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Kulturhus i Älvsjö - lågenergibyggnad i trä 

Älvsjö 

1860 drogs stambanan fram till Älvsjö och den lilla socken fick en egen 
station. I början av 1910-talet köpte ”AB Hem på landet” mark av Älvsjö 
gård - en anrik herrgård strax söder om Stockholms mässan och  Älv-
sjö station.  Gården är en av Stockholms äldsta och omnämns för första 
gången i slutet av 1500-talet. Flera torp och utgårdar tillhörde Älvsjö gård, 
såsom Hagsätra, Ormkärr, Rågsved, Ersta gård och Farsta gård. 1968 köp-
tes gården av Stockholms stad som numera hyr ut den som konferenslokal 
och använder den som representation. 

Gårdens har ett stort inflytande på omgivningen kring den  stora mässhal-
len. Mycket tack vara att gården ligger på en liten höjd och mässhallen 
ligger nedsänkt i terrängen. Mässhallens utbredning och de små  avgrän-
sade ytorna runt den gör det omöjligt att hitta en plats varifrån mässhal-
len blir möjlig att överblicka i sin helhet. Denna brist på överblick, samt 
den generiska formen och anonyma plåtfasaden utan tydlig koppling till 
byggnadens programinnehåll gör mässhallen i sin tur till en abstraktion i 
viss mån.  

Jag villl med kulturskolans miljö- och programspecifikt anpassade form 
accentuera skillnaden mot Stockholmsmässan abstrakta och generiska 
form. 

1921 års stadsplan av Peo Hallman anpassade sig efter den befintliga villas-
taden. Gatunät och kvartersformer anpassade sig till den kuperade ter-
rängen. 1970 revs större delen av stationsbyggnaden och en ny uppfördes 
som en överbyggnad över spåren. I dag har en omfattande ombyggnad av 
Älvsjöcentrum och station genomförts som ett försökt att skapa ett sam-
manhängande och tillgängligt centrum. 

Som den den nya stationen förbinder centrum med mässhallen, förbinder  
Kulturskolan stationen med den angränsande parken vid mässhallen södra 
fasad. 
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water

Trees

birch alder
oak hazel goat willow

Root are the mouths of trees. 
It´s only the finer roots that can 
extract water from the soil, which 
is why moving trees often fail 
when these fragile roots are 
damaged. The type of soil and 
humidity determine what type of 
tree will grow on a certian place. 
On this site the conditions are 
particularly clear: on the slope and 

 
hill the oaktrees thrive. Downhill, 
water gathers and creates a 
wetland, ideal for birch, hazel, 
goat willow and aldertrees. These 
trees collect a lot of water from 
the soil and help keep the ground 
from flooding. Hazel often grows 
in the shadow of larger trees and 
makes one example of the depen-
dence between trees in aforest. 

When we intervene in this balance 
it´s important to take these 
realtionships in consideration.
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Mean noise
vägverket

    Measured 
noise on site*

*Measured with decibel ultra 
application for iPhone

<50 Quiet
50-55 Rather quiet
55-60 Light noise
 Difficulties to  
 converse
60-65 Rather noisy
65-70 Very noisy
70-75 Extremely noisy
>75 Unbearable
 Increased blood
 preasure and  
 levels of stress  
 hormones

Train
85 db upon arrival 
60 db at station
50 db inbetween

Overpass
45 db

Air vent
White noise

Up to 20 000 
ppl/day
60 db 

60 db

50 db

Major highway 200m



ÄLVSJÖ STATION 

1:2000









Arbetsrumen är utspridda på två våningar
för att öka vuxennärvaro i hela byggnaden

Fö att underlätta uthyrning är det möjligt
att dela av byggnaden mellan och inom plan. 

Utöver den 430 mm tjockaytterväggen 
har musik, dans och teaterlokalernas 
vägar dubla fristående regelpar med 
200 mm isolering för att dämpa buller.  

Den stora stenen vid slänten �ck bestämma
 utomhusscenens placering.  

Caféet och foajén ligger i söderläge, 
granne med mässhallens personalingång.
Caféet ligger även närmast avlastnig 
för varutransport. 

Omklädningsrummen ligger 
i anslutning till danssalen. 

Toaletterna är placerade vid kommunikation-
sytor med höggenomströmning. 
Av bekvämlighetsskäl men också för att 
undvika isolerade utrymmen där de mesta av 
kränkningar inom skolan äger rum. 

Teknikrummet med betongväggar 
ligger i souterrain och är förstäkt med 
stödmurar för att avlasta trycket 
på regelväggarna. 

Två hissor och tre trappor ligger 
i norra och mitten delen. 

RUMSORGANISATION

Verkstaden har nära till av och pålastning. 
Verkstaden och vaktmästeriet ligger nära 
varandra.  

Bildateljen ligger i norrgaveln på våning 1 
med stora ljusinsläpp. 

Souterrainläget och black box 
rumshöjd gjorde det fördelaktigt att skapa 
ett entresol plan,  och därmed skapa varierade 
rumshöjder samt  spara kvadratmeteryta.  

Plan 0

Plan 1 

Plan 2 
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1. Foajé 
2. Cafékök 
3. Förvaring 
4. Städ 
5. Vaktmästeri 
6. Verkstad 
7. Lärarrum 
8. Toaletter  
9. Toaletter 
10. Trappa/utställningsmonter 
11.Black box 
12. Hiss 
13. Förvaring  
14. Omklädningsrum 
15. Teknikrum

Rumsorganisation
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16. Ensemblerum 
17. Ensemblerum 
18. Ensemblerum 
19. Ateljé 
20. Arbetsrum adm 
21 Lärarum 
22 Omklädninsrum för personal 
23 Omklädninsrum för personal 
24 Ensemblerum 
25 Ensemblerum 
26. Brygga ljud och ljus black box 
27 Förvaring 
28 Utomhusscen 
 

Rumsorganisation
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29. Omklädningsrum elever 
30.  Omklädningsrum elever 
31. Dansstudio 
32. Stort ensemblerum 
33. Stort ensemblerum

Rumsorganisation
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Bevaransvärda ekar och en stor sten 
har fått styra utformningen över ett 
scenrum, mellan landskap och bygg-
nad. Som kontrast till Älvsjömässan 
är omgivningens inflytande  tydligt på 
kulturskolan. En plattform möter upp 
utgången på stationsbyggnaden och 
fortsätter dess infrastrukturella syfte 
att ta besökarna över tågspår och 
stenås.   
 
Materialet är trä med lättbalkar, eko-
logisk cellulosaisolering och ytskikt 
av plywoodskivor. De kraftiga men 
mjukt rundade väggarna ansluter 
sig både till en organisk och klassisk 
form  och kan antyda både kolonn 
och trädstam. De relativt höga vå-
ningarna, som succesivt terraseras 
från söder till norr landar över mäss-
sahallen västra fasad - som en mar-
kering av sitt värde som kulturinstitu-
tion i området. De kraftigt isolerade 
väggarna fungerar också ljuddämpa-
de - vilket närheten till pendeltågen 
gör nödvändig.   
 

Byggnaden kan delas in i tre sekven-
ser: den höga delen med drama- och 
teatersscen, mellandelen som är ett 
trapphus med salar och verksam-
het, samt cafét som även den har 
ansluten verksamhet. Teknikrummet 
med betongväggar ligger i souterrain 
och är förstäkt med stödmurar för att 
avlasta trycket på regelväggarna.  
 
Den stora dramasalen spänner en 
takhöhöjd på 6,5 meter och är om-
given av två generösa korridorerer, 
vars väggar agerar ljudämpande, 
utöver ytterväggarna. Bildateljén 
ligger i norrgaveln på våning 1 med 
stora ljusinsläpp. 
 
Souterrainläget och black box rums-
höjd gjorde det fördelaktigt att skapa 
 ett entresol plan och därmed variera 
 rumshöjderna samt spara kvadrat-
meteryta. Caféet och foajén ligger i 
söderläge, granne med mässhallens 
personalingång.  
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Västra fasaden

Södra fasaden Norra fasaden



BÄRANDE SYSTEM 
Regelväggar med lättbalkar, skivor och panel bär upp kasettbjälk-
lag och tak. Betongväggarna på norra gaveln håller tillsammans 
med en stödmur emot jordttrycket










