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Fornuddsparken ligger i Trollbäcken i Tyresö och den nya skolan placeras i början av parkområdet. Platsen 
är förutom dess natur, dominerad av småskaligbebyggelse bestående av villor och bebyggelse i två plan.  
Jag valt att möta platsens småskalighet genom en låg och flack byggnad som tar hänsyn till landskapet 
runtomkring.  

Från Trollbäcken centrum går en tydlig koppling till parken som jag velat behålla, därför har min struktur 
ett släpp som behåller den befintliga siktlinjen till parken och vattnet när man kommer från centrum.

En konsekvens av att göra strukturen till en låg byggnad är att den tar upp mycket yta, men idag består 
den platsen av parkeringsplatser och ett rivningsobjekt och därför tar inte byggnaden bort någon parkyta 
och förtydligar istället stråket från centrum.

En viktig utgångspunkt för mig har varit att arbeta med skolgården. Det är viktigt för barnens lärande att 
kunna identifiera sig själv med platser i skolan, att de kan göra dem till sin egna och känner sig trygga. 
Mycket av tiden som inte går åt till lektioner spenderas på skolgården. Därför har jag undersökt hur man 
genom att dela upp programmet i olika volymer kan skapa olika typer av uterum. Att det finns en variation 
i dess program och storlek samt ett fritt rörelsemönster mellan dem har varit viktigt.

Låg, mellan och högstadiet är uppdelade i olika delar och får därmed sina egna utrymmen som ligger 
mer intimt i anslutning till respektive enhet. De gemensamma funktionerna är centralt placerade i struk-
turen och mer publika utrymmen bildas därmed i anslutning till dessa. Entré-platsen ligger i anslutning 
till stråket från centrum genom byggnaden och är tydligt markerad och synlig när man kommer från cen-
trum.

En tanke med att dela upp programmet har också varit att möta platsens små-skalighet och mindre be-
byggelse, samtidigt som jag har strävat efter att få de separata enheterna så själständiga som möjlig så att 
strukturen passar alla väder.

De olika volymerna och den övergripande strukturen hålls ihop av dess yttre form och gränsen mellan var 
skolan börjar och slutar blir på så sätt definierad på ett tydligt sätt. Volymerna vänder sig in mot skolan 
och rörelsen går in mot korridoren för att ge liv och överblickbarhet till gårdarna.

Byggnadens lätthet framhävs genom att låta bjälklagen kraga ut från byggnaden, de ser svävande ut och 
tillsammans med det bärande grid-systemet så skapar det en frihet och genaralitet i byggnaden.
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Plan 1: Orginal skala 1:200
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TAK
• Bitumen - 50mm
• Tätskikt - 15mm
• Isolering 300-400mm
• Betong 300mm
• Taklutning 1/50
• Takränna i mitten, avrinning genom
invändigt stuprör

Bjälklag
• Platsgjutenbetong - 300mm
• Armering mellan invändigt och utvändigt
bjälklag/balkong - 20mm
• Isolering mellan utvändigt och invändigtbjälklag
- 250 mm
• Droppnäsa
• Lutning på utvändigt bjälklag 1/50
• Stålräcke på utvändig korridor/balkong -
50 mm

Vägg
• 3 glas isoleruta -56 mm(4mm glas, 12 mm
distanslist av stål, kantförsegling)
• Stålpelare - 200mm
• Tvärgående stålbalk i bjälklag - 200 mm
• Spännvidd mellan pelare - 11 M

Grund
• Betongplatta på mark - 500mm
• Isolering - 300 mm
• Dräneringsrör
• Makadamm


