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Sektionsperspektiv / section perspective



Introduktion / introduction

STADEN / STRÅKET
Go Down Arts Centre ligger på en tomt längst ett potentiellt stråk 
mellan cityområdet och industriområdet. Stråket har en stor urban 
potential då det är en av få sträckor som binder samman de båda 
sidorna om järnvägen. Industriområdet där Go Down ligger är ett 
område i utveckling, där kreativa verksamheter dyker upp i allt 
högre utsträckning. Go Downs starka position i detta område och 
kopplingen till citykärnan ger Go Down en framtid som kulturens 
inkubator. Deras roll är i framtiden framför allt att uppmuntra till 
kulturutövning, att vara en plats att befinna sig på, att skapa och ta 
del av kultur i. 

KONCEPT
Det urbana sammanhanget blir viktigt i och med byggnadens 
position längst stråket. Den möter staden bestämt, med en tydlig 
och direkt fasad. Besökaren möter byggnaden inifrån: genom ett 
semioffentligt raster fortsätter staden in till kärnan av byggnaden. 
Där är rummet öppet, exteriört. Kommunikationerna cirkulerar kring 
det exteriöra rummet till de olika fuktionerna. Byggnaden fungerar 
som ett raster, som inifrån den öppna gården går mot ett mer 
slutet, mer skyddat och mer specifikt rum. 

PROGRAM
De olika funktionerna i byggnaden är organiserade efter verksam-
het och inom verksamhetsklustrerna utifrån krav på mikroklimatet. 
De verksamheter som tar störst plats är de klassiska konst-
formerna: musik, bildkonst, skulptur, dans, samt de mediala. 
Go Downs nuvarande mediala verksamheter kombineras med en 
mer öppen mediatekverksamhet, där allmänheten kan ta del av det 
som skapats på Go Down och använda modern mediautrustning. 
Den generella uppdelningen mellan planen ser ut som följande: på 
markplan är det direkta mötet mellan kultur och staden, plan två 
fokuserar på Go Downs roll som inkubator, medan plan tre 
förmedlar konsten och kulturen. 

MATERIAL
Den tunga fasaden består av bärande betongväggar. Vikten av 
trygghet är stor hos människorna i Nairobi och den tjocka muren 
som väggen utgör förmedlar säkerhet. Betongen är gjuten med en 
reliefliknande struktur som ger fasaden ytterligare en skala och 
hanterar materialets åldrande.

Det lättare rastret filtrerar ljuset och skapar en mjuk övergång 
mellan inne och ute, ljus och mörker, offentligt och privat. 
Materialet är lätt och naturligt: kokosträ. 

Trä slits snabbt i Nairobi och behöver därför kunna bytas ut på ett 
hållbart sätt. Kokosträt ingår i ett kretslopp där det idag inte 
utnyttjas optimalt. 

En outnyttjad del av tomten avstyckas för att skapa en ny tomt. 
Tills dess att tomten utnyttjas odlas snabbväxande träd, som kan 
fällas för virke när tomten bebyggs.

odlas för kokosnötter

slutar producera 
nötter efter ca 70 år

fälls för nya odlingar

fasadmaterial

termiter & väder 
sliter på materialet

utbytbart
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MASAIBEBYGGELSE

INNERGÅRDEN



Planer / plans



Fasader / elevations



Modell / model

Vy från trädlunden / den avstyckningsbara tomten.

Vy från stråket.



Undersökningar / investigations

Arkitekturskolan, Stockholm
Site plan 1:4000

Go Down Art Centre, Nairobi
Site plan 1:4000

Stockholm 1:8000

Nairobi 1:8000

STOCKHOLM / NAIROBI 
TYPOLOGY / SCALE

Typologi & skala / typology & scale
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Undersökningar / investigations

PELARSTRUKTUR, TÄTHET

5000 m
2500 m
1250 m

Pelarstrukturens täthet / column density

20

GRUSF• NG

10

500

Grusfång / gravel catcher

MEDIOTEKM…BLER

film / dans / koncert

datorer & musik

Mediotekmöbler / media furniture



Tekniska detaljer / technical details

TEKNIK / DETALJ

Stålpelare, 230 mm
Betongifylld profilerad tunnplåt, 130 mm
Stålbalk, 325 mm
Stålpelare, 230 mm

Möte: kontinuelig balk, pelare.

Ger möjlighet för utkragande bjälklag 
längstmed den inre fasaden. 

DETALJ 1:5

TEKNIK / DETALJ

DETALJ 1:5

Palmträ, 30 mm
Skruv
Stålfäste

Infästning av träfasad i bjälklag.

Ger möjlighet att enkelt byta ut trä-
fasaden utan att störa den bärande 
kontruktionen. 

TEKNIK / DETALJ

DETALJ 1:5

“Fair face” bärande betongvägg, 236 mm
Isolering, 75 mm
Akustikplatta, 15 mm
Akustikvägg palmträ, 38 mm

Betong, 60 mm
Akustikmatta, 20 mm
Betongifylld profilerad tunnplåt, 130 mm
Stålbalk, 325 mm

Möte: betongvägg, bjälklag

Yttervägg och golvbjälklag mot akustik-
känsligt rum. 


