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Välkommen till Tegelfabriken / Träladan - Nyckelviksskolans 
nya keramikverkstad! Exteriört möts man av en enkel, lågmäld 
form med balanserade fasader inspirerade av träladans 
proportioner och trästrukturer. Fasaderna visar avvägda delar 
av träbärverkets luftiga hyllsystem som både kan fungera 
som utställningsytor och förvaring av lergods. Byggnaden är 
nedsänkt i terrängen för att rymma en större volym utan att 
höjdmässigt dominera Nyckelviksskolans övriga byggnader.

Interiört kommer tyngden och värmen från en inre 
tegelbyggnad fram - Tegelfabriken. Tegelstrukturen skapar 
en mer värmetrög byggnad där ugnarnas överskottsvärme 
kan tas till vara på mer effektivt än i en lätt träbyggnad. Den 
inre massiva kärnan delar också upp rummet i luftiga öppna 
skaparytor och “gatustråk” och i mindre slutna rum - en 
inre logik framtagen för att skapa överskådlighet och rymd i 
kombination med varierande rum för både specifika och mer 
flexibla verksamheter.

Strategi och program

För att bibehålla Nyckelviksskolans karaktär med flera 
mindre till medelstora byggnader som tillåts ha sin egen 
karaktär och suveränitet, rekommenderas att Tallbo behålls 
och renoveras. Tegelfabriken / Träladans program på ca 600 
kvm BTA är mer omfattande än den befintliga men tillfälliga 
keramikverkstaden. Tanken är att byggnaden både ska kunna 
fungera avlastande vid en renovering av Tallbo och även kunna 
användas för utställningar och lektioner av Nyckelviksskolans 
övriga skapargrupper. Planlösningen ihop med den inre 
tegelstrukturen är utarbetad för att skapa en stark koppling till 
keramikprocessens olika stadier i en kreativ skolverksamhet 
med nära till skissytor, materialbearbetningsplatser och 

förvaring. Men rummen i relation till dagsljus och rörelse har 
också planerats så att andra verksamhet ska kunna bedrivas 
samtidigt. 

Material

Materialets betydelse är en viktig del av Nyckelviksskolan 
verksamhet. I Tegelfabriken / Träladan har jag arbetat med 
relationen mellan framförallt två material, trä och tegel. Målet 
har varit att skapa en byggnad där dessa två material bygger 
upp de primära bärande strukturerna och har en stark fysisk 
närvaro i rummen. Jag har försökt att hitta en balans mellan 
dessa material där det ena materialet inte tar över på bekostnad 
av upplevelsen av det andra materialet, konceptuellt är det en 
tegelbyggnad innanför en träbyggnad.

Låt keramikverkstaden bli en del av en öppnare skola som 
delar med sig av skolans fina verksamhetsresultat

Nyckelviksskolans befintliga lokaler ger ett slutet och inåtvänt 
intryck för förbipasserande. Även olika studentgruppers arbeten 
blir delvis osynliga för andra elever på skolan. Tegelfabrikens 
/ Träladans nyckelkoncept bygger på att naturligt kunna 
visa upp skolarbeten externt och internt för andra studenter, 
förbipasserande och besökare. Kanske kan detta även leda till 
samarbeten med omkringliggande skolor och boende, med 
kvällskurser, studiebesök och liknande. Byggnadens lek med 
slutet och öppet, transparens och avbrutna siktlinjer skickar ut 
glimtar av verksamheten utan att visa och exponera allt på en 
gång - ett sätt att både skapa nyfikenhet och ge information 
utan att avslöja allt om vad som finns innanför byggnadsskalet.
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