Vid de 
tätare håltagningarna 
ligger de bakomliggande 
fönstren, sedan tonas 
mönstret ut där LED lam-
por förstärker ljuseffek-
ten. Byggnadens uttryck 
ska kännas som en del av 
cirkusens föreställning.

K r e a t i v i t e t  &  k o n c e n t r a t i o n  i Cirkulation / öppna ytor = Överbliven 
yta efter programplaceringen

Programdiagram

Högt i tak

Lågt i tak

Subtopia

Utescen

Studios 100 kvm

Repsal 300 + 150 publik

Träningshall 300 kvm

Gym 100 kvm

Foajé 150 kvm

Omklädningsrum 100 kvm

Kontor 300 kvm

Rumrelaterat 200 kvm

Verstad & förråd 200 kvm

Café 100 kvm

Utescen 100 kvm

SITUATIONSPLAN   1:400

SÖDERFASAD   1:200

Befintlig bärande konstruktion
Låg del: Balkar & pelare i betong
Hög del: Ståfackverk

Upphöjd del för träningshallarna; Stålfackverk

Borttagen gammal konstruktion

Nivåskillnader; Våning 1 & utescen Innerväggar Stålkonstruktion för glasväggar och glastak Svart plåttak och fasad. Fasadens plåt är ristad i 
ett mönster som vid bakomliggande fönster är hålta-
get för ljusinsläpp. 
Den organiska formen består av glas.

Axonometrier 1:400 över cirkushallens uppbyggnad



Den befintliga bärande strukturen bevaras, 
men en organisk form letar sig in mellan det 
regelräta pelarsystemet. Som leder in ljus 
och rymd till den övrigt mer kompakta by-
ggnadskroppen. Kommunikationsytan agerar ron-
dell i byggnaden där all förflyttning mellan 
byggnadens rum sker.Det fungerar även som ett 
allrum för café,foajé och umgänges yto, för 
en väntande mamma som en stretchande elev.

Bilden visar de 
former som det or-
ganiska rummet här-
stammar ifrån.

I cirkulationsrummet är väggar och 
tak i glas. För att skapa en mer mjuk 
känsla till rummet tillförs textilier 
i form av en heltäckningsmatta, som 
i mitten av rummet övergår till en 
böjlig sittmöbel. Samt tunt hängande 
tyg som kan fånga upp vinden av de 
som rör sig.

Glasväggen är tonad i olika cirkusmo-
tiv av djur, för att variera insynen 
till de olika rummen runtom.

Entrésituationen är placerad vi “snittet” 
mellan fasaden och utescenen. På höger sida 
är den offentliga ingången som leder in till 
foajén och sedan en sko-, och klädsluss. Där 
måste besökaren ta av sig skorna för att få 
gå vidare in i byggnaden.

På vänster sida ligger personal och elev 
ingången. Här kommer man direkt in till omk-
lädningsrummen. 

Att tillföra två skilda entréer gör det mer 
praktiskt vi föreställningar, då artisterna 
ska göra entré på utescenen från omklädning-
srummen.  Två olika markmaterial förtydligar 
entréerna också. Trä vid den mer privata och 
sittvänligare utescenen och marksten vid den 
offentliga.

Förråd & inlastning Verkstad Kostymförråd Träningshall Repetionsal + publik

Utescen Foajé

Garderob

Offentlig entréPersonalentré

OmlädningsrumOmlädningsrum Omlädningsrum

Vilorum

Studio 3Studio 2Studio 1

Gym

Skyperum

Mötesrum 1

Mötesrum 2

Kontorsförråd Personalkök Café Föreläsningsal

Gemensam matsal
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SEKTION A-A   1:100



Den inre organiska formen börjar sin rörelse i en lägre utes-
cen till ett café med högt i tak inomhus.

Våning 1 består av kontorsplatser för de 
30 anställda, med både mindre grupprum 
och ett öppet landskap. Rummen inåt cir-
keln kan ser ner på cafèet och ut genom 
glastaket.

TEKNISKTSNITT C-C  1:20

Heltäckningsmatta
Spånskiva
Gålvvärmeslingor 
Isoliering
Betongplatta
Cellplast
Grus
Duk
Mark

Betongelement
Frostskydd

Utescen  - Trädeck på stålpelare

Svart plåtfasad med håltaget mönster
Stålreglar med LED-belysning
Tätskickt 
Reglar med isolering
Stålpelare med isolering
Träpaneler

Glastak på stålbalkar

Svart plåttak
Träleckt
Träreglar
Fuktspärr
Cellplast

Betångelement
Stålfackverk

Glasvägg -  tonat glas med 
cirkusmotiv

SEKTION B-B   1:100

SEKTION C-C   1:100

Kontor

VÅNING 1   1:100


