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Projektbeskrivning av tillbyggnad –
Nyckelviksskolan
Tillbyggnaden Nya verkstadshuset 2.0 kommer att binda ihop två
av skolans huskroppar (se längre ner Skolans befintliga
byggnader). Den placeras på en del av skolans tomt som idag är
en ”överbliven” yta för parkering och återvinning, där det inte finns
träd eller andra naturvärden att ta hänsyn till. Byggnaden kommer
att bidra till att skapa en omsluten trädgård, ett campus med
högväxta träd, planteringar och soliga utomhusplatser. Fasaderna
vetter i öst-västlig riktning, vilket tillsammans med taklanterniner ger
goda ljusförhållanden. På övre plan byggs två skulpturateljéer med
tillhörande verkstäder, fikarum, förråd och kontor. Och på nedre
plan, delvis i souterräng, byggs den rymliga keramikverkstaden
med stora fönster ut mot en stenlagd utomhusarbetsplats. Längre in
i keramiklokalerna ryms ugns- och glasyrrum, lab, förråd och
andra utrymmen som inte är beroende av dagsljus.
Som nämnts tidigare är driften till den nya byggnaden redan
förberedd då samma undercentral kommer att försörja alla tre
byggnader med vattenburen värme och ventilation.
Byggnaden kommer att uppföras med största möjliga hänsyn till
miljön, både avseende projektering och förvaltning. Stommen
kommer att uppföras i betong på nedre plan och i så stor
utsträckning som möjligt i trä på det övre. Fasadmaterialet kommer
att vara tegel.

Materialet knyter an till de befintliga byggnadernas puts och
tegelfasader och lägger därmed en ny årsring till fastigheterna.
Materialet kräver ett minimum av underhåll och anknyter också till
den verksamhet som ska rymmas i byggnaden med olika leror och
bränningstekniker. Detaljer som vädringsfönster, lister och ytterdörr
utförs i ek.
Även inomhus i verkstäderna eftersträvar skolan att kunna berätta
för framtida studerande att vi tänkt på hållbarhet och vår
gemensamma miljö i alla led då vi planerade och uppförde huset
och att vi eftersträvat ett så litet fotavtryck som möjligt i relation till
programmet.
Byggnaden kommer att uppföras med största möjliga hänsyn till
miljön, både avseende projektering och förvaltning. Stommen
kommer att uppföras i betong på nedre plan och i så stor
utsträckning som möjligt i trä på det övre. Fasadmaterialet kommer
att vara tegel. Materialet knyter an till de befintliga byggnadernas
puts och tegelfasader och lägger därmed en ny årsring till
fastigheterna. Materialet kräver ett minimum av underhåll och
anknyter också till den verksamhet som ska rymmas i byggnaden
med olika leror och bränningstekniker. Detaljer som
vädringsfönster, lister och ytterdörr utförs i ek.
Även inomhus i verkstäderna eftersträvar skolan att kunna berätta
för framtida studerande att vi tänkt på hållbarhet och vår
gemensamma miljö i alla led då vi planerade och uppförde huset
och att vi eftersträvat ett så litet fotavtryck som möjligt i relation till
programmet.
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för bergvärme 2020
Byggnadens placering på tomten i relation till befintliga huskroppar, undercentral och
teknikkulvert

Fasad åt väster. På övre plan skulpturateljéer och på markplan keramikverkstad. Ytan
framför iordningställs för att bli en stenlagd gård för utomhusarbete med möjlighet att t ex
bränna, gjuta och utföra större utställningar och projekt.

Entré från öster. Skulpturateljéer på markplan. Byggnaden medverkar till att definiera
uterummet, skapa mötesplatser och ytor för skolgemensamma utställningar och publika
events.
Interiör från skulpturverkstad på övre plan. Utformningen av taklanterninerna har ändrats
sedan denna bild. Det kommer även att byggas en permanent vägg som avdelar rummet
till två ateljéer förbundna med generösa skjutdörrar.
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Inspirationsbilder
Exemplen vill visa den skönhet och variationsmöjlighet som finns inom
materialet tegel. Vi önskar kunna involvera studerande och andra
intressenter i tillverkning av tegel eller markbeläggning på vissa ytor
för att skapa delaktighet och visualisera att skolan har både kunskap
och experimentlust ”inbyggt” i huset.

Skolans nuvarande fastigheter
Nyckelviksskolan ligger på Lidingö, ett stenkast utanför Stockholm
bland gamla villakvarter. Skolans byggnader är samlade uppe på ett
krön bland högresta tallar på en tomt med stora naturvärden. Den
sammanlagda bruksarean är ca 2300 kvadratmeter.

Drönarbild över området på Granvägen. Till vänster huvudbyggnaden från 1907, till höger
Verkstadshuset byggt 1987 och i mitten det fyrkantiga taket på den tillfälliga
keramikverkstaden på ca 180 m2.

Överst: House 1014 Adria Goulá H Arquitectes Spanien
I mitten: stenlagd gång Ulla Molin Leva med trädgård
Till höger: Muuratsalo Experimental house, Jyväskylö Finland 1952. Alvar Aaltos sommarboende
med 50 olika sorter tegel.
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Huvudbyggnaden förvärvades i början av 1970-talet. En tillbyggnad med kök, mat-och
föreläsningssal samt undercentral och förråd uppfördes i mitten av 1990-talet- skymtar till
höger i bild. Idag är köket omgjort till personalrum och matsalen tillfälligt uppdelad i två
måleriateljéer. I underhållsplanen ligger dränering och restaurering av huvudbyggnadens
veranda – skolans signum.

På Granvägen 3 ligger skolans verkstäder för trä, metall, textil form samt skulptur.
Huset ritades av Mats Edblom och stod klart 1986.

Ytterligare en fastighet ligger tvärs över vägen från skolans huvudbyggnad, på
Friggavägen 2. Fastigheten förvärvades 1959 och det var här skolan startade
i sin nuvarande form. Fastigheten har en stor tomt och magnifik utsikt över vattnet
från två våningsplan. Huset rymmer en träverkstad, en vävateljé samt en
mixateljé för olika ändamål.

Skolan hyr sedan 2015 en paviljong på ca 200 m2 som hyser en
keramikverkstad för 16 studerande. Paviljongen har ett tillfälligt bygglov.
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Bygglovshandling med nya Verkstadshusets placering på
tomten i relation till befintliga angränsande fastigheter.
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Nedre plan: Keramikverkstad,
glasyr- och ugnsrum samt
gemensamma förråd och ytor

Övre plan: Två skulpturateljéer med tillhörande
gips- och modellverkstäder

