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BARA BOSTÄDER 
 
Placerat mellan Bollmora flerbostadshus och den gamla 
landsvägen breder Tyresö gymnasium ut sig. Vår ingång blir 
att riva skolan, materialet ʼkremerasʼ till tegelkross och sprids i 
en röd löparbana längs den befintliga landsvägen, att tillåtas 
glömma för att senare minnas. Gymnasiet förstås som en del av 
det befintliga landskapet, det ändrar bara form och byter 
plats. 
 
Vad händer när man släcker ett lager i AutoCad? 
Det närvarar i sin frånvaro. Djup genom lager. Gestaltat i 
platsmodell- höjdkurvor, vägar och fält, blir det tydligt att de 
separerade lagrerna inte går att särskilja. Konstruktionen är 
närvarande i såväl landskap som byggd miljö. 
 
Error- går det att separera det byggda från det byggda? 
 
Samspel och motsättning- relation och konflikt eller inget av 
dera alt båda samtidigt. Projektet berör teman som samarbete, 
representation och (klurar på saken…) Vad blir det tredje? 
 
Teman ---> Det platsspecifika, idéen om det konstruerade. 
Berättelse och historia.  

HOUSING TYRESÖ 
 
Between Bollmora social housing complex and the old highroad one 
find Tyresö gymnasium. Our starting point is to demolish the school, 
“cremate” its material in to brick-ash and spread it as a red running 
track along the existing highroad, permission to forget in order to 
remember. The gymnasium is understood as part of the existing 
landscape, it only changes form and place. 
 
What happens if you turn off a layer in AutoCad? 
Presence through absence. Depth through layers. Represented in site 
model- terrain, roads and fields, it becomes clear that the separated 
layers cannot be distinguished from one another.  The constructed 
nature is present, in the landscape as well as the built environment. 
 
Default- is it possible to separate the built from the built? 
 
Interplay and opposition, relation and conflict or neither one, 
alternative both at once. The project touches upon themes such as 
collaboration, representation and (thinking about it…) what will the 
third become? 
 
Themes –> The site-specific, the idea of the natural and the idea of the 
constructed. History and fiction.  
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01 Uppsatsämnen; Platon, Aldo Rossi, Sigurd Lewerentz

02 Platsbesök; Tyresö gymnasium och Tyresö centrum

03 Fibonaccis talserie

04 Agora

06 Boy and Girl 2007, Goshka Macuga

07 Kunsthalle Bern 1992, Micheal Asher

08 Robert Smithson, Spiral Jetty, landart (tankar om ett återupptäckande)

09 Aldo Rossi bland pelare i Grekland

10 Fibonacci-experiment

11 Pixel-experiment

12 Röd ram tittar ut, cyan ram tittar in

13 Pixel - superkonkret och superabstrakt - visar allt inzoomat och anonymitet 

14 Ritning i cad med gyllene snittet - självpåtaget regelsystem och att bryta genom förskjutningar 

15 Djup genom lager utan kärna

16 Pixel-experiment nr 2 photoshop

17 Studiebesök La Fondation Suisse och La Maison du Brésil - Cité Internationale Universitaire de Paris - Le Corbusier

18 Agora

19 Stoa

20 Studiebesök St Görans gymnasium och radhus i Bagarmossen Leoni Gisendorf, Markuskyrkan S. Lewerentz, 

Skogskyrkogården S. Lewerentz

21 Fibonacci - tegelstel - struktur

22 Balkongställning konstruktion - byggställning - bult

23 Höjdkurva nr 43 - utformning av landskap

00 Det borttagna gymnasiets placering i landskapet

01 “Kremerat” till tegelkross somsprids i den befintliga landsvägen

02 Situationsplan 1:400

03 Tre flerbostadshus, tre situationer

04 Hus A; placerat i skogsdungen i nordvästlig riktning

05 Hus B; placerad med den större öppningen över den befintliga gångvägen och 
intill den södra fonden vid bottenplattan

06 Hus C; placerad mot bottenplattan som skjuter upp 2 meter mot ryggen av fasaden

Jorden väller in, fundamenten skjuts ut

07 Bostadshusen öppnar sig mot den befintliga fotbollsplanen; en bakgård och en scen

08 En fyrfilad löparbana läggs längs med planens innerkant och skapar i mitten en plan, 45x60 meter

09 Utför löparbanorna är läktaren placerad med ryggen mot husen och vänd mot tegelkrossbanan

10 Det rivna gymnasiet lämnar ett tomrum och en bottenplatta på platsen 

11 Marken skjuts bak bakom hus C, hålls på plats av bottenplattan som blir en ny 
plan yta, horisontellt och vertikalt, likt en stor sockel i landskapet

12 Söder om den uppbyggda marken står den befintliga gymnastiksalen kvar

13 Parkeringen

14 Bilvägen

15 Busshållsplatsen

16 Den dramatiska skogsslingan

17 Som viker av och ner i diket

18 Sockel i landskapet

19 Axonometri - skala 1:100
Sedd underifrån; jorden tränger in bland pelare och förvaringsutrymmen

20 Planritningar - skala 1:200

21 Sektioner - skala 1:200

22 Fasad - skala 1:200

23 Sektion/konstruktion - skala 1:50

24 Detalj plan/sektion - skala 1:20

25 Axonometri - skala 1:100
Sedd ovanifrån; golvet från trapphusen flyter över duschutrymmen och senare köket

26 Lägenhetsplan skala - 1:100
På varje plan finns fyra lägenheter, två större och två mindre. Lägenheterna följer
talserien 8/13 med boytorna 104kvm/64kvm/24kvm

27 Process

28 Piet Oudolf; inbjuden gäst för gestaltning av landskap på angiven tomt

29 Konceptmodell - skala 1:100

30 Situationsmodell - skala 1:500
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Maj K-server Kritik 

Vägg och tak
e. 4mm plåt

f. 20 mm render

g. 100x200 mm tegelsten

h. 30 mm tomrum

i. 120 mm isolering

j. 100x200mm tegelsten 

k.15 mm gips

l. Fönsterbräda och ställning

m. 50 mm skiva

n. 100 mm(diameter) stålrör

o. skruv

p.förstärkning

Möte med mark ---> pelare i mark

a. 300 mm betong

b. gravel

c. dräneringsrör

d. 4mm geotextil

21

23

24
25

26

27

b

c

d

e

f



10

07

A

B

11

12

13

15

00

b

1

08
09

18

16
17

C

April

Plan 0
Förrådsutrymmen, tvättstuga, trappuppgång.

Plan 0,5
Avsatsplan trappa.

Plan 1
Lägenheter

Plan 1,5
Avsatsplan trappa

Plan 2 
Lägenheter
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