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Platsen och statsformen
Byggnaden är anpassad till sin omgivning. Den är placerad en bit in på den angivna tomtgränsen för att 
kunna följa statsformen och tar vid Henriksdalsalléns riktning. På så sätt bevars den befintliga parkkilen 
till allmänheten och en barriär skapas mot trafiken. 

”Tornet”
Henriksdalstomten är mycket begränsande till sin yta. För att använda marken effektivt har jag 
därför valt att lägga hemvisterna ovanpå varandra (två våningar per årskurs) i ett smalt ’torn’ Klass-
rummen får bitvis dubbel takhöjd medan de delade arbetsytor som till exempel allrum ateljé lig-
ger en våning upp. Tornets placering relaterar till (kom till med omtanke för de fina befintliga) 

Backström&Reinius punkthus oc h marknivåskillnaden mellan Danviksklippan och skoltomten. 
 
Lågdelen
Som kontrast till tornets ganska specifika programanvändning är Som kontrast till tornets (ganska) 
specifika programanvändning anammar den lägre delen dagens trender inom lärandemiljöer, som byg-
ger på betydligt större flexibilitet, med generella ytor för eleverna att använda på det sätt som passar 
dem. 
Förskola och till årkurs ett till två ligger på marknivå för direkt kontakt med skolgården. På det övre plan-
et ligger alla ämnessalar, personalrum, matsal samt skolhälsa sammanlänkat av en kommunikationsyta 
som öppnar upp till informella studie/umgänges ytor vid flera ställen. Sågtandat tak med överbelysning 

från takfönster ger fina rum trots byggnadens djup som följer gymnastiksalens bredd,18 meter. 

Gymnastiksal
Gymnastiksalen har nio meter i takhöjd (7,5 meter exklusive konstruktion) och är nedgrävd en våning. 
Den lyser upp skolgården på kvällstid tack vare den uppglasade fasaden från makt till bjälklag, som även 
tillåter folk på gatunivå att blicka ner i salen. Ett så kallat ’Pratt’s fackverk’ i trä med diagonaler i stål sträck-
er sig från sida till sida av den 18 meter breda skolgården. 

Material
Skolbyggnadens fasad är klädd med stående furupanel ytbehandlad med järnvitriol som grånar med 
tiden och samspelar med det veckade taket i valsblank titanzink.
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Bevarade grönområden

Situationsplan, diagram. Skala 1:1000 
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Iteriört perspektiv. Hemvister 3-6

Axonometri. Hemvister 3-6. Skala 1:00  



Sektion B. Skala 1:200




