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- Ett Byggymnasium i Sundbyberg
Kandidatprojekt av Emil Kedbrant

Projektet har som mål att belysa utbildningen och sprida kunskap om dess in-
nebörd, att ge utbildningen ett större syfte än vad den har idag och att bjuda in 
allmänheten till att delta.

Utöver ovanämda punkter är visionen att nytt och befintligt ska sammanflätas till 
en helhet, lokaler såväl som funktioner.

Placeringen i Sundbyberg är optimal för att visa upp utbildningen. Bygggym-
nasiets lokaler ska utsråla auktoritet och kännas prioriterade på platsen. Detta 
i hopp om att skapa en stark självkänsla runt om utbildingen som i tidigare fall 
varit oprioriterad. Med attraktiva lokaler i attraktiva lägen kommer fler söka till 
byggutbildningen som idag har få sökande.

Utöver prioriterade lokaler skapas stora utställningsytor på platsen tänkt för 
elevarbeten. Utsällningytorna avser fullskaliga arbeten såväl som småskaliga 
arbeten. På så vis ökar engagemanget och bildar en starkare gemenskap bland 
elever i olika inriktningar på utbildningen.

Platsen är belägen i nord - östra sundbyberg precis intill gränsen mot Solna kom-
mun. Platsen har utmärkta möjligheter till kommunikation i form av tunnelba-
na, pendeltåg, tvärbana och bussar - Sundbyberg är ett nav i norra Stockholm 
som under senaste deceniet blivit en attraktiv stad i staden.

Tomten är kuperad och till stor del exploaterad. Tomtens högsta och lägsta punkt 
skiljer sig drygt 10 meter och ansluter till två olika vägar på varsin sida, Sturega-
tan vid den lägsta punkten och Prästgårdsgatan vid den högsta punkten. Skalan 
på platsen är stor, bestående av två lammellhus som tillsammmans bildar en L 
form. Det låga lammelhuset och parkeringsgaraget tas bort och ersätts till synes 
av tre olika volymer varav endast en används till byggymnasiet. Utöver Byggym-
nasiet adderas yta för kontor. Detta för att kunna ersätta den befintliga yta som 
avlägsnas.



Platsmodell -  Befintlig bebyggelse 
1:1000

Förutsättningar

Platsen är belägen i nord - östra sundbyberg precis intill gränsen mot Solna 
kommun. Tomten är kuperad och till stor del exploaterad. Skalan på platsen är 
stor, bestående av två lammeller som tillsammmans bildar en L form. På den 
innergård som bildas innanför lammelhusen finns ett garage som tydligt sätter 
sin prägel på platsen genom att skapa mörka gränder längs med husets vägger 
vända innåt. Byggnaderna innefattar vårdcentral, apotek, restuarang gymnasium 
och kontor.  

Platsen har utmärkta möjligheter till kommunikation i form av tunnelbana, pen-
deltåg, tvärbana och bussar -  Sundbyberg är ett nav i norra Stockholm som un-
der senaste deceniet blivit en attraktiv stad i staden. 

Idag är det få som ansöker om att få utbilda sig på Stockholms byggymnasium. 
I många fall är byggymnasium ett okänt fenomen för den som inte upplevt det. 
Ofta i lokaler som från början inte är till för praktiskt UNDERVISNING utan 
istället för industri. Detta innebär lokaler som är avlägset placerade, slutna mot 
sin omgivning och med med bristande ljusförhållanden. 

Många drar sig för att söka pågrund av okunskap. Många tror att en fullständig 
behörighet är uteslutet när man väljer att studera vid ett byggymnasium men i 
själva verket stämmer det inte alls. Alla utbildningar på Stockholms byggtekniska 
gymnasium har som standard att en elev ska gå ut gymnasiet med fullständig 
behörighet för att kunna söka vidare till högskola / universitet såvida att en elev 
inte själmant väljer att ändra sin studiegång.



Tillägg

Tilläggen består till synes av tre olika volymer. Det ursprunliga programmet 
utökas till att innefatta en stor mängd yta avsatt för arbetsplatser. Befintliga bygg-
nader på platsen är av en stor skala och därför krävs det att tilläggen förhåller 
sig till detta.

Volymerna är kopplade genom ett nytt garage (D) som fyller den yta som är 
svår att nyttja. Ovanpå garaget blir en gemensam torgyta för hela kvarteret. runt 
om  garaget placeras nya volymer som sträcker sig från Prästgårdsgatan ner till 
Sturegatan. 

Närmast Prästgårdsgatan ligger volym C, en kort lammelbyggnad som ansluter 
sig till den typologi som finns längs med gatan, volymen dyker sedan ner och blir 
till ett genomsläpp för gångtrafikanter som antingen vill paswsera eller besöka 
torget som bildas ovanpå garaget. Huset är tänkt att användas som kontor.

Volym B skjuter iväg på höjden och vänder sig mot ett indraget torg längs med 
Sturegetan, detta för att många som anländer till platsen kommer just härifrån. 
Skalan gör att byggnaden kommer kunna skymtas långt ifrån och förhoppnings-
vis väcka intresse. Volymen är tänkt att användas som kontor.

Volym A är en djup byggnade som möter gaturummet och stänger igen mot den 
motortrafikled som befinner sig vid slutet av Sturegatan. I denna volym är gym-
nasiet placerat.
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Koncept

Projektet har som mål att belysa utbildningen och sprida kunskap om dess in-
nebörd, att ge utbildningen ett större syfte än vad den har idag och att bjuda in 
allmänheten till att delta.

Utöver ovanämda punkter är visionen att nytt och befintligt ska sammanflätas till 
en helhet,  lokaler såväl som funktioner.

Placeringen i Sundbyberg är optimal för att visa upp utbildningen. Bygggym-
nasiets lokaler ska utsråla auktoritet och kännas prioriterade på platsen.Detta 
i hopp om att skapa en stark självkänsla runt om utbildingen som i tidigare fall 
varit oprioriterad. Med attraktiva lokaler i attraktiva lägen kommer fler söka till 
byggutbildningen som idag har få sökande. 

Utöver prioriterade lokaler skapas stora utställningsytor på platsen tänkt för el-
evarbeten. Utsällningytorna avser fullskaliga arbeten såväl som småskaliga ar-
beten.  På så vis ökar engagemanget och bildar en starkare gemenskap bland 
elever i olika inriktningar på utbildningen.

Omloppet

1 I bygghallen hjälps olika inriktningar åt för att tillverka segment. På så vis 
fortsätter de att utvecklas inom sitt område samtidigt som de utvecklar en 
förståelse för hur andra yrkesgrupper arbetar. 

2 Arbeten i full skala monteras på byggården. De segment som tillverkas i 
bygghallen slussas ut till byggården antingen via hiss eller ramp. 

Färdiga elevarbeten placeras på utställningsytorna som finns att tillgå. Torget 
mot Prästgårdsgatan fungerar som utställningyta för fullskaliga arbeten.  I gym-
nasiets bottenvåning finns ytterligare en utställningsyta som lämpar sig väl för 
mindre arbeten och som kan hyras ut till andra intressenter under tiden den 
inte används. 

3 Efter att elevarbeten har fått visats upp säljs eller skänks de bort, alternativt 
levereras till kund. Det som tillverkas på gymnasiet får en mening utöver att vara 
ett praktiskt verktyg för utlärning. 

A - Bygghall i två våningar med plats för praktiskt undervisning inom snickeri, 
måleri och plåtslageri. Övre våningen av bygghallen är avsatt för att kunna hyras 
ut till allmänheten. Den nedre våningen tillhör byggymnasiet.

B - Byggård för praktiskt undervisning i skala 1:1. Byggården har sin plats i vad 
som tidigare var två våningar avsatt för kontor. Bjälklag har avlägsnats och pelare 
förstärkts för att kunna ha ett rum för fullskaliga byggen.
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- Bilden visar byggården som vätter ut mot utställningsgården. 
Två våningar i det befintliga huset har avlägsnatas för att göra 
rum åt en väderskyddad byggård.



Plan 3 - Praktiskt utbildning 
1:300 (1:100)

 Bygghall / Entré / Maskinrum / Uppehållsrum / Vaktmästeri / 
Inlast & Förråd 

Plan 2 - Toeretisk utbildning
1:300 (1:100)

Uppehpållsrum / Studieyta  / Personal rum  / Lunchrum /
omklädingsrum

 



Plan1  
1:300 (1:100)

Utställningshall  / Café & Entréhall  / personalrum / Förråd



Fasad mot Söder 
1:500 (1:100)



Fasad mot Väst
(1:100)

Fasad mot norr
(1:100)



- Bilden visar hur bygghallens våningar sammanlänkas.



Tak
Takpapp
100 Hardrock energy
160 Underlag energy
Fuktspärr
50 Underlag energy
Korrugerad plåt 
Fackverkskonstruktion
Korrugerad plåt

Vägg
115 tegel 
20 Luftspalt
150 Stenull
150 Lättbetong 

 

Bjälklag
20 Pågjutet lager
400 Prefabriserade håldäck element 

 



Sektion a-a 
1:300

Sektionen visar hur gymnasiet relaterar till 
parkeringsgaraget. 

Sektion b-b
1:300

Sektionen visar hur övriga tillägg relaterar till varandra. 

Sektion bb
(1:100)

Sektion aa
(1:100)



Volymstudie - 1:1000 Volym uppskivad  - 1:200
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