
Morgan Svahn 
Handledare/ Martin Öhman / Konrad Krupinski 
Supervisor

Examinator/ Erik Wingquist 
Examiner

Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp
Degree Project in Architecture, First Level 15 credits 

21 maj 2015 

”Kulturkuben – Examensarbete” 
”The Culture Cube – Degree 

Project”

  



En kulturskola är inte ett skyltfönster för 

barnens talang utan en kreativ verkstad för 

att utvecklas. Detta har jag tagit fasta på och 

har en idé om en kulturskola där större delen 

av skolan är vikt till barnens trygghet. De 

vuxna har sin plats och resten av byggnaden 

är barnens. Här ska blyga kunna öva i trygghet 

och de som vill spela ut hela sin repertoar har 

möjlighet till det. Skolan ska också kunna vara 

en plats att hänga på någon timme innan sin 

lektion. Gestaltningsmässigt har skolan här ett 

öppet foajéplan som är semioffentlig. Caféet 

är öppet för allmänheten och kan användas 

för utställningar, föreläsningar och liknande. 

Men denna yta är också den som är de vuxnas. 

Kommer du med ditt barn så är det här du 

får vänta medan barnet springer in och gör 

sitt. Resten av foajéplanet är en flexibel yta 

som egentligen kan programmeras lite hur 

som helst. Uppåt i huset finns en yta för barn, 

som ett väntrum, där de kan hänga innan 

sin lektion. Uppåt finns också lektionssalar. 

Blandad verksamhet för att blanda barnen.  

Den nedre delen av huset är nästan som ett helt 

annat hus. Här finns verksamhetslokaler samt 

flertalet av de servicefunktioner som måste 

finnas. Ytan att vistas på är här begränsad då 

det inte är tänkt att man ska uppehålla sig här 

mellan lektionerna. 

Byggnaden sedd från den lilla parken mellan gångvägen och Stockholmsmässan. Fasad i aluminium, glas och betong. Den råa betongväggen används av skolans graffi-

tielever och målas om, och byter därmed skepnad, flera gånger om året.

Idé och gestaltning
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Stödjande funktion

Blandad verksamhet

Jag har tagit med mig tankar 

om hur man kan planera en 

vanlig skola ur mobbning och 

utsatthet. Det som är viktigt 

är dels en tydlig närvaro av 

lärare eller andra vuxna inom 

skolan, ytor där lärare och 

barn kan umgås tillsammans 

utanför lektionstid, samt 

placering av de lokaler där 

barnen lätt känner sig utsatta 

(till exempel toaletter) eller 

ytor där man saknar kontakt 

med övriga i huset. Samtidigt 

ska barnen inte känna sig 

hämmade eller övervakade.  

Jag har till att börja med därför 

valt att bryta upp lärarrummet 

i flera små rum istället för 

ett stort. De är placerade på 

alla våningar och har uppsikt 

över nästan alla ytor som inte 

är undervisningslokaler eller 

rum är barnen inte uppehåller 

sig. Omklädningsrummen är 

planerade som ett rum men 

med en ljudtransparent vägg 

mellan barnens och de vuxnas 

för att ingen ska känna sig 

otrygg. Kommunikationen 

sker runt i ett trapphus, runt 

i en spiraltrappa eller runt på 

en balkong. Dessa är placerade 

så att man faktiskt kan stå 

på översta våningen och i ett 

visst läge se hela vägen ned till 

nedersta våningen. Synen och 

hörseln kan i huset uppfatta alla 

våningsplanen. Detta system 

har också styrt flera materialval. 

För att få en god genomsikt är 

glas använt i hisschakt samt 

räcken. Trappstegen är tunna 

ståltrappsteg som det går att se 

emellan. 
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Beskuren från redovisat 

format

Tomten för kulturskolan har gått från sjöbotten 

till mässområde via jordbruket. Tomten har i 

mitt tycke ganska få kvaliteter och ljud samt 

rörelse är de tydligaste förnimmelserna man 

får på platsen. Tomten har egentligen en mer 

tydlig baksida än vad den har en tydlig framsi-

da. Parken är ganska lite använd och det är få 

byggnader i närheten att ta intryck av. Spåret 

skär genom stadsdelen och delar tydligt upp 

den centrala delen av Älvsjö. Mässområdet ger 

ytterligare avstånd till bebyggelsen åt öster och 

med det ligger kanske tomten på ”fel sida”. Älv-

sjö som stadsdel är en splittrad stadsdel med en 

årsmedelinkomst på 266.000 kronor i Solberga 

medan den ligger på 419.000 i Långsjö. Utbild-

ningsnivå och arbetslöshet följer samma möns-

ter och även när man kommer till deltagande 

i Kulturskolan Stockholms verksamhet. Från 

5% i en stadsdel till 50% i en annan. Det senare 

mönstret är lika över hela Stockholm.

Älvsjö gård
Grönt
Ro

Mässan
Besökare
Blandning

Lastzon
Stökig
ra k

Gångbana
På väg till mässan
På väg till tåget
Fel sida Älvsjö
Angöring

Spårområde
Buller
Rörelse
Kommunikation

Park
Skitig
Konst
Grönt

Parkering
Angöring

Station
Rörelse
Kommunikation
Stress
Närhet

Kulturkuben

Tomten

Tomten 1:500

Montage



StockholmsmässanJ

P

Centrum Buss

mot Stockholm C

m
ot H

uddin
ge

mot E4

m
ot Hagsätra/Tyresö

Utvecklingområde
(nya bostäder)

Långsjö
Villaområde
Över hälften av de vuxna har 
högskoleutbildning
Nio procent utrikesfödda
Arbetslöshet långt under 
Stockholms genomsnitt
Medlårsinkomsten ligger på 
drygt 400.000:-
Upp till ett av fyra barn deltar i 
Kulturskolans verksamhet

Solberga
Dominerat av hyreshus
En tredjedel av de vuxna har 
högskoleutbildning
Tjugosex procent utrikesfödda
Arbeslöshet ligger över 
Stockholms medel
Årsmedelinkomst på drygt 
250.000:-
Fem av hundra barn deltar i 
Kulturskolans verksamhet

Kulturkuben

Områdets förutsättningar

Älvsjö 1:6000
Förminskad för 

arkivering. Redovisad 

som 1:3000 i orginal. 



Planer

1:200

Plan ½

Det här är barnens väntrum. Här går det att spendera tid en våning 

upp från de vuxna men ändå inte uppe i verksamheten. Samtidigt 

finns det en tydligt koppling till både våningen under och över. 

Plan 1

Takfönstret tar ned ljus till våningen och alla rum har fönster 

mot ljusgården. Runt hela våningen går det en balkong för 

kommunikation. Rummens verksamheter är blandade och en 

datorsal är tillförd för att locka nya besökare till kulturskolan. Här 

går det att producera musik, programmera eller 3d-animera. Till 

bildsalen har det också lagts ett graffitirum med eget teknikrum för 

starka fläktar.  
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Plan 0 Entré (ovan)

Foajérummet är placerat runt ett konsol i mitten som rymmer 

kök och förråd samt barnens väntrum ovanpå. På vardera sidan 

av konsolen finns träräcken som döljer en föreläsningsyta samt 

trapphuset ner i huset.  Genom att passera i passagen mellan dessa 

kommer man in i själva kulturskolans värld. Här kan det vara 

verksamhet både dag och kväll och kommunen håller i läxhjälp. 

Plan -1 (ovan till höger)

På planet finns danssalen, ett musikrum samt en mix-rum där 

verksamheten kan variera från dag till dag. Omklädningsrummen 

ligger också här. Tre för eleverna och lärarna har ett men 

med två duschhytter. Mellan alla omklädningsrum är det 

ljudgenomsläppliga väggar och människan bakom anas genom 

ljudet. 

Plan -2 (till höger)

I bottenplanet dominerar black boxen. Till den finns förråd, 

verkstad samt logé och en foajé som också kan ha entré från 

parken. Huvudentrén är dock på plan 0. Här finns också ett mer 

elektroniskt musikrum samt ett sömnadsrum som kan användas 

både till produktion och undervisning.  



Plan 0  1:200
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Förminskad för 

arkivering. Redovisad 

som 1:100 i orginal. 



Sektioner och fasader

Sektion DD  1:100



Gestaltningen av skolan sett till det yttre skall återspegla pro-
grammet inne i skolan. Det är en öppen våning och tre stängda 
våningar. Fönster i de två nedre planen är endast placerade när 
de verkligen behövs men utan att störa verksamheten. På det 
översta planet finns inget fönster alls i fasad och med detta blir 
det tydligt att skolan inte ska vara något skyltfönster. Fasadmate-
rial i närheten är korrugerad plåt, glas och Älvsjö gård med sin 
puts. Med det valde jag att spela mot stationens glas och mässans 
industribyggnadsplåt. Billiga och robusta material på utsidan 
ska vara konstrasten till den innehållsrika, trygga diversifierade 
kulturskolan på insidan. Det får gärna synas att pengarna går till 
verksamhet och utveckling av människor, inte till fasadmaterial.

Sektion BB + fasad åt sydväst  1:200

Sektion CC  1:200



Fasad nordväst  1:200

Fasad sydost  1:200



Fasad nordost  1:200



Bilden visar det semioffentliga foajérummet. I mitten av rummet står caféet med kök och förråd. På varsin sida av cafékonsolen finns en inramad föreläsningsyta och det öppna 

trapprummet. Dess räcken skapar två intima vägar från den offentliga caféytan till kulturskolans ytor i bakkant av rummet. Ovanpå cafékonsolen finns barnens egen yta. Där 

kan de i fred från vuxna, men ändå i direkt närhet och kontakt med dem, vänta på sina lektioner som sker ytterligare en våning upp eller i husets två nedre våningar.

Interiör



Den översta våningen är klädd med isolerande 

element med en aluminiumplåt som yttre 

beklädnad. Systemet är lätt vilket gör lasterna på 

pelarsystemet mindre samt relativt underhållsfritt. 

Taket bärs av längsgående balkar som vilar på de 

pelare som fortsätter upp från våningen under. 

Det centrerade takfönstret vilar på ett smidigt 

fackverkssystem som i sin tur vilar på de fyra 

mittersta pelarna. 

Sexton pelare, 300x300mm, är väl synliga i 

foajérummet. De bär den översta våningen och 

i de fyra hörnpelarna döljs inklädda schakt föra 

att möjliggöra teknisk kommunikation mellan 

våningarna. Glasrutorna fäster i tak och golv och 

stöttas däremellan av stående glasfendrar. Konsolen 

som innehåller cafékök, förråd och wc är fristående. 

Lasterna från femton av pelarna tas sedan ner 

genom betongväggar i två plan.  Rummen är 

väl uttänkta mellan dessa väggar och endast en 

avvikelse förekommer. En av pelarna landat mitt i 

black boxen. Där tas lasten istället hand om av en 

fackverksbalk som ligger mellan två bärande väggar. 

Balken kan också fungera som upphängningsramp 

för teknik till blackboxen. 

Valet av konstruktionsmaterial påverkar 

byggnadens interiör och exteriör. TT-kassetten har 

valts för att hålla nere höjden på byggnaden. Med 

det valet har ventilation och annan teknik kunnat 

förläggas i bjälklagen oavsett om det sedan sitter et 

undertak eller inte. I de fall TT-kassetten kan bidra 

med akustikförbättring har den lämnat obeklädd. 

I musikrummen och black boxen ser man därför 

kassettens råa undersida. I till exempel bildsalen 

och danssalen har den beklätts med ett undertak 

för en annan känslas skull. I våningsplan där det 

behöver bäras kortare sträckor har andra system 

kunnat ansvändas istället och ändå ge en tillräcklig 

installationshöjd där det har behövts. TT-kassetten 

till taket har bärande isolering vilket gör att taket 

kan ha en låg lutning. 

Konstruktion



30 cm djupa glasfenor 
som stöd

2 x laminerat 
säkerhetsglas. Yttre 
laminerat solskydd mot 
öst och syd. 

Platsgjuten betong
Isolering, cellplast
Plåt (fasadmaterial)

Ljudabsorbent

Platsgjuten betong
Isodrän

Dräneringsrör

Makadam

Halkfritt ytskikt
Dansgolv med två lagar 
stöddämpande
Platsgjuten betong
Isolering, cellplast

Gipsskiva
OSB-skiva
45-plåtregelverk
Betongelement

Hårdgjord golvyta
Pågjuten betong
Stegisolering och 
ljudisolering
TT-kasett

Plastgolv
Pågjuten betong
Stegljudskiva
Förspända 
hålbetongelement
Hängande 
ljudabsorberande tak

Tätskiktsmembran
Takboard
2 x isolerande underskiva
Luft och ångspärr
TT-kasett
Uppreglat gipsundertak
Akustikputs

Avslut mot PAROC-
element

Gips
OSB-skiva
Stålregelverk 
(horisontellt för bärande 
av innerväg, vertikalt för 
bärande av element
PAROC-element (PIR)

Våtrumsgips
OSB-skiva
45-plåtregelverk
Betongelement

Tekniskt snitt, sektion AA  1:80
Förminskad för 

arkivering. Redovisad 

som 1:40 i orginal. 


