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Intro
Detta projekt är en ombyggnad av Tyresö Gymnasium till ett bostadskomplex, som bevarar ytterväggarna och den bärande konstruktionen i delen av skolan vald, för att sedan ändra om planlösningen och dra ett 
stråk genom byggnaden. Det ombyggdas gestaltning söker använda historiska referenser på ett sätt som gör att tillbyggnaden kontrasterar den kvarvarande skolan. De yttre fasaderna bevaras dock så som de är också 
i ombyggnadsdelen, så att bostadskomplexet skapar en sorts oas, eller en gömd glänta, i Tyresö.  När ombyggnaden väl är klar, kommer skillnaden vara näst intill omärkbar utifrån, utom av vissa glimtar, för att 
locka in förbipasserande att ta en liten omväg och gå genom den skapade gränden.  



Utvikt sektion 
med fasad
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Steg 3:
Vissa väggar tas bort och andra läggs till för att skapa den 
nya typologin. Innergårdarna görs djupare, en lång gränd 
dras genom byggnaden, och en innergård läggs till för 
symmetrins skull.

Steg 1: 
Valde ut den norra delen av 
skolan att arbeta med, delvis pga 
de många innergårdarna.

Steg 2: 
Utrönade hur skolan var uppbyggd där. I detta steg 
konstruktivt tar man bort alla element i delen utom de 
yttre väggarna och den bärande konstruktionen (funna 
genom ritningarna Tyresö kommun gav oss).

Steg 4
De nya väggarna konstrueras och insidorna fylls med sitt 
nya innehåll. Innergårdarna och gränden fylls med sitt nya 
innehåll. Banden till den andra skolbyggnaden bryts, och 
en ny ramp leder ner i bostadskomplexet. Ytterväggarna 
behåller sitt ursprungliga uttryck, och skapar därmed en 
eftersökt kontrast mellan “världen” inuti projektet och 
området utanför.

Sekvens av transformation
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Lägenheterna
Ombyggnaden är dock främst till för de boende, som blir en ganska 
blandad skara. Under utbildningen har jag snappat upp att fastigheter 
brukade ha större inneboende blandning när det kom till pris och storlek 
på boende, med de större lägenheterna närmare bottenplan och de mindre 
i vindsplan, upp för flera jobbiga trappor. I ett försök att använda denna 
strategi  blandas allt från små ettor på 20 kvm upp till fyror på över 100 
kvm in i lägenhetskomplexet. Lägenhetsstorlekarna har sorterats efter 
våningsplan. De minsta lägenheterna ligger på bottenplan och har var sin 
egen ingång från innergården, men får lite mindre ljus. Överst ligger de 
största lägenheterna, mest avlägsnade från innergårdarna men med bäst 
ljus. I de fall där mellanvåningar finns, bebos de av mellanstora lägenheter. 
De lägenheter med både inner- och ytterfasad är dock lite större, även de 
på markplan, och åtnjuter lite maffigare ingångar. 
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dGrund:
Har ej förrändraratsts.. UtUtifrån rir tninngagarnnaa verkar ddeet bbestå av enn platta a påpå mark, så å riitatadede upp en sådan utifrån 
"Constructtining AArchitecture" memedd ett byte av iisoleringsmaterial för att förhindra att fukkt t leletat r sig upp med
hjälp av mmåtåttt jajag hittade på befintliga ritningar av skolan. Jag lade till en ny dränering för innerergågårdarnaa.

fNy utfackningsvägg 
mellan befintlig 
betongpelarkonstruktion:
13    Innerbeklädnad (gips) 
12   Plywood
45   Inre isolerande skikt
2     Ångspärr
145 Isolering
10   Vindskydd och 
stabiliserande skiva
50   Kapilärbrytande och yttre 
isolerande skikt
10   Luftspalt
30   Puts med lite stuckatur

Tak (kallt plåttak):
0.6  Enkelfalsad Bandplåt
2.8   Papp
23    Råspånt
195   Taksparre
60     Yttre isolering
450   Isolering mellan bjälklag
2       Ångspärr
20     Innertak

Att använda gammalt i något nytt
En stor del av det här projektet var vilket förhållningsätt 

jag skulle ha till det redan byggda. Utgångspunkten var att 

använda referenser, något jag inte var så bevandrad i förut, i 

synnerhet inte förmodernistiska stilar vilket var det jag ville 

använda. Två diken som lätt går att hamna i när man försöker 

använda äldre formspråk och i synnerhet ornament och vars 

mål det varit att undvika här, är å ena sidan att kopiera en 

annan byggnad rakt av, utan att addera något eget. Å andra 

sidan kan man uppfinna helt nya ornament som inte har 

någon historisk koppling, utom möjligtvis för en själv. Man 

lägger till ornament, men tar inte lärdom av historien. Detta 

projekt skulle man kunna säga ha varit ett sökande efter ett 

bra sätt, och resultatet syns runtom. Strategin jag använt är följande:

 Till att börja med har jag sökt hitta liknande drag i byggnader 

jag drogs till, och använda dessa drag, utan att nödvändigtvis använda 

deras formspråk. I detta projektet hittades bland annat dessa. 

Byggnader kan upplevas mycket traditionella och ornamenterade, utan 

att ornamentiken är lika koncentrerad överallt. Ofta koncentreras den 

istället kring visa huvudpunkter, som entrén, viktiga fönster, den främsta 

fasaden etc. Ett annat drag jag tyckte mig se i i synnerhet i byggnader 

som kan klassas som Art Nouveau, var önskan att göra mer slingriga 

former, men ofta gjorde detta i ganska regelbundna konstruktioner, och 

ofta mer med mönster på väggen eller på golvet, återigen på utvalda 

punkter, till exempel trapphuset. Färgmässigt tyckte jag ana en trend att, 

när färg användes, hålla sig till två eller kanske tre färger: en grundfärg, 

en “ramfärg” för att förtydliga ornamenten, och i vissa fall ännu en färg 

på sockeln. I samband med mina undersökningar upptäckte jag att jag 

kaske mest drogs till Art Nouveau-stilen vilket man förhoppningsvis ser 

spår av i projektets resultat.

 Dessa lärdomar fick efter hand sippra in i komplexes 

utformning. Genom i huvudsak trapphusens marginella utskjutning och 

markbeläggningen söks den regelbundna gränden och innergårdarna 

upplevas som mer böljande och levande. “Huvudfasaderna” i det här 

projektet som är av störst vikt, är de innersta fasaderna i kortsidorna 

av innergården (centrumfasaden i det tekniska snittet), eftersom de är 

fasaderna som man ser som centrum. Dessa har därför fått lite mer krut 

så att säga, för att ornamenten sedan avtar i koncentration ju längre man 

rör sig från dem.  För att kombinera önskan att använda existerande 

ornament med oviljan att endast kopiera, har jag utgått från några 

existerande ornament jag kom över, som sedan förenklas ju längre från 

huvudfasaden man kommer. Färgkonceptet har jag också sökt använda, 

med en putsfärg  på ett hus på Östermalm som bas.

Ornament jag utgick från
ur “Förlagor för fasadkomposition” 
av Johan Mårtelius och Fredric 
Bedoire 
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Modellfoto

Tyresö Gymnasium, omgiven av trädMellan de två huvudbyggnaderna En av de mindre innergårdarna

Norra ingången

Orienterande situationsplan 1:100 000

Situationsplan i tyresö 1:20 000
Skolan ligger ganska nära Tyresö centrum fågelvägen, men alla träd gör 
att man känner sig mitt i en skog


