
Uppgift 
En skola i det nybyggda området 
Annedal mittemellan 
Sundbyberg och Stockholms 
Stad.
Med kapacitet för 450 elever och 
valfri placering i parken.
Skolan följer en pedagogik som 
önskar särskilda kulturlokaler så 
som musiklokal
dokumentationsrum och scen.

Vision
En skola ska stå länge och 
användas av många, den kan få 
ta plats och byggas i material 
som har en lång livscykel och 
visar på samtidens hållbara 
innovationer. 
Ekskolan byggs i massivträ i en 
monumental gestalt som place-
ras mittemellan torg och park 
för att visa på sin betydelsefulla 
position i samhället. Likaså för 
att bryta av mot omgivningens 
brokiga blandning av hus och 
typologier där trähusen ges 
ordnade, symmetriska och rejäla 
gestalter. 
Skolan organiseras i tre 
volymer med 2 lärosalshus som 
är systematiserade efter en tydlig 
och repetativ logik. I mitten ett 
gemensamt hus som möter park 
och allmännhet med lokaler som 
går att nyttjas till andra ändamål 
då skolan är stängd.  
För att möta den stigande 
topografin in mot parken och 
markera skolans avskilda delar 
från det offentliga skapas en 
terass som förenar husvolymerna 
och skapar mellanrum att nyttja 
till utomhusaktiviteter. 
Mot ekbacken avslutas 
terassen i en amfiteater där 
skolans kulturinriktning får en 
anpassad utomhusscen.
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Lärosalshusen

Hus B och C har samma slags 
planlösning med undantag för 
förskolan med sina särskilda behov.
Bägge husen har en öppen 
takvåning för samling med hela 
huset och för aktiviteter som kräver 
mer utrymme.

Hus B inhyser förskola och årskurs 
1-2 och vilar i suterräng för att 
möta den brantare nivåskillnaden i 
Ekbacken ut till vilken de minsta 
barnen får en egen utgång och en 
mer skyddad skolgård.

Hus C är ämnad för årskurs 3- 5 
med sin placering mot gatan där det 
är mer liv och rörelse. Hus C 
presenteras som typhus här i 
presentationen.
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Situationsplan

Skala  

Husvolymerna passas in i omgiv-
ningens storstadsskola med närmaste 
grannar på 26-34,5 m ö h. Högsta höjd 
blir för skolan 2 3 ,5 m ö h.
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Siteplan Huvudentréplan +7,5 m ö h Entréplan lärosalshus +11,5 m ö h
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1. Klassrum 54 kvm, 16- 24 platser
2. Grupprum 13 kvm
3. Kapphall 13 kvm
4. Rastrum och cirkulation 100 kvm

5. WC för ett plan 20 kvm
6. Vertikala schakt 3+4 kvm
7. Hiss
8. Brandtrappa
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Sektion A-A Fasad kortsidor

Sektion B-B

Fasad långsidor

Referensprojekt
Swiss School of Engineering for the Wood Industry- Biel-Bienne, 
Switzerland av Meili and Peter, färdigställd år 2000

Hus C
inrymmer 4 klasser per plan med eget “hus” i huset. Gemensam vindsvåning för sammankomster med hela huset 
eller aktiviteter som kräver mer plats. Fläktrum i källarplan liksom korridoren som leder till hus A.
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          9000mm

SYSTEMATIK

Bärande väggar i massivträ, trappa och schakt i betong Bjälklag i form av kasetter av Tbalkar i massivträ Valmat tak med hål för takfönster 

Rumsprogrammering
Exempel på hur den generella grundstom-
men kan bytas ut från bärande väggar till 
pelare och skapa en generell planlösning. 
Nedan Hus A med de gemensamma och 
för hela skolan servande funktionerna.

Grid
Skolans program består av rum med mått 
delbara med 3. 
Träkonstruktioner i massivträ från de 
största leverantörerna har CC mått delbara 
med 3.
Av ovanstående skäl har jag utformat 
skolan utifrån ett grid med 9000 som 
primärmått och 3000 som sekundärmått.
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Fönster med trälist
öppningsbart inåt
3 glasfönster a 12 mm

Yttervägg
Vinkelbeslag
Avvattningslist
Massivträ 450
 Luftspalt 15 mm
Träregel
Stående träpanel
Vertikal läkt 28*70
Horisontell läkt 28*70

Kasettbjälklag

Golvplank av furu120*22 
Ljudisolering: Stenull 2’8
Massivträ 73
Liv 42*220
Fläns 56*80
Hård isolering: sand 170
Regel 45*220
Regel 45*70
Mjuk iolering: mineralull 
70
Gipsskivor 2*13

Tak

Plåttäckning  20
Underlagspapp, pappspik 5, 5
Läkt råspont 22
Läkt 50
Isolering: mineralull 165
Fuktspärr: plastfolie
Glespanel 28’70 cc 300
Innertak: takpanel av furu

Tekniskt snitt 1:50


