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Våra vägar korsas
“The will to connection had become a shaping of things, a shaping that was available to the 
will at every repetition, without still being dependent on frequency or rarity. Path-building, 
one could say, is a specifically human achievement; the animal too continuously overcomes a 
separation and often in the cleverest and most ingenious way” (Georg Simmel, 1909)

Skolan mitt i byn
Skolan är en av våra viktigaste samhällsfunktioner. Vi vill med vårt förslag ”Våra vägar 
korsas” manifestera en stolt skola som främjar kunskap, lärande och gemenskap och 
som visar det i sin arkitektur. Byggnaden har en rikt ornamenterad och uttrycksfull fasad 
som sträcker sig upp över Rinkeby och välkomnar människor till skolan, biblioteket, 
kulturskolan, aulan, affären och kaféet. I vår byggnad har alla en plats. Här springer vi på 
varandra, här korsas våra vägar.

Den nya skolbyggnaden är strategiskt placerad intill Rinkeby torg, på det som idag är en 
stor parkeringsplats. Torget ges en större yta och förlängs fram till den nya skolbyggnaden. 
Det gör torget också en tydligare koppling till det viktiga Rinkebystråket. Skolan med de 
tillhörande publika funktionerna blir en ny central samlingsplats i Rinkeby.

Flera delar av byggnaden är tänkta att samutnyttjas. Aulan tillhör i första hand skolan, 
men kan också fungera som hörsal eller konsertlokal för hela Rinkeby. Kulturskolan har 
en liten lokal i bottenvåningen, med möjlighet att samutnyttja både aulan och en del av 
klassrummen på våning 2 och 3. 

Passager
Projektet föreslår en enkel volym som genomskärs av breda passager. Passagerna 
innehåller också trappor som leder mellan planen och utgör byggnadens huvudsakliga 
kommunikation både vertikalt och horisontellt. De breda passagerna utgör både publika 
vägar genom byggnaden såväl som flexibla kommunikationsytor i skolan. De publika 
stråken leder genom biblioteket, förbi aulan och upp till kaféet på fjärde våningen. 
Vandringen upp genom byggnaden kantas av stora glasade partier som gör den inre 
promenaden läsbar i fasaden på utsidan. På ett liknande sätt löper breda passager 
genom skolans plan och skapar där en slags buffert mellan klassrummen. Intilliggande 
aktiviteter kan tillåtas flyta ut i dessa informella rum. Klassrummen kan på så vis växla 
mellan att vara slutna fokuserade miljöer till att öppnas upp mot gemensamma ytor där 
verksamheterna i klassrummet tar plats, syns och kanske influerar varandra. Det skapar 
flexibilitet för användningen av klassrummen men ger också möjlighet till informellt 
utbyte och umgänge mellan klasser och årskurser. På vissa platser korsas korridorerna 
och visuella kopplingar öppnas mellan olika våningsplan och mellan de publika ytorna 
och skolans ytor. Skolan är på så vis en egen enhet inflätad i de publika delarna av 
byggnaderna. Avskild, men visuellt öppen och transparent.  

Material och ornament
Byggnaden är tillverkad av korslaminerat trä, som är både stomme, isolering och 
ytskikt. I korslaminerat virke har träet limmats i skikt av olika fiberriktningar och det nya 
materialet kan behandlas som metervara, utan träets rörlighet. Detta nya virke är på ett 
sätt ett material som saknar träets ursprungliga egenskaper och utseende.

Vi föreslår en bearbetning av detta konstruktionsmaterial med icke föreställande 
ornament - en linje. Virrvarret av linjer kan påminna om ornament och byggnadsdelar 
från olika delar av världen - mashrabiyas, växtornamentik eller korstimring - här 
bearbetade till ett nytt uttryck som är specifikt för Rinkeby. Linjerna gör skålningar i 
fasaden som skapas med hjälp av cnc-fräsning av fasadelementen. Bearbetningen av 
skålningen tillsammans med färg ger det ”av-materialiserade” korslaminerade virket 
ett nytt materiellt uttryck. Byggnadens sockelvåning har istället klätts med keramiskt 
material.
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Rinkebyskolan är överdimensionerad i relation till elevantalet för 
årskurs 6-9. 

En ny högstadieskola står klar i centrala Rinkeby. Den är dimensionerad 
för ca 400 elever, dvs 4 parallellklasser i årskurser 6-9. Rinkebyskolans 
elever flyttar in. Skolgård, gymnastiksal och bollplan delas som 
tidigare med Ungdomens hus och fritidsverksamheten.

Även andra andra verksamheter tar plats i huset, såsom 
Stadsbiblioteket och Kulturskolan. Under några år beräknas  
skolans lokaler inte utnyttjas fullt. Delar av plan 2 och 3 kan då istället 
nyttjas av Kulturskolan och hyras ut under kortare kontrakt till andra 
verksamheter i Rinkeby. 

Rinkeby Livs gamla lokaler rivs och RInkeby torg öppnas upp mot väster 
och får en tydligare koppling till Rinkebystråket. Livsmedelsbutiken 
får istället utökad yta i botten på den nya byggnaden på torget.

I och med flytten av skolans verksamhet ges möjlighet till ombyggnation 
eller rivning av den gamla skolan.

Den nya Rinkebyskolan har nu ökat sitt elevantal till ca 400 elever. 
Även de andra verksamheterna har etablerat sig och kaféet har blivit 
en lokal favorit där Rinkebyborna gärna fikar och ser ut över torget.

I skolans tidigare läge har det byggts ca 60 nya bostäder.

Tidsaspekter

Situationplan över Rinkeby 1:4000

Sektioner 1:200

Diagram över tid: 2018, 2022, 2030
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Aula (samutnyttjas)

PUBLIKT PROGRAM

Stadsbibliotek
Rinkeby livs
Fik
Kulturskolan
Ateljé
Aula (samutnyttjas)

SKOLANS PASSAGER

Flexibla ytor intill 
skolans program

PUBLIKA PASSAGER

Flexibla ytor intill 
publika program, samt 
publik kommunikation 
genom byggnaden


