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Kulturens Bokhylla
Nairobi, Kenya

Ett kulturhus ska vara inbju-
dande rent visuellt samt dra 
till sig en bred publik med 
olika bakgrund. Det är beställa-
rens önskan för ett säte för 
kultur i Nairobi. Tomten för det 
nya kulturhuset ligger i Nairo-
bis industriområde och har redan 
befintliga lokaler där kulturak-
tiviteter bedrivs. Jag har valt 
att behålla större delar av de 
befintliga byggnaderna då jag 
anser att det i längden lönar 
sig att uppgradera tomtens 
byggnader i omgångar. 

Kandidatprojekt ÅK3
Hillevi Robertsson

Nairobi ligger nästan mitt på ekvatorn och har därför ganska 
små temperaturskillnader under året. Däremot bidrar höjdnivån 
på 1800 meter över havet med ett behagligt klimat i ett annars 
väldigt varmt Kenya, dock är solen något man vill akta sig 
för. Det finns inga större problem med fuktighet i Nairobi 
vilket gör det möjligt för naturlig ventilation och mötesplat-
ser utomhus under tak. Höjdnivån bidrar också till mer neder-
börd än i de östligare delarna.

Handledare 
Katarina Lundeberg
Fredric Benesch
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Springskiss - Axonometri

På taket finns en trädgård som 
kan förse restaurangen med 
lokala grönsaker men även 
inspirera den lokala befolknin-
gen hur man sår och skördar med 
enkla metoder. På många ställen 
i Nairobi är vattenbrist ett 
problem, därför känns det extra 
viktigt att ta till vara på de 
vatten som kommer under monsun-
perioderna samt gråvatten från 
byggnaden. Därför placeras en 
damm/vattenspegel i anslutning 
till trädgården på taket som 
samlar upp vatten som sedan kan 
användas för bevattning. 
Solljus är också något som kan 
tas till vara på och omvandlas 
till energi genom solceller som 
även dem kan placeras på taket. 

Material:
Pelare, balkar och bjälklag är 
gjutna i betong. De aktiviteter 
som behöver en mer isolerad 
miljö så som bl.a. restauran-
gen, musikstudion och toaletter 
är också gjutna i betong. För 
att minska direkt vind och 
solljus har byggnaden klätts in 
i jalusier gjorda av polyplank, 
ett återvunnet material som 
gjuts till plankor av petflas-
kor och sågspån. 

Byggnaden är upplyft på pelare och skapar en stor skuggad 
plats som fungerar som entré till de befintliga husen längre 
in på tomten. Byggnadens form ringar in ett torg som ligger i 
anslutning till teaterladan mitt på tomten. Denna plats blir 
en skuggig mötesplats där workshops, utställningar, uppvis-
ningar eller andra händelser kan äga rum.  Från nybyggnadens 
båda flyglar fortsätter ett pelargrid ut längs med tomten och 
skapar två spaljégångar, dessa kopplar samman byggnaden med 
områdets andra faciliteter och skapar skuggiga platser för 
vila och umgänge.

Den vertikala rörelsen i kulturhuset sker i huvudsak i fasa-
den via en trappa som skjuter ut från våningsplanen. Trappan 
leder besökaren genom byggnaden och låter denne ta del av 
husets olika aktiviteter vare sig man ska besöka restauran-
gen, biblioteket eller takträdgården. 

I mitt projekt har jag försökt skapa en byggnad med flexibil-
itet och naturliga miljöer. Jag har också försökt tänka från 
ett hållbart perspektiv då jag använder mig av återvunna 
material och utnyttjar mig av platsens fördelar. Tack vare 
det behagliga klimatet har jag förlagt så mycket som möjligt 
av programmet ”utomhus” och försökt skapa platser med skugga.

Kandidatprojekt ÅK3 Hillevi Robertsson
Material- och 
teknikdiagram

Fasad mot sydväst Sektion A:A

Fasad mot nordost 
Dubbel skala jämfört med 
nedre fasader.

Fasad mot nordväst
Sektion B:B

Fasad mot sydost 
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