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PÅ ANDRA SIDAN VATTNET
Byggnaden är formad för att ge barn och ungdomar utrymme att bearbeta och utforska komplexa frågor. En plats där det är möjligt att ta både trevande och våghalsiga steg 
utan att bli betraktad utifrån. Rummen är organiserade kring ett atrium där verksamheterna har visuell kontakt med varandra, från utsidan är endast kommunikationsytorna 
synliga. Passagerna, som bär på en historia av både snabb och långsam förflyttning, upphäver tiden och låter besökarna gå in i sin egen värld. Det långsmala atriet ger ljus 
åt olika rum. Där inne växer låga ormbunkar och det går endast att nå från insidan. Närmast entrén ligger en yta fylld med vatten. Vattenspegeln är synlig från alla tre 
våningsplan där det nedre planet befinner sig under ytan. Stilla och i rörelse bryter den ljuset på olika sätt. 

BEYOND THE WATER
The building is designed to give children space to process complex issues. A place formed to encourage new ways of expression, a possibility to explore without being seen from the 
outside. The rooms are organized around an atrium where studios have visual contact with each other, from the outside only the area for communication is visible. The passages 
carry a history of both fast and slow movement, where time cease to exist, and let the visitors enter their own world. The long, narrow atrium brings light into different rooms 
and can be reached from the inside. Near the entrance is an area filled with water. The water mirror is visible from all three floors where the bottom floor exists below the 
surface. Still and in motion the light breaks in different ways. 



Axonometri 1:4000 Älvsjö



Överst: Bränkytkasjön karta från 1906, Mitten:Söderort, Nerderst: Skolor i området
Top: Brännkyrkasjön map from 1906, Middle: south of Stockholm, Bottom: Schools in the area 



1:1000 Situationsplan
1:1000 Siteplan
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Vänster: Kommunikationsytor Höger: Rörelse
Left: Communication area Right: Movement



Skikt för skikt, uppifrån och ned, utifrån och in.

TAK

1.
- Lutning 1:50
- Zinkplåt 0.7mm, svetsad, fäst mot träreglar 
20 mm
- Strukturmatta
- Mineralull 125 mm
- Stålbalk I-profil, 400mm hög
- Isolering mellan stålbalkar
- Gipsskiva 12 mm

2.
Tak vid burspråk:
- Lutning 1:50
- Snedstag i stål, fästs i väggelement och stål-
profil
- Zinkplåt 0.7 mm, svetsad, fäst mot träreglar 
20 mm
- Strukturmatta
- Cellplast 75 mm
- Cellplast 125 mm
- Betong 50 mm

FÖNSTER

3.
- Träkarm, målad
- Fönsterbläck i zinkplåt
- Drevning med mineralull
- Fönsterbräda i sten

VÄGG

4.
Bärande yttervägg med plåtfasad:

- Sinuskorrugerad plåt, 0.8 mm, vertikal rikt-
ning
- Isolering 75 mm
- Isolering 125 mm
- Betong 200 mm

5.
Bärande yttervägg, betongelement:
- Räfflad betong, ljusblå, 75 mm
- Cellplast 125 mm
-  Betong 200 mm

6.
Innervägg:
- Gipsskiva 12 mm
- Träreglar 20 mm
- Betong 200 mm

7.
Akustisk innervägg:
- Gipsskiva 12 mm
- Minneralull 320 mm
- Aluminiumprofil, fästs med klammrar

BJÄLKLAG

7.
- Avjämningsmassa 20 mm
- Stegljudsmatta
- Håldäcksbjälklag 330 mm

8.
Bjälklag på våning 0 vilar på I-stålprofiler, 
800 mm

9.
Bjälklag på innergård:
- Stenplattor 20 mm
- Avjämningsmassa 20 mm
- Betong 20 mm
- Cellplast 125 mm
- Cellplast 75 mm
- Betong 200 mm

Mellan innergård och byggnad 200 mm släpp 
med infäst betongglas

DANSGOLV

10.
- Dansmatta
- Plywoodskiva 22 mm
- Träregel 19 mm
- Plywoodskiva 22 mm
- Träregel 19 mm
- Träkloss 15 mm

GRUND

11.
Platta på mark
- Fiberduk
- Dränerande skikt
- Cellplast, skarvar läggs omlott, 100 mm
- Platsgjuten betong 340 mm, vid klack 700 
mm
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Vänster: bärande system, Höger: tekniskt snitt 
Left: loadbearing structure Right: technical section



Överst: fasad väst, Nederst: fasad syd 
Top: west elevation Bottom: south elevation
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