
   
 

 
 
 
 

Heidi Jokinen 
Handledare/ Ori Merom, Olof Philipson 
Supervisor  
Examinator/ Erik Wingquist 
Examiner 

 

Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp 
Degree Project in Architecture, First Level 15 credits 

 

17 juni 2016 
 

”Vasalunds förskola – 
Examensarbete” 

”Vasalund Preschool – Degree 
Project” 

 
 
 

 

 

 
 

  



Huset ligger på södra ändan av tomten och bildas 
av tre huskroppar: en avdelningsdel, en korridors del 
samt en funktionell del  - med barnens entré på plan 2, 
ateljé på plan 3 samt en samlingsrum Piazza på översta 
våningen. Personalrum med egen ingång från Charlot-
tenburgsvägen, samt köket med 
varumottagning är på första våningen. Barnen 
kommer in genom gården upp till plan 2 till den 
gemensamma entrén för alla avdelningar.

Huset har 4 våningar, barnavdelningar är på våning 
2, 3 & 4 - en avdelning per våning. Äldsta barnens 
avdelning är på plan 2 och yngsta barnens avdelning 
är högst upp på plan 4. De yngsta barnen sover ute 
på balkongen i sina barnvagnar ostörda från det som 
händer nere på gården, medan de äldsta barnen har 
gården direkt tillgänglig från deras våning.

Korridoren inomhus blir en lekplats för barnen då de 
kan åka rutschkana ned istället för att använda 
trappan. Det finns ett lågt fönster i rutschkanas riktning 
så att barnen kan ta en titt utåt mot gatan medan de 
åker ned för rutschkanan, men även så att de som 
passerar huset från Gustafsvägen får se lekande barn 
bakom fönstret.

Byggnaden har en betongstomme, fasaderna mot 
Charlottenburgsvägen och Gustafsvägen är av tegel 
medan de gårdsvända fasaderna är träpanelklädda.  

Totala tomtytan: 850m2 
BYA: 30 % av tomtytan dvs. 255m2
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Förskolan är planerat för 40 barn och 
10 anställda (förskolechef, 2 förskolelärare, kock, 
ateljérista, 5 barnskötare)

Förskolans pedagogiska inriktning är Reggio Emilia.

Speciellt för valt pedagogisk inriktning är: 
PIAZZA – ett rum för fri rörelse, föreställningar och 
samling 
ATELJÉ – ett rum för kreativitet, barnen leds i 
aktiviteterna av en ateljérista. 
Rummen ska vara föränderliga och passa för olika 
aktiviteter samt kunnas anpassas till ädringar i 
verksamheten . Transparens är också ett viktigt 
egenskap, detta åstadkoms med fönster mellan olika 
rum som ger känslan av att man har koll på vad som 
händer i huset när barn från en avdelning får se vad 
barn i andra avdelningar gör.

Förskolan har tre avdelningar där barnen är 
delade i olika åldersgrupper: 
Avdelning 1: 12 barn 1-2 år
Avdelning 2: 14 barn 3-4 år 
Avdelning 3: 14 barn 4-5 år

VASALUNDS FÖRSKOLA 

Förskolan är planerat för 40 barn och 10 anställda (förskolechef, 2 förskolelärare, kock, 
ateljérista, 5 barnskötare)

Avdelning 1: 12 barn 1-2 år
Avdelning 2: 14 barn 3-4 år 
Avdelning 3: 14 barn 4-5 år

Förskolans pedagogiska inriktning är Reggio Emilia.

Speciellt för valt pedagogisk inriktning:
o PIAZZA – rum för fri rörelse, föreställningar, samling.
o ATELJÉ – rum för kreativitet, barnen leds i aktiviteten av en ateljérista. 
o Föränderliga rum
o Transparens - fönster mellan olika rum ger känslan av att man har kolla på vad som händer i 

huset och barn från en avdelning får se vad barn i andra avdelningar gör.

Huset bildas av tre olika huskroppar: en avdelningsdel, korridors del samt en funktionell del med 
barnens entré på plan 3, ateljé på plan 3 samt en samlingsrum Piazza på översta våningen. 
Huset ligger på södra ändan av tomten. Personalens rum med egen ingång från 
Charlottenburgsvägen, samt köket med varumottagning är på första våningen. Barnen 
kommer in genom gården upp till plan 2 och den gemensamma entrén för alla avdelningar.

Huset har 4 våningar, barnavdelningar är på våning 2, 3 & 4 - en avdelning per våning. Äldsta 
barnens avdelning är på plan 2 och yngsta barnens avdelning är högst upp på plan 4. De 
yngsta barnen sover ute på balkongen i sina barnvagnar ostörda från det som händer nere på 
gården, medan de äldsta barnen har gården direkt tillgänglig från deras våning.

Korridoren inomhus blir en lekplats för barnen då de kan åka rutschkana ned istället för att 
använda trappan. Det finns ett lågt fönster i rutschkanas riktning så att barnen kan ta en titt 
utåt mot gatan medan de åker ned för rutschkanan, men även så att de som passerar huset 
från Gustafsvägen får se lekande barn bakom fönstret.

Byggnaden har en betongstomme, fasaderna mot Charlottenburgsvägen och Gustafsvägen 
är av tegel medan de gårdsvända fasaderna är träpanelklädda.

Totala tomtytan: 850m2

BYA: 30 % av tomtytan dvs. 255m2
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FASAD MOT SYDVÄST

FASAD MOT SYDOST

TEKNISK SNITT 1:50

TAK
 - dubbelfalsad plåttak 0,6mm
 - underlagstäckning
 - råspont 22mm
 - ventilerad lunftspalt 40mm
 - vindpapp
 - vämeisolering 150mm               
 - ångspärr
 - takbalkar 225mm
 - värmeisolering 45mm + reglar
 - plywoodskiva 21mm

FÖNSTER
 - isolering vid montageträ 
 - fönsterkarm av oljad trä
 - utåtöppnande treglasfönster
 - fönsterbleck av plåt  som leder vattnet bort från fönstret

VÄGG
 - tegel 120mm
 - luftspalt 30mm
 - mineralullisolering 150mm + reglar
 - betong 250mm

BJÄLKLAG
 - 22mm råspont
 - 20 stegljuds isolering
 - 235 platsgjuten armerad betong 

GRUND
 - 150mm makadam
 - 300mm extra dräneringsskikt
 - dräneringsrör 

GRUND BJÄLKLAG
 - 300mm betongbjäklag
 - sockelelement
 - 2x100mm cellplats isolering

 - träskiva 21mm
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