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”Bevara, Bygga om & Bygga till”

”Preserve, Rebuild & Expand”



DEL 1. MUREN

Tolkning av  den existerande byggnaden. 
Tyresö Gymnasium är komplex. Den är enorm. Det går inte att ta in byggnaden i sin helhet. Det är en 70tals skola med tegelfasasad 
och trädetaljer. Materalvalen är gedigna, tegel vittnar om stabilitet, långsiktighet och trä för in en mjukhet. Stora trapphus i betong 
ger intrycket av tyngd och många detaljer är både oväntade och genomtänkta. Kopplinged till naturen är synbar. Det finns redan från 
början en inbyggd flexibilitet med pelarstomme och gipsväggar.  För att bryta ned de stora ytorna finns innergårdar på 7x11 meter dit 
stora fönster vätter. Innergårdarna är vita och har träplanteringar. Skolan ligger vackert belägen mellan tallskog och små kullar. 



BAKGRUND

Mitt i projektet åkte jag till Hong Kong och blev förälskad. 
Eller... Jag blev sjuk, tyckte att gränderna luktade illa och blev 
trött av alla intryck. Men jag var helt plötsligt längre än alla an-
dra och det är något speciellt att kunna blicka över en hel folk-
massa. Jag blev tagen av staden. Hur den är byggd och hur den 
ser ut.  

Jag uppfattade Hong Kong som nästan historielös. Någon gång 
under mitten på 1900talet hade staden en ekonomisk boom och 
allt gammalt revs och byttes ut mot enorma skyskrapor. Allting 
står tätt, tätt och ser relativt likadant ut. Eftersom det mesta är 
byggt samtidigt har alla byggnader samma patina, samma lor-
tiga pastellfärger. Det är som att gå runt i en massa där alla de-
lar skyms av helheten. Jag faschinerades av hur man maximerat 
den yta som fanns tillgänglig och samtidigt lämnat vissa andra 
delar tomma. Dessa delar blev i sin tur inofficiella parker eller 
torg. Efter resan blev projektet starkt påverkat av vad jag varit 
med om. 

”Bevara, bygga om och bygga till” är ett försök  till att med 
andra metoder bygga om en existerande skolbyggnad till bostä-
der.  För det finns någonting fint i att se spår av historia runt-
omkring oss. Vad innebär det egentligen att riva bort fysiska 
minnena av en plats? Att ha kvar ett minne behöver inte betyda 
spara allt- kanske räcker det med att lämna kvar ett träd mitt i 
byggnaden eller bevara en mur med årtionden av skolklotter på 
för att införstådda känner igen sig. Att bygga nytt i en stad idag 
innebär att man måste ta ställning till vad som funnits på och 
runt platsen tidigare. Historian sätter ett ramverk för vad som 
kan komma därefter och byggnaden måste relatera till platsens 
begränsningar.

METOD

Projektet bygger på fasta regler, referenser och problemlösning. 
Efter att ha analyserat och inventerat olika värden i skolbygg-
naden väljer jag subjektivt ut några typiska delar som minne av 
vad som funnits innan, den yttre muren som stänger in kun-
skapen och den inre muren, innergårdarna som stänger in na-
turen. Jag väljer också att spara avtrycken av korridorerna mel-
lan dem. Tillsammans blir de ramar för projektet och runt dem 
har jag sparat, bevarat, byggt om och byggt till. Projektet är en 
blandning av nytt och gammalt där ytor påverkas av väder, vind, 
människans vardag och tiden. 

Resultatet blev en ”byggkloss” som bara kunnat bli till efter de 
satta ramarna. En byggkloss med flera boenden där plan-
lösningen möjliggör variation. Där hemmalivet sträcker sig 
även utanför boendets ramar. 

 

Tyresö Gymnasium. Projektet  uppdal A-D



Hong Kong
Utanför och innanför suddas ut. Stadsplaneringen är ständig, oväntad, organisk, svåröverblickbar. Spår av gammalt finns 
kvar och är minnen om händelser som redan passerat. Blandning av gammalt och nytt. Installationer spå ytterväggarna 
bildar mönster på fasaden. Hur materialen med åldern samspelar och blir någonting massivt. Maximering av yta.



Om en mur:
När man plockat ur allt bråte ur skolbyggnaden finns där kvar en mur.  En mur som stänger inne eller ute någonting
En skolas mur är dess ramverk och hela ens värld kommer fortsätta att relatera till den. Det är i skolan man har sina barn och 
ungdomsår, där man hittar sin identitet, blir till den man är tillsammans med andra. Bostadens mur och ramverk i sin tur stänger in 
ett område som lovas att vara ens eget. Dess väggar ger skydd mot väder, vind och andra. Där kan man förvara sitt liv, sina saker och 
sina fysiska minnen.  Utanför skolan och boendet sätter samhället upp ett ramverk där vi tillsammans skapas genom relationer och 
institutioner. Samhället ska ta hand om oss och få våra liv att fortgå smidigt vid sidan av andra. Murar finns överallt. 



Tegelfasaden sparas och blir som en mur runt projektet. Den ger en ålder 
och en historia. 

Innergårdarna blir naven i bostadskroppen. De blir samlings-platser,  
ljusinsläpp och torg.



Tegelvägg

Gamla fönster 

Putsvägg

Nytt fönster
står ut lite från väggen

Igensatt fönster.
Där de gamla fönstrena inte passar 
med planlösningen.

Nytt fönster och enkeldörr

Dörr blir till fönster.
Där de gamla dörren inte passar 
med planlösningen.

Nytt fönster och dubbeldörr

Hur  sparade delar kan bevaras och byggas om efter sin nya funktion



DEL 2  BOSTADEN

När man bygger större bostadsprojekt planerar man vilka man vill ska 

flytta in i området och bygger anpassat efter dem, till skillnad från hur det 

blir när städer växer efter behov. Behovet av bostäder och vilka man vill 

ska flytta in är inte samma sak.  Därför bestämmer även jag min målgrupp 

och hur jag vill att folk ska bo. Jag vill bygga för att växa och därför bygger 

jag ettor, tvåor och femmor för varierat boende.

Man kan dra nytta av att bo nära andra och jag vill underlätta socialisering 

grannar emellan genom att planera ytor med personliga inslag där det är 

lätt att umgås, såsom loftgångar och innergårdar. Kommunikationsytor 

blir någonting mer än bara transportsträckor, de blir till mötesplatser som 

suddar ut gränsen mellan mitt och ditt, inne och ute.  De sparade delarna 

gör att det uppstår problem med att få in ljus och därför gör jag enkla 

flexibla lägenheter med mycket luft och öppnar upp mot innergårdarna. 
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DEL 3. SAMHÄLLET

Varför vill man bo tillsammans? Jag tänker ofta att det handlar 

om närhet. Närhet till andra människor, till kommunikationer, 

till kultur, till jobb. Men även om man bor i en stad har man 

ofta inte de presmisserna i närheten av sig.  Allt det allra bästa 

centraliseras till centrum och där bor man inte. Dessutom finns 

det en trygghet att bo nära andra människor.  

När reglerna och muren gjort sitt fann jag att jag en repeterande 

huskropp. När jag lät den slippa lös från begränsningarna, mu-

ren- vad händer då? Och vad händer om den utökas till någon-

ting stort, som trycks ut över en större yta?

Mitt bostadsområde innehåller en flexibilitet, möjlighet till att 

ha olika verksamheter på olika plan. Vissa enklaver kan vara 

bostäder, andra kan vara gemensamma lokaler osv. I varje hus-

kropp ritar jag in en yta som kan vara vad man vill, ett dagis, ett 

bibliotek, en skomakare, en liten affär, eller lägenhet. Jag tänker 

också att alla lägenheter lika gärna kan vara butiker, för att byga 

in den närheten man eftersträvar och göra områdena minre 

uppdelade efter kategorier. 

Kvarterstad
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