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LUFTRUM - Därför att det handlar om att testa gränser. 



Va r f ö r
 
Cirkus förenar spatial orientering med dramaturgisk ut-
veckling. Resultatet handlar om att utveckla självkännedom 
och lära sig uttrycka den egna förmågan i tid och rum, 
privat och offentligt, i trupp och solo.
 Ett specialanpassat centrum för cirkus är en plats 
för utveckling av konstnärlig fysikalitet, självsäkerhet och 
uppskattning för gränsöverskridande synergieffekter.
 I en vidare kontext handlar det också om integration 
genom upplukring av stereotyper beroende på ålder, kön 
eller etnisitet.

Va d å ?
LUFTRUM är ett centrum för cirkuskonst på alla nivåer, 
från golvakrobatik till luftakrobatik, och från träning till 
föreställning. I centrum ligger Stora Cirkushallen (black-
box) med 9.4 meter frihöjd, riggningsmöjligheter för samt-
liga luftdiscipliner inom cirkus och 6x5 meter skumgrop 
med motoriserat golvlock för övertäckning.
 På mellanplan och övre plan ligger mediasuite, bild-
sal, musikrum och större ensamblerum. LUFTRUM  är ett 
centrum som bygger på Stockholm Kulturskolas interdisci-
plinära verksamhet och använder den till att skapa en miljö 
för samarbeten/samprojekt med utgångspunkt i cirkus-
föreställningen.

Oförsonliga motsatsers frukt
Vad är cirkus idag?

Urbana referenser, nostalgisk 1920-talsromans, reaktionär 
kreativitet, traditionella akter med glamorösa assistenter, 
gränsöverskridande scenkonstsamarbeten, nycirkusens 
teatrala konstform.
 Kulturskolan har förutsättningarna att skapa en 
cirkusverksamhet med tydlig interdisciplinär karaktär som 
skulle profilera sig unikt bland andra aktörer i Sverige och 
världen. Att föra samman och jobba gränsöverskridande 
skulle reducera kreativa resultat till en ren organisationsfrå-
ga. Kulturskolan kan skapa unika förutsättningar.

R e d u n d i t e t
...är flexibilitet. LUFTRUM erbjuder möjligheter genom 
några nykelelement: 
•  60 riggpunkter dolda i golvet, spritt över ett 2x2 m 
 rutnät i Stora Cirkushallen. 
•  11 mobila fackverkstrossar utgör grunden för all 
 riggning i taket.
•  stora separata förrådsutrymmen 
•  mobila väggar i cirkushallen
•  delade gradänger och teleskopläktare mellan Långa 
 Salen och Stora Cirkushallen.

Eldomkransade moln 
 Aktiviteterna på de två undre planen är spretiga, flyter 
ihop och överlappar i vertikala linjer likt färgglada löv i 
brand. Högt däröver råder ett annat fokus bland konst- och 
musikelever. Det övre markplanet har en horisontell dy-
namik men det finns två glasade väggpartier som blickar 
svävande ut över cirkushallens briljanta kaos, en glasvägg 
som möter eleven vid entrén, den andra invid plantes fikar-
um. 
 Till övre markplan anländer man nästan obemärkt. 
Entrén är subtil. Genom den kommer man ut i en korridor 
som åt ena hållet öppnar upp sig med en glasvägg mot cirk-
ushallen och man finner sig helt plötsligt gå liksom på en 
klippavsats sex meter över mark, innan man svänger runt 
hörnet och kommer in i musikens korridorer. Halvvägs 
längs denna möts man av en spiraltrappa. Den bildar en 
stark vertikal korridor som flödar rakt neråt. Tar man den 
hamnar man först i ett tomt luftrum innan man når botten. 
Likt luftakrobaten har man förnimt den dynamiska friheten 
i att vara luftburen.

o l i k a  L U F T R U M
 En verksamhetsanpassad byggnad eller en byggnadsanpas-
sad verksamhet?

Cirkusartisten förhåller sig aktivt till luftrummet och skapar 
uttryck genom ett samspel med volym. I LUFTRUM rep-
resenteras den med tre verktyg; det 2:1 dimensionerade 

rummet med dubbel takhöjd (Långa Salen) som får nästan 
kvadratiskt tvärsnitt; mönstersättning med utomhusma-
terial på innerväggarna i Stora Cirkushallen som vänder 
rummer ut och in; i samma rum, en brusten väggprofil med 
tre glasväggar, den visuella kopplingen med material som 
fortsätter in i nya rum, öppningsbara väggpartier och en 
loftgång förstärker känslan av en utomhusmiljö. Rummen 
är dynamiska, de bryter mot vanliga rumsbildningar/rums-
dimensioneringar och skapar vilja till att utforska samspelet 
mellan människa och rum. 
 Cirkushallen öppnar upp mot hela entréplan och 
verksamheten flyter ut i ett gränslöst rum av aktiviteter. 
Omklädningsrum ligger längs med en alkovkorridor i di-
rekt anslutning till träningshallen.

M a t e r i a l
Utöver betongplattan förekommer platsgjutning endast 
på mezzaninegolvet i verkstaden. Övrig stomme består av 
KL-timmer och timmerreglar för vertikala element och en 
blandning trä- och kertobjälklag (vid större spännvidder) i 
horisontella element. Hög densitet i cellulosafiberisolering 
förbättrar ljudisoleringen i väggar och tak samt reducerar 
vibrationsstörningar från tågen. 
 Materialen återspeglar Sveriges byggråvaror och 
byggnadens gestaltningen grundas på tydlig redovisning av 
materialkomponenter och konstruktionsprinciper. Mot det 
övre markplanet håller byggnaden en låg profil där cirk-
ushallens takprofil reser sig upp i skepnaden av ett tält. Ett 
monocoque-skal av kortenstål skapar permanens och bred-
vid ligger bildsalens takkupol likt ett mindre sidotält.

Te k n i k
Stammar för ventilation går genom cirkushallen som en del 
av rummets geometri. Golvvärme finns i Stora Cirkushallen 
och Långa Salen. Övrig installation är förlagd utmed nord-
västra sidan. 
 Tanken i LUFTRUM är att skapa en äggliknande 
arkitektur med ett brustet skal och aktivt innanmäte där 
synlig teknik närvarar och accentuerar tredimensionalitet-
en i rummet. Exteriört är byggnaden hemlighetsfull och 
fönstersättningen bildar ett vilande intryck mot omvärlden, 
förutom på sydostsidan mot parken där den spricker upp, 
släpper in ljus och själv väller ut  grönskan.





Stockholm Kulturskola Bredäng
max 120 personer
max 70 publik
800 elever/vecka
2500 elever totalt
10-15 elever/lektion
2-3 elever/musiklektion
12 lärare
ca 50% lärare 
jobbar ≥80%
ca 50% lärare 
obbar 2 
dagar/vecka
vanlig lärartjänst 
med sport- 
sommarlov etc.
juli folktomt
intensivast 
verksamhet 
vardagar 14-21 och 
helger
många discipliner 
samsas i lokalerna
mest terminskurser
högskoleutbildning 
på lärare ett krav, 
undantag 
streetdanslärare
kösystem slopat till 
förmån för 
deltagaransvar för 
lektionsbokning 
(avlastar personal 
från administrativa 
uppgifter). Endel 
föräldrar klagar på 
arbetsbördan det 
innebär för att få 
en plats åt sitt 
barn.

saknas
24/7 access för 
elever
vikvägg

 kan utvecklas
vertikalitet
professionell närvaro
föreställning

förslag för 
lokalanvändning
uthyrning av 
lokaler till 
verksamhet under 
dagtid före 14.00 
samverkan med 
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skola/dagis
access för elever 
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samträning streetdans 
och cirkus
professionell 
ungdomsverksamhet 
stor termin/årlig 
föreställning
samarbete mellan 
kurser
produktionserfarenhet 
inom scenografi, 
rekvisita, kostym och 
make-up

verksamhetsförebilder
Royal Welch College of 
Music and Drama
Ludvika Minicirkus
Subtopia

arkitektoniska 
förebilder
Royal Welch College 
of Music and 
Drama
DOCH, Brinellvägen 
34, 58
Building 20

personalens åsikter
klasser med stor 
åldersskillnad mkt 
bra
foajén “bästa 
platsen” - umgänge 
och social plats

LMC
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Utbyggd pendeltågstation 
med cykelgenomfart

Älvsjö gård med anor från 
slutet av 1500-talet

B

1:2000





Cirkushallen för träning

möjliga discipliner vid indelning i fyra 
samtida pågående klasser

svingtrapets

golvakrobatik

jonglering

cloudswing

banquing

russian swing

parakrobatik

enhjuling

Yta i direkt anslutning till 
cirkushallen som också går att 
använda vid undervisning 
p.g.a. den öppna planlösnin-
gen vid omklädningsrummen 
och svängväggarna vid 
entrén

Cirkushallen har fyrdubbel 
takhöjd, varav tio meter 
frihöjd som möjliggör för 
luftakrobatikdiscipliner med 
autolange

Stort riggolv med justerbara 
trossfackverk och direktaccess 
från cirkusgolvet via spiral-
trappa

Cirkushallen

Omklädningsrum

manipulering

luftring

sele

riggning

counterweight

bungees

kinesisk påle

tyg

rep

trapets

användning av lokaler

verksamhetslokaler

förråd

omklädningsrum
administration

1

2

3

bullernivåer

Ljudvall

tysta lokaler

Cirkushallen vid föreställning

196 personer publikkapacitet 
i cirkushallen

Teleskopläktare och 
gradänger delas mellan dans- 
och cirkushallen, vilket 
möjliggör en mängd olika  
scenrum

Vid show �nns backstage och 
entrémöjlighet på tre sidor av 
cirkushallen

Omklädningsrummet går att 
öppna upp till en stor 
gemensam emsembleloge

Övre markplan - rum för musik och bildv.3
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Undre markplan - Stora Cirkushallen 
och Långa Salenv.1
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Mellanplanet - Riggning och Mediatekv.2



1:200

Ingjuten vattenburen 
golvärme

Komfort 

Bra uppvärmningssystem för 
en stor sal

Tål att köra mindre fordon på, 
t.ex. saxlyft och teleskoparm

Riggpunkter i 2x2 meter rutnät 

Belastningskapacitet 3500kg

M18 skruv i betong

Fasta riggpunkter i golvet ger 
verksamheten �exibilitet till att 
kunna utnyttja cirkushallen 
maximalt

riggolv

Traversplanet - enorman träfackverk och 
mobila fackverkstrossar för riggningv.4





Sydvästelevation



Nordöstelevation
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Nordvästelevation
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Sydvästelevation
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 dubbelfalsat takplåt
18 plywood
25 ströläkt
90 bärläkt
 luftspalt
60 fast isolering
60 fast isolering
240 bjälklag + Eko�ber 
 cellulosaisolering
 underlagspapp
12 plywood
250 installationshöjd
45 bärverk för 
 ljudisolerande 
 installationstak
40 Parafon Direkt 

 enkelfalsad plåtvägg 
18 plywood
28 luftspalt
12 plywood
 underlagspapp
250 cellulosaisolering
150 KL-skiva

 Tripelaction Protecsol
 D-Max Durability
 CPX HD Comfort
 50 pågjutning
 150 betong
 400 vot 
 160 Foamglass
 60 Foamglass
 60 Foamglass
 50 sand
 800 dränering
 �berduk

22  träpanel
12  spånskiva
2 x(45x70) träreglar med
  20mm luftspalt +
  145 PAROC eXtra
12  spånskiva
22  träpanel

Betongplint ner till urberg 
under de 12 primära pelarna

180 KLT
200 Eko�ber cellulosaisolering
18 plywood
25 ströläkt/luftspalt
35 ytskikt

120 KLT

22 träparkett
1 �bermatta
20 styv mineralull
220 bjälklag + mineralull
25 akustikskiva
13 gipsskiva
15 brandgipsskiva

50 pågjutning
200 pro�lerad betong






