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Jag har utgå   ifrån tomtens läge i ena änden 

av en långsmal park med villabebyggelse på 

bägge sidor. Jag vill förhindra a   byggnaden ska 

kännas som e   tvärt avslut på parklandskapet 

utan snarare upplevas som något som hänger 

samman med den och talar samma slingrande 

språk. På det sä  et hoppas jag också göra bygg-

naden mer inbjudande även för utomstående 

och uppmuntra  ll användning av exempelvis 

bibliotek och café vilka ve  er mot parken. 

Från det andra hållet ve  er byggnaden mot 

villakvarter och några lamellhus. I fram  den 

kommer en bilväg anläggas där den nuvarande 

gångvägen fi nns. Här kommer huvudentrén  ll 

byggnaden fi nnas på grund av angöringsskäl. 

Det är här bilar och bussar kan lämna av barn 

och det är de  a håll som riktar sig mot cen-

trum. Jag vill dock inte a   byggnaden ska stänga 

av denna riktning in i parken från bebyggelsen. 

Det fi nns en smitväg genom huvudentrén och 

ut i parken som allmänheten kan använda. Den-

na ligger inte i anslutning  ll några av barnens 

hemvister för a   de inte ska bli störda.

Tomtens förutsä  ningar



Skolan som en by med olika funk  oner och en bygata som binder dem 

samman. En tydlig logik med plats för olika slags rum som alla binds sam-

man av e   stort gemensamt utrymme.

Med utgångspunkt i forskning kring fysisk miljö i rela  on  ll mobb-

ning vill jag u  orma en skola som känns trygg. Både skolgården och 

inomhusmiljöerna bör vara lä  a a   överblicka. Undanskymda vrår bör 

undvikas. Korridorer och andra utrymmen ska vara lu  iga så a   elever 

inte behöver trängas då det kan leda  ll konfl ikter. Toale  erna bör inte 

vara utspridda utan samlade på e   ställe. Transparens är vik  gt såväl 

som rikligt med dagsljus, bra lu   och god akus  k. Jag har på grund av 

de  a slagit ihop allrum och kommunika  onsytor i en bred korridor där 

elever kan arbeta enskilt eller i grupp, förfl y  a sig  ll andra salar och 

umgås. Korridoren ve  er mot söder för a   koppla ihop umgängesy-

torna med parken. Klassrummen ve  er mot norr för a   undvika direkt 

solljus. 

På grund av vikten av transparens har jag valt e   pelar-bjälklagsystem 

som bärande konstruk  on. På det sä  et behöver inte väggarna vara 

bärande utan kan bestå  ll stor del av glas. 

Utrymmen som bibliotek, café, aula, administra  on, bild- och slöjdsal-

ar har jag placerat centralt i byggnaden för a   de ska kunna nås rela-

 vt fort av alla. Dessutom ska det vara lä   a   hi  a  ll dessa salar från 

huvudentrén då utomstående ska kunna använda dem  ll kvällskurser 

o.dyl.

Designprinciper



Klassrum i norrläge och umgängesytor i söderläge med 
koppling till parken. Entreér finns på lera ställen mot parken för 
att förstärka relationen mellan inne och ute. 

Skolan som en by med olika funktioner och en bygata som binder dem 
samman. En tydlig logik med plats för olika slags rum som alla binds samman 
av ett stort gemensamt utrymme. 

N

En byggnadsform som kan skapa y  re rum. Byggnaden ska inte stänga av 

parken på e   tvärt sä   utan fungera som en förhöjande faktor som kan 

ge utemiljön något posi  vt.

Klassrum i norrläge och umgängesytor i söderläge med 

koppling  ll parken. Entreér fi nns på lera ställen mot parken för a   

förstärka rela  onen mellan inne och ute.

Det ska gå a   röra sig över tomten och det ska vara tydligt a   man får 

göra det. Skolbarnen ska dock inte behöva störas av de  a och det ska 

kännas tryggt för dem a   vistas på skolgården. Skolgårdarna är vända mot 

parken för a   utny  ja söderläget och minimera ljudet mot villabebyg-

gelsen. Byggnadens slingrande kropp bildar två välvda gårdar i söderläge, 

en för de yngre och en för de äldre, och en mot norr vilken kan tjäna som 

entréplats, cykelparkering, trafi kangöring, vändplats, etc. På en stor skola 

kan det vara skönt för de olika åldrarna a   ha platser som är mer deras 

egna även om det inte måste vara förbjudet för dem a   utny  ja andra 

platser. 

Uterum
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F-3 4-6
Gemensamma 

utrymmen



D

D

E

E

Eleva  on EE

Eleva  on DD



Träslöjd

Hemkunskap

Soprum

Kylrum

Kök

Musik

Miniaula

A

A

B

B
C

C

Bo  enplan
1 10

15

N



Situa  onsplan
15

50

5

N



Sek  on AA
1:100

2 20
30



Sek  on BB
1:100

2 20
30



Sek  on CC
1:100

2 20
30







Husets träfasad är bestruken med 

trätjära vilken framställs genom torrd-

es  lla  on av trä som är rikt på kåda. 

Tjära fungerar bra som skydd mot vat-

ten. När tjäran appliceras måste den 

vara mellan 40 och 60 grader varm. 

När den torkar får den en svart färg 

som med  den bleks i solsken. 

Glaspar  erna har inslag av färgat glas.  

Färgerna växlar längs med byggnaden 

dels för a   skapa omväxling i den långa 

fasaden och dels för a   barnen ska kun-

na iden  fi era vilken del av byggnaden 

som de har sin hemvist i med hjälp av 

färgen. Mot söder fungerar också det 

färgade glaset som avskärmnig mot so-

len. 

Takmaterialet består av korrugerad 

plåt med anledning av a   det funger-

ar bra  llsammans med det u  tryck 

som takfönsterna skapar. 
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