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   Fornuddsparken, en mötesplats för boende i Trollbäcken. Ett grönskande stråk i ett 
villastadsrum med öppenhet och närhet till vatten. Motsättningarna mot att placera 
en skolbyggnad på tomten är förståeliga och därför måste man behandla platsen 
med hänsyn och inte bara tillgodose önskemål utan även tillföra något tillbaka till platsen. 
   En låg skolbyggnad med spännande yttre och inre rum som samtidigt känns öppen och 
välkomnande där en integrering med parken mer eller mindre är ett måste. 

PLATS
    Trollbäcken är ett område i Tyresö sydväst om Stockholms kommun. Det är främst ett villaområde med 
ett fåtal flerbostadshus och centrerat ligger ett mindre centrum. Den sydvästra delen av Trollbäcken möter 
Drevviken och har inslag av natur och parkområden. Den största parken i området, Fornuddsparken 
sträcker sig i sydnordlig riktning från Drevviken upp emot centrum. Parken används idag till rekreation 
och olika aktiviteter så som bouleklubb, utegym, scoutförening, fullstor fotbollsplan och lekpark. 
    Parken nyttjas av olika målgrupper så som barnfamiljer, ungdomar och äldre tack vare ett spann i pro-
grammeringen. Dock upplevs parken ändå som att den kan få ett lyft då den norra delen vid fotbollsplanen 
inte är lika omsorgsfullt bearbetad och genomtänkt.
    Tomten för grundskolan är den nordligaste delen av parken och möter där flerbostadshus och villor.

KONCEPT OCH IDÉ
    Grundidén bakom projektet är dels att skapa en skola bestående av flera huskroppar i endast 
två våningshöjd för att hålla skalan i området nere. Minst lika viktigt har det varit att skapa transparenta 
byggnader med öppenhet i både fasad och våningsplan men också mot parken. Rum kan öppnas upp mot 
utsida och skapa en flytande gräns för klassrum, verksamheter och allrum. Konstruktionen i byggnaden har 
samspelat med öppenheten och transparensen då en valvkonstruktion tillåter en öppenhet, flexibilitet och 
tilltalande rytm.

KONSTRUKTION
    Konstruktionen i byggnaderna bygger på en valvstruktur där massiva fingerskarvade limträbalkar löper 
som en synligt skelettkonstruktion genom byggnaden. Tanken med valven är även att de ska löpa utanför 
byggnaden på vissa ställen för att förstärka en öppenhet och övergång mot parken samt skapa spännande 
rum och solavskärmning. Tanken är att man ska se och uppleva konstruktionen i byggnaderna och därför 
är bland annat pelare överdimensionerade för att tydligt synas och bli en del i gestaltningen. Takbalkar är 
även synliga på båda planen.

MATERIAL OCH UTFORMNING
    Materialen är genomgående trä ovanpå en betongplatta på mark. Det nedre planet i byggnaden får därför 
ett polerat betonggolv och det övre planet får trägolv.
Taket består av en mörk plåt av exempelvis märket rheinzink där legeringen ger en mörkare färg och plåten 
inte behöver underhållas med målning.

PROGRAM
    F-3. Byggnaden längst mot öst innehåller förskoleklasser till och med årskurs 3 eftersom de har 
lekfullare och kortare dagar får de platsen med förmiddagssol och hamnar även längre in på tom-
ten från Fornuddsvägen som är en lite större väg i området.
    Lågstadieklassrumen har en logik av att ge trygghet och hemmahörandekänsla. Ateljéerna är 
integrerade i klassrummen med tvättbänkar och i anslutning till basrummen ligger grupprum. 
Grupprummen är transparenta och går att öppna upp för att skapa ett större grupprum för halv-
klass. 
Eleverna har kapprummet utanför sitt hemklassrum och mellanrumsytorna räknas till allrumsyta 
för fritids eller studieytor.

    Specialsalar. Mittenbyggnaden är den publika delen som även ska ses som ett tillskott till plat-
sen där allmänheten kan nyttja verksamheterna och lokalerna utöver skoltid. De lokaler som finns 
där är specialsalar med olika kreativa ämnen så som textil, bild, träslöjd och musik., men också 
hemkunskap, aula med sittplatser för 234 personer, café, bibliotek och matservering.
    Logiken i mittbyggnadens utformning ska vara ett aktivt torg/stråk med dubbel takhöjd som 
löper genom byggnaden där de flesta verksamheter vätter emot. Byggnaden får två stora huvuden-
tréer för att vara tillgänglig och välkomnande.

     4-9. Byggnaden längst västerut har basklassrum för årskurserna 4-9. De får en lite större sam-
lande byggnad där 7-9 får sina funktioner närmre mittenbyggnaden och specialsalarna eftersom de 
brukar de salarna mest av de olika årskurserna.
    Logiken i den byggnaden påminner för 4-6 om logiken i F-3 där grupprummen ligger i anslut-
ning  till basrummen med kapprum utanför klassrummen, dock med skillnaden att ateljéerna inte 
längre är integrerade utan de ligger särskilda i ett öppet rum längst söder ut i byggnaden.

    7-9 har fått varsitt halvskåp på det övre planet närmast mittbyggnaden för att ha nära till alla 
sina olika salar. Deras grupprum är organiserade i kluster och är inte sammanhängande med 
basklassrummen.
Allmänytorna i byggnaden ska vara studieyta eller fritidsyta och har många olika vinklar och vrår 
där man kan hitta en egen favoritplats om man vill ha lite avskildhet.

PARKEN
    I parken låg tidigare en stor fotbollsplan som är borttagen och ersatt med en mindre fotbolls-
plan, basketplan, bättre lekpark och olika stråk och trädplanteringar.
    Tanken är att skolgården inte ska ha en skarp asfalterad gräns mot parken utan att även här ska 
det finnas en övergång där skolgården får en parkliknande struktur där man inte gör avkall på 
funktioner och aktiviteter som bör finnas på en skolgård, utan snarare tvärt om verkligen aktivera 
parken och skapa en mötesplats även för området.



Fornuddsparken, a meeting place in Trollbäcken. A lush string in suburban space with openness and 
closeness to the water. The antagonism against locating a school building in the park is understandable 
and one must therefore treat the place with regard not only to accommodate requests but also give so-
mething back to the site.
   A low school building with an exciting exterior and interior room that also feels open and
welcoming where integration with the park is more or less a must.

PLACE
    Trollbäcken is an area in Tyresö southwest of Stockholm. It is primarily a residential area with a few 
apartment buildings and villas around a smaller center. The southwestern part of Trollbäcken meets the 
lake Drevviken and has elements of nature and park areas. The largest park in the area, Fornuddsparken
extending in the direction from Drevviken up to the center. The park is now used for recreation and other 
activities such as a boule club, outdoor gym, scout association, full-size soccer field and a playground.
    The park is used by various target groups such as families with children, young people and older people, 
thanks to a range of programming. However the park is experienced as if it can get a lift, as the northen 
part by the football field is not as carefully thought out and processed.
    The plot for the primary school is the northernmost part of the park where it meets apartment buildings 
and villas.

CONCEPT AND IDEA
    The basic idea behind the project is to create a school consisting of several buildings in two storeys to 
keep the scale of the area down. It has been equally important to create transparent buildings with 
transparency in both the facade and the floors but also to the park. Rooms open up towards the outside and 
create a floating limit on classroom activities. The construction of the building has interacted with 
openness and transparency when an arch construction allows an openness, flexibility and appealing 
rhythm.

CONSTRUCTION
    The construction of the buildings is based on an arch structure where massive finger jointed laminated 
beams run as a visible skeletal structure through the building. The idea behind the arches is also that they 
should run outside the building in some places to enhance openness and transition to the park and create 
exciting rooms and shading. The idea is that you should see and experience the design of the buildings and, 
therefore, among other pillars oversized to be clearly visible and be part of the design. Roof beams are also 
visible on both planes.

MATERIALS AND DESIGN
    The materials are consistently wood on top of a concrete slab. The lower level of the building may 
therefore be a polished concrete floor and the upper level will have hardwood floors.
The roof consists of a dark sheet of for example brand Rheinzink which gives a darker color and plates 
does not need to be maintained with painting.

PROGRAM
    Preschool-3. The building at the east includes preschool classes up to grade 3 because they have
playful and shorter days and therefore the place with morning sun and ports even further into the 
plot from Fornuddsvägen which is a big driveway in the area.
    Primary school classroom has a logic of providing security and residential feel. The studios are
integrated into classrooms with sinks, and adjacent to the basic rooms are group rooms. The group 
rooms are transparent and can be opened up to create a larger group rooms for half a class.
Students have the cloakroom outside their home classroom and the corridors are used for leisure or 
study areas.

    Special Classrooms. The center building is the public part, which must also be seen as a supp-
lement to the place where the public can benefit from the activities and the premises after school 
hours. The premises that are there are special halls with different creative subjects such as textiles, 
image, woodwork and music. But also home economics, auditorium with seating for 234 people, 
library and cafeteria.
    The logic in my design of the building should be an active square / string with double height 
that runs through the building, where most activities overlooks received. The building has two 
large main entrances to be accessible and welcoming.

     4-9. The building at the west end has classroms for grades 4-9. They get a little bigger 
unifying building where 7-9 graders get their activities closer to the center building and special 
halls because they use the halls most from the different grades.
    The logic of the 4-6 classroms are reminiscent of the logic of the Preschool-3, where the group 
rooms are adjacent to the basic classrooms with cloakroom outside, but with the difference that the 
studios are no longer integrated but they are located in an open room at the south of the building.

    7-9 have been given half cabinets on the upper level in the buildning nearest the center building 
to be close to all of its various halls. Their group rooms are organized in clusters and are not 
coherent with base classroms.
The general surface of the building should be a place for studying or leisure and have many 
different areas where you can find privacy.

PARK
    The park previously had a large soccer field that is removed and is replaced with a smaller 
soccer field, basketball court, playground and more different paths and tree plantings.
    The idea is that the schoolyard should not have a sharp paved border to the park but there 
should be a transition where the schoolyard has a park-like structure where there is no 
compromising on the features and activities that should be in a schoolyard. On the contrary it 
activates the park and creates a meeting place for the recidents in the area.



Gullmarsplan 
15 min

Möjliga vägar för 
transporter/ leveranser

Byggnader höjd 3-4 våningar

Byggnader höjd 1-2 våningar

Potentiell plats för ny byggnad

Möjlig entreplats

Solig grönyta som ska tas tillvara
Riktining för byggnad att öppnas upp
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