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G2
En sommarkurs i skolans anda

bygg ett verkstadshus
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Alternativ detaljplan

Skala 1:400 A1

Teckenförklaring

För att verksamheten ska kunna 
fortgå under utveckling av loklar bör 
dessa inte byggas på nuvarande 
byggnader utan stå fritt på tomten. 
Skolan bör också utnytjja tomtens 
storlek och nöjet av att få utforska 
hela tomten och inte koncentrera sig 
högst upp på toppen av kullen. Bygg-
nads volymerna bör också ta hänsyn 
till sin omgivning både i skala och i 
placering. Detaljplanen bör vara 
utformad så att den för skolans räk-
ning är flexibel så att skolan kan 
växa och krympa om den behöver. 

G1. Befintligt hus. Innehåller; ateljeer, 
bibliotek, administration, matsal och 
kök.

G2. Nybyggnad. Byggs på mark, 
förslagsvis i stil som ett utehus/la-
da/verkstad i stil. Utmärkt tillfälle att 
bygga själva under en sommar. En 
sommarkurs ledd av skolan, utnytja 
verkstaäder och skaffa möjlig spons-
ring för byggmaterial. Kan bli två må-
larateljeer, utställningshall.

G3. Befintligt hus. Innehåller; trä-, 
metall-, textil och skulpturverkstad 
samt förråd och skyddsrum.

G4. Nybyggnad. Byggs förslagsvis i 
sutterängen. Kan inrymma keramik 
eller annan verksamhet, ny utbild-
ning?

G5. Nybyggnad. Byggs förslagsvis i 
sutterängen. Kan inrymma keramik 
eller annan verksamhet, ny utbild-
ning?  Om keramik, se möjlighet med 
värmeväxling med ugnar upp till G1 
och matsal.

F1. Befintligt hus. Innehåller; metall- 
och träverkstad samt vävsal och 
målaratelje.

F2. Nybyggnad. Byggs förslagsvis i 
sutterängen. Kan inrymma keramik 
eller annan verksamhet, ny utbild-
ning? Om keramik, se möjlighet med 
värmeväxling med ugnar upp till F1.

Skolans tomt

Byggrätt 1-2 våningar
Sutteräng
Angöring via gatan 

Byggrätt 1 våning
Byggd på mark
Angöring via gårdsplan

Primär entré

Sekundär entré

Godsentré

Leverans

Promenadstråk

Stråk att utveckla

Träd med särskilt 
värde

Skylt över hela skolan

Skylt som hänvisar till hu-
vudentrén

G3

G4

G5

f1f2

G1

G2

Situationsplan
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I Skolans anda
Nyckelvikens pedagoik går ut på att man som elev 

får gå bredvid en lärare för att sen kunna testa 
och skapa själv. Man är van vid att handleda och 

att ge frihet. 

Skolan är aktiv under vår- och hösttermin men 
stängd under sommaren. Varför bygger inte skolan 
sig själv? Man har suveräna verkstäder och man 
skulle antagligen enkelt kunna få sponsring på 
visst material. Skolan bjuder in lärare som kan 

bygga hus och man bjuder in unga vuxna som är 
nyfikna på hur man bygger hus. Skolans matsal 

och kök skulle kunna väckas till liv och ateljeer bli 
sovsalar för de som är med och bygger. 

Skolan skulle på så sätt både få ett hus de skapat 
själva med skaparglädje med hjälp av sina egna 

resurser och för ett billigt pris. 
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Ett verkstadshus
Skolan är i behov av att få 2 målarateljeer så 
matsalen kan bli matsal igen. Ska man bygga 
själv bör inte huset i sig vara för komplicerat. 

Placeringen på tomten gör det enkelt att springa 
mellan platsen och träverkstad. Det tillfälliga 

bygglovet var även de placerat på denna plats. 
Huset bör fördelaktigt vara möjligt att göra till 
utställningshall med då den är frikopplad från 
resten av skolan och skulle kunna vara öppen 

under andra tider än resterande skolan. 

Utseende av verkstadshus/lada/uthus för att inte 
göra för mycket väsen av sig och för att kunna 

inrymma det som passar skolan i olika perioder. 
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Plocka layout från 
verkstadshus
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Situationsplan



G1-en sommarkurs s.7

Plan och sektion
Skiss 1:200
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Alternativa tak
Alltid norrljus
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Materialförslag och 
byggnadsteknik

Bilder från Leva husfabrik
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Materialförslag och 
byggnadsteknik

Enkelhet och detaljer
Enkel konstruktion i massivt trä gör det både 

möjligt att hinna klart på en sommar och 
prismässigt hållbart samt ett modernt byggsätt 

som många skulle vilja ta del av. Lägg sen energi 
på att utforma detaljer och fasad med skolans 

verkstäder. 
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Materialförslag och 
byggnadsteknik
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Materialförslag och 
byggnadsteknik
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Materialförslag och 
byggnadsteknik
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Materialförslag och 
byggnadsteknik
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You can do it!
Rural studios är en arkitektskola i USA, Alabama, 

som undervisar genom att bygga. De har lite 
pengar men de lyckas alltid bygga hus som funkar 

för sitt syfte. 

Arknat en kort sommarkurs då vindskydds byggs 
av arkitekturstudenter längs Höga kusten leden. 

Från skiss till byggt på 2 veckor.

Arknat 2017

Pedagogisk inspiration
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Rural Studio

Pedagogisk inspiration

två exempel på hus de byggt för en liten peng på 
kort tid.


