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LÄRANDEMÅL

- Studenten skall kunna hantera ett komplext 
program av en byggnad och utveckla det till ett 
genomarbetat arkitektoniskt projekt som står 
i relation till byggnadens och den omgivande 
miljöns behov och förutsättningar. - Studenten 
skall kunna redovisa byggnadens tredimensionella 
uppbyggnad och förhållningssätt i relation till 
terräng/omgivande landskaps- eller stadsmiljö.

- Studenten skall visa en förståelse för byggtekniska 
system och bearbeta olika arkitektoniska och 
tekniska aspekter av en viss komplexitet och 
syntetisera dem till en arkitektonisk helhet.

- Studenten skall kunna diskutera och 
argumentera för ställningstaganden i sitt projekt 
och kunna beskriva det utifrån de grundläggande 
begreppen från årskurs 1-3 och redovisa och 
kunna behärska nödvändiga digitala/analoga 
verktyg och redovisningsteknik.

KURSENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Med bakgrund av de tidigare urbana projekten 
i olika skalor fokuserar kursen på uppgiften 
att utveckla och presentera ett genomarbetat 
komplext byggnadsprojekt. 

Uppgiften innefattar att tolka programmets 
potential och utveckla dess funktionella 
organisation till en arkitektonisk gestaltad helhet. 
Kursen jobbar med en fördjupad förståelse 
för den specifika byggnadstypens funktion, 
organisation, teknik och rumsgestaltning. 
Relationen till den lokala platsens förutsättningar 
gällande omgivande miljö/terräng, ekologi, 
mm. skall hanteras i kursen. Byggnadstypens 
specifika tekniska krav skall uppmärksammas 
och utvecklas i övningsprojektet.

ÅRETS UPPLÄGG

Studenten väljer bland 4 olika projekt (undantag 
de studenterna som har godkänds av examinator 
att ha egen upplägg). Desa är:

1. Bostäder Tyresö
2. Konstmuseum i Uppsala
3. Förskola + 
4. Badhus vid Västertorp



Den valda uppgiften

FÖRSKOLA +

Uppgiften syftat till att ge ett planunderlag för en ny 
förskola. Förskoleverksamheten ska kompletteras 
med fera funktioner för att harmoniera både med 
det urbana sammanhanget så väl som de sociala 
förutsättningarna. För att detaljplanen ska kunna 
ändras måste platsen detaljstuderas vilket avses 
med uppgiften, en förskola + i Tantolunden.

hållbarhet, social och ekonomisk
Behovet av barnomsorg är stort i ett av Sveriges 
absolut barnrikaste områden. Läget på den 
föreslagna platsen ställer höga krav. Förskolan 
ska vara en integrerad del av en expanderande 
stad. Parkmarken är eftertraktad både för 
invånarna som park men även för exploatören 
som ny kvartersmark för bostäder. Buller kommer 
från bilarna på Ringvägen och från tågen på 
spårområdet. Att kombinera verksamheten med 
andra funktioner än dagisverksamhet mellan 7-16 
ger förutsättningar att:

-ge platsen en vidare mening än bara vara ännu 
ett dagis
-dubbelutnyttjande av lokaler sparar resurser 
både fysiskt och ekonomiskt
-knyta ihop aktiviteter som stärker och underlättar 
för de nya medborgaranas familjer

Därför syftar programmet till att den ordinarie 
dagverksamheten ska leva i symbios med en 
dansstudio och en restaurang. 

FÖRSKOLAN

Ofta ställs extrema krav på att förskolor ska vara 
yteffektiva av ekonomiska skäl. Detta är något 
man måste förhålla sig till både positivt och 
negativt. Som arkitekt ges man då möjligheten 
att utveckla och effektivisera en verksamhet. 
Å andra sidan, att göra generella och rymliga 
lokaler som fungerar över tid och därmed ge 
förutsättningar till olika pedagogiska ingångar kan 
vara samhällsekonomiskt försvarbart. Om inte 
omedelbart i alla fall sett över tid. Således ska 
lokalprogrammet nedan ses som ett material att 
utgå ifrån. Antal rum och storlekar bör övervägas 
och anpassats till varje unik lösning. Hur kan rum 
och utrymmen kombineras och ge samverkande 
effekter? Dock bör den totala arean hållas!

Gård ingår i projektet men hur man väljer att 
förhålla sig är relativt fritt. Före generellt innehåll 
kan man utgå från det separata lokalprogrammet 
(separat fl). Platsen ger speciella förutsättningar 
och de bör beaktas.

Funktioner och inredning som förväntas 
inrymmas i byggnaden beskrivs i det separata 
lokalprogrammet. Det programmet togs fram för 
ge så små areor som möjligt men ändå kunna 
fungera väl. Den bifogade illustrationen syftar till 
att förtydliga texten men utgör på inget sätt ett 
gestaltningsunderlag.

+ DANSSTUDIO

Behovet av rörelse och kroppskontroll är stort 
genom hela grundskolan och livet. Här kan man 
på ett naturligt sätt introducera de allra yngsta i en 
verksamhet som kan fortgå långt upp i åldrarna. 
Det fnns många belägg för att dans och rörelse 
har positiv inverkan på barns utveckling.

+ LAGAD MAT

Mat orsakar ofta stress och kan vara svårt att 
få bra rutiner kring. Genom att erbjuda bra och 
hälsosam mat till förskolans familjer, så väl som 
till stadens övriga invånare, kan detta förebyggas. 
Maten kan till exempel hämtas för ätas hemma 
alternativt ges möjlighet till förtäring direkt på 
plats likt en mer traditionell restaurang. Köket, 
som är en förhållandevis stor del av en förskola, 
får förutsättningar att vara i drift hela dagen istället 
för bara halva som sker normalt.

SYNERGIER = MERVÄRDE

Med rätt utformning kommer byggnaden kunna 
vara tillgänglig och i bruk från tidig morgon till sen 
kväll då köket stänger och de sista, kanske lite äldre, 
dansarna går hem. Här kan även det ekonomiska 
mervärdet generera bättre förutsättningar att 
bedriva pedagogisk verksamhet så väl som en 
social arena för barn och föräldrar relativt fri från 
kommersiell inblandning.



DET ÄR OK ATT SLÅ SIG...

...så länge man inte skadar sig allvarligt. Idag är vi 
så upptagna med att skydda våra barn från “faror” 
att vi nästan klär in dem och allt runt omkring dem 
i bomull. Vi bygger upp en alldeles för trygg värld 
för barnen, men till vilken nytta? Förr eller senare 
måste de konfrontera den hårda verkligheten.

Den goda avsikten att hålla sina barn trygga är 
en självklarighet, men en överdriven trygghet kan 
leda till negativa konsekvenser, så som en yngre 
generation som inte kan hantera den stressiga 
verkligheten på ett sunt sätt. 

Som föräldrar och förebilder för de barn som ska 
växa upp och så småningom stå på sina egna 
ben - Håll ett öga på dem men låt dem slå sig!

EN SYMBOLISK BYGGNAD

Att placera sina barn under en högtrafikerad bro 
är inte vad en beskyddande och ansvarstagande 
normalt  förälder vill göra. Just därför valde jag 
denna plats för att utmana våra förutfattade 
tankar om var man kan tänka sig placera sina 
barn. Byggnaden är placerad i en tuff miljö, vilket 
också speglas i dess råa fasad i kortenplåt. På 
en symbolisk nivå signalerar denna byggnad och 
miljö att världen är en tuff plats att leva i, samtidigt 
som den slitstarka kortenplåten skyddar barnen. 
Utformandet av byggnadens innre erbjuder 

ytterligare en kontrasterande effekt, där mjuka, 
varma material av furuträ används för att skapa 
trivsel och glädje.

Programmen delas upp i två våningar. Bottenplanet 
ägnas enbart åt förskoleverksamhet medan 
övervåningen programmeras med restaurang och 
dansstudio. En bit av trottoaren från Liljeholmsbron 
sänks för att angöra ett nytt stråk som binder 
samman Hornstull och strandpromenaden som 
även blir entré för restaurangen och dansstudion 
på andra våningen.

FÖRSKOLAN

När man går in genom gården till förskolan på 
bottenvåningen kommer man in i grovhallen där 
barnen tvättar sina händer och hänger av sig sina 
ytterkläder. Efter det kan barnen förflytta sig in 
till hemvisterna eller ljusgården. Det kommer att 
gå fler barngrupper per hemviste då dessa delas 
upp med hjälp av mobila enheter. Dessa enheter 
är tillräckligt höga för att barnet ska skärmas av 
i sin egen del, samtidigt som pedagogerna har 
möjlighet till uppsyn över hela rummet. Fönster 
finns strategiskt placerade lite varstans i rummen 
för att ge pedagogerna möjlighet till uppsyn 
över barnen, även om de vistas i ett annat rum. 
Ljusgården är en vinterträdgård som ger barnen 
större ytor att springa och leka på, samtidigt som 
den befintliga brostrukturen ger upphov till mindre 
och lugnare rum.

RESTAURANGEN

Restaurangen är en egen separat del i 
husets västra hörn, precis över storköket i 
bottenplan. Maten skickas smidigt upp med 
mathiss och gästerna serveras med samma 
mat som barnen. 

DANSSTUDION

Inne i byggnaden finns förutom dans möjlighet 
för ombyte, dusch samt generösa ytor att umgås 
på. De tre dansstudiorna är riktade ut mot 
Tantolunden och får rikligt med sol genom de 
stora glaspartierna.

Förutom dessa tre huvudprogram finns även rum 
för administrativ personal, vilka är placerade på 
både botten- och övervåning.

Projektinledning



Platsen idag



Nyfikna, spralliga och har hela livet framför sig. Barnen 
är vår framtid och behöver stöd i sin utveckling mot en 
vuxen människa. 

Byggnaden är utformad för att maximera möjligheterna 
för barnen att hitta något spännande och utforska. 
Barnen finner sig i flera olika miljöer av olika storlek och 
karaktär för både mer aktiva såväl som lugnare aktiviteter. 
Några exempel på rum är den stora ljusgården och 
danssalarna som uppmuntrar till rörelse, samt små vrån 
som bibliotek och mysiga hörnor för lugnare aktiviteter.

BARN 0-6

Förskoleläraren har förmodligen det största ansvaret 
gällande människans framtid. Som pedagog ser man 
till att barnen får en trivsam och stimmulerande dag på 
förskolan. 

Byggnaden är utformad för att ge pedagogerna maximal 
översikt på barnen. Genom interiöra fönster mellan olika 
rum skapar man möjlighet för en pedagog att hålla koll 
på barn i flera rum samtidigt. Förskolelärarna har även 
sina egna rum att vistas i för att kunna koppla av och vila.

FÖRSKOLELÄRARE
En hälsosam matvana är viktigt del för en hög livskvalitet. 
Som kock och serveringspersonal krävs det noga 
planering för att se till att gästerna som serveras får i 
sig tillräckligt med näring för att utvecklas och klara av 
dagen.

Byggnaden ger kockarna möjlighet att kunna jobba på 
generösa ytor i storköket. Under rasterna har både kock 
och serveringspersonal möjlighet att vila i en egen lokal 
tillsammans med administrativ personal.

KOCKAR OCH SERVERINGSPERSONAL

Den administrativa personalen krävs för att den dagliga 
driften av byggnaden ska fungera. Dessa personer 
underlättar även för de andra att fokusera på sina 
egna ansvarsområden genom att hjälpa dem med de 
administrativa delarna.

Byggnaden ger den administrativa personalen möjlighet 
att arbeta flexibelt på båda våningarna i varierande 
miljöer. De har även möjlighet att umgås med annan 
personal som kockar, servering och förskolelärarna då 
det finns ett gemensamt rum för vila och fika.

ADMINISTRATIV PERSONAL

Kring Hornstull finns flertalet kontor. Många lunchgäster 
väljer att ta en snabb måltid i trakterna medan andra 
föredrar att byta miljö och ta en längre lunch.

Genom att sänka den bakre delen av trottoaren på 
Liljeholmsbron underlättas det för restauranggästerna 
att komma till restaurangen.

RESTAURANGGÄSTER

De flesta dansare som brukar denna lokal kommer vara 
ungdomar som tränar i grupp eller enskilt efter skolan, 
antingen på kurs eller på privat bokad tid. Under dagarna 
hyrs lokalen ut till professionella dansare och lärare.

Byggnaden ger dess brukare stora möjligheter att 
träna med dess tre dansstudion på andra våningen. 
Dansstudion släpper in generöst med ljus genom dess 
stora fönster ut mot parken.

DANSARE

Brukaren



Barn kommer ihåg och representerar objekt i dess enklaste form, 
därav den enkla formen på huskropparna. Dessa skjuts under 
bron och anpassas efter den befintliga strukturen. För att minimera 
vibrationerna från stommarna som orsakas av trafiken ovan står 
huskropparna frikopplade från bron. Vilket även sänker bullernivån 
till en trivsam nivå.

HUSVOLYMER

För att skapa fler möjligheter för naturligt ljus att falla in i byggnaden 
skärs en fåra upp i mitten av den befintliga bron där det ej förekommer 
bärande strukturer.

LJUSINSLÄPP

För att hålla isär förskoleverksamheten med restaurang och 
dansstudion delas dessa aktiviteter upp i två våningar. Bottenvåningen 
har entré från parken och ägnas åt förskoleverksamhet. Medan 
övervåningen har sin entré via Liljeholmsbron för restaurang och 
dansstudio. Notera även att en ny trappa har byggts in som 
länkar samman övergången från Liljeholmsbron till den vackra 
strandpromenaden.

ENTRÉER

Idag står platsen under Liljeholmsbron förfallet och utnyttjas för 
det mesta som grovförvaring av byggmaterial. Öppningen under 
bron är riktad mot sydost vilket är en bra förutsättning för solljus. 
Idag krävs det att man går en liten omväg för att ta sig ner till 
strandpromenaden från Hornstull.

PLATSEN

Designprocess
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LILJEHOLMEN

Promenadstrecka från 
Hornstull T-Bana till 
förskola.

Promenadstrecka från Hornstull 
T-Bana till restaurang och 
dansstudio. Den nya trappan 
förbättrar även kopplingen till 
strandpromenaden

Transportvägen för fordon.

Liljeholmsbron, viktig infart 
till Stockholm City.

Tantolundens västra ände. 
Detta ger förskolebarnen 
närhet till grönska.

Byggnadens två fasader 
ligger i söderläge. Detta ger 
möjlighet för direkt solljus.

SÖDERMALM

HORNSTULL

GAMLA STAN

Situationsplan



Exteriör visualisering



Fasader

Fasad sydost

Fasad sydväst



Interiör visualisering - LjusgårdenInteriör visualisering - Danssalen

Interiör visualisering - Hemviste
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Arbetsprocess

Platsanalys (Detalj)

Loggbok & Brainstorm

Platsanalys (Generell)

Min arbetsprocess går ut på att jag strävar efter en sorts 
medvetenhet i hur jag tar mig ann utmaningen. Det 
handlar om att förstå platsen, dess förutsättningar och 
unika värde samtidigt som man måste förstå brukarens 
behov och önskemål.

Under arbetets gång jobbar jag parallellt med 
presentationsmaterial samtidigt som jag utvecklar 
och reviderar min design - Detta för att veta vad som 
behöver produceras för en effektiv presentation som 
kommunicerar idéen. 



Tekniska snitt

Presentation & Principer

Fasader & Principer

Reflektion & Principer



Presentation & Rendering

Presentation

Idéer & Manifest

Kontakt

För fler projekt och mer om mig finner ni på min hemsida 
Xinga.li. Jag nås även genom e-post på hello@xinga.li

Tack för er tid och vi hörs!


