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Välkomna till Sjöängsskolan, en F-6 grundskola 
i Henriksdalshamnen, Hammarby Sjöstad. 
Skolan är belägen på en långsmal tomt som 
gränsar till den hårt trafikerade Värmdövägen i 
nordöst och den idylliska Hammarbykanalen i 
väst. Henriksdalshamnen är den sista etappen 
av Hammarby Sjöstad och bostadsområdet 
började byggas år 2008. Innan dess bedrevs 
varvsverksamhet i Henriksdalshamnen. 

VISION
Detta projekt har ämnat att bevara de kvalitéer som 
Henriksdalshamnen har, vilket bland annat är dess 
siktlinjer, närheten till vatten och dess urbana karaktär. 
Platsens problem har varit den långsmala tomten och 
Värmdövägens buller. Vad beträffar byggnaden som 
skola har grundvisionen varit ”en aha-upplevelse för 
alla” vilket innebär att alla lär in på olika sätt och att det 
därför måste  finnas utrymme för olika inlärningsmetoder. 
Montessoripedagogiken har varit en inspirationskälla i och 
med att dess utgångspunkt är den enskilda eleven. 

FÖRSLAGET
Sjöängsskolan har en form som sluter sig mot 
Värmdövägen och fungerar således som ett bullerskydd 
för Henriksdalshamnen. I kontrast till detta öppnar sig 
byggnaden på andra sidan för området. Byggnaden har 
placerats på tomtens nordöstra hörn dels för att maximera 
som bullerskydd men även för att skapa så många siktlinjer 
som möjligt. På så sätt kan eleverna få lång sikt inne från 
skolan, men även se byggnaden från håll på vägen till skolan.

Innanför väggarna är rörelsen den mest centrala aspekten. 
Kommunikationen har placerats i fasad och kombineras 
med andra funktioner så som matsal, bibliotek och kapprum. 
Mer slutna och uppstyrda funktioner så som kontor, kök 
och basrum har placerats längre in i byggnaden. Se diagram 
”Rörelse”.

I klassrummet börjar alltid dagen med en samling på 
mattan. Läraren har ingen kateder utan sitter centralt i 
rummet vid genomgångsbordet. Alla har en egen plats vid 
ett gruppbord, men den som vill arbeta enskilt kan både 
göra det i klassrummet och i ett grupprum i hemvisten. 
För den som behöver extra stöd har biblioteket  rum för 
specialpedagogik. Se plan och diagram ”Basrummets 
funktioner”.

SITUATIONSPLAN/ SITE PLAN SKALA 1:2000 N

SKOLGÅRD/ PLAYGROUND SKALA 1:800 N

SJÖÄNGSSKOLAN
SJÖÄNGEN ELEMENTARY SCHOOL

Welcome to Sjöängen Elementary School, 
in Henrikdalshamnen, Hammarby Sjöstad. 
The school is located on a elongated site 
which is bordered to a highly trafficked road, 
Värmdövägen, in the northeast and the 
idyllic Hammarby Canal in the northwest. 
Henriksdalshamnen is the final stage of 
Hammarby Sjöstad, the construction of the 
district started in 2008. Henriksdalshamnen 
was  a harbour before that. 

VISION
The project has aimed to preserve the qualities that 
Henriksdalshamnen has to offer, such as the views,  the 
nearby water and its urban character. The challenges have 
been the elongated site and the noises from Värmdövägen. 
As for the builidng, the vision has been to create an ”aha-
experience for everyone” which means that everyone 
learns in different ways and therefore the a school has to 
offer different kinds of learning methods. The Montesssori 
method has been an inspiration to this project due to its 
focus on the individual. 

THE PROJECT
Sjöängen Elementary School has a shape that protects 
the playground and Henriksdalshamnen from the noises 
from Värmdövägen. Instead the school opens up for 
Henriksdalshamnen. It is located in the northeast part of 
the site to maximize its function as noise protection and 
also to make the building visible from as many views as 
possible. It is important for the children to see the building 
on their way to school. 

The ability to move flawlessly in the building has been 
important in this project. Therefore the movement has 
been placed in the front of the building and combined 
with other functions such as the library, the cafeteria and 
cloakrooms. Closed functions such as offices, classrooms 
and the kitchen have been placed in the back of the building. 
See the diagram ”Movement”.

In the classroom, the school day begins around the carpet. 
The teacher does not have a lectern but sits in the center 
of the classroom by the table of meetings. Every pupil has 
his own seat by a group table and the classroom also offer 
seats for individual work. There are also group rooms 
available close to the classrooms. If a pupil is in need of 
extra help, the library has rooms for special teaching. See 
plan and the diagram ” The Functions of the Classroom”.

BULLERSKYDD
NOISE PROTECTION

GÅNGSTRÅK
WALKING PATH

SIKTLINJER
SIGHTS

VILHELM LARSSON REGNSTRÖM
KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 2018



	 	 	
	

 
 
 
 

Vilhelm Larsson 
Regnström 

Handledare/ Stefan Petersson,  Daniel Lindberg  
Supervisor  
Examinator/ Erik  Wingquist 
Examiner 

 

Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp 
Degree Project in Architecture, First Level 15 credits 

 

30 maj 2018 
	

”Sjöängsskolan” 
”Sjöäng school” 

 
 

 
 

BASRUM BASRUM BASRUM BASRUM BASRUM BASRUM 

ALLRUM

ATELJÉ

KAPPRUMATELJÉ

ALLRUM

KAPPRUM KAPPRUM

PERSONALRUM x2

ARBETSRUM ARBETSRUM

ARBETSRUM

SAMTAL
SAMTAL

VARUMOTTAGNING

DISKRUM

KÖK

SERVERING

MATSAL STOR

MATSAL LITEN

VIRKESFÖRRÅD 

TRÄSLÖJD

ENTRÉ

GROVENTRÉ GROVENTRÉ
GROVENTRÉ

PERSONAL

IDROTTSHALL

SKOGRÄNS

ENSKILT ARBETE

LÄSHÖRNA

SAMLINGSMATTAGENOMGÅNG/ LÄRARENS PLATS

EGEN PLATS 

PROJEKTOR/ WHITE BOARD

FÖRVARING

DISKHO

VÅNING 1/ FLOOR PLAN 1 SKALA 1:400

BASRUM/CLASSROOM

DIAGRAM BASRUMMETS FUNKTIONER / THE FUNCTIONS OF THE CLASSROOM

VILHELM LARSSON REGNSTRÖM
KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 2018



BASRUM BASRUM BASRUM BASRUM 

ALLRUM

ATELJÉ

KAPPRUM KAPPRUM

FLÄKTRUM

ARBETSRUM ARBETSRUMSAMTAL

GROVENTRÉ
GROVENTRÉ

ODLINGSVERKSTAD

VÄXTHUS

TERASSS

SAMTAL

BASRUM BASRUM BASRUM BASRUM 

ALLRUM

ATELJÉ

KAPPRUM KAPPRUM

PERSONALRUM x2

ARBETSRUM ARBETSRUMSAMTAL

GROVENTRÉ
GROVENTRÉ

MUSIKSAL

SYSLÖJD

BILDSAL

ARBETSRUM

VAKTMÄSTARE

KONTOR

KONTOR REKTOR

PERSONALRUM

SJUKSYSTER

SAMTAL

ARKIV

VILORUM

VÄNTRUM

DATORSAL

KONFERENS

ARBETSRUM IT

ARBETSRUM SPECIAL

SAMTAL

FLÄKTRUM

BIBLIOTEK

OMKLÄDNING

OMKLÄDNING

OMKLÄDNING

OMKLÄDNING

	 	 	
	

 
 
 
 

Vilhelm Larsson 
Regnström 

Handledare/ Stefan Petersson,  Daniel Lindberg  
Supervisor  
Examinator/ Erik  Wingquist 
Examiner 

 

Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp 
Degree Project in Architecture, First Level 15 credits 

 

30 maj 2018 
	

”Sjöängsskolan” 
”Sjöäng school” 

 
 

 
 

VÅNING 2 / FLOOR PLAN 2 SKALA 1:400 VÅNING 3 / FLOOR PLAN 3 SKALA 1:400

DIAGRAM RÖRELSE / MOVEMENT
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HÅLLBARHET
Skolan är belägen i Hammarby Sjöstad, en stadsdel där hållbarhet 
varit i fokus från början. Att bygga en skola i massivträ känns således 
som ett givet alternativ för denna plats. Byggnaden har ett bjälklag i 
KL-trä och väggarna är en kombination av KL-trä och limträbalkar.
Träet ska genomsyra hela byggnaden och återkomma i såväl i fasad, 
med cederspån, som innerväggar och inredning. Hållbarhet ska 
inte bara vara ett varumärke utan främjas i praktiken. Det ska göras 
genom att integrera grönska i lärande. Skolan har odlingslotter både 
på skolgården och i växthuset på plan 3. 

Sustainability 
The school is located in Hammarby Sjöstad, a district of Stockholm 
that has focused on sustainability since its beginning. To build a 
school in solid wood felt like a matter of course for this site. The 
building has a flooring of cross-laminated timber and the walls 
are a combination of  cross-laminated timber and cross-laminated 
beams. The wood permeates the entire building with its façades 
made of cedar chips and wooden interior. Sustainability must not 
be just a slogan but a part of the school. It must be integrated in 
the learning. Cultivation boxes have been placed on the playground 
and the school has green house on floor plan 3 for lectures. 

FASADER & SEKTIONER SKALA 1:400
ELEVATIONS & SECTIONS SCALE 1:400
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