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Detta projekt är en sammanslagning av tre gymnasieskolor: ett nytt byggymnasium, Grillskas restaurang-
gymnasium och Löfströms gymnasium med individuell inriktning. De båda befintliga skolorna får bättre 
lokaler: Grillska flyttar från bottenlokalerna i det östra kontorshuset på tomten och får därmed ett bättre 
läge för sin restauragverksamhet och Löfströms byter ett perifert läge vid Rissneleden till ett centralt i 
Sundbybergs centrum. 

En utgångspunkt i projektet har varit att låta de olika skolornas verksamheter vara synliga och närvarande 
för alla som vistas i byggnaden, vilket bidrar till en intressant miljö och kan verka motiverande för de elever 
som ännu inte är behöriga till gymnasiet. Vidare underlättar det en flexibel skolgång och gör det möjligt 
för de som byter program att behålla sin gamla bekantskapskrets. Praktiska program som bygg- och 
restaurang är utbildningar som leder till jobb men som ofta har mycket lågt söktryck. Därför har en annan 
bärande idé varit att arkitekturen ska ge möjlighet för eleverna att visa upp vad de gör även utåt, mot 
staden. 

Tomten präglas idag av ett kontorskomplex fördelat på två stora volymer i syd och öst samt ett parkering-
shus i det nordvästra hörnet. För att utnyttja den soliga delen av tomten tas i detta projekt parkeringshuset 
bort och ersätts av en skola där två stora hallar, idrottshallen och bygghallen, tar upp största delen av den 
redan utgrävda platsen under mark. Skolan har två entréer: en från Sturegatan i söder som delas med 
kontorshuset och präglas av den café- och restaurangverksamhet som Grillskas elever driver. Den norra 
entrén är huvudingång till idrottshallen, squashallen, gymmet och miniaulan, lokaler som används även på 
kvällar och helger. Mellan entréerna löper ett kommunikationsstråk längs vilket det går att se in i bygghal-
len och idrottshallen. Från nedersta trappsteget har du också sikt upp till takfönstren på plan 5. I den 
gemensamma huvudbyggnaden finns två plan, varav det övre är en våningshög fackverkskonstruktion där 
diagonala träbalkar blir ett betydande inslag i den annars öppna hallen. Uterummet mellan skolbyggnaden 
och det befintliga huset mot Sturegatan används av eleverna som byggård. Gården är inte avgränsad mot 
Tallgatan eller den planterade slänten mellan huset, och hela området kan därför fungera som en publik 
utställningsyta där elevernas projekt och pågående arbeten går att beskåda. 
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