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SAMMANFATTNING

ABSTRACT
 

 

Idén till mitt examensarbete började växa fram 
förra året när jag studerade ett utbytesår i den 
amerikanska västkuststaden Seattle. Staden växer 
och förtätas just nu i en rask takt och de flesta 
nya byggnader uppförs i en komplex kontext av 
befintliga byggnader och relationer. De flesta till-
läggen skapar idag stora kontraster i stadsbilden.

Mitt projekt tar sig an en befintlig byggnad i 
nordvästra Seattle, där jag genom både ombygg-
nad och utbyggnad utforskar hur man, med den 
befintliga byggnaden som bas, kan utforma ett 
annat slags möte mellan gammalt och nytt. 
 

The idea for my thesis began to emerge last year 
when I was studying as an exchange student in 
the US, in west coast city Seattle. The city is cur-
rently growing and densifying in a rapid pace and 
most of the new buildings are being built in exis-
ting environments. The vast majority is creating 
big contrasts in the city environment.

My project takes on an existing building in the 
northwestern part of Seattle, where I through both 
alteration and extension explores how the exis-
ting building can serve as a base for the new and 
how to design another kind of meeting between 
old and new.
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1
INLEDNING & BAKGRUND 
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SEATTLE: BOOM TOWN
 

 

Seattle har en lång historia av att vara en “Boom-
town”; vilket är benämningen på en stad som 
växer fort under korta perioder av historien. 

Den första perioden var under 1870-talet, när de 
första nybyggarna bosatte sig i staden och öppna-
de det första sågverket.

Den andra perioden var under slutet av 1800-talet 
precis i början av 1900-talet under the Klondike 
Gold Rush. Seattle sågs som sista utposten innan 
Alaska, och gulgrävarna köpte allt de behövde på 
sin farofyllda resa i Seattle innan avfärd. 

Den tredje perioden var när båtbyggandet blom-
strade kring första världskriget.

Den fjärde perioden var Boeing-fabriken som gick 
på högvarv under och efter andra världskriget. 

 

1850-1889: Sawmill boom (Fig. 1)

1895-1910: Klondike Gold Rush boom (Fig. 2)

1910-1930: Shipbuilding boom (Fig. 3)

1950-1970: Boeing boom (Fig. 4)
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THE TECH BOOM DEN FEMTE BOOMEN 
Den femte och sista boomen är ”The Tech Boom”, 
som startade under 1990-talet, och pågår än idag. 
Många stora IT-företag så som Google, Microsoft 
och Amazon har många anställda i staden och de-
ras verksamhet växer och skapar mer inflyttning.

EN STAD I FÖRÄNDRING
En stort skillnad mellan nu och de tidigare tillväxt-
perioderna är tillgången på mark i stadsnära läge. 
Denna gång sker expansionen i större grad inåt i 
staden och de flesta nya konstruktioner uppförs i 
redan befintlig kontext och stadsstruktur. 

SPEGELGLAS, KONTEXTLÖSHET & FACADEISM
Under mitt år i Seattle såg jag tre vanliga strategi-
er på hanteringen av mötet mellan gammalt och 
nytt.  

1. Nya byggnader i historiska miljöer får ofta 
spegelglasfasader och baserar sin designstrategi 
på osynlighet. 

2. Man bevarar byggnader som enskilda objekt, 
som helt förlorar sin koppling till platsen. 

3. Man bevarar enbart några decimeter av fasaden 
på ett äldre hus och river resten, för att bygga en 
helt ny byggnad inuti det gamla fasadskalet.  

Gemensamt för strategierna är att de skapar stora 
kontraster mellan gammalt och nytt. 

 

Bill Gates, grundare av Microsoft  (Fig. 5)
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DET KONTRASTERANDE
ELEMENTET
 

 

Hårda möten mellan gammalt och nytt är inget 
unikt för Seattle. Men hur kan detta fenomen 
förstås?

Vi har i alla tider renoverat, adderat och ändrat 
på våra byggnader, men den teoretiska debattens 
start brukar ofta förkroppsligas av de två männen 
Eugene Emmanuel Viollet-le-Duc och John Rus-
kin. Under 1800-talets början och mitt stod dessa 
två för två kontrasterande synsätt. Viollet-le-Duc 
stod för stilenighet och Ruskin tyckte att res-
taurering var ett brott, och att alla tidslager i en 
byggnad skulle tydligt få synas.  Ruskins syn kan 
spåras framåt i tiden, och många dokument och 
skrivelser som reglerar hur vi arbetar med tillägg i 
befintliga hus och miljöer bär dessa spår.
 
I Charta Venezia från 1964 står det tydligt att:
“any extra work which is indispensable must be 
distinct from the architectural composition and 
must bear a contemporary stamp” 
(Charta Venezia, 1964) 
 
Även i Secretary of the Interior’s Standard for Re-
habilitation, som är ett gällande dokument i USA, 
står det följande: 
“The new work shall be differentiated from the old 
and shall be compatible with the massing, size, 
scale, and architectural features”
(Secretary of the Interior’s Standard for Rehabilita-
tion, 1975/1983 + 1992)

Att skapa kontraster är alltså något som upp-
muntras och premieras. Men är det här det enda 
svaret? Finns det inte andra sätt att ta sig an mötet 
mellan gammalt och nytt?

Eugene Emmanuel 
Viollet-le-Duc 
 
“means to reestablish [a building] to a fin-
ished state, which may in fact never have 
actually existed at any given time”

John Ruskin 

“it is impossible, as impossible as to raise the 
dead, to restore anything that has ever been 
great or beautiful in architecture”

Fig 6,7,8
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ATT ADDERA  

 
FRÅGESTÄLLNING
I mitt examensarbete vill jag utforska hur man som 
arkitekt kan arbeta i dialog med befintlig miljö och  
hur mjukare möten mellan gammalt och nytt kan 
gestaltas. Jag vill också undersöka hur man använ-
da befintliga miljöer och byggnader som en kun-
skapsbas och vad kunskap om historia, tradition 
och typologi kan ge till en designprocess. 

VOKABULÄR
Jag kommer att arbeta med frågor gällande om-
byggnad, nybyggnad, tillbyggnad och transforma-
tion. Jag kommer att arbeta med att ta bort, ersät-
ta, förstärka, förfina och ändra det befintliga.

METOD
Då mitt huvudsakliga intresse ligger i rumsligheter 
och byggnadsskalan, har jag valt att arbeta med en 
befintlig byggnad som bas för mina experiment 
och för att kunna besvara min frågeställning ge-
nom form och inte genom att göra ett rent teore-
tiskt arbete. Däremot har min ambition varit att 
koppla teoretiska resonemang till specifik gestalt-
ning där den rumsliga och interiöra gestaltningen 
blir en viktig komponent av arbetet.
 

 

HUR KAN
DIALOG & MJUKARE MÖTEN

MELLAN GAMMALT OCH NYTT
GESTALTAS?

HUR KAN MAN ANVÄNDA 
DET BEFINTLIGA SOM 

KUNSKAPSBAS?

VAD FINNS DET FÖR 
STRATEGIER & ANGREPPSSÄTT?

OMBYGGNAD
NYBYGGNAD

TILLBYGGNAD
TRANSFORMATION

TA BORT
ERSÄTTA

FÖRSTÄRKA
FÖRFINA
ÄNDRA

...

TEORI, HISTORIA, PROGRAM
+

EN BEFINTLIG BYGGNAD SOM UTGÅNG-
SPUNKT FÖR SPECIFIK UTFORMNING 

=
RESULTAT SOM BESVARAR 
FRÅGESTÄLLNINGEN BÅDE
 GENERELLT & SPECIFIKT
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LITTERATUR  
 

 

Då den teoretiskt inriktade litteraturen gällan-
de just ombyggnad och utbyggnad är begränsad 
skaffade jag mig först en baskunskap gällande 
mer traditionell restaurering, då främst Fredric Be-
doires ”Restaureringskonstens historia”, Salvador 
Munoz Vinas ”A Contemporary theory of Conserva-
tion” och  Jukka Jokilehto ”A History of Architectural 
Conservation”.

Jag expanderade även min inläsning till att foku-
sera just på USA, där William J. Murtaghs ”Keeping 
Time: The history and theory of presevation in 
America” varit viktig och till mer specialiserad litte-
ratur, så som Thordis Arrhenius ”The fragile monu-
ment - On Conservation and Modernity”. 

Min huvudlitteratur under projektet  har varit Fred 
Scotts “Altering Architecture”, tillsammans med 
Aldo Rossi ”The Architecture of the City” och OASE 
Journal for Architecture n.76 ”Context and Specifi-
city”

Jag har också läst kortare inlägg, essäer och utdrag 
där främst Jorge Otero-Pailos och Adam Caruso va-
rit viktiga. 
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PLATSVAL
 

 

När jag startade mitt examensarbete hade jag 
inte valt plats. Med min frågeställning och litter-
aturinläsning i bakhuvudet utforskade jag sex 
olika platser med två tydliga karaktärer: infill-siter 
i historiska miljöer eller äldre byggnader som av 
olika anledningar var intressanta. 

Jag skissade, läste och undersökte varje plats och 
sammanställde alla mina tankar på en A4 var.

Jag valde tillslut en byggnad, och senare under 
processen förstod jag varför.

“Context is inescepable for the interventionist; the 
work is clearly inseparable from its context.” 
(Fred Scott)
 
När man arbetar med en befintlig byggnad blir 
kontexten tvingande, man kan aldrig fly från den.
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2 
WEBSTER SCHOOL 

 



ADDITION: OMBYGGNAD OCH UTBYGGNAD AV WEBSTER SCHOOL                  EXAMENSARBETE I ARKITEKTUR 14

KONTEXT
 

 

Byggnaden ligger i nordvästra Seattle, i stadsdelen 
Ballard. Ballard har sitt centrum cirka 15 minuters 
promenad från byggnaden, och runt byggnaden 
finns i princip bara enfamiljshus i ett eller två 
plan. 

Hela Seattle är byggt på ett rutnätssystem, och 
just här bildar rutnätet avlånga kvarter, där bygg-
naden ligger i det östra hörnet. I det värsta hörnet 
finns en rad med enfamiljshus, och på kvarteret 
finns även en kommunalt ägd park. Den gamla 
huvudentrén ligger i söderläge, medan den nuva-
rande entrén ligger i väster i direkt anslutning till 
parkeringen. 

 

1:10 000

Huvudentré

Gammal huvudentré

Park Parkering

SKALA 1:20000

SKALA 1:2000
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HISTORIK & BESKRIVNING 

 
1908
Webster School byggs och arkitekt var Fredrick A. 
Sexton.

Den ursprungliga skolbyggnaden var utformad 
som ett skolhus med tolv rum, med sex klassrum 
per våning på första och andra plan. Klassrum-
men var ordnade runt en vid dubbelsidig korri-
dor i öst-västlig riktning, med fyra klassrum åt 
norr och två i hörnen åt söder. Ett lärarrum och 
rektorns kontor fanns centralt på södra sidan av 
byggnaden. Skolans cirkulationssystem bestod av 
en huvudentré från söder, där besökaren möttes 
av en storslagen trappa som ledde upp till skolans 
huvudplan. Två symmetriska trapplopp låg även i 
den norra delen av skolbyggnaden, och med dessa 
trappor nåddes alla plan. Byggnaden hade också 
sekundära ingångar på första våningen från öst 
och väst. 

Den ursprungliga byggnaden är konstruerad 
av ett oförstärkt tegelmurverk med 2x16 tums 
träbjälklag som spänner i nord-sydlig riktning, 
uppburna på tunga timmerträbalkar och pelare. 
Invändiga ytor är gipsbeklädda, och Douglasgran 
användes för golv, dörrar och andra interiöra 
detaljer. 

Exteriört har byggnaden en rusticerad stenbas, 
lagt  i ett löpande band med ett övre slätt band. 
Övre våningar har ett rosa-tonat slätt tegel, lagt 
i ett löpande förband. Fönsterbleck är i sandsten 
och byggnaden har ett platt tak, täckt med ett 
membran. 

Stilen kan närmast beskrivas en blandning mellan 

Romanesque och Classic Revival. Den södra fasa-
den var ursprungligen primär, och består av två ut-
skjutande volymer på sidorna och en utskjutande 
entrévolym med ett rusticerat stenvalv. Ett par 
klassiska pilastrar med joniska kapitäl stödjer en 
något höjd taklist på entrévolymen. 

1930
Skolan byggs till i tre volymer, innehållandes gym-
pasal, auditorium & bibliotek. Arkitekt var Floyd 
A. Naramore. 

Tillbyggnaderna sveper runt den ursprungliga 
byggnaden längs östra och norra sidan. De nya 
tilläggen delar inte samma bjäklagshöjd som den 
ursprungliga byggnaden,  den första våningen 
i tillbyggnaden sattes ca. 45 cm ovanför befint-
ligt källarplan. Auditoriet och gympasalen delar 
samma nivå, ungefär 100 cm ovan omgivande 
utomhusnivå.  Tillbyggnaden är konstruerad av 
armerad betong, byggd med platta på mark och 
med ytterväggar beklädda med tegel i en röd 
kulör.

Den östra fasaden av tillbyggnaden är primär. En 
ny siodentré markeras med en utskjutande volym. 
Entrén markeras med ett gotiskt valv och dörrfris-
en är dekorerad med blommor, djur och bok-
stäverna ”D” och ”W” som står för skolans namn. 

Tillbyggnaden är i sin stil enklare än original-
byggnaden, och spegl en övergång från klassisk 
monumentalitet till en mer avskalad stil, influerad 
av den kommande stilen Art Moderne. 

1
2

3
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NORDIC HERITAGE MUSEUM 

 
Skolverksamheten läggs ned 1979 och byggnaden 
hyrs istället ut till Nordic Heritage Museum för att 
användas för museumverksamhet och undervisn-
ingslokaler för skandinaviska språk. 

Den tidigare gymnastisksalen omvandlas till 
museéts främsta utställningslokal, för den perma-
nenta utställningen ”Drömmen om Amerika”. De 
tidigare klassrummen på de första och andra plan 
omvandlades till utställningsyta och  vissa objekt 
exponeras även i den vida korridoren. Museét är 
tillägnat arvet av Seattles nordiska invandrare, och 
fungerar som en samlingsplats för alla med nor-
diska rötter eller har ett intresse för nordisk kultur 
och historia. Varje år presenterar museet ett brett 
spektrum av levande program, inklusive samtida 
konstutställningar, konserter, föreläsningar och 
filmer, och en mängd speciella evenemang. 

När byggnaden fick ett nytt program förändrades 
både cirkulationssystemet och de flesta klassrum. 
Originaldetaljer avlägsnades eller byttes ut, och 
många fönster sattes igen. Huvudentrén flyttades 
också till byggnadens värsta sida, med en ny entré 
som skedde ner till det ursprungliga källarplanet. 

Museet genomför för närvarande en kampanj för 
att finansiera byggandet av en ny museibyggnad 
på Market Street i Ballard, och ska flytta från bygg-
naden under år 2017.
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NULÄGE & FRAMTID BYGGNADENS SKICK
Byggnaden genomgick en seismisk uppgradering 
1978 och anses vara i gott tekniskt skick .

Många av klassrummen i originalbyggnaden har 
fått sina ytskikt förstörda, och många fönster är 
igensatta - antingen med tegel eller med borttag-
bara spånskivor.

De ursprungliga utförandena är bäst behållna i 
lärarrum och rektorns rum, trapphallarna i orig-
inalbyggnaden och i tillbyggnaden från 30-talet, 
där klassrummen och auditoriet i stort sett har 
kvar sitt originalutförande.

PROGRAM 
Då Seattle Public Schools fortfarande äger bygg-
naden, planerar de att efter 2017 återuppta 
skolverksamhet i byggnaden. Vilken typ av skola, 
eller för hur många elever är idag inte beslutat. 

Detta tar jag mig an som programmet för mitt 
examensarbete.

PUBLIK BYGGNAD?
I och med omvandlingen till museum har bygg-
naden fått en viktig roll som en publik byggnad i 
stadsdelen. Även om byggnaden nu blir en skola 
är det viktigt att den kan få bibehålla en del av sin 
historia som museum genom att den fortsätter 
ha aktiviteter och program som även är riktat mot 
närområdet och allmänheten. 
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3
ANALYS  

 



ADDITION: OMBYGGNAD OCH UTBYGGNAD AV WEBSTER SCHOOL                  EXAMENSARBETE I ARKITEKTUR 20

EN TIDIGARE PERIOD AV TILLVÄXT 

 

 

Åren runt konstruktionen av Webster Schools 
första del växte Seattles befolkning mycket, både 
beroende på inflyttning och annektering av 
närliggande mindre byar.

Inflyttningen från Skandinavien var stark i om-
rådet, och de skandinaviska inflyttarna bosatte 
sig främst i Ballard. Ballard blev en del av Seattle 
1907, och mellan åren 1894 och 1908 ökade be-
folkningen i Seattle mer än fyrdubbelt. 

 

1894 

Befolkning Seattle: ca 45 000 (Fig. 9)

1908

Befolkning Seattle: ca 230 000 (Fig. 11)

1907

Ballard annekterades till Seattle (Fig. 10)
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TYPOLOGI
MODELLSKOLAN  

 

Under samma tid som originalbyggnaden bygg-
des, uppfördes ett stort antal skolor i Seattle på gr-
und av den snabba befolkningsökningen. Seattle 
School District hade då en egen anställd arkitekt 
som arbetade med att ta fram modellplanritning-
ar för skolbyggnaderna.

Webster School var inte en av dessa skolor, men 
det är tydligt att det finns många likheter. Båda 
planer har en symmetrisk struktur, med en vid 
dubbelsidig korridor i mitten. De båda består 
av en basmodul: ett enkelt klassrum och det var 
tänkt att mer specialiserade läromiljöer kunde 
adderas senare. För att göra det enkelt att addera 
till skolorna ritade man höga fönsteröppningar 
från ändarna av korridoren och lämnade resten av 
gavelfasaderna i princip obehandlade.  
 
Under de kommande åren utarbetades många 
olika modellritningar, men de flesta följde samma 
planlogik. 

 

Modellplanritning för skolor i Seattle 1905-1910

Webster School originalplanritning byggd 1908

John Hay School, byggd efter modellplanen (Fig. 12)

Webster School (Fig. 13)
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TYPOLOGI
ADDITIONER  

 

Att skolorna sedan faktiskt har byggts ut är mer re-
gel än undantag, dock i olika omfattning. Många 
utbyggnader följer tanken på att addera till gavlar-
na och koppla ihop de interiöra cirkulationssyste-
men. 
 

Många skolor har också byggts till mer än en gång, 
och under 90-talet och tidigt 2000-tal var det van-
ligt att riva tidigare additioner för att uppföra nya.
 

GREENWOOD
 
1909: Opened 
(Architect: James Stephen) 
1921: Addition  
(Architect: Floyd A. Naramore) 
1991: Demolition of addition  
new additions added  
(Architect: BLRB)

GATEWOOD
 
1910: Opened 
(Architect: Edgar Blair) 
1922: Addition 
(Architect: Floyd A. Nara-
more)
1999: Demolition of addition,  
renovation and new construc-
tion  
(Architect: ECI Architects) 
 

E.C. HUGHES
 
1926: Opened  
(Architect: Floyd A. Nara-
more) 
1949: Addition  
(Architect: NBBJ) 

FAIRVIEW 

1908: Opened
(Architect: James 
Stephen)
1928: Addition 
(Architect: N/A)
 

LATONA SCHOOL 

1906: Opened 
(Architect: James Stephen)
1917: Addition 
(Architect: Edgar Blair) 
1999: New construction, 
demolition of 1917-structure 

MAGNOLIA  
 
1927: Opened 
(Architect: Floyd A. 
Naramore) 
1931+1940: Addition 
(Architect: Floyd A. 
Naramore) 

EMERSON SCHOOL
 
1909: Opened 
(Architect: James Stephen) 
1930: Addition 
(Architect: Floyd A. Nara-
more)
2000: Demolition of 
addition, 
renovation and new 
construction 
(Architect: DLR group) 
 

LOWELL SCHOOL
 
1928: Opened
(Architect: Floyd A. Nara-
more) 
1940: Addition  
(Architect: N/A) 
1950: Addition 
(Architect: George Walling-
ton Stoddard)
 

LOYAL HEIGHTS 
 
1932: Opened 
(Architect: Floyd A. Nara-
more) 
1946: Addition 
(Architect: Floyd A. Nara-
more)
2015: Proposed addition 
(Architect: BLRB) 
 

DUNLAP SCHOOL

1924: Opened 
(Architect: Floyd A 
Naramore)
1953: Addition 
(Architect: John Gra-
ham) 
1999: Renovation and 
part of 1924-structure 
demolished, entire 1954 
structure demolished  
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FÖRÄNDRING ÖVER TID 

 
Under historiens gång har byggnaden förändrats. 
När den byggdes var huvudentrén från söder, och 
byggnaden bestod endast av en enkel grundmod-
ul som bestod av tolv klassrum i två plan. Nedre 
plan var enbart för supportfunktioner.

När tillbyggnaden skedde 1930 tillkom en ny 
sidoentré från öster. De tre tillbyggnadsvolymerna 
gjorde så att byggnadens storlek och program 
expanderade, och att byggnaden blev både dju-
pare och mörkare. Många fönster sattes igen där 
tillbyggnaderna tillkom.

När museét flyttade in skapades en ny huvuden-
tré från väster och en hiss installerades. Många 
rum blev uppdelade till mindre enheter och då 
den största utställningen sker på nedre plan och 
entrén går hit är nu nedre plan det mest aktiva. 
Trapporna har också fått brandskydd och ännu 
fler fönster har blivit ingensatta för att tillgodose 
det nya programmets behov. 

1908 1930 1980
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BYGGNADENS VÄRDEN
EXTERIÖR 

 

Tidigt i projektet började jag definiera vilka 
värden jag såg om viktiga i den befintliga bygg-
naden.  
 
Jag såg först att byggnaden hade ett stort värde 
som ett landmärke i området då det är en av få 
byggnader i närområdet av mer publik karaktär. 
Området är svårt att orientera sig i, då det är ett 
strikt rutmönster med liknande bebyggelse och 
med hjälp av Webster School kan man lättare 
orientera sig. 

Jag såg även det som ett värde att byggnaden 
upplevs som en helhet, trots att det är en origi-
nalbyggnad och senare tillbyggnader.  Mötena 
mellan de två är väldigt direkt, trots att teglet 
skiljer sig i kulör. 

Själva byggnadens fysiska gestaltning såg jag 
också som ett värde. De befintliga tegelmurarna 
är fina, volymen står fint på platsen och då bygg-
naden stått där så länge är all grönska uppväxen 
och storslagen.
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BYGGNADENS VÄRDEN
INTERIÖR 

 

Interiört fanns också många kvalitéer. 

Planen för originalbyggnaden är en väldigt fin i 
sin enkelhet, med generöst tilltagna klassrum. 

I byggnaden finns en fin behandling av ljus. Bygg-
naden har ett fint ljusintag i trapporna och hela 
byggnadsformen i originalbyggnaden är modelle-
rad efter bästa möjliga ljusinsläpp. Djupa ljuss-
chakt mot norr och mer grunda mot söder, vilket 
skapar en veckad fasad där flesta klassrum har 
fönster i två väderstreck. Fönstrena är spröjsade 
englasfönster. I tillbyggnaderna används i vissa 
rum enkla takljuskonstruktioner.  
 
Den dubbelsidiga korridoren i originalbyggnaden 
är vid och generös och veckar sig längs med klass-
rummens väggar. Här finns plats för mer än bara 
att röra sig, idag använder muséet korridoren även 
som utställningsyta.

Interiören har dessutom fina bevarade detaljer 
såsom räcken, handledare, dörrar och bröstnings-
detaljer. De flesta interiöra detaljer är gjorda av 
Douglasgran, ett vanligt träd i regionen. De finast 
välbevarade detaljerna finns i auditoriet från 1930 
och i korridorer och trappor. 

Trägolv: Doug-
lasgran

Bröstning, de-
taljer, dörrar: 
mörk doug-
lasgran

Putsade väggar
vitt, ägg-vitt och ljusgrått

Kork Tegel
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PROGRAM
 

 

Byggnaden var från början ritad som en Elemen-
tary School, alltså en amerikansk lågstadieskola. 
Efter en snabb översyn av skolor i närområdet 
föreslår jag att byggnaden används som en Mid-
dle School, alltså för årskurserna 6-8. 

Jag har i detta projekt valt att utgå från program-
met och strukturen som Seattle Public Schools 
föreslår för sina skolbyggnader, även om de också 
tydligt poängterar att det alltid blir unika lösning-
ar när man arbetar med en befintlig byggnad.

Jag har valt att sammanfatta de rumsliga krav 
som ställs på skolbyggnader  av Seattle Public 
Schools under följande rubriker: 

FLEXIBILITET: Syn på pedagogi skiftar över tid - en 
generös skola med olika stora och generella rums-
typer ger flexibilitet.

NÄROMRÅDET: Stark koppling till närområdet är 
viktigt, och att allmänheten kan nyttja vissa funk-
tioner på helger och kvällar är positivt.
 
LÄRSTILAR: Vi lär oss på olika sätt: formellt och 
informellt, som grupp och individ, genom att läsa, 
titta, känna, göra. I denna ålder behövs platser för 
intima och personliga möten.

TEKNOLOGI: Genomgående teknologisk integra-
tion är viktigt.

RUMSLIG IDENTITET: Skolan ska ha en tydlig 
rumslig identitet, med inbjudande taktila rum 
med visuell transparens. 
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UTMANINGAR 

 
Med programmet, byggnadens dåtid och nutid, 
typologi och värden som utgångspunkter. 

1. AVBRUTET RÖRELSEMÖNSTER

Då byggnaden bara har blivit adderad till på väs-
tra sidan, är rörelsemönstret avbrutet mot öster.  
Att komplettera med en tillbyggnad mot öster 
skulle skapa en bättre helhet i rörelsemönstret.

2. STAPLADE VÅNINGSPLAN

Byggnaden består av isolerade våningsplan, och 
då de flesta trapporna är återgångstrappor finns 
ingen visuell kontakt mellan våningsplanen, nå-
got som är viktigt i en nutida skolbyggnad.

3. ENTRÉSITUATIONEN

Varken dagens entrésituation, där besökaren går 
ner i källaren, eller den ursprungliga entrésitu-
ationen, där besökaren kommer in i byggnaden 
och direkt måste navigera upp eller ner i trappan, 
fungerar för en modern skolbyggnad.
 
4. BRIST PÅ DAGSLJUS

Även om originalbyggnaden ritades med dagsljus 
som prioritet har byggnaden har under årens lopp 
blivit mörkare och mörkare då den byggts till och 
om. Byggnaden behöver tillföras mer ljus. 

5. EN RUMSTYP 

Byggnaden har främst en typ av rumstorlek och 
skulle behöva kompletteras med både mindre och 
större rum för att vara mer flexibel.
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LÄRMILJÖER & PROGRAM
 

KLASSRUMMEN
Byggnaden var byggd för en annan syn på ped-
agogik än vad som gäller idag: klassrummen är 
ritade för strikt katederundervisning för stora 
elevgrupper. Då jag fortfarande såg stora värden 
i klassrummen bestämde jag att lämna själva 
rummet intakt, men  frågan blev hur de ska kon-
figureras för en nutida skola. Jag skissade på att ge 
klassrummen ett nytt interiört lager som integre-
rar elektrisk belysning, teknik och en rikare mängd 
studiemiljöer innanför det befintliga klassrum-
mets väggar. 

INFORMELLA LÄROMILJÖER
Förutom klassrummens mer informella läromil-
jöer som skapas av det nya interiöra lagret, har 
jag även arbetat med att tillskapa mer informella 
läromiljöer runt om i byggnaden. Runt den entrén 
och ny vertikal kommunikation har jag skissat på 
mer informella sätt att både studera och mötas.

STÖRRE & MINDRE
Då byggnaden främst innehöll en sorts rum, ett 
närmast kvadratiskt rum på ca 70 kvadratmeter, 
har jag även skissat på att tillföra både mindre 
rum och större rum. De mindre rummen behövs 
för mindre grupparbeten och självstudier, och de 
större rummen för biblioteksverksamhet, musik 
och konststudier.
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LJUS
  

 

DAGSLJUS
Då byggnaden redan hade så starkt fokus på ljus 
blev detta även en viktig komponent för mig i min 
ombyggnad och utbyggnad. 
 
SOLRIKTNING
Utbyggnadens längsta fasad hamnar i skarpt 
västerläge, och jag har därför valt att ha rela-
tivt små fönsteröppningar som främst är till för 
utblickar, men att ta in det mesta av dagsljusbe-
hovet genom takljus. 

RIVNING
Med stöd av teori och typologi, bestämde jag mig 
även för att riva en av tillbyggnaderna från 1930 
då den gjorde cirkulationen svår och blockerade 
dagsljusinflödet.
 
LJUS & RÖRELSE 
Precis som i den befintliga bebyggelsen har jag 
skissat på olika sätt att ta in ljus där den vertikala 
kommunikationen sker. Ljuset fungerar också som 
ett blickfång i rörelsen genom byggnaden.
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CIRKULATION 

 
TILLGÄNGLIGHET
Byggnaden hade på flera ställen bristande till-
gänglighet, t.ex. fanns det bara en trappa för att 
ta sig mellan plan två i originalbyggnaden och 
tillbyggnaden som ligger på olika bjäklagshöjd. 
Dessutom var den tidigare huvudentrén några 
trappsteg upp.
 
SYMMETRI
Jag skissade på många olika cirkulationslösningar, 
men landade till sist i en princip som byggde på 
att jag följde byggnadens symmetriska princip, 
och anslöt till korridoren i väster; så som man 
hade tänkt från början.  

SNABBT & LÅNGSAMT
I en skolbyggnad finns behov av att både kunna 
röra sig snabbt till ett mål, men också en mer 
långsam rörelse som ger tillfälle för informella 
möten och reflektion.

FÖRDELANDE & SAMMANFÖRANDE
Där tillbyggnaden möter originalbyggnaden 
har jag skissat på ett rum som både fördelar och 
samlar: ett nytt atriumrum. Rummet fördelar 
eleverna in till de olika nya rummen, men också 
vertikalt genom en ny spiraltrappa. Men rummet 
är dessutom tillräckligt generöst för att stanna en 
stund, samtala, eller hjälpas åt med en läxa. 

VISUELL TRANSPARENS
Då byggnaden tidigare hade väldigt separerade 
våningsplan, blev det viktigt för mig att föra in 
mer visuell transparens i mina tillägg. Det nya 
atriumrummet är öppet genom alla tre våningar 
och kopplar ihop byggnaden på ett nytt sätt. 
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ENTRÉ    

 
BRISTFÄLLIG ENTRÉSITUATION
Då jag identifierade den befintliga entrésitua-
tionen som en utmaning, har jag skissat på olika 
typer av nya entrésituationer. Jag arbetade först 
med en idé om att skapa en ny entrésituation 
i utbyggnadsvolymen, men kämpade mycket 
med hur jag skulle kunna kommunicera den nya 
huvudentrén utan att skapa en allt för spektakulär 
volym som inte följde mina grundprinciper. 

INNANFÖR BEFINTLIG ENTRÉ
Jag beslutade istället att arbeta med att gestalta 
en ny entrésituation, på samma plats som hu-
vudentrén låg i originalbyggnaden, med en ny 
kommunikationsprincip. 

TRAPPSTUDIER
Jag har skissat på många olika typer av trappor, 
som på olika sätt fördelar och skapar rum. Jag 
fastnade tillslut för en rak trappa med generö-
sa vilplan, som går i samma riktning som den 
öst-västliga korridoren.

ETT RUM FÖR SAMLING
Entrén var tidigare enbart en funktion av att 
röra sig uppåt eller nedåt i byggnaden, med det 
nya entrérummet finns även plats för att samla 
en klass innan avfärd på studieresa, men också 
genom att den kopplar ihop alla plan kan även en 
större del av skolan samlas och möten kan hållas. 

Fig. 14



ADDITION: OMBYGGNAD OCH UTBYGGNAD AV WEBSTER SCHOOL                  EXAMENSARBETE I ARKITEKTUR 34

FASAD & VOLYMETRI 

 
EN SAMMANHÅLLEN HELHET
Som utgångspunkt såg jag ett värde i att de två 
tidsepokerna från 1908 och 1930 som redan 
fanns upplevdes som ett och samma, det var 
bara på nära håll det blev tydligt att de var två 
skiljda. Jag skissade därför mycket på att bygg-
naden fortfarande skulle upplevas som en hel-
het, och inte skiljda delar, även efter mitt tillägg. 
 
Den nya volymen jobbar med samma sorts in och 
utskjutningar som originalbyggnaden, men ut-
byggnaden terrasserar sig också i volym och tar sin 
inspiration från hur marken möter gatan till söder 
om byggnaden.. 

EN NY SORTS TEGELFASAD
Jag har arbetat med hur tillbyggnaden fogar sig 
till det existerande komplexet i fasadens rytm och 
materialitet. Jag har arbetat med olika tankar kring 
materialval, främst infärgad röd betong eller tegel. 
Jag fastnade tillslut att arbeta med tegel, men i en 
kallare grå ton och istället arbeta med att ta upp 
det varma från de befintliga fasaderna i fasadens 
detaljer. 
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MITT FÖRSLAG  
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GRUNDPRINCIPER  

 
DET BEFINTLIGA SOM UTGÅNGSPUNKT 
Mitt förslag tar sin utgångspunkt i den befintliga 
byggnadens värden, och har som ambition att 
både förstärka dessa värden och att förlänga den 
befintliga atmosfären in i de nya tilläggen. Med en 
mjukare övergång mellan gammalt och nytt vill 
jag fortsätta samtalet som påbörjades 1908. 

KOMPLETTERANDE RUMSLIGHETER 
Med mitt förslag vill jag också komplettera det be-
fintliga med nya slags rumsligheter: att man ska 
kunna uppleva, se och röra sig runt i den befintli-
ga byggnaden på nya sätt.
 
TRE SKALOR
Förutom att arbeta med byggnaden som en hel-
het har jag fokuserat på tillägg som exemplifierar 
mina tre olika angreppssätt och skalor där förän-
dring sker. Den första skalan är förändringar inom 
det existerande rummets gränser: en interiör 
omgestaltning. Då har jag arbetat med klassrum-
met som fått ett nytt interiört lager som integrerar 
teknik och en rikare mängd studiemiljöer inom 
befintliga väggar.  

Den andra skalan är ombyggnadsskalan med 
förändringar i plan och sektion - där har jag 
arbetat med en ny entréhall, som kan liknas vid 
en ympning och tillför nytt liv i den befintliga 
byggnadskroppen. Runt den nya entréhallen kan 
studenter samlas för både formella och informella 
möten. 

Den tredje och sista skalan är utbyggnad, en ny 
konstruktion på ny grund men som delar samma 
inomhusklimat som det befintliga. Utbyggnaden 
kompletterar den existerande skolbyggnaden 
med större och mindre rum än i det befintliga för 
att skapa större flexibilitet och plats för fler typer 
av lärmiljöer. 

 

Omgestaltning

Ombyggnad

Utbyggnad
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SITUATIONSPLAN Utbyggnaden placeras till väster om den befint-
liga byggnaden, och skapar nya entréer både 
från väster och norr. Åt söder skapas ett nytt mer 
formellt uterum som ansluter till huvudentrén.

SKALA 1:2000

Omgestaltning

Ombyggnad

Utbyggnad
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ENTRÉPLAN 

SKALA 1:300

1 MUSIKSKOLA
2 LÄRARRUM
3 TEKNIK
4 HUVUDENTRÉ

5 RECEPTION
6 VAKT-
MÄSTARE
7 LABB

8 KÖK
9 MATSAL
10 BIBLIOTEK
11 KLASSRUM

12 STUDIE-
PLATSER
13 GRUPPRUM
14 ATELJÉ
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SKALA 1:300

1 MUSIKSKOLA
2 LÄRARRUM
3 TEKNIK
4 HUVUDENTRÉ

5 RECEPTION
6 VAKT-
MÄSTARE
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14 ATELJÉ
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FASADER
SÖDER & VÄSTER
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FASADER:
ÖSTER & NORR   

 

SKALA 1:300
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SEKTIONER
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SKALA 1:300
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OMBYGGNAD: ENTRÉHALL En ny huvudentré för skolan tar form innanför den 
befintliga ytterväggen. 

Istället för att direkt möta en trappa som leder up-
påt eller neråt  kan det nya entrérummet fungera 
både samlande och fördelande. Hallen kopplar 
visuellt ihop alla våningarna, och avsatserna i 
trappan kan fungera som små podium för tal och 
samling.
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UTBYGGNAD: ATRIUMHALL      

 
Ett nytt sammanbindande och vertikalt rum i 
utbyggnaden, där det nya och det gamla möts. 
En spiraltrappa kopplar ihop alla plan och kom-
pletterar det tidigare brutna rörelsemönstret.

Byggnadskroppen blir i mötet mellan gammalt 
och nytt smal för att dra in mycket ljus i volymen 
och på plan två länkar rummet till en inskjuten 
terass. Den befintliga tegelmuren målas gråvit när 
den blir interiör.

 

SKALA 1:100



ADDITION: OMBYGGNAD OCH UTBYGGNAD AV WEBSTER SCHOOL                  EXAMENSARBETE I ARKITEKTUR 50

OMGESTALTNING: KLASSRUM Klassrummen i den befintliga byggnaden får ett 
nytt interiört lager som integrerar teknik, ljus och
 en större variation av studieplatser inom de be-
fintliga klassrumsväggarna. 
 
Klassrummen får en intimare känsla än korridor 
och trapphallar, i dova blågröna färger och med 
korkdetaljer. 

 



KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN HT 2015                 MATILDA SCHUMAN 51

UTBYGGNAD: MUSIKRUM 
    

 

I utbyggnaden finns ett nytt större rum för musi-
kundervisning och även andra sammankomster. 
Djupa fönsternischer klädda med en korkskiva ger 
informella sittplatser i rummet och fungerar bra 
för spontana åhörare. Stora fönsteröppningar ger 
en tydlig visuell kontakt med närområdet och ett 
stort takljus bidrar till att ge ett rikt dagsljusin-
flöde.

Rummet har även en separat entré så att rummet 
även kan användas efter skolans öppettider.

 

SKALA 1:100



ADDITION: OMBYGGNAD OCH UTBYGGNAD AV WEBSTER SCHOOL                  EXAMENSARBETE I ARKITEKTUR 52

EXTERIÖR Utbyggnaden får en fasad av grått Kolumba-tegel, 
med infällningar av rosatonad betong som sam-
talar med tegelmuren i den befintliga byggnaden. 
Karmarna får ett varmt metalliskt skimmer, och 
den överväxta kanten mot gatan speglas i utbygg-
nadens överväxta terasser.  
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MODELL 
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