
vy nerifrån tomten

TAKET +37,8 m - +34 m

VÅNING 0 (ENTRÉPLAN) 
+34 m - +30.2 m

VÅNING -1 (BOTTENVÅNINGEN)
+27.4 m - +25.2 m

VÅNING -1 (TORGPLAN) 
+30.2 m - +27.4 m

KONCEPT

Idén till konceptet väcktes då jag läste 
att man inom pedagogiken Reggio Emilia 
kallar det stora samlande rummet för tor-
get. Detta fick mig att associera till en 
större skala - ett samhälle. 
Jag insåg att leken, aktiviteten och be-
hoven på en förskola på många sätt liknar 
de som finns i ett samhälle. Barn leker 
ofta lekar som kopplar till en vuxen värld. 
De leker mamma-pappa-barn, tjuv och polis 
eller kanske att de kanske har en kiosk. 
Med andra ord, man sover, äter, jobbar, 
sportar, studerar, handlar och umgås i ett 
samhälle och så även på en förskola.  

KONCEPTET SAMHÄLLET & PROGRAM

DESIGNIDÉ

Begynnelsen av ett samhälle är ofta en 
väg, kommunikationen. Till denna anslut-
er sig bebyggelse och samlingsplatser 
av olika karaktär uppstår. På samma sätt 
har jag tänkt när jag ritat denna för-
skola. En central väg som sträcker sig 
genom hela byggnaden till vilken enheter 
ansluts. Vägen och enheterna formar en 
cirkelrörelse som omsluter det centrala 
torget. Se diagram.

torg

1. det börjar med en väg 2. enheter av olika 
   slag ansluts 

3. formen anpassas efter terrängen 4. vägen omsluter torget och ansluter 
till olika nivåer på tomten

förskolan

samlingsrum - torget
matsal/kök
köksateljé
verkstad

målarateljé
scenen
hemvist

rörelserum
läshörna

personalutrymmen
kommunikation
uteplats/gård

växthus

samhället

torg
servering/restaurang
kiosk
verkstad
konstateljé/konsthall
teater
bostAd
idrottshall
bibliotek
kontor
vägar
park
åker/trädgårdsland/växthus

KONCEPTPROGRAM PROGRAM

antal avd
antal barn  
antal pedagoger    

total förskoleyta: 
personal- och driftutrymmen 
inomhusyta per barn   
 
total uteyta:  
takterrass 
Gård     
uteyta per barn 

6 st
ca 120
ca 20

1600 m²
400 m²
ca 10 m²

2390 m²
550 m²
1840 m²
ca 20 m²

AXONOMETRI

nedre delen av tomten

2. foajé/uställningsyta

1. entré

gatunivå

3. arbets- samtalsrum

4. barnvagnsförråd
5. utgång

6. groventré
7. barn-wc
8. torkskåp
9. kapprum personal
10. personal-wc /rwc
11. genväg - hiss och trappa

12. läshörna

13. terrass

14. ramp upp till taket

15. takterrass

16. odlingsbäddar

17. solpaneler

18. vägen

19. hemvist/ateljé

20. barn-wc

21. hemvist/ateljé
22. hemvist/ateljé

23. barn-wc
24. hemvist/ateljé

25. ateljé
26. liten platå

27. TORGET

28. genväg till nästa våning
30. groventré för 1-åringar

31. wc/skötrum/dusch

32. köksateljé
33, kök

34. torrförråd

35. kyl- frysrum
36. förråd för utomhusredskap

37. centralförråd

38. städförråd

nödutgång

39. servering/soffor/fotöljer
40. servering

29. genväg hiss och trappa

41. dokumentationsrum

42. ateljé - mörkrum

43. hemvist/ateljé

44. barn-wc

45. hemvist/ateljé

46. ateljé/våtrum

47. utgång

48. rörelserum

49. bollhav

50. “kullen“

51. utgång till atriumet och trädet

52. förråd

53. genväg/vertikal kommunikation

54. barn-wc

56. teknikrum/markkanal

57. luftintag
58. personalrum

59. omklädningsrum personal

60. wc/dusch

61. mötesrum

62. kontor
63. utgång

gårdsnivå

takterrassnivå

DIAGRAM - som en lång väg

55. teknikrum

under mark

torget

ÖVERSIKTSVY FRÅN SYDÖST
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