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Koncept
Konceptet för den nya förskolan i Solna utgår från Läroplanen i 
avsnittet som handlar om leken och hur viktig den är för barns 
utveckling och lärande.

”Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling 
och lärande ska prägla verksamheten i förskolan. I lekens 
och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, 
inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande 
samt förmåga att samarbeta och lösa problem. Barnet kan i den 
skapande och gestaltande leken få möjligheter att uttrycka och 
bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter.”  
– Läroplan för förskolan Lpfö 98, reviderad 2010, Skolverket

Med leken som bas har jag tagit projektet vidare genom konceptet 
”lek – kurragömma – labyrint”. Byggnaden ska uppmuntra till 
rörelse och små trygga vrår att leka och gömma sig i. 

Byggnaden på 1-3 våningsplan utformas i olika kubvolymer som 
sticker ut på olika sätt för att samla in så mycket dagsljus som 
möjligt. Golvarean i varje kub är 40 kvm.

På gården och takterrasserna ska samma koncept tydligt kännas 
igen genom kubformade lekställningar och pergolor. Lekfullhet 
präglar hela verksamheten där barnen är huvudpersonerna.

utemiljön och gården
Byggnadsarean upptar 30 % av tomtarean för att säkra att en 
tillräckligt stor gård bevaras. Fotavtrycket blir ca 255 kvm. 
Förskolan har endast plats för 45 barn och det är därför extra 
viktigt att den planeras på ett bra sätt och att utemiljön håller 
hög kvalitet. Byggnadens kubliknande volymer upprepas i 
landskapsarkitekturen på gården genom kvadratiska ytor med plats 
för lek, gungor, odling, väderskydd och sittplatser. I närområdet 
finns allmänna parker och lekplatser som kan nyttjas för att 
upptäcka fler utemiljöer.

områdets KaraKtär
Förskolan ligger i Vasalund i stadsdelen Råsunda i ett lugnt och 
lummigt villaområde som uppfördes under 1920- och 1930-talet. 

Tomten har ett ljust läge med entréfasad i väst och större delar 
av gården i söder- och österläge.

Eftersom det finns ett samband mellan att bränna sig många 
gånger som barn och att senare i livet utveckla hudcancer är det 
viktigt att gården planeras så att barnen har möjlighet att vistas 
i skugga. Eftersom det finns få befintliga träd på tomten kommer 
många nyplanteringar att ske.

platsen och dess KommuniKation 
Förskolan ligger centralt i Råsunda och i Solnas centrala delar 
i stort. Det finns ett behov av förskoleplatser i Råsunda och 
platsen har ur denna synpunkt ett lämpligt läge. Platsen gränsar 
till Charlottenburgsvägen och Gustafsvägen och är ca 850 
kvadratmeter stort. 

Gustafsvägen är en välanvänd gångväg mellan Solnavägen och 
Råsundavägen. Buss, tunnelbana, tvärbana och pendeltåg ligger 
på nära promenad- och cykelavstånd från platsen.

Parkering för anställda och föräldrar som ska hämta och lämna 
sina barn sker på omkringliggande gatumark.

materialval och byggnadsKonstruKtion
Byggnaden uppförs med en stomme av massivträ för att få så 
miljövänliga och giftfria rum som möjligt för barnen att vistas 
i. Interiör, exteriör och gårdens lekställningar är också av trä. 
Trapporna är av trä för att skapa en ”mjukare” och tystare miljö 
för barn och anställda.

Massivträ har en mycket hög vertikal bärförmåga som kan ge 
stora spännvidder och flexibla planlösningar. 
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Koncept

leKen
”Barnet kan i den skapande och gestaltande 
leken få möjligheter att uttrycka och bearbeta 
upplevelser, känslor och erfarenheter.”
 
– Läroplan för förskolan Lpfö 98, Skolverket

leK

Kurragömma

labyrint

process / sKisser

sKiss 2
Varierande volymer av massivträ, 1-3 våningsplan.

sKiss 1
Fasad av varierande material i trä.

sKiss 3
Kvadratiska/symmetriska volymer av massivträ, 1-3 våningsplan.



materialval

inspiration

återvunna glas- 
och betongplattor
Till kök, pentry, golv, 
markbeläggning.

rostfritt stål
Till kök och detaljer.

KorK
Korkplattor och skivor. 
Korken har god värme-, 
vibration- och ljudisolerande 
verkan.

björK
Till väggar, golv, möbler 
och snickerier.

gran
Fasad och lekställningar av 
järnvitriolbehandlad gran.

gården
”Eftersom det finns ett samband mellan att bränna sig 
många gånger som barn och att senare i livet utveckla 
malignt melanom, eller hudcancer, är det viktigt att 
förskolegården planeras så att barnen har möjlighet att 
vistas i skugga. De befintliga träd som är friska och kan 
bevaras bör därför sparas. Nyplanteringar är också ett 
bra alternativ.” – Detaljplan för del av kv Framnäs, maj 
2010

interiör
Labyrint (uppmanar till rörelse, rumssamband, 
rumsligheter i olika skalor, lekfullhet, nyfikenhet).  
Referens: Villa Moelven, ritad av Klas Holm Design och 
Widjedal Racki Arkitektstudio.



analytisK ritning / program



teKnisKt snitt a-a, 1:20
Massivträstomme

seKtion b-b, 1:50
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plan 2, 1:100 
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elevation söder, 1:50

elevation väster, 1:100 elevation norr, 1:100 elevation öster, 1:100



sKissmodeller 1:200

träregelstomme massivträstomme / volym

stommodell 1:100

massivträstomme



modell 1:50


