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Förord
Detta examensarbete handlar om skolan som skärningspunkt
mellan kulturyttringar, bebyggelsemönster och gestaltning,
gränssnittet mellan stadens och byggnadens rum. Skolan är
en del av ett föränderligt samhälle och blir en spegelbild av
dess värderingar.

Tack till
- Bente och Matts för handledning under arbetets gång
- de pedagoger på Kungsladugårdsskolan som gett mig synpunkter på innehåll och idéer
- de föräldrar på Kungsladugårdsskolan som kommenterat
mina idéer
- de som arbetar i stadsdelen som kommenterat mina idéer
- de arkitekter som hjälpt mig med material
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INLEDNING

Skolan formar framtidens vuxna
Skolans värld upptar en stor del av våra barns liv. Det är viktigt med en skola dit alla barn vill gå. Skolan spelar mer eller
mindre roll i olika faser av vårt liv. Under vissa perioder har
man ingen kontakt med skolan.
Då man följer sina barn till och från skolan varje dag är det
intressant att reflektera över hur skolmiljön upplevs .
Som förälder skulle jag vilja ha fler möjligheter till en öppen och tillgänglig skola, med olika aktiviteter, kurser och
verkstäder. Det förekommer kvällsverksamhet redan idag
men i begränsad utsträckning.
Skolor är ofta mycket lika och bygger på samma föreställning om vad en skola är. Vår syn på skolan behöver förändras. Jag tycker att skolan skall fungera som en mötesplats
för människor i olika åldrar; vara ett offentligt rum och en
central punkt i stadsdelens folkliv.
Min hypotes är att en om- och tillbyggnad av skolan behövs
som revitaliseringsverktyg och symboliskt projekt för att visa
att stadsdelen tror på framtida utveckling och på skolan som
värdegrund för ungdomarna.

Min skola
Tecknad av Katarina 8år

Att koppla byggnad och stadsrum

kulturverksamhet

årskurs 3-6
gemensam användning

årskurs 0-2
Kungsladugårdsskolan
Symbolisk framtidsorganisation

I mitt arbete har jag dragit slutsatser av insamlat material om
skolors allmänna förutsättningar; av det specifika som gäller
Kungsladugårdsskolan och stadsdelen för att kunna formulera en personlig idé för mitt arbete.
Jag har valt att pröva utbyggnaden som verktyg för att
kunna visualisera mina tankar om öppenhet och sambruk.
Det finns olika sätt att uppnå öppenhet i skolan. Det kan ske
i byggnaden och närmiljön, i skolans verksamhet och organisation eller i det pedagogiska innehållet. En byggnads gestalt
och uttryck bör ge signaler till omgivningen om sitt innehåll.
I mitt examensarbete vill jag pröva om en traditionell gammal skolbyggnad med ett ganska slutet uttryck kan ges en
mer öppen och inbjudande gestaltning utan att förstöra dess
ursprungliga arkitektoniska kvaliteter.
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Kungsladugårdsskolan

Kungsladugårdsskolan
Arkitekt RO Svensson

Jag har använt Kungsladugårdsskolan som tillämpning för
mitt arbete. Den är byggd 1932 med hantverkets gedigna
byggnadsskick, industrisamhällets traditionella klassrum
med katederundervisning och klassisk skolgård för raster. De
invändiga korridorerna är primärt formade för kommunikation mellan olika verksamheter; inte för att underlätta samtal
och möten mellan individer. De arkitektoniska kvaliteterna
som äldre skolbyggnader ändå har kan snabbt förstöras till
förmån för anpassning till ny pedagogik och organisation. Genom obetänksamt utbyte av uttrycksbärande delar försvinner
den genuina känslan lätt och byggnaden känns trasig.
Äldre skolhus var en symbol för den heliga lärdomen; ofta
fristående byggnader som liknar borgar. I Kungsladugårdsskolans fall; upphöjd från omgivande bostadskvarter. Byggnaden är placerad som fondmotiv från Älvsborgsgatan och
den enorma fasaden känns väldigt avvisande när man närmar
sig. Från Älvsborgsplan går man uppför två branta åsnestigar
för att finna två små portar; dessa upplevs som smitvägar och
inte som tänkta entréer.

Uppgift

Kungsladugårdsskolan som
fondmotiv

Skolan och skolbyggnaden behöver presentera sig på ett mer
inbjudande sätt mot staden än vad den gör idag. Med sin centrala placering i stadsdelen ligger Kungsladugårdsskolan bra
till som ett allaktivitetshus.
Skolan har i dag på grund av sparbeting färre vuxna i
verksamheten än tidigare och lokalkostnaderna är höga. I
området kring skolan råder brist på lokaler till rimlig hyra för
många mer eller mindre ideella verksamheter. En uppgift är
att skapa förutsättningar för att samverka i Kungsladugårdsskolans lokaler.
Stadsdelsnämnden har haft funderingar på att inrymma
Majornas folkbibliotek i skolan men kom fram till att ytan var
för liten och svårtillgänglig. En utbyggnad behöver prövas för
att skapa mer yta och bättre entréer.

Arbetssätt
Åsnestig från Älvsborgsplanplan
och upp mot skolan

Efter att ha inhämtat kunskaper om den svenska skolans
utveckling från 1840 och framåt har jag analyserat faktorer som påverkat skolors arkitektoniska gestaltning. För att
påvisa möjliga lösningar på dagens problem med för dåligt
utnyttjade lokaler kommer jag att skissa på förslag till fysiska
tillägg till Kungsladugårdsskolan och närmiljön.
Mina förslag är inte detaljstuderade utan ligger på en principiell nivå.
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S K O LAN S O M I N S T I T U T I O N

Historik
Tillbakablickar på olika typer av skolbyggnader
-2005...
Ruksele skola

Byskolor

Liten åldersintegrerad skola mitt i byn har alltid funnits.

1850-1930 Skolpalats
Karaktäristiskt är de stora trapphallarna, de breda korridorerna, de höga rumshöjderna och de stora fönstren. Markkontakten är liten.

1940-1965 Folkhemsskolor
Rambergsskolan Göteborg

Ofta smala huslängor i två till tre våningar som är sammanbyggda eller friliggande. Planlösningen bygger på sidokorridorer med fönster längs vilka klassrummen är placerade.
Våningsplanen ligger ofta halvplansförskjutna eftersom huskropparna är väl anpassade till terrängen.

1960-1980 Paviljongskolor
Tolleredskolan Göteborg

Byggdes framför allt för låg- och mellanstadie som en temporär lösning under den barnrika perioden. Fristående byggnader med utomhuskommunikation; ibland med skärmtak
mellan entréer. Varje klass har sin egen entré och det blir god
markkontakt.

1965-1989 Systemskolor
Långmåsseskolan Gårdsten

Gårdstensskolan

Byggdes ofta i anslutning till miljonprogrammet, med lågoch mellanstadieskolor nära bostadsområdet och högstadieskolorna mer perifert. Ny teknik gav stora spännvidder vilket
gav utbredda skolanläggningar ofta i bara ett plan. Det blev
byggnader med många rum utan fönster. Man fick takljus och
små ljusgårdar istället, ofta med studiehallar i mitten. Byggnaderna utformades med tanke på inomhuskommunikation
och flexibilitet.

1990-...

Skolor idag

Nu byggs skollokaler för integrerad skola och fritids i arbetsenheter. Klassrum, kök med matrum och hemvist för
en enhet placeras ihop med flera enheter som samverkar i
arbetslag.
Djurö skola Djurhamn
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Riksbeslut som påverkat skolans verksamhet
-1842

allmän skolplikt

-1865

allmänna råd för skolbyggnadsverksamhet

-1919

ny undervisningsplan med särskilda timplaner för att garantera likvärdighet

-1921

normalritningar för skolanläggningar

-1944

Skolöverstyrelsen (SÖ) bildas och måttsatta
standardritningar ersätter normalritningar

-1946

en skolkommision tillsätts, skolans främsta
uppgift är att fostra demokratiska medborgare

-1950

obligatorisk nioårig enhetsskola införs

-1955

SÖ ger ut nya anvisningar och principritningar

-1961

SÖ ger återigen ut nya anvisningar och
principritningar

-1962

grundskolan införs med ny läroplan

-1969

ny läroplan LGR69 för olika undervisningsmetoder

-1970

SIA, skolans inre arbete utreds

-1979

skolhushandboken kommer ut

-1980

ny läroplan LGR80

-1982

skolor övergår från stat till kommun

-1983

införs samlad skoldag

-1992

Skolverket ersätter SÖ och skolpeng införs

-1994

ny läroplan för grundskolan med nationella
mål

-1997

införs allmän förskola from 6 år

Dessa beslut har i olika grad påverkat behovet av nya planlösningar och ny utformning av skolbyggnader
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Skolans roll i samhället
Skolan har en omfattande verksamhet idag. Den innehåller
förutom grundskola även förskola och fritids. Skolan har
också en mycket mer aktiv roll i samhället än tidigare. Den
behöver ett mer adekvat uttryck som utstrålar tillgänglighet
både visuellt och fysiskt. Skolan bör vara ett inbjudande offentligt rum.
Den kommunala skolan tappar elever till nya friskolor kanske för att många skolor upplevs som gamla och slitna
- helt enkelt satta på undantag.
Skolans uppdrag är bland annan undervisning att föra
det gemensamma kulturarvet vidare i form av musik, teater,
hantverk, litteratur, konst och att tillämpa vårt demokratiska
värdesystem.
I gamla skolor är det ibland svårt att utföra nya pedagogiska uppdrag på ett tillfredställande sätt och det är kostsamt
att bygga om äldre skolor både estetiskt och funktionellt.
Kontakten mellan ute och inne är begränsad i gamla byggnader. Idag när uterummet och närmiljön lyfts fram som en
pedagogisk resurs borde möjligheterna förbättras; men utemiljön prioriteras lågt.

Att vända den negativa trenden
Det finns kommuner som har satsat genom att bygga ut både för att stödja och stimulera sina ungdomar och invånare
- och för att förbättra sin ekonomi.
Stadsdelen Kungsladugård skulle också kunna vända på
den nedåtgående spiralen när det gäller skolors ekonomiska
situation och samordna funktioner i ett gemensamt hus.
I Majorna finns redan exempel på sådan samverkan; Dalheimers hus, Oceanen och Musikens hus - alla fungerar som
kulturhus för olika intresseområden - och är bra exempel på
hur man kan samverka och uppnå synergieffekter.
I skolan kan stadsdelens folkbibliotek och skolans eget bibliotek samordnas. Biblioteket är idag ett av våra mest integrerade offentliga rum där det finns tillgång till information i
form av datorer och IT. Datorer behövs både i skolaverksamheten och som tillgång för allmänheten.
Verkstäder för kreativt arbete finns för skolbarn men
saknas i bostäderna kring skolan och skulle vara ett positivt
tillskott.
Musik och teaterlokaler som finns i skolan kan även användas av andra grupper med ungdomar och vuxna.
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Några exempel på satsningar

Kvartershuset
Arkitekt Dorte Mandrup

Kvartershuset på Amager i
Köpenhamn

Kvartershuset är ett aktivitetshus och mötesställe för alla
som bor i Holmbladsgate kvarteret på Amager i Köpenhamn.
Kvartershuset står for ett brett utbud av kultur för kropp och
själ. Kvartershuset är centrum för stadsdelens utveckling av
närdemokrati och lokala nätverk. www.kvarterhuset.dk
I Kungälv har man försökt vända utflyttningstrenden och givit
tre kommunala förvaltningar och gymnasieskolan i uppdrag
att samverka i Mimers Hus. Avsikten är att skapa framtidens
mötesplats på ett strategiskt ställe i staden för att stimulera
tillväxten och öka samverkan mellan arbetsliv, kultur och
lärande. Idén är samverkan och sambruk på alla nivåer, det
gäller både lokaler och verksamheter. Huset skall vara öppet
för alla så mycket som möjligt. www.kungalv.se
I båda dessa exempel fungerar husen för många åldrar. De
arkitektoniska uttrycken är olika men gemensamt är att de
utstrålar öppenhet och bjuder in till samvaro.

Kvartershuset
Arkitekt Dorte Mandrup

Mimers Hus
Arkitekt Wingårds

Mimers Hus
Arkitekt Wingårds
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Sammanfattning och slutsats

Protestmöte mot stängningen
av Mariaplans Vårdcentral

Det som påverkar skolan mest är politiska beslut och reformer. Politiska beslut kommer också ur den allmänna
samhällsutvecklingen och vem som har den reella makten
är inte alltid så tydligt. Varje stadsdel har ekonomiskt ansvar
för sina kommunala skolor. Stadsdelar med stark ekonomi
kan således satsa mer på skolan. Samverkan mellan olika
verksamheter kan vara ett bra ekonomiskt verktyg. Med flera
verksamheter tillsammans sker ett idéutbyte som kan ge nya
impulser. Kanske nästa steg när det gäller skolan inte bara
ligger på det pedagogiska planet utan handlar om samverkan
mellan olika verksamheter.
Dagens barn växer upp i en mer komplex värld än tidigare
med fler valmöjligheter än någonsin och det gäller för skolan
att hitta former för att ta till vara på detta. Skolan söker sig
ofta utåt för att lära sig om samhället vilket är mycket positivt. Den skulle också kunna bjuda in andra verksamheter för
att berika sin egen. När det gäller utemiljön behövs fler projekt som involverar naturens resurser. Trädgård och odling
på skolgården för att följa årets växlingar är ett bra exempel.
Gamla skolor bör få ett nytt och mer adekvat uttryck. När
man bygger om är man ibland rädd att göra moderna tillägg
i en gammal miljö och det blir lätt halvdant resultat. Skolor kan som andra byggnader - användas till många funktioner;
därför bör man inte vara för försiktig med förändringar. Med
bra programunderlag och lokal förankring kan samverkan
med omgivning ske för att uppnå ett bra resultat.

Det vore bra med en ekologisk park vid skolan som
kan involvera naturens resurser i undervisningen.

12

ANALYS

Kungsladugård
Kort beskrivning av Kungsladugård

Älvsborgsbron vid Klippans
kulturområde

Platsbildning mellan
Landshövdingehus

Plaskdammen vid Älvsborgsplan

Kungsladugård är en del av Majorna i sydvästra Göteborg.
Vid sekelskiftet 1900 arbetade de flesta männen som bodde
här i den närbelägna hamnen eller vid Carnegie porterbryggeri och sockerbruk i närbelägna Klippan. Kvinnorna arbetade i hemmen. Förutom sjömännen var det nästan ingen som
lämnade Majorna för att arbeta.
Industrialiseringen och befolkningsökningen under 1800talet medförde en mer kompakt och planerad bebyggelse.
Man bodde, arbetade och tillbringade sin minimala fritid i
Majorna. Strandkanten hade ännu kvar sina bodar och skjul,
brädgårdar, småvarv, verkstäder och småindustrier med pirar och bryggor rakt ut i älven.
Under 1910 och 20-talen byggdes ett stort antal landshövdingehus, radhus och trävillor i området och dessa dominerar
fortfarande i dag stadsbilden i området.
Kungsladugård ingår i Göteborgs kommuns bevaringsprogram för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och är även en
kulturmiljö av riksintresse för kulturminnesvård. Gatustråken och platsbildningarna liksom de väl utformade gårdsrummen har stora arkitektoniska kvaliteter.

Kungsladugård är idag en mångfasseterad stadsdel med
ett livaktigt folk- och kulturliv. Restaurang- och cafélivet
blomstrar. Mariaplan har återfått sin tyngd som central
punkt i stadsdelen. Plaskdammen vid Älvsborgsplan används
flitigt för bad på sommaren och som mötesplats för skateboardåkare resten av året. Gatulivet är sprudlande i stort sett
året runt. Både Slottskogen och Slottskogskolonin ingår som
viktiga delar av stadsmiljön.
Stadsdelen håller på att bli en medelklass och akademikerstadsdel och är inte längre någon typisk arbetarstadsdel.
Den politiska färgen är fortfarande påfallande röd. Arbetslösheten är relativt hög och andelen ensamstående föräldrar är
extremt hög.

Slottskogskolonin
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N
Mariaplan

Albert Lilienbergs stadsplan från 1916 ur Kungsladugård
en arkitekturguide av Åsa Walldén

Skolans placering

Albert Lilienbergs stadsplan för området

6m
12 m
Bostadsgata.

Lilienberg skapade tydligt formade och avgränsade offentliga
rum mellan husen och mer intima gårdsrum. Bebyggelsen
anpassades till terrängen vilket gav både rytm och dynamik
på ett naturligt sätt. De djupa dalgångarna, de skogsklädda
höjderna och de kala Bohusländska bergen passade väl till att
skapa stor variation i Lilienbergs stadsplan.
Gatorna ordnades i en tydlig hierarki. Han anvisade noggrant var det skulle vara bostäder och var offentlig verksamhet skulle bedrivas. Planen har reviderats flera gånger sedan
1916. Kyrkan som skulle avsluta den breda avenyn blev skola
istället; men den ursprungliga tanken finns kvar och fungerar
bra även idag. Albert Lilienberg var förste stadsingenjör i
Göteborg 1907-1927.

5m
8m
Gata vid egnahem.

6m
24 m
Bostadsgata med förgårdar.

7m

Avenue med spårväg i mitten.

6,5 m

7m

44 m
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Här ligger Kungsladugårdsskolan
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Kungsladugårdsskolans omgivning

Älven

Mariaplan

Centrum

Koloniområde
Plaskdamm

Slottsskogen

Skola
Förskola

Havet

Västra begravningsplatsen
Svaleboskogen
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Landskapet
Området sträcker sig i en dalgång från inlandet ner mot älven förbi skolan. På ömse sidor om dalgången finns gräs och
trädbevuxna slänter upp mot höjderna. Söderifrån sveper
Svaleboskogen och Västra begravningsplatsen in mot skolan.
Dalgången är främst bebyggd med Landshövdingehus från
1930-talet och höjderna med senare tillkommen bebyggelse.
En stor motoreled från 1970-talet delar av området från älven.

Illustration ur Göteborg De små stadsdelarnas
stad, Stadsbyggnadskontoret Göteborg

Längdsektion skala ~1:7000

Älv

Motorledsbarrier

N
-1900
Omslutande höjd
1900-40
1950-70

Dalgång

Utblick
Omslutande höjd

Högplatå

1940-50
1900-40

Grönområde
Omslutande höjd
1900-40

Omslutande höjd

Bebyggelseår
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Funktioner i stadsdelen

Befintliga verksamheter i området

Kultur
Handel
Idrott

Industri
Grönområde
Skola

Projektområde
bebyggelse

Befintliga gångstråk mellan älven och centrum

Stråk
Bebyggelse
Skola

Knutpunkt

Projektområde
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Befintliga kommunikationsstråk i området

Spårvagn
Buss
Cykelvägar

Spårvagnshållplats
Skola
Bebyggelse

Befintliga genomfartsvägar i området

Bilväg
Motorled
Skola

Bebyggelse
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Kungsladugårdsskolan

Skolsituationen då och nu i stadsdelen

Karl Johansskolan

Skolsituationen i Majorna som helhet var vid slutet av 1800talet katastrofal, det saknades många lämpliga skollokaler.
Befolkningsökningen var stor och 1925 stod Karl Johansskolan klar. Med växande befolkning även i Kungsladugård
då alla landshövdingehus byggdes; fick skolan som tidigare
nämnts ta kyrkans pampiga plats och stod färdig 1932. 1941
byggdes också Sannaskolan i närliggande stadsdelen Sandarna.

Kungsladugårdsskolan

Beslut som påverkat Kungsladugårdsskolan
-1932

byggs skolan som folkskola

-successivt

förändras befolkningsstrukturen och barnantalet minskar i Majorna

-ca1970

innehåller skolan kommunal vuxenskola och
gymnasiesärskola

-ca1980

byggs landshövdingehusen om och små
lägenheter slås ihop till större lägenheter. Det
medför att barnfamiljer flyttar in igen och
barnantalet stiger i området

-1989

byggs skolan om för tre lågstadieklasser med
integrerat fritidshem

-1990

säljer göteborgs kommun sina skolor till SPP/
AMFp och hyr istället,
samma år införs SDN reformen i Göteborg

-1991

driver idéföreningen Luftslottet bla frågan
om skolan som allaktivitetshus

-1992

införs skolpeng och skolan byggs om för
ytterligare en integrerad enhet

-1993

utökas skolan för ett större mellanstadium,
nytt högstadium och fritidsgård,
samma år byggs Nya varvetskolan i Älvsborg
vilket ger minskat barnunderlag i Sannaskolan

-1994

ny läroplan för grundskolan

-1997

införs allmän förskola from 6 år

-juli 2004

sammanslagning av Sannaskolan och
Kungsladugårdsskolan genomförs, högstadiet
flyttas till Sannaskolan vilket medför tomma
lokaler i Kungsladugårdsskolan

Sannaskolan

Illustration
Idéföreningen Luftslottet
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Fakta om skolan idag

Tillfartsväg till skola och förskola

Kungsladugårdsskolan är en F-6 skola idag; innehåller förskola, låg- och mellanstadium. Alla grupper och klasser har
ca tjugosju elever och en till tre pedagoger. Totalt ca 450
barn, 35 pedagoger och 10 administrativ personal.
Skolan är byggd som folkskola med traditionella klassrum.
Skolan har få yttre förändringar men är mycket ombyggd invändigt.
Skolgård och park har ett skyddat läge men är uppstyckad
med stängsel i många olika ägares revir. En förskola är placerad mitt på skolgården och det har sin förklaring i tillgänglig
mark när allmän förskola infördes. En ny klätterställning har
nyligen placerats på skolgården till barnens stora glädje.
Mot Älvsborgsgatan har den tidigare gatan omvandlats till
grässlänt ner mot plaskdammen, den kallas Kungaparken.
Det blev ett ca femårigt demokratiprojekt för eleverna att
genomdriva förändringen.
Skolans yttre närmiljö är eftersatt, men förutsättningar
finns för att kunna vidareutvecklas med närhet till skog och
natur. Skolan är magnifikt, men därmed också distanserat,
placerad på en höjd i hjärtat av stadsdelen. Det finns goda
spårvägskommunikationer i närheten.

Ny klätterställning på ”Kungen”

Majornas ungdomssatsning

Invigning av Kungaparken

Idag används delar av skolan även av andra hyresgäster. På
dagtid Särskolan, Fritidsklubben för mellanstadiebarn i hela
Majorna och på eftermiddagar och kvällstid Majken´s fritidsgård för åk 4-9, Futuramas fritidsverksamhet för ungdomar
16-19 år i hela Majorna, olika idrottsföreningar och musikskolan Kulmus. Sannaskolan använder också en del av lokalerna. På sommaren töms klassrummen och skolan upplåts
bland annat till övernattande Gothia cup spelare .

Framtiden för skolan är oviss och prognoser visar ett minskat barnantal i Majorna. Många skolor dras med stora lokalkostnader då den traditionella skolverksamhetens behov
varierar från år till år beroende på hur stora klasserna är och
hur många barn som är i skolåldern i upptagningsområdet.
Omflyttningar sker också från år till år mellan de skolor som
finns i hela stadsdelen.
Skolorna i Majorna har under senare år drabbats av stora
sparbeting, vilket har inneburit stora nedskärningar med
omorganisationer och sammanslagning av Kungsladugårdsskolan med närliggande Sannaskolan.
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PROJEKT

Syftet med utbyggnaden
Utbyggnaden är tänkt att bidra till att göra skolbyggnaden
och närområdet kring skolan mer inbjudande, tillgängligt och
attraktivt. Skolan ska kunna erbjuda dem som bor i stadsdelen en mångfald av kulturella aktiviteter och i den meningen
vara ett offentligt rum. Med en lämplig utbyggnad och bättre
entréförhållanden skulle lokalerna kunna utnyttjas av fler.
En större yta kan innehålla ateljéer- och verkstäder för senior- och ungdomsverksamhet. Den kan också innehålla
skolrestaurang med café-verksamhet där även pensionärer
kan äta lunch, ett gemensamt skol- och folkbibliotek.
Genom att sänka entréerna mot Älvsborgsplan blir skolan
tillgänglig för alla; då kan de möjligheter som finns i skolan
användas och vidareutvecklas.

Exempel på utvändigt tillägg.

Tillägget bör skapa mer puls och aktivitet åt platsen - visualisera verksamhet - och därmed inbjuda till möten mellan
människor. Det är viktigt att ge förändringen ett nutida uttryck i både byggnad och närmiljö. Åtgärderna skulle på ett
naturligt sätt främja åldersintegrering i stadsdelen.

Förhållningssätt
Jag tycker att förhållningssättet mot skolan och platsen bör
vara respektfullt men samtidigt nydanande.
Det finns bevarandevärda byggnader i området att ta hänsyn till, men skolan i sig är förändrad både invändigt och
utvändigt i många delar.

Exempel på befintliga utvändiga
tillägg.

Som exempel interiört är klassrum ombyggda med mindre
rum för integrerad skoldag, nya undertak, nya toaletter och
indelningar av korridorer.
Exteriört är ursprungliga entréer utbytta, ny brandutrymning tillförd, handikappramper placerade framför entréer
och marken förändrad.
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Förebilder
Mina förebilder till en utbyggnad är projekt där man vågat
använda nya former och material som man adderat till en
gammal byggnad eller plats. Klarar man det på ett bra sätt
har man inte bara förändrat förutsättningarna utan också
bidragit med en ny positiv upplevelse.

Moma Bilbao
Arkitekt Frank Gehry
Kvartershuset Köpenhamn
Arkitekt Dorte Mandrup

Kvartershuset Köpenhamn
Arkitekt Dorte Mandrup

Kiasma Helsingfors
Arkitekt Steven Holl

Santa Caterina’ Market Barcelona
Arkitekt EMBT
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Analys av platsen

Platsens identitet
Älvsborgsplan ligger inte långt från Mariaplan som är det
stora navet i området. Området runt plaskdammen upplevs
trots sitt centrala läge ändå som en lugn oas.
Platsen präglas av ett tydligt möte mellan Kungsladugårds
småskaliga trähusbebyggelse och Kungsladugårdsskolans
tunga och storskaliga tegelarkitektur.
Stor skola och små hus!

Tung tegelarkitektur

Lätt träfasad

Det rektangulära rummet är stort och öppet och ingår i en
sekvens av rum enligt Lilienbergs stadsplan. Skolan ligger
högt och fungerar som landmärke vid platsen. Den historiska
utvecklingen har medfört att platsen förändrats. Terrassen
vid skolan har inte någon självklar användning; men har en
inbyggd potential med sin kvällssol och sin ståtliga utsikt ner
mot Älvsborgsgatans allé.
Vy från terassen

Sekvens av rum
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Platsen har blivit trafikseparerad med återvändsgator och
cykelbanor på var sida om bassängen. Gatan som tidigare
passerade nedanför skolan är borttagen och är idag en stor
gräsyta som saknar tydlig gestaltningsidé och omsorg.
Återvändsgata

Markbeläggningar och planteringar kring bassängen är slitna
och eftersatta.

Åsnestigarna upp till den enorma skolfasadens förhållandevis
småskaliga entréer känns ålderdomliga och gör byggnaden
otillgänglig.
Åsnestigar

Betongskärmarna till vänster om terrassen har kommit till
för att dölja lastning/lossning och skräp. Skärmarna känns
ogästvänliga och förstärker den avvisande känslan vid
trapporna.

Inlastning

Gårdssidan präglas av mötet mellan tre olika byggnaderden tunga klassicistiska tegelbyggnaden, den tillfälligt
placerade förskolan av lockpanel och den ljusa vitslammade
funkisbyggnaden- som omsluter den stora parken.

Tungt tegel

Lockpanelfasad

Vitslammad tegelfasad
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Markbeläggningen på skolgården består till största delen av
asfalt. Det är få planteringar kring skolan och hela skolgården
är eftersatt förutom en nyanskaffad klätterställning.

Förskolan på skolgården.

Gården är kraftigt beskuren med stängsel och betongmurar
på ett flertal ställen.

Stängsel på skolgården.

Lilla Fridhemsgatan är avstängd för bilar förbi skolan, men
ingår i ett förbipasserande gång och cykelstråk.

Gång och cykelstråk förbi skolan.

Innergården har en stor potential hela året om med sin vackra
ovala form, sin stora gräsmatta och sina trädplanteringar.
Området kring skolan

H

H

H

H
H

H Spårvagnshållplats
Bebyggelse
Skola
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Upplevelsen av skolans närområde idag

= Upplevt rum
= Upplevd barriär
= Landmärke

Sektion skala 1:2000

Sektion skala 1:1000
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Platsens funktioner i stadsdelen

Stadsrum att se på och vistas i
Stadens offentliga rum ska kunna tillfredställa många olika
behov. De ska ge utrymme för rekreation och avkoppling,
oplanerade möten, aktiviteter och ett levande offentligt liv.

Älvsborgsplans ansikte utåt.

I många fall har stadsrum en stark roll i det första vi
förknippar med en stadsdel. Det ger stadsdelen karaktär
och identitet och utgör stadsdelens ansikte utåt. Därför är
det viktigt att våra stadsrum sköts med omsorg. De offentliga
rummen bör vara stadsdelens stolthet.
Den storslagna skolfasaden fungerar bra som en tydlig
scenografisk avslutning av en aveny men platsen nedanför
skolan vänder ryggen mot Mariagatans stråk och annonserar
sig på ett tråkigt sätt med toalett, pumphus och taxistopp
utåt.

Gångväg mellan begravningsplatsen
och seminarieparken.

Seminarieängen är inhängnad och mycket privat. Entréerna
till både skola och parkområden är inte speciellt välkomnande
vare sig för gående eller bilister och platserna saknar omsorg
både när det gäller skötsel och underhåll. Såväl parkerna som
bassängen har dock stor potential att bli vackra stadsrum att
vistas i.
Stängsel mellan skolgården och seminarieparken.

28

Offentliga mötesplatser

Pulkabacke

Älvsborgsplan är en plats där många olika människor möts.
Plaskdammen används flitigt sommartid och grässlänten vid
skolan blir pulkabacke vintertid.
Bassängen tillför både ljus, ljud och färg sommartid men är
inte någon skönhet övriga året utan vatten. På höst och vår
används bassängen av skateboardåkare vilket gör att ljudet
vissa tider blir ett riktigt oljud för grannarna.
Mångfald ger förutsättningar för ett av människans stora
nöjen; att sitta och titta på andra. De sittplatser som finns
kring bassängen används flitigt; särskilt de som har ett soligt
läge.

Provisorisk skateboardbana

Det är viktigt med fysisk och visuell kontakt med Mariagatan
som ingår i ett stråk; från älven upp genom Kungsladugård
till Slottsskogen och vidare in mot centrum. I omgivningen
finns stor variation av butiker, restauranger och bostäder.

Gräsyta mot Mariagatan

Skolgården är livlig på dagen och lugn på kvällen förutom
när skolgården används av ungdomar och andra som söker
avskildhet; det ger skadegörelse och busliv vissa tider på
året.

Skolgården

Skolgårdens närmaste omgivning är i väster Västra
begravningsplatsen och i sydväst Svaleboskogen.
Bostadstyperna kring skolan är varierade- villor, radhus,
lägenheter, Altbo och studentbostäder- detta bidrar till en
blandad befolkning och ett levande vardagsliv.
Det är viktigt med god tillgänglighet till området för både
skolbarn, gående, cyklister och bilister.

Västra begravningsplatsen
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Det nuvarande stora parkrummet är uppdelat
och omgärdat av staket. Den malplacerade
förskolan ligger mitt på skolgården. Seminariebyggnaden är ombyggd till studentbostäder.

Seminariebyggnad

n

ata

riag

Ma

Förskola

Den befintliga stora skolan med sina åsnestigar upp till de små entréerna på terassen.
Befintlig toalett och pumpstation finns i bassängparken mot Mariagatan.

Behov av ombyggnad
Med tanke på platsernas betydelse för stadsdelen - både som
mötesplatser och stadsrum - är de i stort behov av förnyelse.
En vackrare och tryggare utemiljö skulle på sikt kunna
bidra till ett ökat antal besökare till parken på väg till skolan/
allaktivitetshuset samtidigt som det skulle stärka de positiva
upplevelserna av platserna.
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Dispositionsförslag av ytor vid en ombyggnad
Befintliga ytor

Lärosalar
3000kvm

VÅN 4

Övningssalar
1470kvm

500kvm

280kvm

VÅN 3

350kvm

Bibliotek
60kvm
Uthyrt
1090kvm
Outhyrt
940kvm

Förslag på framtida disposition
av ytor

450kvm

740kvm

60kvm
280kvm

VÅN 2

350kvm

370kvm

230kvm

390kvm

tot 7780kvm
140kvm
410kvm

VÅN 1

Lärosalar
3140kvm

VÅN 4
450kvm

740kvm
220kvm

Övningssalar
2140kvm

500kvm

280kvm

BV
VÅN 3

/café

350kvm
630kvm

Bibliotek
1080kvm

740kvm

450kvm

740kvm

450kvm

280kvm

VÅN 2

syta
350kvm

Uthyrt
0kvm
Outhyrt
0kvm

350kvm

BV

450kvm

Förslag på framtida disposition av
sambrukade ytor och lärosalar

280kvm

VÅN 1

tot 8580kv

740kvm

740kvm

450kvm

Lärosalar
3140kvm

280kvm

m

VÅN 4

500kvm

Sambruk
5440kvm
tot 8580kvm

VÅN 3

630kvm

KV

450kvm

740kvm

280kvm

VÅN 2

350kvm

450kvm

740kvm

280kvm

VÅN 1

350kvm

450kvm

740kvm

280kvm

BV

350kvm

450kvm

340kvm

400kvm
400kvm
KV
400kvm
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Gestaltning av förslagen

Utgångspunkter
Ny funktion
Nya bredare trappor kan fungera både som läktare och
solplatser.
Exempel på dubbelt
utnyttjande.

Ett stadsdelsbibliotek med utställningslokal, café- och matsal,
kursverksamhet- och öppna verkstäder, mer ungdoms- och
seniorverksamhet skulle kunna göra skolan attraktiv för
många fler än skolbarn och därmed tillföra skolområdet nya
besökare.
Kvartershuset på Amager i
Köpenhamn

Exempel på en sidoställd volym som gör Älvsborgsplan lite intimare; med entré i gatunivå,
läktare och nya trappor till terassen.
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Exempel på en mindre sidoställd volym som smygs in, med entré i gatunivå, läktare och nya trappor till terassen.
Flyttbar skateboardramp i den toma bassängen.

Älvsborgsplan förses med ”utomhusläktare” i grässlänten vid
skolan för spontana uppträdanden och soldyrkan. I den tidvis
tomma bassängen kan det finnas flyttbara skateboardramper
och vintertid spolad isbana för skridskoåkning.

Skolgården förses med nya idrottsredskap, lekmöjligheter
och yta för årstidsodling- och kompost.

Exempel på lekplats

Odlingslott

Kompost
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Det förändrade stora parkrummet med avlägsnade staket, flyttad
förskola och ny parkering på en del av begravningsplatsen.

n
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Förskola

Den förändrade skolan med tillbyggnader och ny kiosk i bassängparken mot Mariagatan.

Ny parkering

Ny utformning
Med utgångspunkt från dagens ideal, när det gäller
funktioner och gestaltning kan platsen bli till stor glädje för
omgivningen.
Med en öppnare skola känns närområdet mer inbjudande.
Ytan kring en offentlig byggnad bör behandlas mycket
omsorgsfullt därför bör både parkerna och skolgården rustas
upp och bägge platserna förses med bättre belysning på
kvällstid.
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Rumslighet
Den rumsliga enheten sträcker sig från vägg till vägg i en
övergripande nivå, men innehåller även mindre rumsligheter
på en lägre nivå.
För att förstärka rumsligheten vid bassängen bör gränserna
förtydligas och grönskan förstärkas kraftigt runt om.

Exempel på övergripande nivå
och lägre nivå.

Med en tillbyggnad mot Älvsborgsplan kan man stärka
upplevelsen av ett mer intimt parkrum nära skolan.

Exempel på en konvex volym
som entréplats i gatunivå.

Exempel på tydlig gräns.

Exempel på en sidodtälld kvadratisk volym som förstärker
Älvsborgsplans gaturum.
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Alla entréer utformas med en platsbildning framför och i en
nivå som är tillgänglig för alla.

Exempel på entré till höger under
terassen med tillgänglig entréplats
i gatunivå.

Befintlig högersida vid terassen.

Exempel med café på terassen och
utställningsrum i marknivå.

Exempel på sidoställt trappmotiv med entré under. Trappan
kan användas som läktare, sol- och utsiktsplats.
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RO Svenssons ursprungliga plan för
skolområdet.

Seminarieparken med studentbostäder.

För att uppleva den övergripande rumsligheten i det stora
ovala parkrummet på skolgårdssidan tas onödiga gränser
bort.

Förskolan flyttas till nuvarande parkeringsyta mot Lilla
Fridhemsgatan för att frigöra yta till skolan och skapa kontakt
mellan skolgården och gräsmattan vid studentbostäderna.
Genom att flytta förskolan frigörs och framhävs den
ursprunglig båge med stora träd som avslutar skolgården och
Ursprunglig båge med träd.

speglar sig i trädplanteringen i parken.

Flyttad förskola och frilagd skolgård med ursprunglig
båge med träd synlig.
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låg häck
låg stenmur

Ny avgränsning av bassängparken

Parker
Bassängparken bör avgränsas med en låg stenmur mot
Mariagatan och med låga häckar mot sidogatorna.
Befintlig pumpstation, toalett och sophantering vid bassängen
kan med fördel byggas ihop i ett nytt gemensamt skal med
kaffe- och glasskiosk som går att nå från både park och gata.
Nuvarande entrè till bassängparken

38

Dagens markbeläggningar ses över. Gatorna får
stenbeläggning och ytorna kring bassängen utformas på ett
mer omsorgsfullt sätt med mindre stenplattor.

Ny gatubeläggning.

Allt ursprungligt skiffer runt bassängen återställs och
kompletteras.
Gräsytorna upp mot skolbyggnaden förses med låga
planteringar och kantsten.

Bassängkant av betongsten och
skiffer.

Vegetationen i övrigt föreslås bestå av låga växter i
kombination med träd som ger ett genomsiktligt intryck från
Mariagatan.

Genomsikt mot Mariagatan.

Möte mellan skolgård och park.

Seminarieängen

RO Svenssons ursprungliga plan för
skolområdet.

På skolgårdssidan avlägsnas onödiga stängsel och staket för
att införliva den vackra seminarieängen med skolgården.
Bakom begravningsplatsens mur tas barrträdshäcken bort
för att göra det möjligt att blicka ut mot Svaleboskogen.
Barrträdshäck mot Västra kyrkogården.
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Byggnader
Nya tillägg till skolan bör utstråla öppenhet och vara en
övergång från skolbyggnadens stora skalan till entréernas
mindre skala. Entrén på skolbyggnaden sänks och görs
tillgänglig från parknivån.

Exempel på småskalighet
Förskola Köpenhamn
Arkitekt Dorte Mandrup

Exempel på smal centrerad
volym dikt mot fasad med
entré på terassen
+ proportionerlig
- för högt sittande entré
- svår att ansluta
Exempel på stor hög centrerad volym dikt mot fasad
med entré i marknivå
+ låg entré
- för dominant
- svår att ansluta

Exempel på smal och urgröpt centrerad volym med
avstånd från fasad och
entré i marknivå
+ smal
+ låg entré
+ bra anslutning
- för hög
- skuggar och skymmer
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Exempel på tre mindre, centrerade
volymer med avstånd från fasad
och entré i marknivå
+ lagom volymer med rytm
+ bra anslutning
+ låg entré
+ skymmer inte

Exempel på hög sidoställd volym
med entré i marknivå
+ bryter symetrin
+ skapar solhörn på terassen
+ låg entré
- skapar för mycket baksida
- känns oproportionerlig

Exempel på liten hög sidoställd
volym med avstånd från fasad och
entré i marknivå
+ bryter symetrin
+ skapar solhörn på terassen
+ låg entré
- skapar för lite ny yta

Exempel på liten sidoställd volym
med avstånd från fasad och entré i
marknivå
+ bryter symetrin
+ skapar solhörn på terassen
+ låg entré
- skapar för lite ny yta
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Skolgårdens bottenvåningen öppnas i mittpartiet upp med
glaspartier eller utbyggnader som ger mer ljus och viss
genomsikt genom skolbyggnaden.

Befintlig bottenvåning.

Nya entréer och glasparti

Befintlig entré med plåtramp.

Exempel på nya glaspartier
Kvartershuset Köpenhamn
Arkitekt Dorte Mandrup

Med uppglasning i bottenvåningen blir skolan mer
inbjudande. Nya tillägg vid entréer och mitt på byggnaden
ger med belysning ett positivt tillskott kvällstid. Med en
öppnare bottenvåning blir det även viss genomsikt.
För att skapa bättre tillgänglighet byggs nya låga ramper av
sten vid entréer. Dessa gestaltas som en del av markytan.
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Gator och parkering
Gaturummet
Det finns en gräns för hur nära bostadskvarteren man kan
bygga innan gaturummet känns för trångt.
Med för stor utbyggnad vid hörnen av terrassen kommer
byggnaden för nära bostadshusen mittemot. Ett tydligt
”bakom och framför” bildas och motverkar den positiva
upplevelsen av en förtätad plats.

A

Exempel på hur gaturummet blir förtätat men
fortfarande upplevs som
öppet.

Exempel på hur gaturummet blir förtätat och
upplevs som slutet. Det
bildas ett bakom och
framför.

B

Exempel på hur gaturummet upplevs som
öppet och avståndet till
bostäderna är tillräckligt
stort.

Exempel på hur gaturummet blir förtätat och
upplevs som slutet.
Avståndet till bostäderna
blir för litet.
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Trafikmiljön
Intill bassängen och skolgårdsentrén utformas gatorna som
lågfartsgator.
Från Mariagatan och Lilla Fridhemsgatan sker det som ett
upphöjt farthinder i form av en bredare stenlagd passage för
gående.
Närliggande gator förses med vändplatser och fungerar
som stoppställen för att släppa av passagerare.
För ökande parkeringsbehov görs en öppning i Västra
begravningsplatsens mur och en del av marken används som
parkering.
Befintliga förhyrda parkeringar vid studentbostäderna
används för allmän betalparkering.

Exempel på lågfartsgata

Den del av Västra begravningsplatsen
som blir parkering.

Plats för öppning i Västra begravningsplatsens mur.

Förslag till förbättrad trafikmiljö kring skolan.

H

H

H

P
H

P

H

P
H Spårvagnshållplats
Byggnader
Skola
Ny byggnad

P Parkeringsplats
Stoppställe
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Förslag A-D

Alternativ A
fasad mot Älvsborgsplan

ny sidoentré
pulkabacke
ny placering
av trappan till
befintlig entré

läktare

ny sidoentré
ny placering
av trappan till
befintlig entré

genomsikt

ljus

sektion skala 1:500
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Alternativ B

fasad mot Älvsborgsplan

ny sidoentré

läktare

befintlig entré
pulkabacke

genomsikt

ljus

sektion skala 1:500
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Alternativ C

fasad mot Älvsborgsplan

ny sidoentré

ny sidoentré

ny placering
av trappan till
befintlig entré

ny placering
av trappan till
befintlig entré

genomsikt

sektion skala 1:500
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Alternativ D

fasad mot Älvsborgsplan

mittentré
pulkabacke

ny placering
av trappan till
befintlig entré

ny placering
av trappan till
befintlig entré

genomsikt

ljus

sektion skala 1:500
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+ lagom volymer med rytm
+ bra anslutning till befintlig byggnad
+ låg entré
+ skymmer inte
+ bryter symetrin
+ skapar solhörn på terassen
+ låg entré

Syntes av alternativ A-D

fasad mot Älvsborgsplan

ny sidoentré

ny sidoentré

mittentré
pulkabacke

ny trappa / läktare
till befintlig entré

ny trappa / läktare
till befintlig entré

genomsikt

ljus

sektion skala 1:500
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Beskrivning
Den nya hörnbyggnadens entré ligger i marknivå med hiss
som ansluter till den befintliga hissen i skolans mittkorridor.
Från hissarna kan man nå alla gemensamma lokaler.
Utrymmet under terassen grävs ut och blir tillsammans med
de tre kuberna tillkommande yta för exempelvis utställningar
och ungdomsverksamhet.
Innanför terassen placeras matsal och café som kan utnyttja
terassen till servering på sommaren.
Biblioteket är placerat vid sidan om cafét in mot den
uppglasade bottenvåningen mot gården och även på våning
två ovanför.
Våning tre är för personal och gemensam administration,
våning fyra och fem blir musik och teater och liknande
verksamheter.
I vänster flygelvinge blir det idrott och verkstäder.
Övriga lokaler används för skolans egen verksamhet.
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P

P

P

N
situationsplan skala 1:2000
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