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Plats Fas 1 - rörelse plats

PLATS PROGRAM MODELL
Utgångspunkt/ Koncept
Nyckelviksskolan består idag av olika byggnader med
olika karaktär från olika tider vilket skapar en spännande rumslig variation. I denna struktur adderas en
ytterligare fristående byggnad som förstärker denna
heterogena miljö. Den exteriöra rörelsen mellan de
olika byggnaderna skapar ständig kontakt med den
rika omgivande naturen och Nyckelviksskolan vackra
läge. Placeringen av byggnaden ska rama in det exteriöara rummet och dess rörelsen samt bidra till hur
det kan användas. Nyckelviksskolan grundtanke att
skapa utifrån materialet blir projektets metod.
Frågeställning
Hur kan olika skissmaterial generera, leda och forma
ett projekt?
Metod
Undersökning som utgår från skissmaterialets olika
egenskaper. En metod som innebär skisser och
rumsliga formuleringar som transformeras genom
olika material. Materialet ger formen och rummen åt
projektets koncept i olika stadier och studier. Materialet blir ett medium mellan programmet och platsen.
Program
Utgå från en schematisk programuppdelning. En
keremikverkstad, ett skissrum och ett utställnigsrum
till hela skolan och ett uterum som ska förstärka det
exteriöra rummets funktioner och kvalitéer. Programmets delar och organisation studeras i modell.
Material
Ett material informeras av ett annat och transfomerar
rummen, programmet och formen vidare till nästa material. Olika skissmaterial skapar olika kvalitéer som
tas med vidare i processen. Programmets definierade
rum ger placeringens form och blir underlag för nästa
undersökningen av hur byggnaden kan förstärkas
med olika material. Placeringen studerars vertikalt
och horisontellt i terrängen på platsen.
Plats
Nyckelviksskolans plats används som det första
materialet i form av terrängen, byggnaderna och
vägen som tillsammans ramar in rummet för den nya
byggnaden. Rörelsen mellan byggnaderns skapar
en kärna utomhus, en mötespunkt som ger underlag
för placeringen av den nya byggnaden. Byggnaden
ämnar att smälta in i den omgivande bebyggelsen
i form av skala och typologi, men ska genom sin
karaktär och gestaltning tillföra något kontemporärt till
området.

1:400

Plats Fas 1 - urval platsstudie 1:400

Program Fas 1 - diagram
(innan test)

Diagram över nya programdelar som
adderas till Nyckelviksskolan befintliga
struktur.
Test: hur de olika delarna kan omslutas, ramas in och få rum i modell.
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Modell Fas 1 - kartong

Fas 1

Plats plan, sektion:
-Rörsele mellan husen skapar en kärna utomhus.
-Bevara och förstärka denna rörelse.
-Rama in uterummet mellan husen.
-Addera en fristående huskropp som följer områdets
struktur.
-Bevara Tallbo.
Program diagram:
-Keramikverkstad
-Skissrum för hela skolan
-Vernisaggerum för hela skolan
-Förstärka uterummet
Modell kartong:
Undersökning av indelning och program i modell
1:200. Använda materialet för att rama in rum.
Plats gips
Testa modellform i plats.
Utvärdering
Ta med programmmodellens huvididé om uppdelning
av programmet i en gemensam byggnadskropp. Testa
vidare olika sätt att kombinera och dela upp programmet. Använda placeringen på platsen och dess
form som utgångspunkt till fas två. Arbeta mer med
höjdskillanderna och hur huset möter platsens terräng
och uterum.

Program Fas 1-2 - program diagram/ plan

Modell Fas 1-2 - foam

(efter test)

Schematisk indelning av vad de olika
programdelarana innehåller och hur de
sitter ihop. En rörelse invändigt separerar de olika delarna samtidigt som den
möjligör en komminikation mellan de
olika funktionerna.
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Plats Fas 1-2 - väg, träd ocg byggnadsform

Program Fas 2 - Plan 1:200
(innan test)

Olika funktioner ligger i olika volymer
men möts och blandas i olika grad i
korsningar. Rum som kan användas av
hela skolan nås separat. Programmet
får styra byggnadens form som därför
blir den mer uppbruten och förlorar sin
enkelhet.
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Test: i modell hur programmet kan
hållas ihop av enklare volymer som
stödjer grundkonceptets tanke om
rörelsen inne och ute samt att separera
olika programdelar.
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Program Fas 2- 3- plan 1:200

Modell Fas 2-3

(efter test)

SPRAYRUM

Funktioner är fortfarande placerade
i olika delar av byggnaden volymer
men volumerna har förenklats och
förtydligats. Det urpsungliga korsets
koncept finns kvar i buggnadsdelarana
uppdelning men har försjutits och brutits upp då volymerna sammanfogas.
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Plats Fas 2-3 - väg, träd ocg byggnadsform

Fas 2

Plats plan, sektion:
- Arbeta med terrängen och höjskillnader
- Möta väg för leverans och olika ingångar
- En byggnad som tillhör hela skolan
Program plan:
-Keramikverkstad
-Skissrum/ Vernisaggerum för hela skolan
-Rörelse in och ut och i mellan
-Förstärka uterummet med utomhusfunktioner
-Blanda, bryt upp och passa ihop.
Modell foam:
Undersökning av program, volym och uppdelning i
modell1:200.
Plats gips
Testa modellform i plats.
Utvärdering
Förenkla formen av de olika volymerna och överlappa
dem där de möts. Varje volym ska kunna läsas som
egen och ha sin egna höjd. Lägga halva kermikverkstaden delvis under jord för att får en smäckrare
upplevelse av volymen. Undersök vidare de interiöra
rummen i förhållande till platsen och hur byggnaden
upplevs i omgivningen.
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Program Fas 3 - plan 1:200
(innan test)

Funktioner fokuseras i olika de olika
volymdelarna men där de möts blandas de upp. Skissrummet kan flyta in i
utställningsytan och tvärtom. Keramikverkstaden delar funktioner med
en gjutverkstad som hela skolan kan
nyttja samt förvaringsytor. Byggnaden
får en bred hall där alla delar möts
med med plats för fika, information och
möten
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Modell Fas 3 - gips

Modell Fas 3 - gips

Plats Fas 3 - relation, rörelse och form

1:400

Modell Fas 3

Fas 3

Plats plan, sektion:
- utveckla plan och sektion för att se relationen med
omgivningen
- visa kopplingar till uterummet
Program plan:
-Keramikverkstad med ateljé och funktionsdel
-Skissrum/ Vernisaggerum för hela skolan
-Rörelse in och ut och i mellan
-Förstärka uterummet med utomhusfunktioner
-Blanda, bryt upp och passa ihop
-Bibliotekshall
Modell gips:
Undersöka rumsligheter genom att gjuta positiva och
negativa former.
Plats gips
Testa modellform i plats.
Utvärdering
Representera projektet så långt processen har tagit
det och diskutera metoden. Att arbeta utifrån och in
i skala 1:200 med program, modell och plats som
verktyg.

Genererat projekt

Projektet använder de rumsliga kvalitéer och fomer som har hittats i de olika
testerna som gjorts och transfomerar
dem till ett byggnadsförslag. Projektets
metod används för att generera olika
idéer som tillsammans skapar projektet.
Processen kommunicerar projeketets
metod. Projektet är ett resultat av en
undersökning om Nyckelviksskolans
frågor, mina intentioner, platsens kvalitéer och projektets metod.
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