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SAMMANFATTNING

Trollbäckens Skola, Fornuddsparken, Tyresö, Stockholm

Trollbäckens Skola är en grundskola för drygt 700 elever, från 
förskoleklass till årskurs nio. Skolans tomts karaktäriseras av 
den långsträckta Fornuddsparken - ett populärt rekreations-
område. Grundskolan placeras högt upp i parken och bryts 
upp i fem olika volymer, för att bibehålla parkens känsla av 
tillgänglighet och för att skapa ett mer småskaligt intryck.
Volymernas planlösning och rumssamband anpassas till den 
tänkta åldersgruppen. En 6-åring och en 15-åring har olika 
behov och krav på sina lärandemiljöer. 

I och med uppdelningen i olika volymer kommer de exteriöra 
rummen att bli lika viktiga som de interiöra. Här eftersträvas en 
känsla av tillgänglighet, inte bara för skolans elever utan även 
för parkbesökaren. 

Skolan ska inte vara en mur mellan parken och bebyggelsen 
utan vara en del av båda och knyta samman dessa. 

ABSTRACT

Trollbäcken Elementary School, Tyresö, Stockholm, Sweden

Trollbäcken School is an elementary school designed for 
approximately 700 students, aged 6-15 years. The site is 
situated in Forunddsparken – a large, much appreciated park 
and recreational area in Tyresö, Stockholm.   

The program is divided into five volumes to create a smal-
ler-scale building and to maintain a feeling of a park that is 
availably and open to everyone. The plans of the five buildings 
are a bit different from each other, depending on the age of the 
students. A 6-year-old and a 15-year-old have different types of 
needs and wants different kinds of learning environments.     

The building is not supposed to be a wall between the park 
and the surrounding neighbourhood – it ’s a part of both and 
an attempt to join them.   

Längdsektion A-A



Situationsplan

PLATSEN

Skolans tomt är dominerad av den öppna, långsträckta 
Fornuddsparken och de omkringliggande, relativt slutna 
villaområdena. Fornuddsparken är idag en uppskattad allmän 
plats, mitt bland de privata villaträdgårdarna, och används av 
befolkningen både för lek och rekreation. Tomten ligger i den 
övre delen av parken, där parkmark möter bebyggelsen och 
relaterar alltså till båda typologierna. Parken och tomten kan 
ses som en del av ett större allmänt tillgängligt stråk (illustrerat 
med mörkgrå) som innefattar centrumanläggingen, kommer-
siella lokaler, större bostadshus med öppna gårdar samt större 
kommunikationsstråk. 

En viktig utgångspunkt i projektet var att bevara parkens 
tillgänglighet och att skolan inte skulle försämra parken utan 
istället tillföra nya kvaliteter till platsen. 
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Grundskolan är uppdelad i flera volymer, för att skapa 
en liten ”stad” på platsen. De mindre volymerna bryter 
ner det stora programmet och skapar en upplevelse 
som relaterar bättre till det omkringliggande områ-
dets skala. En känsla av ”volymer i park” snarare än 
”park och volymer”. 

Uppdelningen är organiserad efter ålder; en volym 
för förskoleklass + lågstadiet, en för mellanstadiet, en 
för högstadiet, en del som är öppen för allmänheten 
(med café, bibliotek, aula m.m.) och en matsalsdel 
med idrottshall. Då eleverna i skolan har ett stort 
åldersspann (6-15 år) har de olika behov och krav på 
sina lärarmiljöer och detta återspeglas även i planlös-
ningen. 

Att ge ökade kvaliteter till den omtyckta parken var 
en utgångspunkt i projektet. Detta sker bland annat 
genom att tillgängliggöra delar av programmet även 
för icke-elever. Mittenbyggnaden är därför öppen för 
allmänheten.  Här erbjuds till exempel parkbesökare 
att gå in och köpa en kaffe i caféet, de omkringliggan-
de förskolorna får tillgång till biblioteket och äldrebo-
endet kan utnyttja slöjd- och bildsalar för kvällskurser. 
Även miniaulan är möjlig att hyra efter skoltid för 
föreläsningar eller större möten. Utemiljöerna är till-
gängliga för alla och utökar antalet möjliga sittplatser 
och lekplatser i parken. Ett liv skapas på platsen även 
efter skoltid, allt för att minska, den ibland skrämman-
de känslan, av en tom skolgård. 
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Både planlösningen och fasadens ribbverk öppnar upp sig mot de 
omkringliggande volymerna för att väva ihop dessa och skapa en sam-
manhängande miljö, de olika volymerna till trots. Rummens rikning och 
avfasningar skapar rumsligheter som sträcker sig mellan ute-inne-ute 
och mellan flera volymer. Programdelarna tilllåts ta plats både ute och 
inne. 

Vissa delar i programmet (NO-sal, bibliotek, café, lågstadieklassrum 
m.m.) får ”läcka ut” på torgen, och aktivera utemiljön. På så sätt skapas en 
mer aktiv utemiljö och pedagogerna erbjuds även möjlighet att använ-
da utemiljön som ett pedagogiskt verktyg. Till exempel kan NO-salarna 
erbjudas möjighet att odla utanför klassrumsfönstret, eller göra labbar 
utomhus. Träslöjden och teknikundervisningen kan tillåtas bygga i 1:1 och 
bibliotek och café får uteserveringar och blir mer tillgängliga för parkbe-
sökare. 

Flödet på platsen blir mer varierat men huvudstråket från centrum be-
hålls. Siktlinjer mellan och genom byggnaderna bidrar till att skolan upp-
levs som mer öppen och kopplingen till den omkringliggande parken är 
ständigt närvarande. 

verksamheter som ”läcker ut” i utemiljön rumsligheter inne-ute-inne



TAK
Låglutande tak med asfaltspapp. Fasad-
ribborna går upp och döljer den inbyggda 
hängrännan. Avrinning sker tack vare en 
liten fasettning av taket. 

YTTERVÄGG
Bärande träregelstomme. Träet är genom-
gående i byggnaden och på grund av den 
delvis välvda fasaden består den yttre 
bärningen av en träregelstomme. 

MELLANBJÄLKLAG
Limträbalkar kombinerade med KL-skivor. 
Limträbalkarna spänner över byggnaden 
och lämnar även plats för installationer. 
KL-skivorna fungerar stabiliserande och 
isolerande.

INNERVÄGGAR
Innerväggarna har även en bärande funk-
tion och består även de av KL-skivor, för 
att förstärka känslan av en hel träbyggnad.  

GRUND
Grundläggningen består av en platta 
på mark. Fasaden går långt ner för att 
förstärka kopplingen mellan parkmiljön 
och byggnaden. Byggnaden blir en del av 
omgivningen. 

MATERIAL
Byggnaden är konstruerad i trä, för dess estetiska, 
tekniska och miljömässiga egenskaper. Träkonstruktionen 
återspeglas sedan i materialvalet interiört och i fasad för 
att förstärka närvaron av träet. Många av de omkringlig-
gande villorna är även de i trä, vilket gör att skol-
byggnaden inte sticker ut lika mycket. 

Markbeläggningen består av en stenläggning som 
succesivt övergår i asfalt på den norra sidan och i grus på 
den södra sidan. Delar av markbeläggningen reserveras 
för planteringar eller gräsytor, för att förstärka känslan av 
”volymer i park” samt låta parken ta plats på skolgården. 

På ”torgen” ersätts stenläggningen av asfalt/betong, för 
att skapa variation i markbeläggningen samt underlätta 
för t.ex. bollspel och andra lekar som kräver ett slätare 
underlag. 
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