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“Kulturskolan i Älvsjö - där barnet får vara barn!”
 

Plats
Plats - Under 1900-talet har Älvsjö utvecklats från ett mindre stationssamhälle 

till en viktig kollektiv trafikknutpunkt. 
Det centrum som vi idag ser började ta form på 1920-talet. Omkring 1970 revs större delen av 

den gamla stationsbebyggelsen. Under 70- och 80-talet uppfördes ny bebyggelse invid centrum. 
Centrala Älvsjö ger idag gestaltningsmässigt ett mycket varierat uttryck med både villor och 

flerbostadsbebyggelse från olika decennier. 
Kulturskola ÄLVSJÖ är centralt placerad invid Älvsjö station. Tomten ligger mellan 

Älvsjö Resecentrum och Stockholmsmässan i en brant sluttning.
Kulturskolans tomt har flertalet fördelar, såsom nära kommunikation och vacker parkmiljö, samt 

att många människor passerar platsen varje dag, v. Kulturskolan syns redan från perrongen som 
väcker stort intresse på grund av sin unika fasadform.

Program 
I dagens läge finns det hundratals inriktningar där barnet kan välja i kulturskolan, lära sig ett musikin-

strument, skådespeleri, eller träna sin kreativitet med bild och keramik.
Älvsjö kulturskola ska vara välkommande för alla barn, barnen ska trivas i skolan. Programmet ska 

inte vara fokus utan trivseln och glädjen för att få vara kreativ.
I mitt program har jag fokuserat på att alla inriktningar ska fungera bra ihop samt synka. I ensemble 

rummen, som befinner sig på mellanvåning sker musikundervisningen som har 
ljudisolerade väggar för att undvika att distrahera de andra barn och ungdomarna.

Kulturskolor med olika verksamheter kräver en smart planlösning, med runt 1000-1200 barn och 
ungdomar varje vecka är behovet av neutrala kommunikationsytor stort, samtidigt som kommu-

nikationsytor tar yta från verksamheten. 
Med över 700 kvadratmeter av kommunikationsyta, blir placeringen av kommunikationen helt 

avgörande för en väl fungerande kulturskola.

Gestaltning 
Den dynamiska formen på byggnaden blir den sista pusselbiten för Älvsjös Centrum, med de or-
ganiska och kraftfulla formerna med XPS Aluminiumplåt ger byggnaden en modernistisk aura med 

en spännande interiör, där Atriumet är fokus tack vore de långa siktlinjer i byggnaden.
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Stockholms Mässa

Älvsjö Resecenter &
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Älvsjö T-bana Station Entré Kulturskola Älvsjö

Nordöst Elevation
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Vy över den livliga Kulturparken, Kulturskolan 
och Älvsjös Resecentrum i bakgrunden

Exteriörperspektiv



Exteriörperspektiv
Entré till Kulturskolan från Brovägen



Exteriörperspektiv
Kulturparken



Interiörperspektiv
Vänterum för föräldrarna med långa 

siktlinjer på byggnaden



Interiörperspektiv
Pianoundervisning i Ensemblerum



Interiörperspektiv
Teaterundervisning på Blackboxen



Tekniskt Snitt - Skala 1:20



Sprängdiagram Axonometri

Sprängdiagrammet ska demonstre-
ra bärkonstruktionen på byggnaden. 

300mm tjocka Stålbalkar på tre 
våningar med komplex plåttak med 

fackverks stålkontruktion

Glasatrium med öppettak som  bärs 
av stålpelare.
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Våning 1 -

Analytisk Ritning





Modell som demonstrerar bärkonstruktionen 
Skala 1:100



Skissmodell i början av processen Första Stålpelarna står!

Alla tre våningar är ihopsvetsade

Klippt till plåtelementen

Slipa träplattan Montera Fasadelementen

Takkonstruktionen görs av messing Lödstationen hemma

Grundfärg på pelarna (Faluröd) Glasatrium med öppet tak

Första takelementen

Svetsning av stålpelarna Stålbalkarna ska motsvara HEB300 balkar

Processdokumentation 
av Modellbygge



Processdokumentation 
av Projektet

Platsbesök i Älvsjö

Studiebesök Kulturskola i Bredäng

Inspirations på fasaden, Friends Arena

Klippt till plåtelementen Triangulära Gestaltningen

Ensemblerum
Tekniskt SnittSkissmodell och Program

Takstudie - Skissmodell

BLACKBOX

Skiss- & Volymstudie  
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