
PERSPEKTIVBILD MOT HUVUDENTRÉ SOM MÖTER 
SVANEVÄGEN OCH DET GRÖNA STRÅKET.
FRÅN DET GENERÖSA ANKOMSTTORGET MED STORA 
ZONER FÖR CYKELPARKERING LEDS MEN AV TERRÄN-
GENS FORM OCH MARKBELÄGGNING IN I BYGGNADEN.

PLAN ENTRÉPLAN - 1:400

Hedda Anderssongymnasiet ska vara en del av den stora berättelsen om lärosätet Lund. Med stadens utbildningstradition i ryggen 
söker sig elever hit från hela Skåne. Detta är porten till universitetet med löftet om att ”här börjar din framtid”.

PROJEKTMÅL
Utbildning bygger på utbytet människor emel-
lan. Åtgärder för ökad social hållbarhet genom-
syrar därför hela vårt förslag, från stadsplan till 
byggnad, från landskapsgestaltning till interiör. 
Vi vill bygga framtidens skola som en öppen och 
välkomnande miljö och som en integrerad del i 
samhället.

Grundläggande för att kunna ta in kunskap är att 
man mår bra. Med en utformning som främjar 
trygghet, stimulans, hälsa och ytor för vila och ak-
tivitet, skapar vi en miljö som underlättar lärande.

Den nya stadsmiljön knyter samman staden och 
ger skolan ett sammanhang. Flera entréer och 
transparenta fasader bidrar till öppenhet, över-
blick och trygghet. Skolan är en eftertraktad och 
dynamisk plats som man tittar in i och tänker: 
”En dag ska jag gå här!” Atrium med trappor 
sammanlänkar huset på höjden och ger eleverna 
en plats att hänga i, umgås och spana in varan-
dra. Huset möjliggör aktiviteter där elever och 
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allmänhet kan mötas efter skoltid för exempelvis 
läxläsning, tid i verkstaden, litteraturkväll i caféet 
eller uppträdande i aulan. Vi binder samman ute 
och inne. Bygger vidare på Lunds gröna miljöer 
med en central park för studier, rast, lunch och 
oas för allmänheten. Vi främjar hälsa genom zon-
er för aktivitet och rekreation. Inspirerande trap-
por gör att vi vill röra på oss. Vilsamma utblickar 
över vajande träd får oss att komma ner i varv.

Med social hållbarhet och projektets vision som 
utgångspunkt, vill vi tillsammans skapa en skola 
genom följande projektmål:

Stad - vara med och utveckla innerstadskaraktären 
och stärka stadens stråk.
LärmiLjöer - en skola för alla som sätter lärande i 
centrum med öppenhet och transparens.
Struktur - skapa en mångsidig och resurssmart struk-
tur kring vilken verksamheten kan utvecklas över tid.
GeStaLtninG - vara en stolthet för lund och bidra till 
identiteten som kunskapsstad.
Genomförande - ge förutsättningar för en effektiv 
och klimatsmart utförd byggnad.
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LUFTPERSPEKTIV
SKOLBYGGNAD OCH TILLKOMMANDE BOSTÄDER 

GÖR DE NÄRLIGGANDE BOSTADSOMRÅDENA MER 
SAMMANHÄNGANDE OCH SAMTIDIGT GES EN NY 

PARK TILL HELA STADEN. 

SITUATIONSPLAN 1:3000 - VOLYMSTUDIE

PROFILBYGGNAD I LUNDS STADSBILD

ANSLUTNING TILL GRÖNSTRÅK

Kvarteret kring Hedda Anderssongymnasiet ska 
vara med och utveckla innerstadskaraktären och 
bygga stad västerut. Ny bebyggelse och gatunät 
ska stärka stadens stråk och strukturer och kom-
plettera befintliga stadsrumshierarkier på ett 
meningsfullt sätt.

KNYTA AN OCH UTVECKLA BEFINTLIGA STRÅK
För att stärka gaturummet och föra staden vidare 
väster om spåren får skolan en framskjuten plac-
ering vid Trollebergsvägen med en stadsmässig 
entréplats och tydlig stadsfront.

Kvarterets östra del tar fatt i grönstråket paral-
lellt med järnvägen. Den nya bebyggelsen dras 
tillbaka så att merparten av befintliga träd kan 
bevaras. Skolans entré- och förplatser får, trots 
sin praktiska användning, en tydlig grön karaktär 
med kompletterande funktioner som förstärker 
grönstråket och kopplingen till Stadsparken.

Skolan ska vara en stolthet för Lund och bidra till 
identiteten som kunskapsstad.

ARKITEKTUR
Byggnaden är utformad för att ge ett stadsmäs-
sigt intryck och samspela med sin omgivning. 
Huset tar upp teglet från omgivande bebyggelse 
och övriga utbildningsbyggnader i Lund.
Den flikiga byggnadskroppen bryter ner skalan 
på det stora huset och gör att man lättare kan 
läsa ihop det med sin omgivning. Flikigheten ger 
också byggnaden en tydligt skulptural karaktär. 
Fasader och fönsterindelning får en stadsmässig 
rytm. Byggnaden får en öppen och inbjudande 
bottenvåning som skänker liv åt gatan och gör att 
fler kan ta till sig av verksamheten inne i bygg-
naden. Vissa fasader, däribland vid entréerna, 
får ett extra kraftfullt intryck för att understryka 
skolans identitet och stärka känslan av att träda in 
i en viktig byggnad. 

GRÖNSKA/LANDSKAP
Landskapets gestaltning tar utgångspunkt i 
platsens nivåskillnad som är ca 3 meter utmed 
Svanevägen. Landskapet delas upp i små terrass-
er på ca 10 cm som leder in mot skolans entréer. 
Terrasseringen hjälper till att skapa tillgängliga 
stråk från gatan samtidigt som de strukturerar 
flödena för gående och parkering för cyklar. Vid 
entréerna koncentreras terrasserna och skapar 
sociala rum med sittplatser i flera nivåer. Ytor 
adderas för spontan rörelse och gatusportsaktivi-
teter.  Landskapet längs Svanevägen består hu-
vudsakligen av ljus platsgjuten betong. Kanter av 
stål tydliggör terrasseringen. Inslag av grusytor, 
trädlundar och planteringar tillkommer. Gräs och 
växter som är vackra året runt och kontrasterar 
platsens urbana karaktär.

 Parken mellan skolan och bostäderna är en 
inramad grön mötesplats som lånar sin cam-
pusstämning från engelska och amerikanska 
universitet.  Det stora parkrummet erbjuder ett 
spektrum av uterum med allt från mer intima mil-
jöer till ytor för fysisk aktivitet. Den publika gång-
vägen genom området fungerar som informell 
markering av skolans yta mot det offentliga. Ter-
rasserna fortsätter ut i parken mellan skolan och 
bostäderna på samma sätt som mot Svanevägen, 
men stämningen här är en helt annan: Gröna ytor 
dominerar med gräs, stora ljusa träd och peren-
ner på utvalda ställen. Hårdbelagda ytor placeras 
i huvudsak som små sitt- och mötesytor utmed 
skolans fasad. En stor terrass vid matsalen får fint 
solläge och utsikt över parken. En stor oval bänk 
anläggs runt det existerande robniaträdet och blir 
parkens mittpunkt, en social mötesplats för un-
dervisning och större arrangemang. 

FLÄTA IHOP BYGGNAD OCH LANDSKAP
Terrasseringen används som verktyg för att knyta 
samman byggnad och landskap. Nivåerna griper 
tag i huset och fortsätter in i entrévåningen. Ter-
rängens sluttning bildar trappor och gradänger 
och bidrar till karaktären även för det invändiga 
entréplanet. Kopplingen mellan ute och inne 
förstärks när det ljusa betonggolvet och ter-
rasserna slingrar sig tvärs genom byggnaden. 

UTVECKLA INNERSTADSKARAKTÄREN OCH 
BYGGA VIDARE PÅ JUTAHUSENS STADSVÄV
Innerstadskaraktären utvecklas genom att häm-
ta bebyggelse- och gatustruktur från området 
direkt väster om tomten. Jutahusens småskaliga 
gatunät förs vidare över området och skapar en 
kontinuerlig stadsväv. Tävlingstomten delas upp i 
flera mindre kvarter med olika funktioner. 

DISPONERING AV TOMTEN
Skolan är placerad för att skapa optimala och 
varierande omgivningar för såväl skolans elever 
som för stadens invånare. Bra mikroklimat och 
omsorgsfull gestaltning skapar behagliga platser 
för alla att vistas på. Ett stort, sydvänt parkrum 
blir till glädje för elever och allmänhet.  En flik-
ig förplats längs Svanevägen förstärker gatans 
gröna karaktär samtidigt som den bildar en livlig, 
urban framsida med ytor för ankomst och an-
göring. Söder om skolan ansluter tillkommande 
bostadsbebyggelse till den befintliga småskaliga 
miljön.

I den östra delen av området föreslår vi ett sam-
manhållet bostadskvarter. Ett högre punkthus 
markerar ankomstplatsen till skolan. Andra tänk-
bara användningar för ytan är park eller fler ut-
bildningslokaler. Under bostadskvarteret kan en 
P-källare med angöring från Svanevägen lösa 
parkeringsbehovet för tillkommande bostadsbe-
byggelse inom omårdet.

TRAFIK OCH FLÖDEN
Miljön kring skolan utformas för att hantera 
ett stort antal mjuka trafikanter. Huvudentréer 
är placerade för att besökare till ska ledas hit 
naturligt. Väl avvägda platser i anslutning till en-
tréerna skapar koncentrerade ytor för parkering 
av cyklar. Med logisk placering i markplan ökar 
chanserna att cykelparkeringen används som den 
är tänkt.

Vid den östra entrén i anslutning till Svanevägen, 
placeras en angöringszon för bilar med av- och 
påstigning, korttidsparkering samt infart till even-
tuellt P-garage för bostäder. Backningsrörelser 
vid inlastning undviks genom att all angöring 
till skolans leveranser, sophantering och tilla-
gningskök sker via en enkelriktad genomfart från 
Svanevägen till Möllegatan.

GESTALTNING

STAD
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ATRIERNA BINDER SAMMAN ARBETSLAGSARENORNA 
MED PROGRAMARENORNA OCH DEN SKOLGEMENSAM-
MA ARENAN.
HÄR KAN MAN FÅ BÅDE VISUELL KONTAKT OCH PRATA 
MED VARANDRA MELLAN VÅNINGARNA.

PERSPEKTIV FRÅN TROLLEBERGSVÄGEN.
SKOLBYGGNADEN MÖTER TROLLEBERGSVÄGENS 
STADSKARAKTÄR MED EN TYDLIG OCH HÖGREST 
MEN LEKFULL FASAD

LÄRMILJÖER
Hedda Anderssongymnasiet ska stödja den ped-
agogiska visionen om en skola för alla, lärande i cen-
trum samt öppenhet och transparens.

TYDLIGT GRADERADE RUM FÖR SKOLANS OLIKA 
GEMENSKAPER
Med över 2000 elever gäller det att bryta ner 
skolan i rätt typ av enheter för att elever och 
personal ska kunna känna gemenskap och till-
hörighet. Samhörighet ska kunna uppstå på olika 
nivåer (hela skolan, lärarkåren, lärarlag, program-
met, klassen, gruppen osv), delar och helhet. 

Skolans enheter är organiserade med tävling-
sprogrammet som utgångspunkt: Arbetslag, 
programgemensam arena, programenhet och 
centralarena. 

OPTIMAL ENHET FÖR LÄRANDE
Basen för det dagliga skolarbetet är arbetslag-
sarenan. Här sker de flesta av undervisningstim-
marna, eleverna har sina skåp och lärarna sina 
arbetsrum. 

Arbetslagen bildar, tillsammans med delar av 
den programgemensamma arenan, en kvadratisk 
enhet kring ett atrium. Utgångspunkten är att 
dessa enheter ska få en optimal utformning för 
pedagogik: Planformen ger grunda ljusa klassrum 
längs fasaderna. Servicefunktioner och öppna 
studieytor ligger in mot atriet. Flödena styrs för 
att ge atriet en lugn och en aktiv sida. Den kom-

DEN PROGRAMGEMENSAMMA ARENAN BINDER 
SAMMAN HUSET PÅ HÖJDEN
Programenheterna integreras vertikalt genom 
atriet och de programgemensamma salarna som 
finns utplacerade på alla våningsplan, inklusive 
entréplan.

ATRIERNA, PROGRAMENHETERNAS SOCIALA 
MITTPUNKT
Atrierna är programenheternas torg. De är den 
samlande sociala punkten där lärare och elever 
möter varandra mellan olika klasser och årskurser. 
Atriernas kanter är förskjutna för att skapa visuell 
kontakt mellan våningsplanen. De programge-
mensamma verksamheterna exponeras mot 
atriet vilket manifesterar varje programs specifika 
karaktärer. Individuell utformning av trapporna i 
atrierna förstärker den individuella prägeln ytter-
ligare.

Vår byggnad ska vara en mångsidig och resurss-
mart stomme kring vilken verksamheten kan 
utvecklas över tid.

DET BÄSTA FRÅN BÅDE STRÅK OCH ATRIUM
De fyra kvadratiska programenheterna placeras 
så att de överlappar varandra. Via respektive 
atrium har de direktkontakt med den centralar-
enan på entrévåningen. De kvadratiska progra-
menheterna, sammansatta längs ett gemensamt 
stråk, kombinerar fördelarna hos en långsträckt 
byggnad (kontakt med tomtens båda entréändar, 
bra dagsljus, etappindelning) med ett kompakt 
atriumhus (närmre möten, mindre byggnadsar-
ea).

ELASTICITET ÖVER TID
Genom att de fyra enheterna hakar i varandra, 
kan kommunikation ske obehindrat på tvären 
även på våningsplanen högre upp. Det underlät-
tar samarbeten mellan programmen. Den sam-
manhängande strukturen innebär även flexibilitet 
och elasticitet över tid då olika program kan växa 
in i varandra, ifall antalet elever och därmed lokal-
behovet skulle förändras.

ENTRÉPLAN - SKOLANS CENTRALA HJÄRTA!
Entrévåningen är hjärtat kring vilket hela skolan 
samlas, en öppen gata för möten, arrangemang 
och utställningar. Här är flödet som störst och det 
är här skolans liv pulserar.

Detta är centralarenan där alla skolgemensamma 
funktioner är samlade: Bibliotek och café i mitten 
med skoladministration alldeles intill. Matsalen 
ligger i anslutning till parken och egen entré för 
Parkskolans elever. Närmast Möllegatan ligger 
aulan, ett multirum där matsalen kan bli foajé vid 
stora evenemang. Vissa ämnesspecifika salar (så 
kallade spetsklassrum) finns också på entréplan. 
Dessa kan även vara verksamma kvällstid då de 
kan utnyttjas av allmänheten.

ÖPPENHET OCH ANVÄNDNING KVÄLLSTID
Det ska vara en öppen byggnad där gym-
nasieelever och samfund kan mötas. Dagtid kan 
lärare och elever flöda genom både huvud- och 
sekundärentréer, atrier och trapphus. Kantzonen 
längs byggnaden utsida ska upplevas som inbju-
dande, levande och trygg utan tydliga baksidor. I 
anslutning till de båda huvudentréerna mot Trol-
lebergsvägen och nedre Svanevägen etableras 
två entréplatser som förankrar skolan i mötet 
med omgivningen. Inne i byggnaden samman-
strålar de båda entréerna vid det bemannade 
caféet och biblioteket. Byggnaden kan sektion-
eras så att alla funktioner i centralarenan kan an-
vändas oberoende av varandra. De övre våning-
splanen kan enkelt kan stängas av kvällstid.

pakta planformen skapar mesta möjliga kontakt 
mellan lärare och elever.

Med generella rumssamband och väl avvägda 
modulmått säkerställer vi att våningsplandet kan 
fungera över tid med olika typer av rumsindelnin-
gar och pedagogiska metoder. (Exempelvis med 
traditionell eller aktivitetsbaserad rumsindelning.)

STUKTUR
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PERSPEKTIV FRÅN PARKEN.
MOT DE STORA GRÖNA UTEYTORNA I SÖDERLÄGE VÄNDER SIG 
SKOLANS GEMENSAMMA FUNKTIONER SÅ SOM MATSAL, BIBLIOTEK 
OCH ÖPPNA SOCIALA YTOR I ATRIERNA.
I PARKEN FINNS MÖJLIGHET FÖR UTEAKTIVITETER OCH UTE-
UNDERVISNING SAMT STORA ÖPPNA YTOR FÖR STÖRRE SAMLINGAR.

SOCIALA HUBBAR I ANSLUT-
NING TILL FLÖDE

RÖRELSEZONER I KOPPLINGEN 
MELLAN PROGRAMENHETER

 ARBETSLAGSARENOR OCH 
SKÅP LÄNGS FASAD MOT 

NORR

GRUPPRUM CENTRALT

ÄMNESSPECIFIKA RUM 
SAMLADE

LUGN FOKUS-ZON MOT 
PARKEN

PROGRAMBASERAD
RUMSINDELNING - TYDLIGT 

AVGRÄNSADE RUM MED SPECIFIKA 
LÄROMILJÖER

AKTIVITETSBASERAD
RUMSINDELNING - FLYTANDE 

RUM ZONERADE FÖR VARIERADE 
LÄROMILJÖER

arena - Zon för oLika typer av preSentationer

enväGSkommunikation från en perSon tiLL månGa an-
dra, exempeLviS Genom uppträdande på en Scen, ”kat-
ederunderviSninG”, preSentation av en uppGift, fiLm-
viSninG.

diaLoG - Zon för Samarbete 
Samarbete i mindre Grupper där man kan uttrycka SiG 
fritt Genom Skrift och taL. diaLoGbaSerat Lärande 
exempeLviS vid Grupparbete eLLer brainStorminG.

röreLSe - Zon för aktivitet och häLSa

Lärande Genom kroppenS möjLiGheter och beGränSninG-
ar. StimuLera Lärandet Genom att få upp puLSen.

verkStad – Zon för Skapande

Lärande med handen Som verktyG. Skapa djupare 
förStåeLSe för hur teorier funGerar i praktiken, ex-
empeLviS Genom viSSa av de aktiviteter Som finnS i den 
proGramGemenSamma arenan. 
 

fokuS - Zon för djupfokuS

koncentration och fördjupninG. Lite direkt kommunika-
tion med andra eLever men Gärna viSS viSueLL kontakt 
med omGivninGen.

SociaL hubb – Zon för pauS och Spontana möten

Lärande Genom informeLL kunSkapSdeLninG utan 
beStämd aGenda. kan användaS både formeLLt och in-
formeLLt, Skapa inSpiration LikväL Som Ge möjLiGhet tiLL 
viLa och återhämtninG

MÅNGFALD AV ZONER FÖR LÄRANDE
Skolan får ett rikt inre landskap av miljöer för att 
kunna möta elevernas varierade behov och de 
olika lärsituationer som kan uppstå i och med 
teknikens och pedagogikens utveckling. Vi skapar 
en palett av zoner för olika lärosituationer som 
stimulerar till lärande, aktivitet och utveckling.
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SKOLANS UPPBYGGNAD

RATIONELLT BYGGANDE
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INTERIÖRPERSPEKTIV FRÅN ÖSTRA ENTRÉN.
FRÅN HUVUDENTRÉERNA LEDS MAN DIREKT IN I 

SKOLANS HUVUDSTRÅK VILKET ÄR SKOLANS HJÄRTA. 
HÄR FINNS RUM FÖR INFORMELLA MÖTEN, EGNA STUDI-
ER OCH STÖRRE ARRANGEMANG OCH GENOM ATRIERNA 

FÖRBINDS BOTTENVÅNINGEN MED PROGRAMENHETERNA I 
VÅNINGARNA OVANFÖR.
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YTSAMMANSTÄLLNING GENOMFÖRANDE 
Vi ska med vårt förslag ge förutsättningar för en 
effektivt och klimatsmart utförd byggnad.

ETAPPINDELNING OCH ETABLERING PÅ 
TOMTEN
Skolan är utformad och placerad på tomten för 
att underlätta etappvis utbyggnad och etablering 
under byggtiden genom att: 1) Byggnadens lång-
sträckta utbredning gör den lättare att dela upp. 
2) De fyra programenheterna är sammanfogade 
med smala midjor 3) Huset till största delen ligger 
på den yta som inte är bebyggd idag.

Vi föreslår att den befintliga aulan rivs i ett första 
skede (etapp 0) för att den nya matsalen ska kun-
na byggas i dess ställe (etapp 1). Skulle detta inte 
vara möjligt kan den nya lokalgatan och matsalen 
flyttas något västerut. I ett scenario likt det som 
är beskrivet i tävlingsprogrammet föreslår vi att 
man därefter bygger programenheten närmast 
Trollebergsvägen (etapp 2) för att därefter riva 
nuvarande huvudbyggnad och slutligen knyta 
ihop hela skolan på mitten (etapp 3).

Utöver huvudscenariot ser vi ett antal andra mö-
jliga utbyggnadsförlopp där man exempelvis kan 
riva den norra delen av nuvarande huvudbyggnad 
eller etablera ett större antal paviljonger österut 
på tomten. På så vis skulle man kunna bygga ut 
skolan mer sammanhängande.

BRAND OCH UTRYMNING
Intentionen är en öppen byggnad med fria atrium 
upp till översta våning. Det möjliggörs genom 
rätt val av ytskikt, analytisk utrymningsberäkning 
och tekniska system. Byggnaden sektioneras på 
längden så att varje programenhet blir en egen 
brandcell. På så vis kan utrymning ske både 
vertikalt genom utrymningstrapphus och atri-
umtrappor, och på tvären genom intilliggande 
programenhet. Tillgänglighet för räddningsfordon 
säkerställs runt hela byggnaden.

ENERGI OCH MILJÖ
Byggnaden får ett välisolerat klimatskal för låg 
energianvändning och bra komfort. Den relativt 
kompakta geometrin är en bra förutsättning för 
god klimatprestand. Det naturliga solljuset ska 
fungera som stämnings- och rumsskapande el-
ement. Rummen är därför placerade strategiskt 
utifrån tillgång på dagsljus. Fönsterytor anpassas 
efter solinstrålning och utblickar. God termisk 
komfort sommartid säkerställs med effektiv, dy-
namisk, integrerad solavskrämning på de fasader 
där behov finns. Den totala fönsterytan anpassas 
efter krav på energianvändning och god termisk 
komfort sommartid. Takytor kan med fördel kom-
pletteras med solpaneler. Detta sammantaget 
skapar mycket goda förutsättningar för att i kom-
mande projektering nå Miljöbyggnad Silver.

RATIONELLT BYGGANDE
Med tidplan och totalekonomi i åtanke är bygg-
naden utformad för att ge så bra förutsättningar 
som möjligt för rationellt byggande. Med små 
variationer är de fyra programenheterna när-
mast identiska. Spännvidder och våningshöjder 
är anpassade till standardiserade stomsystem. 
Decentraliserade fläktrum placeras på taket till 
respektive programenhet för korta och effektiva 
installationsvägar. Hissar, trapphus, schakt och 
toaletter samlas i en vertikal kärna som upprepas 
genom hela huset. Aulan får en placering som 
inte kräver någon kostsam avväxling för att klara 
den fria spännvidden i rummet.

LOKALBEHOV
Programskriven area i tävlingsprogrammet är 
baserat på ett nyckeltal/elev där det totala lokal-
behovet uppskattas till 23 500 kvm BRA.

Utifrån aktuella programs poängplaner har vi 
beräknat det övergripande lokalbehovet mer 
precist. Beräkningarna från att undervisning kan 
pågå varje vardag under 35 veckor per läsår mel-
lan klockan 8:00 och 16:00. Undervisningstiden 
är satt till 90 % av poängplanen. Beläggningen 
på de fyra programmen är jämnt fördelade med 
540 elever per program. Likaså har fördelningen 
elevernas val till inriktningar och kurser fördelats 
jämnt inom programmen. Hänsyn har tagits till 
ämnenas karaktär och behov av gruppstorle-
kar. Mindre grupper, som kan bli exempelvis vid 
språkval, har i förlagts i basrum, men kan med 
fördel schemaläggas i de stora grupprummen. 
Salsbeläggning mellan klockan 8:00 till 16:00 är 
70% för basrum och 60% för labbsalar som kräver 
iordningställande före och efter lektion. Utifrån 
dessa beräkningar är det totala behovet cirka 65 
lärosalar, inklusive basrum, laborationssalar och 
spetslokaler. Grupprum och kommunikationsytor 
står i direkt relation till antalet lärosalar.

PROJEKTKOSTNAD
Både investerings- och den kommande drifts-
kostnaden står i direkt relation till den totala yta 
som byggs.

Vårt förslag är utformat med hänsyn till de speci-
fika rum (basrum, stora, mellan och små grup-
prum) som arrangören har angivit ska finnas i 
varje programenhet vid ”traditionell rumsindeln-
ing”. Till detta har vi kompletterat med ett full-
ständigt lokalprogram för övriga funktioner för 
att säkerställa att alla önskade delar har tillräck-
liga ytor. I vårt förslag ryms önskade funktioner 
inom en mindre total bruksarea än antaget i täv-
lingsprogrammet, totalt ca 21 950 kvm BRA (7% 
effektivisering).

Enligt timplansberäkningen behövde verksamhet-
en i huset 65 lärosalar. I vårt presenterade förslag 
finns det 76 lärosalar. Vår slutsats är att det finns 
ytterligare effektiviseringspotential i projektet 
och därmed möjlighet till sänkt projektkostnad. 
Alternativt en flexibilitet och möjlighet att rymma 
fler än 2160 elever i framtiden.

Skola
Entréplan 7 665 kvm
Plan 2 4 725 kvm
Plan 3 4 830 kvm
Plan 4 4 730 kvm
BRA skola totalt 21 950 kvn

Tillkommande bostadshus
Bostadskvarter mot väst 2 320 kvm
Stadsradhus längs Möllegatan 1 200 kvm
Punkthus 4 000 kvm
Bostadskvarter mot öst
(utan punkthus)

2 860 kvm

BTA bostadshus totalt 10 380 kvm

FÖRSLAGET KAN ÄNDRA SIG MED 
BIBEHÅLLET KONCEPT
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arena - Zon för oLika typer av preSentationer

enväGSkommunikation från en perSon tiLL månGa an-
dra, exempeLviS Genom uppträdande på en Scen, ”kat-
ederunderviSninG”, preSentation av en uppGift, fiLm-
viSninG.

diaLoG - Zon för Samarbete 
Samarbete i mindre Grupper där man kan uttrycka SiG 
fritt Genom Skrift och taL. diaLoGbaSerat Lärande 
exempeLviS vid Grupparbete eLLer brainStorminG.

röreLSe - Zon för aktivitet och häLSa

Lärande Genom kroppenS möjLiGheter och beGränSninG-
ar. StimuLera Lärandet Genom att få upp puLSen.

verkStad – Zon för Skapande

Lärande med handen Som verktyG. Skapa djupare 
förStåeLSe för hur teorier funGerar i praktiken, ex-
empeLviS Genom viSSa av de aktiviteter Som finnS i den 
proGramGemenSamma arenan. 
 

fokuS - Zon för djupfokuS

koncentration och fördjupninG. Lite direkt kommunika-
tion med andra eLever men Gärna viSS viSueLL kontakt 
med omGivninGen.

SociaL hubb – Zon för pauS och Spontana möten

Lärande Genom informeLL kunSkapSdeLninG utan 
beStämd aGenda. kan användaS både formeLLt och in-
formeLLt, Skapa inSpiration LikväL Som Ge möjLiGhet tiLL 
viLa och återhämtninG

MÅNGFALD AV ZONER FÖR LÄRANDE
Skolan får ett rikt inre landskap av miljöer för att 
kunna möta elevernas varierade behov och de 
olika lärsituationer som kan uppstå i och med 
teknikens och pedagogikens utveckling. Vi skapar 
en palett av zoner för olika lärosituationer som 
stimulerar till lärande, aktivitet och utveckling.
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ETT TYDLIGT HJÄRTA

ELASTICITET ÖVER TID

GÖRA MINDRE ELLER STÖRRE

FÖRSLAG
MINDRE

STÖRRE

ETAPP 0 ETAPP 1

ETAPP 2 ETAPP 3

ETAPP 0 ETAPP 1

ETAPP 2 ETAPP 3

ETAPP 0 ETAPP 1

ETAPP 2 ETAPP 3

ETAPP 0 ETAPP 1

ETAPP 2 ETAPP 3

SKOLANS UPPBYGGNAD

RATIONELLT BYGGANDE

SEKTION AA  - 1:400

INTERIÖRPERSPEKTIV FRÅN ÖSTRA ENTRÉN.
FRÅN HUVUDENTRÉERNA LEDS MAN DIREKT IN I 

SKOLANS HUVUDSTRÅK VILKET ÄR SKOLANS HJÄRTA. 
HÄR FINNS RUM FÖR INFORMELLA MÖTEN, EGNA STUDI-
ER OCH STÖRRE ARRANGEMANG OCH GENOM ATRIERNA 

FÖRBINDS BOTTENVÅNINGEN MED PROGRAMENHETERNA I 
VÅNINGARNA OVANFÖR.

PLANUTSNITT 1:200
BOTTENVÅNINGENS CENTRALARENA

BYGGNADEN BESTÅR AV FYRA LIKADANA 
RATIONELLT UTFORMADE ENHETER

ETAPPER

ETAPP 0

ETAPP 1

ETAPP 2

ETAPP 3

YTSAMMANSTÄLLNING GENOMFÖRANDE 
Vi ska med vårt förslag ge förutsättningar för en 
effektivt och klimatsmart utförd byggnad.

ETAPPINDELNING OCH ETABLERING PÅ 
TOMTEN
Skolan är utformad och placerad på tomten för 
att underlätta etappvis utbyggnad och etablering 
under byggtiden genom att: 1) Byggnadens lång-
sträckta utbredning gör den lättare att dela upp. 
2) De fyra programenheterna är sammanfogade 
med smala midjor 3) Huset till största delen ligger 
på den yta som inte är bebyggd idag.

Vi föreslår att den befintliga aulan rivs i ett första 
skede (etapp 0) för att den nya matsalen ska kun-
na byggas i dess ställe (etapp 1). Skulle detta inte 
vara möjligt kan den nya lokalgatan och matsalen 
flyttas något västerut. I ett scenario likt det som 
är beskrivet i tävlingsprogrammet föreslår vi att 
man därefter bygger programenheten närmast 
Trollebergsvägen (etapp 2) för att därefter riva 
nuvarande huvudbyggnad och slutligen knyta 
ihop hela skolan på mitten (etapp 3).

Utöver huvudscenariot ser vi ett antal andra mö-
jliga utbyggnadsförlopp där man exempelvis kan 
riva den norra delen av nuvarande huvudbyggnad 
eller etablera ett större antal paviljonger österut 
på tomten. På så vis skulle man kunna bygga ut 
skolan mer sammanhängande.

BRAND OCH UTRYMNING
Intentionen är en öppen byggnad med fria atrium 
upp till översta våning. Det möjliggörs genom 
rätt val av ytskikt, analytisk utrymningsberäkning 
och tekniska system. Byggnaden sektioneras på 
längden så att varje programenhet blir en egen 
brandcell. På så vis kan utrymning ske både 
vertikalt genom utrymningstrapphus och atri-
umtrappor, och på tvären genom intilliggande 
programenhet. Tillgänglighet för räddningsfordon 
säkerställs runt hela byggnaden.

ENERGI OCH MILJÖ
Byggnaden får ett välisolerat klimatskal för låg 
energianvändning och bra komfort. Den relativt 
kompakta geometrin är en bra förutsättning för 
god klimatprestand. Det naturliga solljuset ska 
fungera som stämnings- och rumsskapande el-
ement. Rummen är därför placerade strategiskt 
utifrån tillgång på dagsljus. Fönsterytor anpassas 
efter solinstrålning och utblickar. God termisk 
komfort sommartid säkerställs med effektiv, dy-
namisk, integrerad solavskrämning på de fasader 
där behov finns. Den totala fönsterytan anpassas 
efter krav på energianvändning och god termisk 
komfort sommartid. Takytor kan med fördel kom-
pletteras med solpaneler. Detta sammantaget 
skapar mycket goda förutsättningar för att i kom-
mande projektering nå Miljöbyggnad Silver.

RATIONELLT BYGGANDE
Med tidplan och totalekonomi i åtanke är bygg-
naden utformad för att ge så bra förutsättningar 
som möjligt för rationellt byggande. Med små 
variationer är de fyra programenheterna när-
mast identiska. Spännvidder och våningshöjder 
är anpassade till standardiserade stomsystem. 
Decentraliserade fläktrum placeras på taket till 
respektive programenhet för korta och effektiva 
installationsvägar. Hissar, trapphus, schakt och 
toaletter samlas i en vertikal kärna som upprepas 
genom hela huset. Aulan får en placering som 
inte kräver någon kostsam avväxling för att klara 
den fria spännvidden i rummet.

LOKALBEHOV
Programskriven area i tävlingsprogrammet är 
baserat på ett nyckeltal/elev där det totala lokal-
behovet uppskattas till 23 500 kvm BRA.

Utifrån aktuella programs poängplaner har vi 
beräknat det övergripande lokalbehovet mer 
precist. Beräkningarna från att undervisning kan 
pågå varje vardag under 35 veckor per läsår mel-
lan klockan 8:00 och 16:00. Undervisningstiden 
är satt till 90 % av poängplanen. Beläggningen 
på de fyra programmen är jämnt fördelade med 
540 elever per program. Likaså har fördelningen 
elevernas val till inriktningar och kurser fördelats 
jämnt inom programmen. Hänsyn har tagits till 
ämnenas karaktär och behov av gruppstorle-
kar. Mindre grupper, som kan bli exempelvis vid 
språkval, har i förlagts i basrum, men kan med 
fördel schemaläggas i de stora grupprummen. 
Salsbeläggning mellan klockan 8:00 till 16:00 är 
70% för basrum och 60% för labbsalar som kräver 
iordningställande före och efter lektion. Utifrån 
dessa beräkningar är det totala behovet cirka 65 
lärosalar, inklusive basrum, laborationssalar och 
spetslokaler. Grupprum och kommunikationsytor 
står i direkt relation till antalet lärosalar.

PROJEKTKOSTNAD
Både investerings- och den kommande drifts-
kostnaden står i direkt relation till den totala yta 
som byggs.

Vårt förslag är utformat med hänsyn till de speci-
fika rum (basrum, stora, mellan och små grup-
prum) som arrangören har angivit ska finnas i 
varje programenhet vid ”traditionell rumsindeln-
ing”. Till detta har vi kompletterat med ett full-
ständigt lokalprogram för övriga funktioner för 
att säkerställa att alla önskade delar har tillräck-
liga ytor. I vårt förslag ryms önskade funktioner 
inom en mindre total bruksarea än antaget i täv-
lingsprogrammet, totalt ca 21 950 kvm BRA (7% 
effektivisering).

Enligt timplansberäkningen behövde verksamhet-
en i huset 65 lärosalar. I vårt presenterade förslag 
finns det 76 lärosalar. Vår slutsats är att det finns 
ytterligare effektiviseringspotential i projektet 
och därmed möjlighet till sänkt projektkostnad. 
Alternativt en flexibilitet och möjlighet att rymma 
fler än 2160 elever i framtiden.

Skola
Entréplan 7 665 kvm
Plan 2 4 725 kvm
Plan 3 4 830 kvm
Plan 4 4 730 kvm
BRA skola totalt 21 950 kvn

Tillkommande bostadshus
Bostadskvarter mot väst 2 320 kvm
Stadsradhus längs Möllegatan 1 200 kvm
Punkthus 4 000 kvm
Bostadskvarter mot öst
(utan punkthus)

2 860 kvm

BTA bostadshus totalt 10 380 kvm

FÖRSLAGET KAN ÄNDRA SIG MED 
BIBEHÅLLET KONCEPT
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