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SOLVALLASKOGENS SKOLA

Platsen för projektet utspelar sig i norra Stockholm, nära Solvalla travbana, där en ny 
stadsdel planeras med primärt bostäder med fem våningars höjd. Tomten som angivits 
oss ligger på ett skogsbeklätt berg och kommer att ligga i utkanten mot skogen. Skolans 
program i kvadratmeter är större än tomten, vilket därmed utgör ett av huvudproblemen i 
projektet. Skolan ska inrymma 240 elever, från förskola, förskoleklass till lågstadiebarn.

Solvallaskogens skola
Skolan öppnar upp sig mot skogen och vänder ryggen mot den bullriga vägen. Försko-
legården och skolans insida värms av solen, och skuggas av stora och små träd. De äldre 
barnen springer på rast till lekplatsen i skogen via trappor och gångar som bildar slingor 
tillbaka. Terrasser utgör ytor att leka, odla eller bara vara på. Där kan barnen sitta i solen 
eller skuggan under det svävande grästaket. 
Förskolebarn och förskoleklass håller till på markplan, de äldre ett plan upp, de äldsta två 
plan upp. På samma plan finns gympasalen. Från gympasalen kan barnen springa ut på 
terassen, där en hinderbana finns, om barnen vill kan de springa ner till skogens stigar via 
trapporna och bryggan. I skogen finns lekarkitektur som använder sig av höjdskillnader i 
terrängen, för klättring, rutschkana och linbana, hängande lianer och hinderbana. 
Den stora matsalen inne i skolan har en äggformad golvyta, med eliptiska väggar, lagom 
höga för att kunna sitta skyddat innanför. Vid matsalens mynning finns matbespisningen, 
vid andra änden flödar ljuset in genom höga fönster, med utsikt åt skogen. Salen har dub-
belhöjd. Nedifrån kan en se barnen som är på väg ner till maten, via mjukt kurvad trappa. 
Utanför matsalen, alldeles vid entréerna, finns ett öppet hörn, en våning högt, med utsikt 
ner mot Solvallastaden, här kan barnen sitta, titta i böcker, spela spel. 
När kvällen kommer använder boende i området gympasalen för att spela innebandy, bad-
minton och annat. En separat ingång tar motionärerna upp till gympasalen via trappor eller 
hiss.

Byggnaden har en stomme som kombinerar pelare och balkar av limträ med golvbjälklag 
av korslimmat trä, efter ett system framtaget från Martinssons. På platsen har sprängning 
minimerats men utförts för att ge god kontakt mot gatan i nordöst. Det nedersta bjälklaget 
är av betong, liksom stödmurar. Taken består av sedumgrästak och terasser av trä. Det 
översta taket svävar något ovan med en svag lutning som öppnar sig åt gården och sko-
gen. Fasaderna har långa glaspartier som är något innanför en träpanel svävar lite utanför, 
och böljar sig i långa horisontala band likt ljudkurvor runt byggnaden. Byggnaden omrin-
gas/famnas av lövträ, mera strikt längsmed gatan och mera oregelbunden och tätare mot 
skogen.
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SCHOOL OF SOLVALLA  FOREST

The location of the project takes place in northern Stockholm, near Solvalla travbana, 
where a new district is planned with primary housing with five floors. The land indicated us 
lies on a wooded mountain and will lie on the edge of the forest. The school’s programs in 
square meters are larger than the site, which is therefore one of the main problems in the 
project. The school will accommodate 240 students, from pre-school, pre-school class to 
low-school children.

School of Solvalla forest
The school opens up towards the forest and turns its back towards the noisy road. The 
porch and the inside of the school are heated by the sun, and shaded by big and small 
trees. The older children run on the break to the playground in the woods via stairs and 
pathways that form loops back. Terraces are surfaces to play, grow or just be on. There the 
children can sit in the sun or the shadow under the floating lawn.
Preschool children and preschool classes are on ground level, the older one up, the oldest 
two levels up. On the same level there is the gymnasium. From the gym, the children can 
run out on the terrace, where an obstacle course is available, if the children want to, they 
can run down to the forest paths via the stairs and the bridge. In the forest there is play 
architecture that uses height differences in the terrain, for climbing, slide and cable car, 
hanging lanes and obstacle course.
The large dining room inside the school has an egg-shaped floor area, with eliptic walls, 
just enough to be able to sit inside. At the mouth of the dining room is the dining room, at 
the other end, the light flows through high windows, overlooking the forest. The hall has 
double height. From the bottom you can see the children who are heading down to the 
food, via a soft curved staircase. Outside the dining room, right at the entrances, there is 
an open corner, one floor high, overlooking down to Solvallastaden, the children can sit 
here, watch books, play games.
When the evening comes, use accommodation in the gym area to play ballooning, bad-
minton and other. A separate entrance takes the motives to the gym by stairs or elevator.

The building has a frame that combines pillar and beam of glued wood with floor tile made 
of cross-glued wood, following a system developed by Martinsson. At the site, blasting has 
been minimized but performed to provide good contact with the street in the north-east. 
The bottom particle board is made of concrete, as well as supporting walls. The roof con-
sists of sedum grass roofs and terraces of wood. The top roof hovering slightly above with 
a slight slope that opens to the farm and the forest. The facades have long glass panels 
that are slightly inside a wooden panel hovering a little outside, and bends in long hori-
zontal bands like sound curves around the building. The building is surrounded / famed by 
hardwood, more strictly along the street and more irregular and denser to the forest.
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