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Sektion skala 1:100



Kulturskolan Stockholm är Europas största kulturskola med 
16000 elever per år. 
Ändå når skolan bara en liten del av alla de barn i Stockholm 
som skulle kunna ägna sig åt kulturutövande på sin fritid. 
I mitt projekt har jag strävat efter att skapa en byggnad 
som lägger fokus på aktiviteterna och som samtidigt kom-
municerar kulturskolans verksamhet utåt, som väcker ny-
¿NHQKHW�RFK�VDPWLGLJW�YLVDU�XSS�YDG�NXOWXUVNRODQ�lU�RFK�VWnU�
för. 

Byggnaden ligger precis intill Älvsjö station som är en viktig 
NQXWSXQNW�L�6WRFNKROPV�NROOHNWLYWUD¿N��%\JJQDGHQV�HQWUp�
ligger längs med den gångväg där 2,7 miljoner människor 
passerar varje år på väg till Stockholmsmässan. Samma 
gångväg leder också till de bostadsområden som ligger 
söder och sydöst om mässan. 

I utformandet av Kulturskolan har en kontakt mellan de för-
bipasserande och husets verksamheter varit central. 
Samtidigt har en noggrann avvägning gjorts och de 
aktiviteter som tål exponering placerats i anslutning till 
omgivningen medan de som kräver mer intimitet och 
integritet förlagts till mer slutna delar. 

Till exempel har de rum där gruppaktiviteter utövas (som 
dans och ensemblespel) placerats öppet medan mindre 
musikrum och omklädningsrum ligger mer avskiljt.
Byggnadens utformning blir ett spel mellan det stängda och 
öppna, mellan det lätta och det tunga.  
Detta samspel förstärks genom de material som byggnaden 
består av, en kombination av mörk betong och ljusa stora 
glaspartier. 

(WW�DQQDW�PnO�lU�DWW�GHW�VND�¿QDV�HQ�LQWHUQ�NRQWDNW�HPOODQ�
de olika verksamheterna och att det ska vara lätta att orien-
tera sig i byggnaden. Centralt ligger ett öppet trapprum som 
skapar siktlinjer och vertikal kommunikation och kontakt. 

Projektnamnet Öppna kulturskolan! syftar både på 
byggnadens öppna utformning och skapandet av en skola 
som välkomnar och öppnar upp mot omvärlden. 
Kulturskolans elever utgör idag 10% av alla barn och ung-
domar i åldrarna 6-20 år i Stockholm, med en viss övervikt 
I|U�HOHYHU�VRP�ERU�L�LQQHUVWDGHQ��$WW�ORFND�ÀHU�RFK�DWW�EUHG-
da rekryteringen är därför ett viktigt syfte. 

Ett av de kulturpolitiska målen är att ”alla ska ha möjlighet 
att delta i kulturlivet” och att kulturpolitiken särskilt ska 
”uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur”. 
Min ambition är att genom byggnadens utformning bidra till 
DWW�ÀHU�EDUQ�RFK�GHUDV�I|UlOGUDU�NDQ��In�XSS�|JRQHQ�I|U�
kulturskolan och att den kan därigenom kan nå ut bredare.

Öppna kulturskolan!
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Kontakt mellan 
verksamheter internt

Utblickar och inblickar
- kommunikation av 
verksamhet externt

Utblickar 



Sektion skala 1:100
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Exteriört perspektiv
Vy från gångväg



Skissmodell skala 1:200
Exteriört perspektiv
Vy tågstation 



Illustration över tekniska system. Bärande skivväggar 
i betong visas i grått. Genomgående hissschakt visas i 
grönt. 



Skiss i modell med programanalys



Öppna kulturskolan!
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