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SAMMANFATTNING
”Varje människa bär på en samling utav kunskap. Tänk om 
man kunde skapa en miljö där alla människor kunde få slå 
upp dörrarna till sitt lilla magasin. En miljö där man ser varje 
människa som en möjlighet. En möjlighet till att lära sig mer. En 
resurs i Kunskapsfabriken.”

Kunskapsfabriken slår upp dörrarna i kvarteret 
Kronan och välkomnar stadens människor. Som en del 
utav Sundbyberg centrum bidrar byggnaden med ett 
centrum för det icke-formella lärandet där kreativitet, 
skapande och gemenskap är i fokus. Kunskapsutbytet, 
praktisk kunskap och tron på att alla människor är en 
möjlighet till att lära sig mer genomsyrar projektet. 
Kunskapsfabriken arbetar aktivt med integration 
och ger plats åt SFI-utbildning i programmet. Den 
traditionella språkundervisningen kan på så sätt 
kombineras med det ett program för det praktiska 
lärandet där språket inte är en nödvändighet. Där 
kroppen och framförallt händerna blir det viktigaste 
verktyget för lärande. 

ABSTRACT
”Every individual carries a collection of  knowledge. What if  
you could create a space where everyone could open the doors to 
their own little depository? A space where every individual is seen 
as an opportunity. An opportunity to learn more. A resource in the 
Factory of  Knowledge.”

The Factory of  Knowledge opens its doors and 
welcomes the people of  the city. As a part of  central 
Sundbyberg it acts as a center for informal learning 
where creativity, creation and community are the focal 
points. The sharing of  knowledge, practical knowledge 
and the belief  in every individual as an opportunity 
to learn more permeates the project. The Factory of  
Knowledge actively strives towards integration and 
makes space for ”Swedish for Immigrants”-education. 
The traditional language pedagogy can therefore be 
combined with a program for practical learning where 
language is not a necessity. Where our body and above 
all our hands become the most important tool for 
learning.



KUNSKAPSFABRIKEN

Varje människa bär på en samling utav kunskap. Tänk om 
man kunde skapa en miljö där alla människor kunde få slå 
upp dörrarna till sitt lilla magasin. En miljö där man ser varje 
människa som en möjlighet. En möjlighet till att lära sig mer. En 
resurs i Kunskapsfabriken.

Som tredje generationens byggnad i kvarteret Kronan 
öppnar Kunskapsfabriken upp sig. En bidragande 
aktör till Sundbyberg centrums stadsliv. En verksamhet 
med det icke-formella lärandet i fokus.

Ur tron på att varje människa bär på ett magasin av 
kunskap föds konceptet Kunskapsfabriken. En plats för 
praktisk kunskap, gemenskap, skapande och samtal. 
Där kunskap sprids genom studiecirklar och öppna 
verksamheter.

Ingen kan allt, men alla kan något. Det är detta något 
som Kunskapsfabriken vill fånga upp. Varje människa 
ska få chansen att fylla i meningen ”jag kan lära dig...” 
och ställa frågan ”kan du lära mig...?”. 

Den kunskap som förmedlas här är den praktiska, den 
utan ord. Där du och jag kan tala olika språk med 
våra läppar men samma språk med våra händer. Där 
vi kan visa varandra. Lära av varandra. Lära känna 
varandra. Förstå varandra.

I Kunskapsfabriken får också Sfi-utbildningen ta 
plats. För att bjuda in och möjliggöra integration 
samtidigt som den traditionella språkundervisningen 
kan kompletteras. De som inte trivs i skolbänken 
kan fångas upp och ges möjlighet att lära sig svenska 
genom att skapa.
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Exteriörperspektiv från Sturegatan, dagtid.
Bilden visar hur Kunskapsfabriken möter gatan och 
kringliggande bebyggelse. Torget framför byggnaden 
brukas som uteservering samt för Kunskapsfabrikens 
verksamheter.



CFIL
Center för icke-formellt lärande

”Lärande sker inte bara genom formella utan lika ofta 
genom mer icke-formella processer.”

”Uppgiften går ut på att gestalta en lärandemiljö med 
en serie olika typer av rum. Byggnadens titel anspelar 
på att inlärning är en process som kan ske på flera sätt. 
Det är därför viktigt att utveckla en byggnad där dess 
användare kan möta varandra på olika sätt.”

”Denna inriktning handlar om att skapa en prototyp 
för en ny typ av utbildningssituation som syftar till 
kortare vuxenutbildning och integrationsstöd.”

Utdrag ut uppgiftsbeskrivning CFIL

MIN ICKE-FORMELLA KUNSKAP
Utanför den formella skolan gick jag under några år 
på konstskola hos Åsa. Det var i hennes lilla friggebod 
till ateljé som vi åtta trängde ihop oss varje torsdag och 
målade, gjorde skulpturer, film eller grävde i kreativa 
lådan. Alla knåpade med sitt egna, småpratade och 
drack saft eller lervatten om man nu råkade ta fel 
mugg. Alla var jämlika men olika. Att varje torsdag 
dra på sig målarskjortan full av färgfläckar och kliva 
in genom ateljédörren var det bästa jag visste. Att 
få inspireras av andra och att utan begränsningar få 
utforska färg och form. Att kliva in en alldeles egen 
liten bubbla.

Flera år senare har jag klivit in i ytterligare en icke-
formell lärandemiljö. Ett asylboende där vi träffas i en 
språkverkstad en gång i veckan. Lär oss språket och lär 
oss om varandra. Byter ord och berättelser. Runt om i 
byggnaden sker samtidigt andra aktiviteter. Det stickas, 
målas och spelas instrument. Ett alldeles eget litet 
center för informellt lärande som uppstått med hjälp 
av volontärer, genom viljan att lära sig och önskan 
om att hitta något som kan få väntan att kännas lite 
kortare.

BAKGRUNDEN
Människor. Det är människor på flykt från krig och 
konflikter. En våg sköljde över Europa. Debatter rördes 
upp. Stängsel sattes upp. Händer sträcktes ut. Och 
mitt i allt ihop sökte människor efter tryggheten. Efter 
framtiden.

År 2015 mottog Migrationsverket 162 877 stycken 
ansökningar om asyl. 77% av dessa ansökningar 
inkom under hösten mellan augusti och december. 

Alla människor som anländer till Sverige ska ges 
möjlighet till etablering i det svenska samhället 
oavsett om man är asylsökande eller blivit berättigad 
uppehållstillstånd. Utbildning av olika slag är därför 
viktigt för att få en introduktion till språk och samhälle. 
Sfi (Svenska för invandrare) som är en av dessa 
utbildningsformer har idag 160 000 kursdeltagare.

Center för icke-formellt lärande strävar efter att 
finna ett komplement till samt bistå det befintliga 
integrationsstödet. 

UPPGIFTEN
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KVARTERET KRONAN
”Karaktäristiskt för centrala Sundbyberg är att bebyggelsen är 
inordnad i en rutnätsplan där en stor del består av lamellhus i 
cirka fyra våningar. Många byggnader är placerade med gavlar 
mot gatan vilket skapar en luftig stadskaraktär med inblick mot 
gröna gårdar. Den öppna strukturen kombineras även med en 
del längsgående fasader mot gatorna. Bebyggelse i helt slutna 
kvarter hittas också. Stadsdelen präglas i sin helhet av större 
höjdskillnader som accentueras av bebyggelsen. Ett antal kvarter i 
centrala Sundbyberg, däribland kvarteret Kronan, har genomgått 
en omvandling som följd av den stadsförnyelse som pågick kring 
60-70 talet vilket satt sin prägel på stadskärnan.”

Detaljplan för fastighet Kronan 1, samrådshandling

I centrala Sundbyberg och på gränsen till Solna ligger 
kvaretret Kronan. Tomten upptas av två kontorshus 
med fjorton respektive sex våningen klädda i tegel 
och ett parkeringsgarage i betong från 1970-talet. 
Byggnaderna inrymmer kontor, vårdcentral samt 
skolverksamhet.

Det lägre utav de två kontorshusen är placerat längs 
med Sturegatan som är definierat som Sunbyberg 
centrums viktigaste handelsstråk. Dock särskiljer 
sig Kronan från hur resterande byggnation möter 
Sturegatan. En indragning på 11 meter för angöring 
och parkering samt slutna fasader i bottenplan gör 
”att gaturummet tappar mycket av den intensitet som finns längs 
Sturegatans sträckning i övrigt.” Efter att passerat Kronan 
möter sedan Sturegatan gränsen till Solna och Solna 
Business Park. Denna gränsdragning görs tydlig genom 
det glapp som uppstår i stadsbilden vilket delvis beror 
på den barriär som Ekenbergsvägen och dess karaktär 
skapar.

Kvarteret Kronan ligger centralt beläget i Sunbyberg 
med goda kommunikationer både lokalt och regionalt.
Spårområdet för regional tågtrafik och pendeltåg 
delar stadskärnan i två. Sundbyberg stad har planer 
på att däcka över spåren för att binda samman 
centrumområdet.

Kronan möter fyra olika gatukaraktärer. 
Handelsstråket Sturegatan, glappet längs med 
Ekensbergsvägen mot Solna Business Park och 
bostäder av olika karaktär utefter Tallgatan och 
Prästgårdsgatan.

Sundbybergs vision för kvarteret Kronan kretsar kring 
att aktivera gaturummet längs med Sturegatan samt 
att arbeta med att bryta upp byggnadsvolymen och 
skapa variation i fasad. Att manifestera entrén från 
Solna in i Sundbyberg är ytterligare en punkt som tas 
upp i visionen.

Rivs enligt detaljplan.

Centrala 
Sundbybergs 

högsta byggnad.
14 våningar.

Kommungräns Solna.
Sturegatan

Tegelfasad.
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fabriken Kronan öppnas.

1939

Kronan läggs ner.
Gjuteriverksamhet för
metallgjutgods startas.

1939

Fabriken rivs.
Kontors- och parkeringshus
byggs av Åke Östin 
arkitektkontor.

Detaljplan för kvarteret
Kronan omarbetas.

Anders Löfström
köper marken till
Sundbyberg.

Spis- och knäckebrödsfabriken slog upp sina dörrar 1907 i centrala
Sundbyberg. Den kom att bli landets största och var ”en nyckelindustri 
i stadens livsmedelsförsörjning”. Fabriken var en i mängden och 
Sundbyberg stad blev från 1870 ett arbetarsamhälle med främsta 
sysselsättning inom industri och stenhuggeri. 1938 var det sista 
knäckebrödet gräddat och fabriken gick i konkurs. En metallgjuteri 
verksamhet flyttade in och bedrevs fram tills 1977. Då blev 
fabriksmarken ett minne blott. 

Ur industrialismens tillväxt i Sverige under sent 1800-tal föddes 
arbetarrörelsen. Utbildningsväsendet vid denna tid exkluderade en 
majoritet utav befolkningen från att utöver den sexåriga 
folkskoleutbildningen få tillgodogöra sig ytterligare kunskap. Denna 
orättvisa kom att driva arbetarnas egen strävan mot folkbildning 
och studieförbund startades. Studiecirkeln blev deras signum. 
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Sundbyberg stad blev från 1870 ett arbetarsamhälle med främsta 
sysselsättning inom industri och stenhuggeri. 1938 var det sista 
knäckebrödet gräddat och fabriken gick i konkurs. En metallgjuteri 
verksamhet flyttade in och bedrevs fram tills 1977. Då blev 
fabriksmarken ett minne blott. 

Ur industrialismens tillväxt i Sverige under sent 1800-tal föddes 
arbetarrörelsen. Utbildningsväsendet vid denna tid exkluderade en 
majoritet utav befolkningen från att utöver den sexåriga 
folkskoleutbildningen få tillgodogöra sig ytterligare kunskap. Denna 
orättvisa kom att driva arbetarnas egen strävan mot folkbildning 
och studieförbund startades. Studiecirkeln blev deras signum. 

FABRIKEN
Spis- och knäckebrödsfabriken slog upp sina 
dörrar 1907 i centrala Sundbyberg. Den kom att 
bli landets största och var ”en nyckelindustri i stadens 
livsmedelsförsörjning”. Fabriken var en i mängden och 
Sundbyberg stad blev från 1870 ett arbetarsamhälle 
med främsta sysselsättning inom industri och 
stenhuggeri. 1938 var det sista knäckebrödet 
gräddat och fabriken gick i konkurs. En metallgjuteri 
verksamhet flyttade in och bedrevs fram tills 1977. Då 
blev fabriksmarken ett minne blott. 
Projektets namn, Kunskapsfabriken, kommer ur 
platsens historia.

ARBETARRÖRELSEN OCH
FOLKBILDNING 
Ur industrialismens tillväxt i Sverige under sent 1800-
tal föddes arbetarrörelsen. Utbildningsväsendet vid 
denna tid exkluderade en majoritet utav befolkningen 
från att utöver den sexåriga folkskoleutbildningen få 
tillgodogöra sig ytterligare kunskap. Denna orättvisa 
kom att driva arbetarnas egen strävan mot folkbildning 
och studieförbund startades. Studiecirkeln blev deras 
signum. 
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Kunskapsfabriken Passage 7 meter.
Bryter upp tomten.

Ny volym för 
befintliga 

verksamheter.

Torgyta 

PLACERING PÅ TOMTEN
Kunskapsfabriken placeras där kvartert Kronans 
lågdel tidigare var placerad efter den rivits. 
Byggnaden knyter därigenom an till staden utanför. 
Kunskapsfabrikens volym förläggs med långsidan 
mot Sturegatan med den västra kortsidan i liv 
med Tallgatan. Huvudentrén placeras längs med 
Sturegatan och bottenplanet ges en mer publik 
karaktär för att ge tillbaks till  Sundbyberg centrum. 
Det befintliga indrag på elva meter från Sturegatan 
till fasad som idag används som angöring behålls i 
förslaget men görs om till torgyta som kan brukas utav 
Kunskapsfabrikens verksamheter samt till exempelvis 
uteserveringar.

En ny volym uppförs i anslutning till 
fjortonvåningshuset för att ta hand om platsens 
befintliga verksamheter. Några av dem kommer att 
flytta in i höghusets tomma lokaler.

MELLANRUMMET 
I Kunskapsfabriken sätts mellanrummet i fokus och 
ses som byggnadens viktigaste rum där människor 
möts och kunskap byter ägare. Här får vissa utav 
byggnadens verksamheter flytta ut i mellanrummet då 
det ses som en brukbar yta. Detta i syfte att möjliggöra 
fler möten och låta verksamheterna flyta in i varandra.

Mellanrummet uppstår genom mindre, fasta enheter 
i det stora öppna rummet. Enheterna placeras inom 
ett grid på 1x1 meter med ett släpp på två meter 
från fasaden. På så sätt skapas ett uppbrutet och mer 
småskaligt mellanrum där olika aktiviteter kan ta 
form. Rörelse genom hela våningsplanet möjliggörs 
och verksamheterna kommer närmre varandra. 
Mellanrummet kan sedan delas av genom skjutdörrar. 
Småskalighet bidrar även till den trygga miljö som 
för konceptet är viktigt för att alla brukare ska vilja 
delta och dela sin kunskap. Man kan i mellanrummets 
olika utrymmen välja mellan att vara aktiv eller passiv. 
Ensam eller i grupp.

Denna princip är främst framträdande på plan två 
och tre i byggnaden. På plan ett och fyra är de fasta 
enheterna utskjutna mot fasaderna. Därigenom skapas 
ett mellanrum i form utav en större öppen yta där 
verksamheterna mer tydligt flyter in i varandra.

Fristående enhet Grid 1x1 m
Släpp från fasad 2 m

Enhet placeras inom grid Mellanrummet uppstår
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Interiörperspektiv plan 3.
Passagen längs med fasaden skapar en siktlinje 
genom hela byggnaden. Visuella kopplingar mellan 
verksamheterna uppstår då man får glimtar från andra 
människors aktiviteter.
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1. Café 50 m2

2. Kök 26 m2

3. Bibliotek 84 m2

4. Varumottagning/förråd 87 m2

5. Kapprum/WC 48 m2

6. Utställningsyta 90 m2

7. Black box 230 m2

8. Förråd black box 20 m2

9. Loge 24 m2
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Plan två
11. Personal 52 m2

12. Dramasal 104 m2

13. Grupprum 14 m2

14. Klassrum 41 m2

15. Datasal 27 m2

16. Klassrum 35 m2

17. Grupprum 12 m2

18. Omklädningsrum 2 x 14 m2

19. Rörelserum 100 m2
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Plan tre
20. Textilverkstad 90 m2

21. Ensemblerum 35 m2

22. Ensemblerum 19 m2

23. Grafikateljé 57 m2

24. Grupprum 14 m2

25. Klassrum 41 m2

26. Pentry 34 m2

27. Klassrum 41 m2

28. Grupprum 14 m2

29. Maskinrum 28 m2

30. Träverkstad 118 m2
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Plan fyra
31. Växthus 50 m2

32. Matlagningssal 79 m2

33. Måleriateljé 48 m2

34. Måleri- och keramikateljé 48 m2

35. Keramikateljé 53 m2

36. Klassrum 54 m2
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Interiörperspektiv plan 2.
Mellanrummets brukas på olika sätt beroende på skala 
samt vilka kringliggande verksamheten som angränsar 
till ytorna. Pentryt på plan 2 är en utav dessa 
gemensamhetsytor där man kan mötas i pausen.
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Dubbelglasfasad

400 mm bärande betongpelare
2 x 20 mm laminerat isolerglas
30 mm hängfäste
70 mm Linitglas - dubbla lager
             u-formade glasprofiler

Bärande yttervägg

20 mm puts
400 mm bärande betongvägg
150 mm PIR isolering
30 mm luftspalt
125 mm betongblock

Markuppbyggnad

100 mm betongplatta
50 mm bärlager - gruskross
Markduk
200 mm förstärkningslager
              - gruskross
Dräneringslager

Grund

100 mm terrazzobetong
400 mm bärande betong
300 mm isolering
150 mm dräneringslager

Bjälklag

100 mm terrazzobetong
50 mm stegljudsisolering
400 mm HD/F
300 mm installationer
50 mm innertak

Yttertak

60 mm betongplatta
40-80 mm dräneringslager
Takpapp
300 mm isolering
Ångspärr
40-80 mm pågjutning takfall
400 mm HD/F
800 mm stålbalk
300 mm installationer
50 mm innertak

FASAD & MATERIAL
Kunskapsfabrikens fasad består utav en 
sockelvåning av tyngre karaktär med betongblock 
(1) som fasadmaterial. Fasaden övergår sedan till en 
dubbelglasfasad med transluscent linitglas. Linitglaset 
(2) tillåter ljus att flöda in i byggnaden utan att 
exponera verksamheterna innanför.

Invändigt är materialen enkla. De permanenta 
inslagen i byggnaden som trapphus och toalettkluster 
är i betong (4)  medan de fristående enheterna består 
av plywoodklädda (3) träregelstommar. Detta för att 
enkelt kunna förändra planlösningen vid behov.

KONSTRUKTIONEN
Byggnaden bärs upp utav av varierande stomme. 
Entréplanet har en tyngre karaktär i form av bärande 
väggar som bidrar till känslan utav att byggnaden 
landar på platsen. Stommen övergår sedan i en 
pelarkonstruktion för att tala samma lätta språk 
som fasadmaterialet i linitglas samt för att öppna 
upp i fasad så att mer ljus kan föras in i byggnaden. 
Byggnadens bjälklag är ett så kallat håldäcksbjälklag 
som spänner 18 meter. Detta möjliggör en öppen 
planlösning och ett stort flexibelt rum där det 
mellanrum som eftersträvas kommer att kunna 
omformas i framtiden.

1.

3.

2.

4.
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Exteriörperspektiv från Sturegatan, kvällstid.
Kunskapsfabriken är fullt av liv även efter mörket har 
infunnit sig. Då lyser Kunskapsfabriken upp som en 
lykta i natten och leder besökaren in i byggnaden.
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