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Aktivitetsfabriken

Bostadsområde
Gamla 
fabriksområdet

Bostadsområde

Bostadsområde

Huvudväg mot 
motorväg

Farstaviken

Gustavsbergs 
centrum

Aktivitetsfabriken undersöker flera frågeställningar. 
Främst; vad är en flexibel byggnad? Med 
följdfrågorna; hur skapar man en flexibel byggnad 
och vad är fördelarna med en sådan?
Dessutom frågorna kring hur man kan förhålla sig 
till och möta en befintlig gammal byggnad?

Vad är en flexibel byggnad?
En byggnad som kan motta förändringar i behov. 
Både tillfälliga förändringar under dagen men 
också förändringar under längre tid. En flexibel 
byggnad ska inte vara statisk, aktiviteter och 
funktioner ska kunna svälla, krympa och flyta 
utanför sina gränser. En flexibel byggnad ska också 
möjliggöra och uppmuntra oförutsedda aktiviteter 
och situationer.

Hur skapar man en flexibel byggnad?
Att bara skapa en stor generell yta är inte svaret, 
eftersom detta bara skulle tillåta vissa aktiviteter 
som passar för sådana ytor. Olika typer av ytor, 
rum och situationer måste ändå skapas för att en 
större mängd av olika aktiviteter och funktioner 
ska kunna rymmas. Kan lösningen vara att skapa 
rum som inte känns så extremt anpassade till 
en viss typ av aktivitet, även om det till största 
delen är just den aktiviteten som sker i rummet? 
Detta skulle kunna få rummet att inte kännas 
så kopplat till aktiviteten. Aktiviteten känns mer 
tillfällig och det känns inte konstigt att även 
andra aktiviteter kan få sippra in. Om flera 
olika rum som rymmer olika aktiviteter har ett 
gemensamt uttryck och tycks hänga ihop får man 
intrycket av att även aktiviteterna inte måste vara 
så låsta till ett visst rum utan skulle lika gärna 
kunna flyta in i varandra. Om dessutom gränserna 
mellan dessa ganska likartade rum inte är alldeles 
slutna utan istället låter rummen relatera ganska 
intimt till varandra stärker även det intrycket 
av att rummet och aktiviteten inte är så starkt 
sammankopplade. Sammantaget känns hela 
byggnaden som en egen stark karaktär som skulle 
kunna hysa vad än samhället önskar.

Vad är fördelarna med att inte låta aktiviteter och 
funktioner vara så kopplade till ett visst rum eller 
en viss yta?
Självklart finns det vissa aktiviteter som kräver 
avskildhet eller isolering, men många aktiviteter 
kan snarare dra nytta av att samexistera sida vid 
sida. Antingen kan de dela på samma faciliteter, 
resurser eller rumsliga kvaliteter vilket spar på 
resurser. Eller så kan de olika aktiviteterna eller 
funktionerna snarare influera, inspirera eller 
komplettera varandra. En stillsam eller monoton 
aktivitet kan vitaliseras genom nära kontakt 
med en flödande aktivitet. Nya idéer kan födas i 
oväntade möten mellan olika aktiviteter.
En struktur som underlättar att olika aktiviteter 
kan växa eller krympa kan ta hand om 
förändringar enklare. Både förändring i aktiviteter 
under dygnet och förändring under längre tid. 
Strukturen blir flexibel utan att nödvändigtvis 
behöva ha flyttbara väggar.
På samma sätt som man i stadsbyggnad ofta 
pratar om att nätverksstrukturen är den mest 
ekonomiskt och socialt hållbara stadsstrukturen, 
där olika funktioner och områden inte är fasta 
i sin form utan lätt kan flyta in i varandra 
och influera varandra, är även samma principer 
gynnsamma i mindre skala och speciellt för 
offentliga byggnader där huvudfunktionen är att 
mötas, utbyta idéer, inspireras och uppleva nya 
ting. Ju fler otydliga gränser och flexibla ytor där 
dessa möten kan ske ju bättre.
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Grund:
Befintlig betonggrund
Nygjuten betong med värmeslingor

Sektion A-A
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Tak:
Befintlig tak i betong med 
fackverksstomme, täckt av plåt
Nyinsatta tvåglasfönster i befintliga karmar

Fasad:
Befintlig massiv tegelfasad
Håltagning bärs upp av 400  400 mm balk 
som vilar på pelare 200  200 mm
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Befi ntlig byggnad möter nya tillägg

Hur kan man möta en gammal industribyggnad? Med dess motsats? Med något som ser 
ut som att det är från samma tid? Med något som talar samma språk men med en nutida 
klang? Aktivitetsfabriken anammar till största del det sistnämnda förslaget, men med vissa 
spår av de två andra.

Aktivitetsfabriken vill förstärka industrikaraktären på den redan befi ntliga porslinsfabriken 
från 1930-talet i Gustavsberg. Den befi ntliga byggnaden består av massiva tegelväggar 
i fasad, en varierad pelarstruktur med olika typer av balkar och pelare i olika delar av 
byggnaden och ett varierat tak till största del bestående av sågtandat tak. Dessa kvalitéer är 
värda att lyfta fram och förstärka. Det görs genom att alla innerväggar rivs, fasadfönstren 
byggs igen med tegel och sågtandstaken får tillbaka sina takfönster. Nya fasadfönster 
placeras i den nedre betongdelen av fasaden eller koncentreras kring entréerna.
Dagens byggnad är väldigt horisontell och vidsträckt inuti med ett ganska lågt tak i 
förhållande till hur vidsträckt byggnaden är. För att motverka detta rivs ett bjälklag längs 
med ena kortsidan och två håltagningar görs längs med ena långsidan. Detta tillför rymd 
och dynamik.
I motsatts till de massiva tegelväggarna är de nya väggar som tillförs lättare och mobilare 
med ett uttryck av att kunna monteras ner och fl yttas. De består av pelare som skruvas 
fast i tak och golv med skivor mellan av olikfärgat glas, transparent eller halvtransparent 
glas, plywood och färgat ogenomsiktligt glas eller plast. Dessa skivor går enkelt att byta ut. 
Väggarna har ett industriellt uttryck men med en egen lekfull karaktär.
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Allt är möjligt-rum
300 kvm

Allt är
möjlikt-lekplats, utomhus

Miss. Lyckad-rummet
100 kvm

Balansrummet
100 kvm

Tillit- och samarbetsrum
150 kvm

Närvarorummet
150 kvm

Hängivenhetsrummet
150 kvm

Manegen
200 kvm

Risk och möjlighetsentré
150 kvm

Förråd
samanlagt 200 kvm

Kontor och backstage
200 kvm

Stora hallen
300 kvm

Intressevekande lekplats, 
utomhus

Rum för reflektion och disskusion
100 kvm

Rörelsesalen
150 kvm

Rum för övningar i grupp
100 kvm

Hörsel, syn, kännsel
100 kvm

Ateljén
150 kvm

Teatersalen
200 kvm

Entré, samlingspunkt och utställning
200 kvm

Förråd
samanlagt 200 kvm

Kontor och backstage
200 kvm

Befintligt program, Allt är möjligt-huset Omdefinition av program, Aktiviteternas hus

Rum Funktion eller 
pedagogiskt syfte

Funktion eller 
pedagogiskt syfte

Aktiviteter

Prova på-rum, olika workshops och aktiviteter

Träna balans 
Träna tillit
Utforska att allt är möjligt och att misslyckas

Trilla ner i en grop som är svår att ta sig upp ur 
för att uppleva känslan av att misslyckas och 
vända detta
Filmvisning

Träna balans
Filmvisning

Träna och öva tillit och samarbete i grupp
Fallövningar
Trappetser
Blindlekar (springa 10 m med förbundna ögon)
Filmvisning

Träna jonglering med många olika tekniker och objekt
Interaktiv skola
Uppleva stark vind, turbinrum med balonger
Uppleva tysthet, naturrum, meditationsrum

Öka medvetenheten om tingen omkring dig
Perseption
Hörsel
Syn
Kännsel

Upplevelse ljus och mörker, ögats fördröjning
Tysthet
Ljudövningar, att skapa ljud
Uppleva olika ljud
Filmprojiceringar
Kännsel i mörker, eller sådant man inte ser

Skapande i lera
Skapande i färg
Bygga stort
Scenografi

Kreativt skapande med händerna

Kreativt skapande med kroppen, dialogen och 
berättelsen

Välkomnande och informerande Samlingsplats för grupper
Utställning om cirkusens historia och idé

Uppsättningar, föreställningar
Repetition
Teaterövningar
Cirkusföreställningar
Dansuppsättningar
Filmvisning
Konsert

Behandling av ämnet att misslyckas och rädslan 
för att misslyckas, disskusion och reflektion kring 
positiva och negativa effekter

Forserat intag av andras erfarenheter av 
rädslan för att misslyckas, t ex litet rum 
med fyra väggar filmprojektion
Disskusion i grupp om erfarenheter och 
rädslan att misslyckas, workshop

Balansövningar
Jonglering
Rytmikträning
Koreografi
Kroppsövningar, t ex yoga
Filmprojicering rörelse, balans, rytm, dans

Kroppsmedvetenhet
Motorik
Balans
Rytm
Kontroll

Utfforska samarbete och tillit 
Hjälpa och stötta varandra

Konkreta övningar i samarbete och tillit, 
te x fallövningar
Cirkusaktiviteter
Akrobatik

Pröva och göra tillsammans 
Känna av hur de olika dimensionerna samverkar, 
som tillit, balans, allt är möjligt, misslyckas m.m.

Att utsättas för upplevelsen av att misslyckas och 
vända detta

Uppleva, pröva och utmana sin balans på alla plan

Öva, uppleva och samtala om tillit och samarbete

Öva, uppleva, leka och samtala om närvaro

Kreativitet och skapande
"Livet bakon scenen"-arbetet, förverkliga 
drömmar och idéer
Kunskap/Information om cirkusen, bakom och 
framför scenen, från traditionell till nycirkus

Kreativt skapande, livet bakom scenen
Utställning om cirkusens historia och idé

Öva på att skapa och precentera
Ta del av föreställningar

Skapa akter och föreställningar
Repitera 
Precentera och se akter, föreställningar och film

Uttrycker cirkusens kärna: risk och möjligheter
Dela med sig och ta del av andras tankar om risk 
och möjligheter

Sammlingspunkt för grupper och klasser
Klottervägg för besökare
Risk och möjlighetstombola

Arbetsplatser och utrymmen som bara kan nås av 
de anställda

Möjlighet att förändra rummen efter önskad 
aktivitet och stuva undan cirkusmaterial, 
utställningsredskap, scenografi, stolar m.m.
Nära till resurser och material i rummen

Arbetsplatser i öppet rum
Möten
Idé och planering, rita, bygga modell
Omklädningsrum
Uppvärmning
Kostymförråd

Möjlighet att förändra rummen efter önskad 
aktivitet och stuva undan cirkusmaterial, 
utställningsredskap, scenografi, stolar m.m.
Nära till resurser och material i rummen

Arbetsplatser i öppet rum
Möten
Idé och planering, rita, bygga modell
Backstage, louge, omklädningsrum
Uppvärmning
Kostymförråd

Förvaring

Arbetsplatser och utrymmen som bara kan nås 
av de anställda
Louge och uppvärmningsrum för artister
Backstage

Förvaring

Professionell cirkusträning
Gruppträning i akrobatik m.m.
Residens med artister som repar/skapar
Gästspel/föreställning med 100 sittande publik
Allt är möjligt-utställning (klättervägg, trampolin, 
trapets, rep m.m.)
Workshop (fysisk, springa, leka, stationsövningar)
Event

Stort rum som uttrycker energi, kreativitet och rymd
Många olika aktiviteter kan utnyttja rummet
Generrelt, inga fasta aktiviteter

Cirkusträning och aktiviteter
Trappetser och akrobatik
Tillfälliga aktiviteter eller workshops
Föreställningar med 100 sittande publik
Event

Uppfinningsrik användning av ospecifika 
element

Rum omtolkad 
funktion

Konkreta 
egenskaper

Symbol

Mindre rum, ett eller flera
Låkt i tak (ca 2,5 m)
Ljudisolerat
Flexibelt, kan bygga om för olika installationer
Sittplatser el. stationer

Ett stort rum
Kan delas av för olika aktiviteter
Halvhögt i tak (ca 4 m)
Tåligt golv
Arbetsbänkar m.m.

Stort rum
Högt i tak (7-8 m)
Öppet ut mot resten av byggnaden
Platser att sammlas på el. fördriva tiden
Utställningsdel, kanske lägre i tak och flera 
små rum

Stort rum
Halvhögt i tak (ca 4 m)
Någon form av scen
Gradäng, sittplatser
Ombyggnadsbar
Plats bakom scenen
Utrymme för ljussättning

Mindre rum, ett eller flera
Lågt i tak (ca 2,5 m)
Ljudisolerat
Fokuserat, samlar gruppen runt en 
gemensam aktivitet
Bra ljudnivå för tal och disskusion

Halvhögt i tak (ca 4 m)
Ganska stort och fritt rum
Flexibelt, kanske kan bestå av flera rum 
som ibland kan bli ett
Spegel
Dansmatta
Helst inga pelare i rummet

Ganska stort rum
Gärna högt i tak (7-8 m el. ca 4 m)
Kan vara del av stora hallen
Kan vara två helt olika rum, 
gruppövningar i ett och akrobatik och 
tramppets i ett
Mjuk matta

Ett större föråd, halvhögt i tak (ca 4 m), för 
stor rekvisita m.m.
Mindre förråd med material till ett specifikt 
rum i anslutning till rummet

Flera olika rum, kan vara utspridda på 
flera olika platser 
Lågt i tak (ca 2,5 m)
Ljudisolerat
Ljust
Mjuk matta i uppvärmningsrummet

Stort rum
Flexibelt
Högt i tak (7-8 m)
Många riggpunkter
Strålkastare och gradäng
Mjuk matta el. dansgolv, men borttagbar
Helst inga pelare i rummet

Kan fungera som reklam och 
tydliggörande av entré
Ska tåla väder och vind

Byggnadens inre karaktär och funktion flyter ut 
utanför byggnaden
Elementen kan locka till olika tolkningar av 
användning

Aktiviteter

Sektion B-B
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Personal 
300 kvm

Huvudbibliotek för 
Värmdö kommun 

1500 kvm

Gustavsbergs 
konsthall 
1000 kvm

Gustavsbergs 
porslinsmuseum 

1200 kvm

Allt är möjligt-hus 
utställningslokaler 

1700 kvm

Funktioner Viktiga egenskaper

Publika 
900 kvm

Rum för aktivitet, kreativitet, 
undersökande och utforskande
Föreställningar och filmvisningar
Flexibla rum
Förråd, ett stort och flera små

Kontor 5-10 platser, öppet rum
Mötesrum/Telefonrum två st
Pentry
Planeringshörna
Post och skrivare
Omklädningsrum
Uppvärmningsrum
Kostymförråd

Barnavdelning
Tonårsavdelning
Vuxenavdelning

Personalrum

Utställningsyta 700-900 kvm
Magasin 300 kvm, skalskydd

Personalrum
Förråd

Utställningsytor 500 kvm, ett 
stort rum och två små

Egen butik/entré
Samlingsrum/ workshopsrum
Lounge/konstbibliotek
Toaletter

Kontor
Varulager
Packrum
Arkiv

Viktigt utifrån att få kontakt med insidan, skymta 
aktiviteterna, reklam, dragplåster
Stora rum
Högt i tak
Närvarande, synlig inne i byggnaden

Avskilt, tyst
Tydlig ingång
Vissa mer aktiva ytor, koppling utåt i byggnaden
Viktigt innifrån med kontakt till omvärlden, utsikt

Tydlig entré
Behöver inte men trevligt med viss kontakt till 
omvärlden, utsikt
Nära kontakt till framförallt porslins-outlet och 
verkstad 

Tydlig entré
Ingen kontakt med omvärlden
Kan ha nära kontakt till de flesta andra aktiviteterna i 
byggnaden
Kan kanske dela workshopsrum, butik, 
lounge/konstbiblotek

Entré
Garderob
Museishop
Toaletter

Café 70 pers
Matsäcksrum 50 
sittande/Mingelrum 100 stående
Toaletter

Filmsal/hörsal 50 pers
Öppen verkstad/workshopsrum 
25-30 pers, 60 kvm
Mediaverkstad, redigering film, 
audio, web, 15 stationer

Personalutrymme
Omklädningsrum
Övernattningslägenhet 5 pers
Flexibla arbetsplatser

Verkstäder, snickeri 50 kvm, 
målning 20 kvm, svettsning
Öppen verkstad för allmänheten
Inlastning

Bra och dåligt:
+ Allt är möjligt-hus nära huvudentré
+ Konsthall och allt är möjligthus bredvid varandra
+ Bibliotek avskillt och möjlighet till fönster
+ Porslinsmuseum nära porslins-outlet
+ Konsthall utan fönster
- Porslinsmuseum utan möjlighet till fönster

Porslins-outlet och /eller 
porslinsproduktion

Huvudentré

Porslins-outlet och /eller 
porslinsproduktion

Huvudentré

Huvudentré

Entréhall

Plan v1
1:100

Entré Cirkus cirkör

Cirkus 
cirkör-utställning 
och “prova på”-hörna

Stora hallen:
cirkusträning, 
föreställningar 
och event

Cirkushänget:
workshops, tillfällig 
utställning och 
uppehållsutrymme

Rörelsesalarna:
Dans, rytmik, balans, 
jonglering, akrobatik, 
gruppövningar

Spegelvägg som går att 
vika ihop för ett stort 
rum vid föreställning

Teatersalen:
teaterkurser, 
föreställningar, event

Backstage

Backstage

Mindre kontorsrum, 
mötesrum

Inlastning

Varuhiss

Omklädningsrum

Entré konsthall

Läshörna

Bibliotek

Kök

Matsäcksrum

Restaurang och café

Varuhiss

Studieplatser

Ateljé:
måleri, skulptur, 
öppen verkstad

Konsthall

Reflektions- och 
disskusionsrum:
filmvisning eller 
disskusion i grupp

Experimentrummet:
experiment med 
sinnena hörsel, syn och 
känsel

Café

Kök

Museishop

Lounge och
workshop

Huvudentré

Kontor

Hörsal

Garderob

WC

WC

Omklädning

Entré

Matsäcksrum

Otransparenta väggar

Transparenta eller 
halvtransparenta väggar

Stora hallen

Entré Cirkus cirkör och 
utställning

Musikexperiment

Reflektion

Ateljé

Teatersalen

Rörelsesalarna

Bibliotek

Konsthall

Porslinshall
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