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Bra upplevelse av volymerna

Den skyddade utemiljön skapas 
med trädsät�ing och staket

Skuggig utemiljö
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Situationsplan 1:2000
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Pro c e s s :  f ö r s ko l a n s  p l a c e r i n g  p å  to m te nN ä r o m r å d e t
I nära anslutning till projektets tomt på 
Charlottenburgsvägen ligger Charlottenburgs gård 
som är över 200 år gammal och ett viktigt historiskt 
arv i den tätbebyggda kommunen Solna. Intill 
Charlottenburgs gård låg det tidigare en barnstuga 
från 1967 men verksamheten flyttades till tomten på 
Charlottenburgsvägen för en tid sedan. Förskolan 
drabbades några år tillbaka av vattenskador som 
ledde till att den fick rivas och ersättas av 
baracker. Förskolan har fortfarande en nära koppling 
till Charlottenburgs gård och Charlottenburgsparken 
dit barnen ofta tas för att leka. 

Förskola Charlottenburg vill ha en tydlig anknytning 
till närområdet och behålla kopplingen till 
Charlottenburg men samtidigt bidra med något helt 
nytt, en stad för barnen.
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Den yttre gestaltningen
För att skapa en lekfullhet och en orienterbarhet i 
förskolans yttre upplevelse har byggnadens olika 
volymer varierande fasadmaterial och vridning. 
Önskan har varit att barnen ska kunna koppla ihop 
de inre rummen med den yttre gestaltningen och på 
så sätt få en förståelse för förskolans uppbyggnad. 
Taklutningarna varierar även för att skapa ett mer 
lekfullt uttryck i taklandskapet.

Utemiljön
Utemiljön är något nedsänkt från den omgivande 
marknivån för att skilja den från närliggande vägar 
och bebyggelse. Mot söder skapas en höjd för att 
jämna ut tomtens ursprungliga nivåskillnad samt för 
att omge innergården. Höjden ger plats för grönska, 
med träd, buskar och gräs, där barnen kan leka fritt. 
Utemiljön ska undvika en allt för hård programme-
ring och skapa en naturlig känsla för att ge plats för 
barnens egna kreativa kraft. Med tillägg som en 
dagvattensuppsamling och växter är tanken att 
barnen ska kunna skapa en förståelse för naturen.

Utformningen
Byggnaden är uppbruten i flera volymer för att skapa 
en tydlig orientering samt en småskalig upplevelse. 
Rörelsen mellan olika rum karaktäriseras av en bred 
passage för att tydliggöra uppdelningen även i den 
rumsliga upplevelsen.

Skalan anpassas efter barnen för att de ska få en så 
rik upplevelse som möjligt. Barnen ska kunna 
använda samtliga miljöer i sin utveckling för att få 
en bred kunskap. De ska bland annat ha tillgång till 
köket och kunna hjälpa till med hushållssysslor som 
att diska och torka av bord. För att göra barnen mer 
delaktiga i miljön kompletteras grundfunktionerna 
med interiöra tillägg som rum i rummen, 
fönsternischer, en variation av öppningar mellan rum 
och hängande tyger.

Barnets skalaDen vuxna skalan

KO N C E P T
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P r o g r a m m e t s  u p p d e l n i n g
Programmet är indelat i fyra huvuddelar; avdelningar, gemensamhetsytor, 
fynktioner och utemiljö. De gemensamma ytorna är centrerade i byggnaden 
och är tänkta att fungera som mötesplatser mellan barn och barn och barn 
och föräldrar. Här finns funktioner som, samlingsrum, matsal, ateljé och 
trappor. Från de gemensamma ytorna utgår sedan avdelningarna i husets 
västra del. Det nedre planet är för åldrarna 0-3 år och de två övre planen är 
för åldrarna 4-5 år. En tanke har varit att avdelningarna för de äldre barnen 
antingen kan delas upp i två avdelningar, en per plan, eller delas upp efter 
aktivitet, att mellanplanet är till för lugnare arbete och det övre planet för 
mer rörlig lek.

I byggnades östra del finner man husets funktioner, det vill säga kök och 
personalrum. Rummen är placerade utmed gatan för att förenkla 
varuleveranser och pedagogernas ankomst till förskolan. I källaren finns 
teknikrum, som fläktrum och undercentral, det finns även plats för förråd och 
tvättmöjligheter.
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Entréplan
Småbarnsavdelning, kapprum, kök och matsal
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Plan 2
Arbetsavdelning, ateljé och personalrum
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Plan 3
Rörelselek och villoft
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VÄGG
120 KL-skiva
200 Mineralull
45 Utvändig värmeisolering
Vindpapp
22 Luftspalt
45 x 70 Spikläkt
22 mm Ytterpanel

KÄLLARVÄGG
22 Invändig beklädnad
200 Armerad betong
2 x 100 Markisolering
15 Puts
 

VÄGG MARKPLAN
75 Installationsskikt
120 KL-skiva
200 Mineralull
Syll
Syllisolering
45 Utvändig värmeisolering
Vindpapp
22 Luftspalt
45 x 70 Spikläkt
22 Ytterpanel

GRUND
22 Parkett
30 Stegljudsmatta
150 Armerad betong
3 x 100 Markisolering
150 Makadam, dränerande 
och kapillärbrytande skikt
Dräneringsrör
300 Sprängsten 

TAK
120 KL-skiva
Kortling
Smyginklädnad
Drevning
300 Mineralull
Vindpapp
22 Luftspalt
22 Råspont
Underlagspapp
Dubbelfalsad plåt

MELLANBJÄLKLAG
120 KL-skiva
200 Mineralull
45 Installationsskikt
22 Innre beklädnad

Väggtjocklekarna som skapas 
av de breda passagerna mellan 
husets byggnadskroppar skapar 

plats för förvaring, 
gömställen och en spännande 

rörelse mellan olika rum.

Blått är en lugn 
färg och används 
därför i rum där 
barnen ska använda 
sin krea�vitet �ll 
att u�orma eget 
material. Blått 
förknippas med 
vatten och passar 
dörför ihop med 
vattenlek

Rosa är en varm 
och inbjudande 
färg och kommer 
av den anledningen 
användas i rum där 
barnen ska känna 
trygghet och 
s�rka

Grönt är en varm 
och lugn färg som 
passar i rum för 
ak�viteter på en 
lugnare nivå

Gult är en glad 
och ljus färg och 
används dörför på 
ytbehandlingar och 
detaljer i rum 
med mycket 
rörelse och 
ak�vitet

Trä skapar värme 
och har en levande 
yta vilket ger en 
mer ombonad 
känsla än 
enfärgade ytor 

Väggelement i
massivträ

Vilrum

Detaljer i lek- 
och arbetsrum
samt i kapprumDetaljer i lek- 

och arbetsrum
samt trapphus

Ateljé

I n te r i ö r a  y t s k i k t

Sektion A-A



Vit falsad plåt KopparshingelTräspån Träplankor

Fasad mot öst 
1:100

Fa s a d m a te r i a l

D e n  y t t r e  g e s t a l t n i n g e n
Variationen av fasadmaterial på förskolan skapar en 
tydligare orientering samt en koppling mellan den 
yttre och den inre miljön. Entrébyggnaden är 
markerad med en kopparfasad för att skilja sig från 
de andra byggnaderna och för att huvudentrén ska 
vara lättorienterad för förskolans användare. Den 
vita plåtfasaden är placerad på de byggnader som 
har ett tak lutandes ner mot dess gavel och 
träfasaderna är tänkta att bryta av från de kalla 
materialen med sin levande och föränderliga yta.

Fönsterplacering för att 
undvika direkt solljus

Fönstersättning som 
skärmar bort en 
störande omgivning

Pr o c e s s :  G r u n d l ä g g a n d e  t a n k a r  o m  f ö n s te r s ä t t n i n g e n

Siktlinjer



Fasad mot syd/
sektion B-B

1:100

Fasad mot väst
1:100



Fasad mot norr
1:100

Vy från huvudentré



Modell skala 1:50


