	
  

	
  

	
  

”Titel
– Examensarbete”
”En gate”
”Title
– Degree Project”
”A street”

Peter
W.Efternamn
V. Aasgaard
Förnamn
Handledare/
Veiledere/
Supervisors
Supervisor

XXXXXXX
XXXXXX
Maria
Papafingos,
Ori Merom

Examinator/
Eksaminator/
Examiner
Examiner

XXXXXX
Erik
WingqvistXXXXXXX

Ersätt bilden med en egen bild
	
  

Eksamensarbeid
innen
arkitektur,grundnivå
grunnivå 1515
hphp
Examensarbete
inom
arkitektur,
Degree
Project
inin
Architecture,
Level15
15credits
credits
Degree
Project
Architecture, First
First Level

24.maj
mai 2017
XX
	
  

	
  

Kort beskrivelse av prosjektet:

I en tidlig fase fant jeg ut at jeg ville fokusere på å gjøre huset tilgjengelig for
offentligheten slik at det ikke blir stående tomt utenom skoletidene. Dette ville jeg
uttrykke både i form og i tolking av programmet.

Hvilken rolle spiller programmet i konseptet? Flere av funksjonene i
programmet var hva man ofte tenker på som soner kun for ansatte, som for eksempel administrasjon, rengjøring og kjøkken Jeg valgte å utfordre denne ideen og
gjøre det slik at disse funksjonene ble tilgjengelige for folk flest. Gjennom et internt
bookingsystem kan selv de som ikke er elever anvende huset og dets muligheter.
For eksempel kan man booke, utenom skoletider, kjøkkenet for å lage mat i større
volumer, black boxen for å holde en forestilling, et singelrom som kontor, et konferanserom for
lesesirkelen på søndager eller det multifunksjonelle torget for en
bryllupsfest.

Så hvordan viser man at en bygning er åpen for alle i form? Jeg valgte å ta
inspirasjon fra det mest offentlige jeg kjenner til, nemlig det offentlige
rommet. Det jeg anser som spesielt med dette er at rommet bare
fortsetter og fortsetter og består ikke av stengte vegger som man ofte finner i konvensjonelle bygninger. Ved å la gulvet være sammenhengende gjennom hele huset
oppnås et interiør som jeg tror kan oppfattes som et offentlig rom. Jeg forsterket
denne opplevelsen ved å koble gulvet til fjellet som grenser til tomten og huset ble
dermed en offentlig vei per definisjon.

Hva oppnår man ved å koble huset med Enskede Gård? I
planprogrammet står det: ”Stockholms ytterstad har till stor del vuxit fram etappvis
och resulterat i stadsdelar som sinsemellan skiljer sig åt, men som i sig själva har ett
homogent bostadsbestånd med likartade typologier
och prisnivåer. (...) Slakthusområdet, som är tänkt att omvandlas under drygt ett
decennium, är en del av denna utveckling. (...) En mer
differentierad prisbild och lägre hyresnivåer finns att hitta i det
befintliga beståndet, vilket gäller både bostäder och lokaler.

Oppgaven har vært å tegne et samlingshus for et antall omgivende
videregående skoler. Ved å sentralisere ulike funksjoner som bibliotek,
sosiale arealer og matsal fungerer huset som et felles læresenter for
elevene.

Därför spelar programmets ambition att koppla samman Slakthusområdet
med omkringliggande stadsdelar en viktig roll i att minska den
geografiska segregationen mellan de olika områdena och skapa en
funktionell helhet av dagens separata delar”. Utover dette ligger
Lindeparken gymnasiesärskola i området og kan med grepet ta del av læresenterets
tilbud.
Materialer? Ved å bruke materialer som ofte forekommer i et byrom kan følelsen av
et offentlig og åpent rom forsterkes. I huset forekommer
derfor stein, asfalt, betong, glass og stål. I tillegg har jeg fokusert på å la grensen
mellom ute og inne defineres kun med glass samtidig som den dras inn ved den
offentlige veien. Utover dette har jeg latt de rommene som er stengte få en varmere karakter, slik at de blir som små hus man går inn i, fra gaten.

Hvordan fungerer interiøret? En utfordring har vært å definere rom når konseptet
er at det skal være helt åpent. Derfor har jeg valgt ut fire parametere for å definere
funksjonene: Møbler, et flatt gulv, dobbel takhøyde og til slutt det stengte rommet
(se diagram, romdefineringer, s. 5).

Project description:
Three planned high schools in the area were to have a common building with
different social functions, such as a library, social areas and a dining room.
Early on in the process, I figured that the program had many functions that
potensially could be interesting for the general public, such as a library, social areas
and an exhibition. This led to the concept of opening up the building and making it
accessible to everyone, creating potensial for an active building, even after school
hours.

The program in the assignment excisted of many zones, usually assosciated with
staff areas. I wanted to change that conception and make these rooms open to the
public. These rooms inculded for example administration, cleaning and kitchen.
The materials used were all taken from typical public spaces, such as concrete,
stone, asphalt, steel and glass. Furthermore, the character of the materials were to
change when you moved from “the street” and into the closed spaces. Here you
would find wooden walls and furniture, as well as curtains of cotton.

So how can openness be communicated in form? My concept was to extend the
public space and let it continue uninterrupted through the whole interior., in short:
a ramp. By connecting the ramp to Enskede, lying ten metres above the plot, the
building became a public street. Stockholm municipality had an ambition for opening
up Slakthusomradet, and the building became a part of this project.
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Eksteriørperspektiv sett fra
parkrommet, modell

Interiørperspektiv, modell

Orienterende situasjonsplan

Situasjonsplan

Svært få entreer har
skapt et isolert, men
karakteristisk område. I
framtiden skal det åpnes
opp og kobles sammen
med øvrige Stockholm.

Plassorientering

N

I Slakthusområdet er det
rom for alle skalaer.
Globen (og Tele2 Arena)
er dominerende
referansepunkter i bymiljøet.

Som nærmeste nabo
til tomten ligger det en
fjellvegg, i sørlig retning.
Det har tidligere ligget
en jernbanevei langs
med fjellveggen.

I nordlig retning ligger
”kylhusen”. Disse skal i
framtiden romme
videregående skoler
som skal utnytte seg av
læresenteret.
Strukturene er blåklassede (høyeste
vernet) og skal derfor
ikke endre uttrykk.
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De
De eksisterende
eksisterendebygningene
rundt
Slakthusområdet
har
bygningene
rundt
lavere
prisnivåer ennhar
det
Slakthusområdet
planlagte Slakthusområdet
lavere prisnivåer enn det
boiger er spådd å ha. Derfor
planlagte Slakthuser det viktig å minske den
området ersegregasjonen
spådd å ha.
geografiske
Derfor
er differantierte
det viktig å
for
å skape
minske den
prisnivåer
og geografiske
en funksjonell
segregasjonen
å skape
helhet
av dagens for
separate
deler.
differantierte prisnivåer

og en funksjonell helhet
av dagens separate deler.

Lindeparkens
kan dra
Lindeparkensskole
gymnasinytte
av de kan
ulikedra nytte av
esärskola
funksjonene
som huset som
tilbyr
de ulike funksjonene
og bli en del av ”skolehuset tilbyr og bli en del
klusteret” i området.

Huset
mellom
Husetblir
blirenenbro
bro
Slakthusområdet
og Enskede
mellom Slakthusområdet
Gård.

og Enskede Gård.

De
i
De tre
treplanlagte
planlagteskolene
gymnaseSlakhusområdet.
Disse skal
skolene i
ha
felles funksjoner Disse
i huset.
Slakthusområdet.

skal ha felles funksjoner i
huset.

av ”gymnasieskoleklusteret” i området.

Diagram, kobling mellom Slakthusområdet og Enskede Gård
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Bokhyllene definerer rom ved å
blokkere visuelt.
Åpent læremiljø, Utstilling

Diagram, romdefineringer

Flatt gulv, i kontrast til det sluttende,
definerer og skaper andre
forutsetninger for bruken av rommet.

Dobbel takhøyde definerer med en
romslig overgang, i tillegg til å gi
mulighet for kobling mellom etasjene.

Vegger med en inngangsdør er det
siste alternativet og er
nødvendig for visse funksjoner.

Boksortering, Plass for lytting

Servering, Bibliotek

WC/RWC, Lager, Resirkulering,
Godsmottak, Teknikkrom, Kjøkken,
Black box, Klasserom, Multimediarom,
Seminarierom, Konferanserom,
Kontorrom, Stille saler, Grupperom
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Konferanserom
Seminarierom

Singelrom

Grupperom

Vaskestasjon (egenbetjening)

Undervisningsrom

Stille saler
Multimediarom

Bibliotek
Utstilling

Plass for lytting
Boksortering

Black box

Åpent læremiljø

Servering (200pers)

Kjøkken

Entre
Servering

225kvm

Infosone

200kvm

Black box

200kvm

Kjøkken

150kvm

Utstilling

150kvm

Utstilling
Infosone

Black box

Åpent læremiljø

Studieplasser

Seminarierom (15pers)

Åpnent læremiljø
Grupperom

400kvm

Multimediarom

250kvm

Undervisningsrom

75kvm

Multimediarom

35kvm

Seminarierom

25kvm

Undervisningsrom (2x20pers)

Grupperom (10x6pers)

Kjøkken

Åpne samlinger
Bibliotek
Åpne samlinger
Stille saler

500kvm

Stille saler

80kvm

Boksortering 50kvm
Plasser for lytting

25kvm

Plass for lytting (10 stk.)

Boksortering

WC/RWC

Servering

Torg
Multifuksjonelt torg 500kvm
Lager til torget

Multifunksjonelt torg

25kvm

Lager til torget

Administrasjon
Kontor

Kontor

250kvm

Godsmottak

Øvrige

Lager

Lager 100kvm

Godsmottak

Resirkulering 50kvm
WC/RWV

Resirkulering

50kvm

Renhold, garderobe, WC

50kvm

WC/RWC (offentlig)

Godsmottak 30kvm

Renhold, garderobe, WC, m.m.

Lager til torget

Resirkulering

Multifunksjonelt torg
Teknikk
Lager
Info
Sykkelparkering

Programdiagram
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Seksjon A-A 1.200
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Seksjon B-B 1.200
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-3.40m

-0.75m

B

B
+0.00m

A

A

0.00m

Første runde 1.200

N

-3.40m
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B

+3.20m

+1.60m

B

+0.00m

+0.00m

A

A
15
00

15
00

+0.00m

+3.90m

Andre runde 1.200

N

+1.30m
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+6.50m

B

B
+5.75m

A

A

+9.10m

Tredje runde 1.200

N

+6.50m
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+13.10m
+13.10m
+13.10m

+13.00m

+13.10m

B

A

+13.80m

B

A

+14.30m

Fjerde runde 1.200

N

+11.70m
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+18.5m

+17.95m

+17.75m

+17.7m
+18.5m +18.45m

+17.9m

B

15

00

B

+18.25m

+18.5m

+18.6m

+19.00m

A

00

15

+18.75m

+16.30m

+19.60m

A

+18.9m
+19.0m

+19.40m

+15.65m

+16.10m

+19.40m

Femte runde 1.200

N

+16.90m
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B

B

+20.00m

A

+21.20m

+20.00m
+19.60m

A

+20.90m
+20.90m

+19.40m

+19.70

+20.00m

+20.30m

+20.60m

+24.70m

Sjette runde 1.200

+22.10m
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Fasade øst 1.200

15

Fasade vest 1.200

16

Fasade sør 1.200

17

Fasade nord 1.200
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Trippelvindu
Stålsøyle 400mm

Betong 50mm
Stein 50mm

Innstallasjonsrom
Belysning

Teknisk detalj, balkong 1.20

Vannrenne

Dobbelt glass

Metallgitter

Aluminiumsramme

Stein 100mm

Asfalt 100mm

Betong 400mm
Betong 600mm
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Teknisk detalj, tak og inndratt fasade 1.20

Tetningslager

Betongskive 50mm

Dampsperre

Hard varmeisolering 300mm

Solavskjermer

Fogningsmasse 50mm

Aluminuimsramme

Terskel i stein 100mm

Vakuumisolering 80mm

Vakuumisolering 100mm

Rustfritt armeringsjern

Dampsperre

Trippelvindu
Stålsøyle 400mm

Rustfritt stål
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ORIENTERENDE SEKSJON
Terskel i stein 80mm
Mager betong 100mm
Innstøpt stein 50mm

HOVEDSEKJSON 1:20

TEGNINGEN VISER
SEKSJON
ORIENTERENDE SEKSJON

Betong 300mm
Hard varmeisolering 300mm

Dreneringsgrus
Dreneringsrør betong 200mm

TEGNET AV
PETER AASGAARD_S3
DATO
2017-04-07
SKALA
1:20_(A1)

Teknisk detalj, møte med bakken 1.20
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Møbler som står på det
vinklede gulvet står på
stolper som festes i hull i
steinene på bakken.
Stolpene kan staples for å
oppnå ulike høyder. Dette
er spesielt nyttig i black
boxen når man skal sette
opp et plant gulv (se
seksjon A-A, s. 7).

Diagram, møbler
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