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KONCEPT OCH IDÉ

Jag hade tidigt en tanke om att arbeta med 
öppna ytor och med hjälp av olika nivåer dela 
upp de gemensamma rummen på flera höjder 
och skapa en lätt och tydligt flöde emellan dem. 
Jag valde att placera de gemensamma rummen i 
mitten av byggnaden och låta de olika avdelning-
arna och andra privata utrymmen grena ut och 
tillsammans med matsalen rama in den ge-
mensamma gården för att skapa en lung skyddat 
plats där barnen kan leka i lugn och ro. 

En del av konceptet i detta projekt har varit en 
idé om att kommunikationen i byggnaden ska 
vara någonting mer en endast kommunikation 
och frångå det klassiska trapphuset, därför valde 
jag att utforma dem på ett sätt som öppnar upp 
byggnadens insida och gör trappan till en del av 
rummet istället för en transportssträcka mellan 
rummen. Den centrala trappan mellan rörelse-
rummet och ateljén blir bl a en plats för både 
kommunikation, samling och lek.

De gemensamma rummen blir viktiga knytpunk-
ter och en mötesplats där barnen i olika åldrar 
kan leka tillsammans och knyta kontakter mellan 
avdelningarna precis, därför kändes det viktigt att 
skapa ett tydligt flöde mellan de gemensamma 
ytorna där barnen kan interagera med varandra.

SITUATION

Byggnaden ligger placerat högt upp på tomten 
och öppnar upp sig mot söder, Med de olika 
halvplanen bildas också en trappning där den 
högsta våningen ligger högt upp på tomten och 
den lägsta längre ner mot söder, På det sättet 
skärmas tomten av emot gatan och öppnar upp 
sig emot söder och sluttningen nedanför tomten. 
Terassen sträcker sig även den längs byggnadens 
innerkant och ramar in gården nedanför. Terassen 
blir en förlängning av avdelningarna där barnen 
både kan undervisas leka intill sin avdelning.

På entréplanet finns vikdörrar som öppnar upp 
mellan rörelserummet, matlsalen och gården och 
på det sättet suddar ut gränsen mellan inne och 
ute och låter entréplanet och gården växa ihop 
med varandra under de dagar och tillfällen då
vädret tillåter.

MATERIAL OCH UTFORMNING

Byggnadens utformning har växt fram från in-
sidan och ut, programet och rummens placering 
och koppling till varandra har fått styra mycket 
och landade till sist i den slutgiltiga formen.

Byggnandens fasad består av ett ljust träraster i 
lärk för att skapa en transaparans och en lätthet i 
byggnaden. Ljusinsläppen blir stora för att släppa 
in rikligt med ljus i rummen och har delvis plac-
erats bakom rasterfasaden, anledningen till detta 
är att begränsa insynen i de rum som ligger nära 
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TAK
- Takplåt, 1 mm, 4% lutninng
för vattenavrinning och vattenutkast.
- Isolering, cellplast, 100 mm.
- Ångspärr.
- Betongdäck, 200 mm.
- Liggande läkt, 34x70 mm.
- Avslutande skikt, innervägg i 

plywood, 20 mm.

VÄGG
- Fasad av stående träraster.
- Liggande läkt och ventilation, 30 mm.
- Vindskyddsskiva, 15 mm.
- Träregelkonstruktion, förstärks med 
pelare av betong för att kunna bära 
bjälklag. Isolering av mineralull, 145 mm.
- Ångspärr.
- Isolering av mineralull, 45 mm.
- Avslutande skikt, innervägg av 
plywood, 20 mm.

KÄLLARVÄGG
- Isolering av cellplast, 100 mm.
- Bärande skikt av betong, 200 mm.
- Isolering av mineralull, 70 mm.
- Avslutande skikt, innervägg av 

plywood, 20 mm.

BJÄLKLAG
- Innergolv, parkett.
- Isolering av mineralull, 45 mm.
- Bärande betongdäck, 200 mm.
- Avslutande skikt, innertak av

plywood, 20 mm.

TERASSBJÄLKLAG
- Yta av liggande plankor.
- Underslag.
- Underlagspapp.
- Isolering av mineralull, 45 mm.
- Armerat betongdäck, fasat till 4%
lutning för vattenavrinning.
- Liggande läkt, 34x70 mm.
- Avslutande skikt, innertak av 

plywood, 20 mm.

GRUND
- Betongplatta, 200 mm.
- Isolering av cellplast, 300 mm,
under betongplatta.

- Dränagerör av tegel.
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Fågelperspektiv


