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The Triple Hybrid”
”
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Byggnaden sedd från Ringvägen med entréer till restaurang, 
take away-lucka, dansstudio och personalingångar. 



I mötet mellan tågspåren över Årstabron och Tantolundens sydöstra 
hörn skymtar en ny volym som med spänger och trappor bryter 
den tidigare så enformiga sträckan längs Ringvägen. En lek med 
det klassiska kvarterets form har gett upphov till en byggnad som 
inrymmer förskola såväl som restaurang och dansstudio. Funktioner 
i huset delas mellan verksamheterna men dess fasader skiljer på 
vem som hör hemma var. Mot gatan är byggnaden publik, men till det 
inre gårdsrummet har bara barn och föräldrar tillträde. Byggnaden 
hanterar höjdskillnader, stora trafikflöden och höga ljudnivåer. 
Tillsammans med den Ekermanska gården definerar den också 
parkrummets gräns. Därmed har en hybridbyggnad tagit plats på en 
hybridplats.
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Barnens verksamhet nås från den kringbyggda gården. Skillnaden mellan byggnadens 
två skilda sidor uttrycks i fasaden. Mot gatan är byggnaden klädd i cortén. Runt innergård byter 
den material till tegel men håller sig inom samma färgskala.

Orienteringsplan Södermalm 1:10 000
(Original 1:3000)
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BAKGRUND/KONTEXT
Sedan ett antal år tillbaka väljer allt fler att bo 
med barn i innerstan. Trenden att flytta ut ur 
stadskärnan när man får barn har vänt vilket 
skapar tryck på staden att möta behovet 
av långt fler förskoleplatser. Den vanligaste 
lösningen har blivit paviljonger med tillfälligt 
bygglov. Antalet moduler anpassas efter 
behov och kan snabbt monteras och börja 
nyttjas. Med den flexibla möjligheten tycks 
barackerna ha kommit för att stanna och blir 
oftas något helt annat än den provisoriska 
lösning de en gång var ämnade för. 

En annan genväg är större barngrupper 
och avdelningar med blandade åldrar 
där personalen kan ägna den mesta av 
sin uppmärksamhet åt de minsta barnen. 
Ytterligare en utmaning som förskolan står 
inför är situationen kring mat. Den körs ofta 
ut från storkök och levereras i värmelådor. 
Det fungerar förvisso men förståelsen för 
var mat kommer ifrån och hur den tillagas är 
frånvarande. 
Utöver detta är förskolan ofta en helt 
sluten enhet där lokalerna står tomma efter 
stängningstid.

Briefen till projektet innefattar att rita en mixed 
use-byggnad som inrymmer en förskola för 
130 barn i kombination med en restaurang, 
vars kök delas med förskolan samt en 
dansstudio som dagtid nyttjas av förskolan. 
Min avsikt har varit att svara mot ovanstående 
behov genom en byggnad som är anpassad 
för dess användare, som är platsspecifik och 
bär en stark formidé.

FRÅGESTÄLLNINGAR
Tomten, med sitt parkläge bjuder på 
utmaningar som nivåskillnader, trafikfaror och 
hög ljudnivå. Dessutom ligger den i ansluning 
till den K-märkta Ekermanska gården.         
Byggnaden i sig inrymmer flera olika 
verksamheter och användare. Med detta som 
bakgrund; Hur kan hybridbyggnaden på 
bästa sätt utformas på sin hybridtomt?

Att flera funktioner delas mellan olika 
verksamheter är själva kärnan i projeketet. 
Samutnyttjandet är det som gör konceptet 
realistiskt. Att dela funktioner är en sak men 
att blanda användarna är en annan. Min åsikt 
är att verksamheterna ska separeras fysiskt 
men inte nödvändigtvis visuellt.
Hur kan funktionerna samutnyttjas men 
verksamhetena skiljas åt på bästa sätt 
utifrån användarnas behov?

FÖRSKOLA,RESTAURANG OCH DANS
Köket i byggnaden servar både 
restaurangens matsal, barnens måltider 
och en take away-lucka där man kan ta 
med sig middag. Funktioner och flöden 
på arbetsgolvet är direkt kopplade till att 
köket servar i tre riktningar. Med en självklar 
placering på gatuplan kan restaurangen ta 
emot varuleveranser, lämna ut mat i lucka och 
servera en matsal på vardera sida om köket.

Förskolan är vanligtvis en sluten enhet som 
stängs när barnen gått hem. Den blir en 
outnyttjad resurs som kan tjäna flera syften. 
I byggnaden kommer därför barnens stora 
leksalar att nyttjas som danslokaler kvällstid. 
Med egen entré från gatan  berörs aldrig 
barnens mer privata utrymmen inne på 
avdelningarna. 

Byggnadens program är utformat helt 
på barnens villkor och förutsättningar. 
Småbarnsavdelningar är placerade på 
bottenvåningen och har den lättaste 
kommunikationen med danssalarna och 
gården. Större barn har bättre rörlighet och 
kan lättare ta sig upp och ner i trappor, därför 
placeras de större barnens avdelningar 
på övervåningen. De större barnen har en 
gemensam matsal som också ligger på 
övervåningen i anslutning till köket medan 
småbarnen äter på respektive avdelning.

Detta innebär att funktionerna delas men att 
barnen aldrig blandas med utomstående. 
Det är lätt att gilla tanken på att blanda 
gamla med barn, eller att låta barnen vara 
med och arbeta i köket men det innebär 
ofta säkerhetsrisker. Barn har andra 
förutsättningar och tempo än vuxna och 
verksamhetssepareringen är en del av 
projeketet för att värna barnens integritet.

MEN VAD ÄR DET HÄR FÖR PLATS 
EGENTLIGEN?
Att bygga i parken är kontroversiellt och 
bör ifrågasättas. För att byggnaden ska 
bli existensberättigad måste den återföra 
något till platsen. I nuläget är den dock svår 
att använda eftersom man inte riktigt vet 
om det är en del av parken eller en del av 
gatan. Byggnaden får därför som uppgift att 
tydliggöra platsen. 

Volymen kommer sträva efter att uppfylla tre 
förbättringar:
1. Att genom en omfamnande rörelse låta 
byggnaden bilda en trygg och avskärmad  
innergård för barnen.
2. Med publika verksamheter längs 
Ringvägen bli en destination istället för en 
passage.
3. Med en förlängning av Ekermanska 
gårdens riktning definera parkrummets gräns.

FÖRSKOLA+
Inom uppgiftens ramar ryms 
förskoleverksamhet för 130 barn fördelade 
på 8 avdelningar. Per två avdelningar delas 
kapp- och badrum samt ateljé. Till förskolans 
verksamhet hör också personal samt 
förrådsutrymmen.

+restaurang
  Storkök om 115 kvm används både till 
förskolans måltider
  och restaurangens gäster, samt take away-
funktion.
+dansstudio
  Två salar om 100 kvm vardera disponeras 
kvällstid för
  danskurser. Dagtid används de av barnen.

Avdelningar förskola
8 st hemviste
8 st litet rum
4 st kapprum
4 st groventré
4 st skötrum
4 st delad ateljé
1 st matsal för större barn

Gemensamt förskola och dans
2 st lekhallar/sanssalar, del av 

Personal förskola
1 st personalrum
1 st dokumentationsrum med 
expeditionsfunktion
3 st samtalsrum/vilrum
1 st Entré med plats för omklädn, och skåp
1 st wc med dusch i personaldel
4 st personal wc (ute i verksamheten)

+Restaurang
1 st varuintag
1 st kontor/skrivplats
1 st kylrum
1 st frysrum
1 st torrvaror
1 st renseri
1 st kök
1 diskrum
1 st omklädning med dusch och wc
1 st städ
1 st vagnuppställning
1 st take away-utlämning

1 st gästentré, restaurang
1 st matsal med bar
3 st wc

+Dansstudio
2 st dansstudio
2 st omklädning med tre duschar och wc
1 st förråd
1 st administration delas med förskola

Övriga funktioner
1 st städ med tvätt
4 st förråd

Total proglamlagd area
Kommunikationer, trappor, hissar
Totalt BRA

Ytor kvm
38 
12
25
12
16,5
50
52

Gemensamt f+d
100

Personal förskola
36
19

13/13/8
20
4,5
1,5

+Restaurang
7
2
4,5
4,5 
4,5
5
50
12
8
3
8
5

10
86, (64 matplatser)
12

+Dansstudio
100
28
20
8

Övriga funktioner
25
20/20/12/11

1572
174
1746

VERKSAMHETEN 
Avdelningarnas ytor har olika nivåer, en 
artificiell topografi som definerar funktioner 
utan avgränsande väggar. Höjdskillnader 
tillsammans med färgkodade golv och 
öppningar tydliggör vilken yta som 
representerar vad. Principen är min tolkning 
av Reggio Emilia-pedagogikens idéer kring 
det fysiska rummet, vilken har fungerat som 
ett extra lager i utformningen av förskolan.

Denna pedagogiska filosofi har sitt ursprung 
i staden Reggio Emilia i norra Italiens 
efterkrigstid och implemenateras till stor 
del i läroplanen för den svenska förskolan. 
De rumsliga idéerna kan sammanfattas i 
nedanstående punkter:

Förskolan i samhället
Förskolan ska samspela med sin omgivning 
och vara en del av livet runt omkring. Den ska 
kunna användas utanför skoltid till exempel 
för fester och föräldramöten. Det ska finnas 
fysisk eller visuell kontakt till omgiviningen för 
att öka intryck och möjlighet att upptäcka.

Transparens och horisontalitet
Genomsikt mellan olika rum ger möjlighet att 
överskåda och bli medveten om vad som 
sker i intilliggande rum. I möjligaste mån ska 
förskolans program vara horisontellt för att 
undvika hierarkier. Alla ytor ska upplevas som 
viktiga och på så sätt ska demokrati främjas.

Torget
Torget, piazzan, är en stor central yta mot 
vilken de andra utrymmena vänder sig. Det 
har samma roll i förskolan som torget i en 
stad. I projeketet fungerar innergården som 
torg och ska främja barnens interaktion. 
Där finns inga ytor för distribution och 
kommunikation som traditionellt använts för 
att kontrollera och ordna barn. Även inuti 
byggnaden sker kommunikation med så få 
korridorer som möjligt, istället rör man sig 
igenom barnens rum.

Ateljéer
Verkstaden är ett rum där barnen arbetar 
med kreativitet. Där sker experiment och 
utforskande av olika material. På förskolan 
finns en ateljérista som leder och ansvarar 
för det kreativa arbetet. Hen arbetar med att 
stödja och dokumentera barnens kreativa 
process och lärande.

Kommunikation
Ateljeristan dokumenterar och sammanställer 
barnens arbete i ett dokumentationsrum. 
Väggarna inne i förskolan visar upp det 
barnen gör. Miljön ska spegla det som händer 
på förskolan.
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PLAN BOTTENVÅNING
SKALA 1:250 (ORIGINAL1:100)
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ELEVATION A
SKALA 1:250 (ORIGINAL 1:100)

REFERENSER

ELEVATION B
SKALA 1:500 (ORIGINAL 1:200)

ELEVATION C
SKALA 1:500 (ORIGINAL 1:200)

ELEVATION D
SKALA 1:500 (ORIGINAL 1:200)

SEKTIONSPERSPEKTIV A-A
SKALA 1:250 (ORIGINAL 1:100)

NIVÅER, TRAFIK OCH BULLER
I nordväst angränsar platsen till Tantolunden och möter 
den K-märkta Ekermanska malmgården. I öst sträcker sig 
Ringvägen förbi tomten. Mellan dem finns en nivåskillnad på 
tre meter. Tågspåren söder om tomten tillhör Sveriges mest 
belastade och flödet pågår dygnet runt. Tomten möter dem 
med ett stup. 

Många runda förskolor och skolor har 
byggts under senare år både i Sverige 
och utomlands. Anledningarna tycks vara 
vitt skilda och röra allt från flödeslogik och 
takparker till brandskydd.
Den samlande verkan bland de flesta 
runda förskolor är dock den kringbyggda 
gården som tar ner skalan och skapar en 
överskådlig miljö för barnen. Denna idé 
har jag tagit fasta på i mitt projekt.

Bilden visar förskolan Ugglan i Alby 
ritad av 
3dOarkitekter. Invigd 2010. Efter vågen 
av nedbrända förskolebaracker byggdes 
den här volymen som är näst intill omöjlig 
att tända på utifrån. Mot gården har 
byggnaden mjukare fasadmaterial.

Ett äldre exempel på rund skola med 
kringbyggd  gård är Balderskolan i 
Danderyd, ritad av Carl Nyrén, byggd 
1954.

Längs innergården finns en korridor som 
ger överblick och sammang.

OMAs “Kunsthal” i Rotterdam, 1992 
har inspirerat mitt projekt inte för någon 
specifik detalj utan snarare som fenomen. 
Byggnaden är en sann kameleont och 
upplevs helt olika beroende på var man 
ser den ifrån. Framförallt har den hjälpt 
mig tänka kring hur man kan hantera en 
komplex tomt.

Gordon Cullens bok “The Consice 
Townscape” har följt med under läsåret 
och guidat i olika sätt att möta och uppleva 
platser.  Det har varit en vägledning att 
förhålla sig till, utifrån tomtens speciella 
läge.
Med en bro eller spång som leder till 
entrén skapas en speciell känsla. Ett slags 
“hereness and thereness”. Besökaren 
som går in i byggnaden upplever på håll; 
nu serjag byggnaden, nu närmar jag mig 
byggnaden, nu går jag in i byggnaden, nu 
är jag i byggnaden.

Exemplen på spänger  till entré är många 
men just denna bild är från en byggnad i 
Venice, Kalifornien av Sebastian Mariscal 
och Jeff Svitak. BYGGNADENS LOGIK

Entréer till personal i förskola och kök är placerade längs 
Ringvägen. Detsamma gäller besökare till restaurangen, 
varuleveranser, takeaway-kunder och danselever. 
Barnens entréer är placerade på den lugnare gården.

Fasaden mot gatan är klädd i cortén, en vacker fond mot parkens 
växtlighet. Materialet följer byggnadens rundning och sluter även 
taket. Mot gården mjukas fasaden upp i tegel som fortsätter ner på 
gångbanan. Tegelreferensen kommer från en byggnad på Årsta torg 
ritad av Erik och Tore Ahlsén under 50-talet. De har använt olikfärgade 
fogar för att få en levande yta. Jag har använt mig av deras metod men 
arbetat med ett rapporterat mönster.

GEMENSAM LINJE MOT PARKEN
Den Ekermanska gården har hängt med sen 1600-talet och 
omdaningarna har varit hårda mot den lilla längan. Ytan innanför 
gränden har blivit till en restplats som är svår att använda. Här 
vill ingen äta sin picnicmacka. Tillsammans med Ekermanska 
definerar byggnaden nu var parken börjar.
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PLAN ETT, GATUPLAN
SKALA 1:500 (ORIGINAL 1:200)
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VERKSAMHETSSEPARERING OCH RÖRELSESCHEMA
I KÖK OCH DANSSALAR

Barn
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Personal
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Avfall
Danselever

Personal



TEKNISKT SNITT MED PERSPEKTIV B-B
SKALA 1:50 (ORIGINAL 1:20)

TAK
Cortén 5mm
Läkt 30mm
Takpapp 2mm
Plywood 19mm
Luftspalt 45mm
Vindskydd, folie 1mm
Isolering, stenull 400mm
Massivträ, KL 120mm

YTTERVÄGG
Cortén 5mm
Luftspalt, läkt 40mm
Vindskydd 1mm
Isolering, stenull 200mm
Massivträ, KL 120mm

YTTERVÄGG
Tegel 70mm
Fingersplat, läkt 40mm
Isolering, stenull 200mm
Massivträ, KL 120mm

NEDRE BJÄLKLAG
Massivträ, KL 120mm
Luftspalt 50mm
Isolering 120mm
Stapelfiber

ÖVRE BJÄLKLAG
Massivträ, KL 120mm
Luftspalt 50mm
Isolering, stenull 150mm
Stapelfiber 0,2mm
Läkt 32x45


