
INTERIÖR

AKUSTIK

De öppna gemensamma ytorna torget och 
serveringen kan avskärmas med hjälp 
av ljuddämpande draperier för att 
minska spridningen av ljud.

Andra för att förbättra  ljudmijljön:

- stegljudsdämpande mattor under   
  alla golv
- absorbenter i tak
- panel/perforerade skivor på väggar  
  med absorbent bakom
- mjuk beläggning på och under bord
- möbeltassar
- plastservis

FÄRGER

Material och färger är diskret valda 
för att istället låta barnen och 
deras alster stå för färgen.

Barnens alster sätts även upp i övriga 
delar av förskolan på samma sätt som 
man kan se affischering och streetart 
i ett stort samhälle. 

Barnens förvaringsskåp är placerade 
längs med “vägen“ för att ge det utrym-
met ytterligare en funktion. Skåpens 
dörrar är gjorda av en transparent ski-
va som släpper igenom dämpade nyanser.

LJUS & SIKTLINJER

Det stora gemensamma torget ligger cen-
tralt i förskolan och den cirkulerande, 
sluttande rörelsen skapar spännande sik-
tlinjer och kopplingar mellan de olika 
våningarna.
“Saxningen” av våningarna gör även att 
ljus reflekteras och sprids mellan dem.

Norrfasaden och dess fönster har fått sin 
form och riktning efter ett antal olika 
vyer och har därför vinklats på olika 
sätt. Öppningarna i söder riktar sig mot 
terrasen och innergården.  

BELYSNING

Samhällets belysningsarmaturer såsom lykt-
stolpar och hängande gatubelysning har här 
minskat i skala. Belysningen följer och 
förstärker  bland annat “vägens” linje. 

FLEXIBILITET

Några av hemvisterna/ateljéerna 
har stora öppningsbara dörrar mel-
lan sig som i öppet läge kopplar 
samma rummen till ett större. 
Detta kan till exempel vara bra 
om förskolan är underbemannad på 
personal och det är viktig med en 
bra överblick.

FÖRVARING

Förvaringskåp för barnens tillhörighet-
er är placerade längs med “vägen”, dels 
för att ge färg till rummet och dels 
för att ge rummet ytterligare en funk-
tion utöver kommunikation.

De små trapporna som på vissa ställen 
kopplar samman hemvisten/ ateljéerna 
med varandra innehåller förvaringslå-
dor för madrasser och annat.

MATERIAL

Golv
- “vägen” 
   mörkgrå gummigranulat
- torget 
  rosa mjuk plastmatta
- rörelserummet
  grön gummigranulat
- kök, groventréer och våtrum
  klinker
- övriga utrymmen (hemvister, 
  personalutrymmen och serveringen) 
  ekgolv

Väggar
 - kuber våning 0 
(+34 m - +30,2 m)
stående/liggande träpanel av
varierande dimensioner

- kuber våning -1 och -2
(+30,2 m - 26.9 m)
skivmaterial med slät/gränging 
yta eller perforerat

- glaspartier skiljer “vägen” från 
torget och rörelserummet
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1. rörelserum
2. bollhavet
3. “berget”
4. atrium
5. förråd
6. genväg/ vertikal kommunikation
7. barn-wc
8. teknikrum
9. teknikrum/markkanal
10. luftintag
11. personalrum
12. omklädningsrum
13. wc/dusch
14. mötesrum
15. kontor
16. utgång
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