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I d é

I projektet undersöktes hur kulturskolans olika aktiviter och verksamheter kan jämställas. Att genom en 
byggnad utan rumsligt inbyggda hierarkier få all utövning att skrida över varandras och sina egna gräns-
er och inspirera varandra. Rummen är skapade för möjlighet till spontana föreställningar, improvisation, 
övning utanför lektionstid och sammankomst men också koncentrerad klassisk övning i mindre rum med 
lärare. Det här projektet är en byggnad där trappa också är en scen med läktare, social mötesplats eller läx-
läsningsplats. En byggnad med koppling till omgivande miljöer att dra uppmärksamhet till sig och visa upp 
kulturskolans breda utbud av aktiviteter. En byggnad där övningsrum kan anpassas med blockväggar utifrån 
aktivitetens behov och dagsform. En byggnad med många vinklar och platser att relatera sin egna kropp till 
och skapa relation till i skrymslen men där översikten är konstant. Byggnaden innehåller både små och stora 
platser i ett enda stort rum som flyter upp och ner över tre våningar med en slags ramper. Horisontellt går 
rörelsen runt med passager, men ingenstans en innehållslös korridor. 
 Entrévåningen är lägre i tak, 2,7 meter i kontrast till 3,7 meter i de andra, för att ge extra horison-
tellt drag till de vertikala kopplingarna. Visuellt upplevs alla tre våningar från entréplan inne i Black Boxen 
och på utescenen. Akustiskt är de skilda då verksamheterna ofta innebär hög volym. Övningsrumsvåningen 
på plan 1 har mindre direkt visuell koppling för fokus på lektionsbaserad undervisning, men också ombild-
ning till stort utställningsrum. 
 Vanligtvis tjänar en hierarkilös byggnad på att ritas i ett plan. Tomten till projektet lutar dock starkt 
och kopplingen till stationshusets entré vore olycklig att förlora, likaså att förlänga kopplingen med ramp 
då den lätt blir oinbjudande. I viljan att skapa en byggnad där rummen och verksamheterna flyter samman 
och kan förändras snabbt, samt omhändertagande av platsens kvaliteter har projektet haft sin kärna. 
 Den runda formen i bottenvåningarna uppmuntrar besökare att röra sig runt byggnaden vilken 
förändrar sig längs fasaderna men med det ständiga överhänget av övervånings fasta kubform. Huset kopplar 
med sina stora fönster mot perrongen in till Black Boxen och till läktartrapporna från parken, för att visa 
upp verksamheten och öppenheten interiört. 
 Den övre våningen är täckt av en perforerad fasad. Den skapar en halvtransparant inblick i övnings-
rummen så eleverna kan öva ostört men ändå fungera som levande konturer mot omgivningen och på så vis 
dela och visa upp kulturskolans aktiviteter. Den perforerade fasaden kontrasterar även mot den böjda bet-
ongfasaden på de undre planen och skapar själva intrycket av byggnaden och håller den samman estetiskt. 
Tanken är att byggnaden fungerar som ett flagskepp för kulturskolan, som annars bedriver sin verksamhet i 
hyrlokaler eller andra ställen utan tydlig karaktär. Den perforerade fasaden blir ett spel med ljuset där him-
len syns igenom som en slits under dagen och övningsvåningen syns igenom som en slits under kvällen. 
 Till min hjälp har jag bl.a. studerat Villa Dall’Ava, som ledde mig vidare till sin föregångare Villa 
Savoye. Båda med möjligheter att röra sig genom huset på många olika sätt, utan återvändsgränder och stark 
koppling mellan rummen horisontellt som vertikalt men med bibehållna värden av att kunna stänga in sig i 
delar av byggnaden. 

/Nils Pyk Wirström



I d e a

The project examined how the art and culture school association Kulturskolan’s various activities and op-
erations can be equated. Through a building without spatially embedded hierarchies get all the exercise to 
undercut each other’s and their own borders and also inspire each other. The rooms are created for opportu-
nities to spontaneous performances, improvisation exercises outside of class and gathering but also concen-
trated classic exercise in smaller rooms with a teacher. This project is a building where the staircase is also a 
stage with bleachers, a place for social meeting or doing homework at. A building with links to surrounding 
environments to attract attention and to showcase the cultural school’s wide range of activities. A building 
where the rehearsal or lesson can be customized with block walls comstumized for the activities needs and 
dayly state. A building with many angles and places to relate your own body to, to create the relationship 
in the nooks but where the overview is constant. The building contains both small and large sites in a sin-
gle large room that float up and down over three floors with a kind of ramps. Horizontal movement going 
around with passages and nowhere a dead end or corridor.
 The round shape of the ground floors encourages visitors to move around the building which chang-
es along the facades but with the constant overhang of the upper floors solid cube. The house connects with 
its large windows facing the platform in to the Black Box and the läktartrapporna from the park, to show-
case the activities and open interior.
 The upper floor is covered with a perforated façade. It creates a semi-transparent insight into ex-
ercise rooms so students can practice undisturbed but still function as vivid contours of the surroundings, 
thus sharing and showcasing cultural school activities. The perforated facade also contrasts the curved con-
crete facade of the lower parts and creates the impression of the building. Also keeps it together aesthet-
ically tight. The idea is that the building serves as a flagship for Kulturskolan, which otherwise operates 
in buildings without character. The perforated facade becomes a play with light where the sky is visible 
through a slot in the day and practice floor shows through with its electrical lights as a slot during the eve-
ning.
 To my help, I have among othes studied Villa Dall’Ava, which led me to it’s precursor Villa Savoye. 
Both with opportunities to move through the house in many different ways, without blind alleys. With a 
strong connection between rooms both horizontally and vertically but with retained possibility of private 
enclosing. 

/Nils Pyk Wirström





Si tuat ionsp lan kr ing  ä lvs jö  pende l tåg s ta t ion

Byggnaden är placerad vid pendeltågstationen, vid gångvägen till 
Älvsjömässan. Till mässan kommer årligen 1.2 miljoner besökare. 
Älvsjö station är den fjärde mest trafikerade kollektivtrafikstatio-
nen i Stockholm. Många rör sig här, men snabbt förbi då platsen 
idag inte erbjuder mer än ett snårigt skogsparti intill mässans 
baksida. 
 På andra sidan stationen förtätas Älvsjö med kvartershus. 
En stadsliknande karaktär syns här i övre delen av planen. 
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Tomten

Tomten ligger i en sluttning intill gångväg på höjden och älvsjömässans 
varuinlastning och mindre grönområde i den lägre nivån, samma nivå 
som pendeltågets perrong ligger på.
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Plan -1

Bottenvåningen. Black Box med nära an-
sluten verkstad för dekortillverkning och 
roddning av scenerier. Black boxen har dub-
bel takhöjd med glasade väggar för koppling 
till resten avbyggnaden. 
 Personalrum intill varandra för 
avkoppling, matlagning och arbetsmöten. 
Utomhus ligger en scen med stor trappa som 
också fungerar som läktare. Samma trappa 
återfinns i kommunikation till entréplan, 
med scen framför sig. På sommaren kan 
dörrarna mot utescenen öppnas upp och 
förbinda de två läktarna. Under trappan 
ligger toaletter, nära anslutna till Black Box 
och verkstad.  
 Extra spiraltrappa finns i övre 
vänstra hörnet. Stor hiss finns i mitten 
nertill med kapacitet att frakta vagnar med 
utrustning till de tre scenerna på botten-
våningen och den på entréplan. 
 Varuintag sker direkt in i verkstan 
då materialet dit är särskilt obehändigt att 
släpa genom byggnaden. 
 Smitdörr ut finns vid spiraltrap-
pan, annars är huvudentrén på plan -1 vid 
utescenen. 
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Plan 0 -  entrép lan

Precis innanför finns en allmän sfär, per-
sonal som förstagångsbesökare, elev eller 
förbipasserande kan slå sig ner i caféet och 
få utblick över hela byggnaden. Från entrén 
syns de fyra vertikala förbindelserna i huset 
- den mindre spiraltrappan, de två stora 
läktartrapporna och hissen. Även Black-
boxen och de andra tre scenerna syns - de 
två framför läktartrapporna och utescenen 
i parken. Förråd och toaletter är placerade 
under trappan. 
 Vid entrén ligger en skatepool 
för att ytterligare bredda verksamheten och 
uppmundtra till spontan aktivitet. 
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a b

Plan 1 

Här ligger alla undervisningsrum utom 
verkstaden (plan -1). Såhär ser planen ut 
när programmet är täckt. I taket till lek-
tionsrummen finns lanterniner för mjukt 
dagsljus, ljus som inte stör tex bildverk-
samhet. I söderläge passar musikverksam-
het bättre då väggarna ut mot korridoren 
som går intill fasade runt hela våning-
splanet är i glas. Väggarna runt lektion-
srummen är blockväggar, redovisade på 
nästa blad. 
 Högersidan - tjänande rum 
som toalett, trappa, hiss, omklädnings-
rum. 
 Vänstersidan - lektionsrum 
med flyttbara blockväggar. 
 Intill fasader - en korridor hela 
vägen runt. 
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Plan 1 

Variationer på blockvägssystemet. Alla 
väggar kan skjutas in i sina fack i mitten 
av våningsplanet och gömmas undan med 
draperi för att skapa en stor öppen yta för 
utställning eller vid andra behov. 

norr





Övre  våningen.  Blockväggarna markerade  i  gu l t .





Takplan

Extra förråd intill varulastningshissen vid tömning 
av instrument, bord osv från plan 1 när blockväggar 
skjutsundan och våningen öppnas upp för annan 
verksamhet. 
 Teknikrum intill extraförrådet. 
 Taket nås via hissen eller spiraltrappan 
och är täckt av den mönstrade stålfasaden som även 
bildar genomsiktligt golv på den övre sidan. 
 Lanterninerna ligger mellan de 1000 x 
200 mm tjocka bjälkarna som håller uppe den öppna 
våningen under. 
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Takfasad

Förrådet och teknikrummet är täckt av plåttak. 

norr



Sekt ion aa

Blackboxens dubbla takhöjd, personalrum med fönster mot parken. Det 
övre planet öppnat, omgärdat av den mönstrade stålfasaden. Om dagarna 
skiner himlen igenom perforeringarna som en ljus-slits, ovanför taknock-
en. Om nätterna skiner inomhusljuset igenom som en ljus-slits. Detta 
uppburet av de två nedre våningarnas betongstomme. 
 Från fönstren i Black Box finns kontakt med pendeltågets 
perrong. Genom dessa stora fönster kan de många pendlarna få inblick i 
verksamheten. Genom den perforerade stålfasaden skymtas undervisnin-
gen, inte så eleverna blir utlämnade som butiksfönster men så rörelser 
skymtas. 





Sekt ion bb

Den vertikala kommunikationen genom byggnaden - de två 
läktartrapporna, hissen (täckt i trä med kupoltak), spiraltrap-
pan (skymtas till höger med sitt kupoltak) och läktartrappan ut 

mot utomhusscenen och parken.  





Tekni skt  sni t t

Snittet går igenom huventrén. 
 Väggarna är av sandwichelement i betong. 
Betongbalkarna på taket och hur dessa laster är nertagna 
via väggar och pelare genom de två kontrasterande sys-
tem på vångarna - det övre rakt, entré- och bottenplan 
böljande.
 
obs! snittet är inte uppdaterad med det öppna fönsterban-
det längs plan 1 och de bågformade fönstren i entréplan!



1.400

Byggtekni sk t  s y s t em

Byggnaden är egentligen två volymer. Den 
övre en kub med öppen utsikt åt alla håll, 
uppburen av pelare och stora balkar på taket. 
 Den under en böljande form, 
främst buren i fasad men med två extra 
pelare vid entrén och två läktartrappan mot 
parken. 
 



Röre l s ediagram,  rums l iga  samband

Vid de fyra scenerna och plan 1 med bortskjut-
na blockväggar kan större grupper människor 
salmas samtidigt. Mellan de större ytorna up-
pstår mindre tillhåll med intimare möten eller 
egen sfär. Runt byggnaden tar en sig på stig. 
 Den runade formen i bottenvåning-
arna lockar besökare att ta sig runt, att följa 
fasaden som förändrar sig runt byggnaden men 
med den konstanta kuben över sig. 



Fasader

Taket är täckt av den perforerade mönstrade stål fasade i 
samma höjd som en extra våning, som släpper igenom ljuset 
från himlen, himlen skiner således igenom detta parti av 
byggnaden.  
 Det övre planets inomhusljus släpps igenom i mit-
ten avbyggnaden. 
 Fönstren på entréplan är upp och nervända båg-
valvsfönster med överkant precis ovanför den linje den per-
forerade stålfasaden slutar, vilket ger en känsla av att fönstren  
fortsätter upp till det övre planet. 
 Det nedersta planet är bågvalvsfönster. 
 Fasaderna mot pendeltåget och parken har höga 
fönster för att öppna upp sig mot allmänheten och bjuda in 
folk att ta del av skolan. 







p r o c e s s



pendlare

m
ässbesökare
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utövare
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anhöriga

park

handikapp

varuintag

Analys av möjliga kopplingar från tomten till omgivningen.



Tidig skiss på entrésituation med en direkt överskådning av byggnadens innehåll. En svepning med blicken och du kan göra ett 
val. 



Tidig skiss på komination av läktare, vertikal kommunikation och koplling mellan inne och ute. Även koppling mellan pen-
deltågets perron och parken men byggnaden som kikarglugg. 

parken

perrong

gångväg



Tidig test på möten mellan väggar och öppningar att skapa variation av rum med, att koppla ihop verksamheter och rumsligheter 
med.  



Ski s smode l l e r


