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Byggnadens fem “hus” kommunicerar via sin skala, volym och tak med villorna nedanför skogen. Placeringen med 
ryggen mot gatan skapar tillsammans med den planerade bebyggelsen i söder en kontinuitet av gaturummet, sam-
tidigt som förskjutningarna skapar variation. Byggnaden sträcker sig sedan ut i skogsbacken och skapar exteriöra 
rumsligheter för aktiviteter. 

VY FRÅN SKOGSBACKEN

GATUVY

FÖRSKOLA I KUNGSÄNGEN 
Ingela Nirbrant Examensarbete 
Arkitekturskolan KTH - 130111 - Advanced Design Studio
Handledare: Roger Spetz, Tobias Nissen, Johan Celsing

Se det stora i det lilla 
Se det lilla i det stora
Från det enskilda barnets, till alla barnens behov! 
En plats där barnets outtömliga lust att lära får växa fritt. 
En plats där alla önskningar, behov och intressen ryms. 
En plats att nyfiket uppleva, utforska och undersöka.
Barn lär sig, utvecklas och växer som individer likväl genom lek, bus, gemenskap och 
samtal som genom enskildhet, eftertanke och tystnad. 
Förskolan ger plats för gemenskap samtidigt som varje unikt barn kan finna sin egen 
vrå.

För mig är förskolan som examensarbete, spännande och intressant av flera anledningar. 
Jag har själv två barn som går på förskola, jag är född och uppväxt i Upplands-Bro kom-
mun där förskolan är planerad, jag har arbetat på plan- och exploateringsavdelningen i 
Upplands-Bro kommun där jag tog fram “Strategier och gestaltningsprinciper, för framtag-
ning av gestaltningsprogram”, samt att jag har arbetat i förskoleklass. 

Verklighetsförankringen är för mig en väsentlig del av examensarbetet. Genom dialog och 
samarbete med plan- och exploateringsavdelningen och bildningsförvaltningen i Upplands-
Bro kommun kommer mitt förslag på förskola att delta i utställningen inför antagandet av 
detaljplanen för området “Ringvägen”, och ett fortsatt samarbete kommer förhoppningsvis 
att följa.

Tack till:
Upplands-Bro kommun Henrik Hedqvist, Utbildningschef   
   Anders Wedin, Skolchef
   David Lanthén, Plan- och Exploateringschef
   Torkel Lindgren, Planarkitekt
   Personalen på Plan- och Exploateringsavdelningen    
Förskolepersonal  Sonja Derkert, Förskolelärare, Gökboets förskola
   Personalen på Gökboets förskola
   Ing-Britt Andersson, Förskolechef, Norrbodas förskola
   Emil Spanos, Kock, Norrbodas förskola
   Personalen på Norrbodas förskola
   Susanne Johansson, Verksamhetsansvarig, Storstugans förskola
   Emelie W Bernemyr, Stockholms universitet, Förskolelärare, Storstugans förskola
   Personalen på Storstugans förskola
Samt   Emelie Grind, Stadsbyggnadsstrateg, Järfälla kommun
   Tommy Wihlstrand
   Linus, Malte och Amelie Nirbrant



Vi befinner oss i Kungsängen, Upplands-Bro kommun, 3 mil nord-väst om Stockholm. Tomten för förskolan är placerad i området som i 
detaljplanearbetet kallas “Ringvägen”. Det är planlagt för exploatering av främst bostadshus, samt en förskola. 

SITUATIONSPLAN 1:2000



1:2000

1:1000
Vår-/Höstdagjämning kl 15

Vår-/Höstdagjämning kl 12

Vår-/Höstdagjämning kl 9

Sommarsolstånd kl 15

Sommarsolstånd kl 12

Sommarsolstånd kl 9

Placeringen av byggnaden lämnar de soligaste platserna obebyggda. Ut-
formningen ger mestadels skuggläge där tomten skuggas av kringliggande 
bebyggelse, samt där barnen inte har stadigvarande vistelse.

Undersökning av byggnadsvolymer och dess påverkan på:  
- Organisation och praktiska kopplingar
- Bärande struktur och ljus
- Gaturum och karaktär



Tomtarean för den planerade förskolan är ca 2700 kvm. Den angränsar till en naturpark i väster och sydväst, fristående villabebyggelse 
i norr, gata med gatuparkering och bakomliggande punkthus med flerfamiljsbostäder i öster samt till planerade flerfamiljshus i söder. 
Tomten är idag klädd med skog och har en kuperad terräng. Det har resulterat i en förskola som delvis ligger i sutteräng.

SITUATIONSMODELL 1:1000



FÖRSKOLEGÅRDEN 1:400
Förskolegårdens naturnära karaktär bevaras. Klätter-/ hinderbana uppförs av naturmaterial, snickarbod och förråd nås utifrån, vattentrappa,lekborg, 
odlingslådor, rutchkana, sandlek, gräs, asfalt och sandlek placeras och anpassas efter den befintliga terrängen.



ELEVATION ÖST 1:200

ELEVATION VÄST 1:200



PLAN 1:400

PLAN 1:400

DIAGRAM  Funktion

DIAGRAM  Del-Helhet

DIAGRAM  Huskroppar

PLAN 1:400

Avdelningar
Gemensamhetsytor
Personalrum
Kök
Övrigt

Större, öppna rum för gemenskap
Mindre, intima rum, vrår för enskildhet
Siktlinjer

Högt innertak
Högst innertak, öppet till nock
Lägre innertak, platt
Rörelse, barn
Entré

ELEVATION SYD 1:200

PROGRAM  -  4 AVDELNINGAR - 80 BARN - BTA 700KVM - PEDAGOGISK INRIKTNING: REGGIO EMILIA 

AVDELNINGAR  á 100 kvm
Avdelningen är den plats dit barnen lämnas och hämtas, där de har sitt namn, sina extrakläder och sin hylla i kapprummet och där de vilar på dagarna. Samtidigt som avdelningsgränserna suddats ut och 
arbetet på förskolan är mer indelat efter intressen och projektgrupper så behöver det lilla barnet en plats på förskolan som de vet är mer deras egen.

Entrézon   á 35 kvm
En rymlig entrézon är mycket viktig för att logistiken på förskolan ska fungera. Det finns en tydlig skogräns och möjligheter att hänga av sig blöta kläder och skor direkt i groventrén, samt plats för torra kläder 
och skor innanför skogränsen. Det finns toalett som nås direkt från groventrén utan skogräns samt skötrum med toaletter som nås inifrån och delas av 2 avdelningar.

Pedagogisk verksamhet á 65 kvm
Inom ytorna för den pedagogiska verksamheten är det viktigt att tänka på helheten och delarna samt att skapa mindre rum i rummet. Samtidigt som det går att samla större grupper av barn, så finns det plats för 
enskildhet. Alla barn är fantastiska och unika i sig själva. De har olika önskningar, behov och intressen. Alla dessa olika individer ska kunna finna sin plats på förskolan. Det kan skilja sig från barn till barn och från dag till 
dag, beroende på humör, lust och intresse. Dessa är de huvudinriktningar på ytor som finns för att kunna tillgodose alla barns lust att utforska, leka och lära: Drama, Ateljé, Byggrum, Lugna rum

GEMENSAMHETSYTOR 120 kvm
Utöver varje avdelning har förskolan gemensamma ytor där man kan samla flera barn samtidigt. Dessa är matsal, bibliotek/massagerum, kök/laboratorium samt rörelse-/musikrum. Matsalen är centralt plac-
erad och verkar som en samlande plats för hela förskolan. Denna del, tillsammans med det lilla köket, kan stängas av för uthyrning på helger. Matsalen har en egen entré och fungerar även som samlingsrum 
vid t.ex. lucia och andra föräldraevent.

PERSONAL  70 kvm
Personalens utrymmen har getts lika stor omtanke gällande planering och gestaltning. Även här är det viktigt att tänka på helheten och delen. Plats för såväl  samlande samt enskilda ytor har skapats. Per-
sonalens utrymmen är placerade avskiljt med separat entré.  

KÖK   65 kvm
Köket är placerat i direkt anslutning till lastzonen och soprummet. Maten tillagas på plats och barnen har en separat matsal där de kan äta i lugn och ro. Servering och diskinlämning är kopplat direkt till köket.

SOPHANTERING  8 kvm
Sophanteringen ligger i direkt anslutning till lastzonen och kan nås både utifrån och innifrån för att underlätta hanteringen.

TEKNIK/FÖRRÅD/M.M 60 kvm
Elcentraler är utspridda i fler mindre delar, medan ventilationscentralen är placerad i källarsutterängplan. Förvaring finns placerat lättillgängligt vid varje avdelning. Ett större förråd för såväl utomhuslek som 
andra större saker är även det placerat i källarsutterängplanet. 

UTERUM  2000 kvm
Gestaltning och planering av utemiljön och uterummen är precis lika viktiga för den pedagogiska verksamheten som gestaltningen av de inre delarna av förskolan. Även här ligger fokus på helheten och de-
larna för att kunna tillgodose varje unikt barns önskningar, behov och intressen. Även här finns dessa huvudinriktningar på ytor, för att tillgodose alla barns lust att utforska, leka och lära: Rörelserum, Drama, 
Ateljé, Byggrum, Lugna rum

PARKEN (allmän platsmark)
Tomten för förskolan är relativt begränsad i det planförslag som är framtaget. Därför tas frågor kring gestaltning och planering av den naturpark som angränsar till förkolans mark upp. Denna kan fylla en viktig 
funktion för förskolans verksamhet och vid planeringen bör dess utrustning komplettera förskolans. Med t.ex. grillplatser, gungor, karuseller m.m. 





PLAN 1:100





SEKTION A-A MOT ÖST 1:100



SEKTIONSMODELL 1:50

GENOMGÅENDE FÖNSTER MELLAN “HUSKROPPAR”UTERUM UNDER TAK



UTVÄNDIG FÖNSTERNISCH INVÄNDIG FÖNSTERNISCH SOM BÄNK I KAPPRUMAVDELNINGEN “KOTTEN”

ENTRÉ TILL MATSAL
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