F ARSTAVIKEN S S KO L A/E KE D AL
-framtidens skola
I går
- Historia och kulturhistoria
Den första fasta skolan vid Ekedal etablerades redan 1834, alltså åtta år innan 1842 års folkskolestadga
föreskrev allmän skolplikt för barn i åldrarna 7-14 år. Undervisningen bedrevs i två rum i ”Gula
ǳ ƪ¤¤¤͙͘͠͞¡Ǥ
Men med den snabba utvecklingen av porslinsfabriken, med ett ökat antal barnrika arbetarfamiljer,
¡ ǡƤ ǡǤ
År 1884 uppfördes därför Ekedals västra skolbyggnad, som numera kallas Röda skolan eller Röda villan.
Skolan placerades bredvid det året tidigare uppförda kapellet; en träbyggnad som enligt tidens smak
ÚǤ¡͙͘͟͡ǡ¤ 
nya kyrka stod klar, och tjänade därefter som skolans gymnastiksal. Kapellet, som stod mitt på den
nuvarande skolgården, revs 1953.
SITUATIONSPLAN 1906

Skolverksamheten i Gustavsberg stod länge under överinseende av porslinsfabriken och dess
ǡ¡ǡ͙͚͘͡ǦǤ
åren växte skolan ut med nya byggnader och visar i dag upp ett antal årsringar från olika tidsperioder;
ÚȂÚǦ͙͛͘͡ǡ¤͙͙͡͝ ͙͚͘͡Ǥ¤
͙͘͡͞Ǧ¡ȋ͙͚͡͞Ȍǡ¡ȋ
¤͘͟Ǧ¡ǳ ǳȌ¤͙͡͞͝ Ǧ ǡ
 ǡ¤͙͡͞͠Ǥ

Ekedalsskolan ligger i dag utanför detaljplanelagt område och byggnaderna har således inga skyddseller varsamhetsbestämmelser genom detaljplan. Dock råder ett generellt förbud mot förvanskning för
¡Ǧ ǡǤ Ú
͙͘͟͡ǦƤ ǳ¡ǳǡ¤ǳǦ¡ǦǳǤ

SITUATIONSPLAN 1934

FOTOMONTAGE SOM VISAR GRÖNA OCH RÖDA VILLAN SAMT
DEN GAMLA KYRKAN TIDIGARE BELÄGEN PÅ SKOLGÅRDENS MITT.
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Diagram - jämförelser
Ekedalsskolan, eller som den formellt
 ǳ   Ȃ ǳǡ ¡
sina brister till trots en mycket omtyckt
Ǥ Ú     
och utvecklas har vi, på uppdrag av
kommunen, tagit fram tre stycken omoch utbyggnadsalternativ.

 

  

 ͙Ǧ

 ͚Ǧ 

 ͛Ǧ

͙¡ 
  Ǥ  ¡ 
görs för att kunna utöka antalet klass- och grupprum.
¡ ¤ ƪ ǡ    
och toaletter ökas. Den nuvarande gymnastiksalen
behålls, liksom tillagningsköket, men matsalen byggs
ut, vilket ger möjlighet till en intern förbindelse med
  ¡Ǥ  ǡ   
fönster renoveras och återställs där det är möjligt till
ursprungligt utseende samtidigt som uttjänta tekniska
system byts ut.

I alternativ 2 bevaras de historiska trävillorna, medan
 ¤ ͘͞Ǧ    ¡   
Ǥ¤¡Ǥ͙
och kommer att fortsätta tjäna som skolbyggnader,
ihopkopplade med en glasad gång. En ny större
idrottshall, som ersätter dagens gymnastiksal, med
nya omklädningsrum ingår i den nya skolbyggnaden.
Skolgården öppnas upp och får kontakt med
skogsdungen i väster.

I alternativ 3 bevaras också trähusen från
sekelskiftet, men får en annan användning än dagens
skolverksamhet. En ny skolbyggnad, som inrymmer
all verksamhet inklusive idrott och matsal, byggs
¤  Ú  ¡   Ǥ ¤
samma sätt som i alternativ 2 kommer skolgården att
göras större och öppnare.
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- Så här är mår Ekedalsskolan nu
Under årens lopp har byggnaderna genomgått ganska hårdhänta ombyggnader, framförallt invändigt.
Men även träbyggnadernas fasader har förändrats; färgsättningen är inte den ursprungliga, fönster har
bytts, satts igen och förminskats och nya myndighetskrav har satt spår i form av exempelvis ramper och
utrymningsstegar.
Invändigt uppfyller de gamla skollokalerna inte de krav och behov som en nutida pedagogik ställer.
 ƪǡÚ¡ Ú¤ 
personal. Skolans matsal räcker inte till och gymnastiksalen är för liten för att kunna delas av i två delar.
Som en följd av uppdelningen i sex fristående hus måste många funktioner dubbleras, som t ex toaletter,
kapprum och materialförråd. Kontakten mellan olika lärarlag försvåras och tillgängligheten för barn med
särskilda behov är svår att tillgodose.
   ǡ  Ú ͚͙͘͞ǡ  ¤     ¤
åtgärdas. Dålig isolering och förhöjda fuktindikationer på vissa utsatta delar kommer, tillsammans med
uttjänta installationssystem, att kräva en omfattande renovering och ombyggnad av lokalerna för att
uppfylla dagens krav på en skola.

- Så här är mår Ekedalsskolan nu
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Husen kan delas in i två grupper :
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¤͙͜͠͠Ǧ͙͙͡͝¡Ǥ ¤¤ 

har dessutom utsatts för ombyggnationer och renoveringar i omgångar. Detta har resulterat i att gamla
material och skador har byggts in. Husen är grundlagda på torpargrund/krypgrund som är en välkänd
riskkonstruktion ur fuktsynpunkt. Dessa byggnader har dålig värmeisoleringen samt endast självdragsventilation vilket måste åtgärdas.
͙͚͡͞Ǧ͙͡͞͠Ǥ Ú¤
nom åren har dessa byggnader även byggnadstekniska riskkonstruktioner ur fuktsynpunkt samt inbyggda material som avger emissioner. De har dessutom dålig värmeisolering.

F ARSTAVIKEN S S KO L A/E KE D AL
-framtidens skola
͙Ǧ
Imorgon
Imo
De nuvarande skolbyggnaderna renoveras och tekniska och miljömässiga brister åtgärdas.
Úƪ¡ ¡Ǥ¡Ú¡
Ú¤ǡ¡¤ǡ  ¡ÚǤ
Ú ƪǤ
¤ǡ ͚͘͜¤ Ǧ͝ǡÚ¤Ǥ
Úǡ¡¤¤  ƪ¡¤Ú
Ú
Ǥ ¤Ǥ ±ǡ ¡ǡ¤ ǡ
men görs djupare och glasas in.
villan tas bara det undre planet i anspråk för skolverksamhet. Även här glasas verandan in för att få till
I Röda
R
¤Ǥ¡Ƥ¤
ÚǤ¤ƪ¡Ǥ
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¤ÚÚǤ¤Ú

Ú±¤ Ǥ¤¤Ú¡

trappa, vilket saknas i dag.
¡ƪ
¡¡ǡ

som längan förbinds med idrotts- och matsalsbyggnaden. Där blir den nuvarande, lilla, idrottssalen kvar, men
nya omklädningsrum byggs i souterrängplanet. Ett större redskapsförråd kan tillskapas.
Matsalen utökas samtidigt något, medan tillagningsköket förblir orört.
ƪ¡¤Ǥ
VY FRÅN SKOLGÅRDEN

ȋȌ¡Úǡ¤Ú

verksamheter.
ÚÚ¡ ¡Ú¡ Ú¡Ǥ

SKOLGÅRD

SEKTION GENOM BRUNA LÄNGAN OCH DESS TILLBYGGNAD

ENTRÉER

VY FRÅN HÖJDHAGSVÄGEN - BEFINTLIG SITUATION
RÖRELSE

VY FRÅN HÖJDHAGSVÄGEN
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͙Ǧ
TRAPPHUS/HISS

VINDFÅNG/ENTRÉ/KAPPRUM

EXPEDITION/VAKTMÄSTARE

HEMVIST (3 klasser)

VÅTGRUPP

BIBLIOTEK/MEDIA

MUSIK

BILD

TEXTILSLÖJD

TRÄ-/METALLSLÖJD

SKOLHÄLSOVÅRD

PERSONAL UPPEHÅLL
(LOUNGE, MAT, KONFERENS, WC)

MATSAL

͚
KÖK/DISK/PERSONAL

VARUMOTTAGNING/
KÄLLSORTERING
IDROTTSSAL

OMKLÄDNING

TEKNIK

LÄROMEDELSFÖRRÅD/
STÄD

GRÖNA VILLAN - NYTT GLASAT VINDFÅNG MED BEVARADE DETALJER

±
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RÖDA VILLAN - BEFINTLIG BYGGNAD



RÖDA VILLAN - NYTT GLASAT VINDFÅNG MED BEVARADE DETALJER SAMT
ÅTERSKAPADE FÖNSTERDIMENSIONER
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͚Ǧ 
Imorgon
Imo
Den bruna längan samt idrotts-/matsalsbyggnaden rivs och ersätts av en ny skolbyggnad i två plan plus ett
souterrängplan mot parken i norr. Den nya byggnaden förbinds med den gula villan i norr och den gröna i söder,
ÚǤ"¤͘͞Ǧǡ
de historiska träbyggnaderna bevaras. Röda villan och rektorsvillan kommer att disponeras för andra ändamål.
¡ÚÚÚ¤Ǥ
¤Ú¤ Ǧ͞ǡ ͘͘͞Ǥ
Gröna villan föreslås bli ett hus för skolans estetiska verksamhet; här placeras trä- och textilslöjd, bild och musik.
Grö
Ú¤±Ǥ  
som i alt. 1.
ÚǤ¤±ǡ ¤¤

skolans
övriga lokaler, inklusive matsal och gymnastik utan att behöva ta på sig ytterkläder och gå ut. Huset
k
renoveras som i alt. 1.
     ¤ ƪ     ¡  ǡ Ú ¤ ¤ ¤Ǥ

    ¤  Ǧ      ÚÚ   ƪ  
¡¡ÚǤ¡¤ǡ¤
Ú¡  ± ÚÚ 
Ú¡Ǥ Ú¤Ǧ ÚǤ
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Den nya idrottshallen blir ungefär tre gånger större än i dag och kommer därför även att kunna användas av
De
idrotts- och föreningslivet under kvällar och helger. Då den kommer att kunna delas av med en ridåvägg kommer
ƪ¡ǡ¡ÚǤ ¡ ¡ 
på samma våningsplan som hallen och man slipper springa i trappor mellan omklädning och hall.
VY FRÅN SKOLGÅRDEN

 ÚÚǤÚ¡± Ú¤ǡ

ÚÚ ¡¤ǡ¡ ¡ƤǤ
Då den vita villan rivs kommer skolgården att kunna öppnas upp mot skogsdungen i väster, samtidigt som den
¡ÚǤ¤Ǥ¤
sluttning skapar möjligheter till gradänger och lekytor för både stora och små elever.
Ú¡ ¡Ú¡Ǥ͙ǡÚ 

ÚƤ¡Ǥ

SKOLGÅRD

SEKTION GENOM NYA SKOLAN

ENTRÉER
KONTUR AV BEFINTLIG IDROTTOCH MATSALSBYGGNAD

SEKTION GENOM NYA SKOLAN

RÖRELSE
VY FRÅN HÖJDHAGSVÄGEN - BEFINTLIG SITUATION

VY FRÅN HÖJDHAGSVÄGEN
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TRAPPHUS/HISS

VINDFÅNG/ENTRÉ/KAPPRUM

EXPEDITION/VAKTMÄSTARE

HEMVIST (3 klasser)

VÅTGRUPP

BIBLIOTEK/MEDIA

MUSIK

BILD

TEXTILSLÖJD

TRÄ-/METALLSLÖJD

REFERENSER LÄNKBYGGNAD
͚

SKOLHÄLSOVÅRD

PERSONAL UPPEHÅLL
(LOUNGE, MAT, KONFERENS, WC)

MATSAL

KÖK/DISK/PERSONAL

VARUMOTTAGNING/
KÄLLSORTERING
IDROTTSSAL

OMKLÄDNING

TEKNIK

LÄROMEDELSFÖRRÅD/
STÄD

REFERENSER TAK

±


REFERENSER FÖNSTERSÄTTNING

FARSTAV IKE N S S KO L A/E KE D AL
-framtidens skola
     ͛ Ǧ        
Imorgon
Imo
ǡǤ͚ǡǡÚ¡Ǥ
¡ȋÚǡÚǡȌǤ
¤͙͘͡͞ǦǤ¡ÚÚÚ¤Ǥ
¤Ú¤ Ǧ͞ǡ ͘͘͞Ǥ
Den nya skolan blir mer kompakt och inte fullt så utsträckt som i alt. 2, men blir i gengäld något högre; den
De
¡¤¤ǤǤ͚Ú 

byggnaden och binder samman de olika lokalerna. De estetiska ämnena hålls ihop även här, men förläggs på
ett våningsplan ovanför matsal och idrott. En lasthiss från lastkajen medger intransporter av tyngre material.
¤Ǥ͚Ǥǡ¡¤ȋ
Ȍ

͚͙͘͘͝ǡ¡Ú¡ ͚͚͛͘ Ú¤͟Ǥ ¡Ǧ
  ¡ÚƪǤ
Hallens storlek medger en fullstor basketplan, fyra stycken badmintonbanor, en fullstor volleybollplan samt
Ú  ƪÚÚǤ¡
långsidan löper ett par låga åskådargradänger och en ridåvägg möjliggör en uppdelning av hallen i två delar.
ÚÚ¤Ǥ¡ǡǡ
hallen.

SKOLANS UTBREDNING

Matsal och kök utökas, liksom i alt. 2, för att minska trängsel och alltför korta sittningar för barnen. Matsalen
Ma
ffår fönster mot parken i norr, alternativt mot skolgården.
 ¡ȀȀ Ȁ¤¤¡Ǥ͚Ǥ¤ÚƤ

skogen i väster.

VY FRÅN SKOLGÅRDEN

Ú Ú¡Ǥ͚Ǥ


SKOLGÅRD

SEKTION GENOM NYA SKOLAN

ENTRÉER

SEKTION GENOM NYA SKOLAN

RÖRELSE

VY FRÅN HÖJDHAGSVÄGEN - BEFINTLIG SITUATION

VY FRÅN HÖJDHAGSVÄGEN
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     ͛ Ǧ        

TRAPPHUS/HISS

VINDFÅNG/ENTRÉ/KAPPRUM

EXPEDITION/VAKTMÄSTARE

HEMVIST (3 klasser)

VÅTGRUPP

BIBLIOTEK/MEDIA

MUSIK

͛
BILD

TEXTILSLÖJD

TRÄ-/METALLSLÖJD

SKOLHÄLSOVÅRD

PERSONAL UPPEHÅLL
(LOUNGE, MAT, KONFERENS, WC)

REFERENSER TAK

MATSAL

KÖK/DISK/PERSONAL

VARUMOTTAGNING/
KÄLLSORTERING

͚
IDROTTSSAL

OMKLÄDNING

TEKNIK

LÄROMEDELSFÖRRÅD/
STÄD
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REFERENSER FÖNSTERSÄTTNING

F ARSTAVIKEN S S KO L A/E KE D AL
- en le v a n d e s k o l m i l j ö i ö v e r 1 3 0 å r

Kommunantikvarie
Kultur- och fritidsenheten

1884

͙͛͘͡

Röda villan

1915

͙͚͘͡

͙͚͡͞

͙͡͞͝

͙͡͞͠

Ú   ͙͜͠͠      ͚͙͘͞ 
Ǥ   ¡     Ú
   ¤  ǦȀ ¡Ǥ Ƥ
fasad ska bevaras och stensockeln skall fortsatt vara
synlig. Hängrännor som läckt och orsakat fuktskador i
Ú¤¡Ǥ ¡¡Ú¡ƪ
¡Ǥ Ú¡ 
till ursprungliga dimensioner.

Gröna villan
Sammanfattning
Ekedalskolan står idag inför förändring och här summeras
ÚƤ¡Ǥ¡¤
för att ge förståelse för platsen, en översikt av hur området ser ut och
en presentation av varje skolbyggnad.

Ú   ͙͛͘͡ǡ ¡  
Ǥ   ¡ ¤
Ú¤Ǥ  Úǡ  Ú ǡ
skrapas och bemålas med linoljefärg. Skolsalarna har en
ƤÚ ÚÚ¡
Ǥ Ú 
för.

Omgivningar

Gula villan

Skolområdet består av sju byggnader från olika tidsepoker, byggda
¤¤ÚǤ¡ 
volym, material och uttryck.

͙͙͡͝ǤƤÚǡ
¤¡Ǥ
takkonstruktion som bör bevaras och beaktas. Exteriört har
    ¤ǤY¤  
lägenheter varav en är fortfarande bebodd. I bottenplan
inryms lektionssalar av generös volym och takhöjd.



1915

͙͚͘͡

͙͡͞͝

͙͚͡͞

͙͡͞͠

1884

͙͛͘͡

      ¤ ͙͚͘͡Ǥ
 Ƥ      ¡ ¤
¤Ǥ  ¡   ͙͚͘͡Ǧ
med en kompakt huskropp, brutet tak, lunettfönster
   Ǥ  Ú   
likt resterande träbyggnader i miljön behandlas med
linoljefärg.


  ¡  ͙͚͡͞Ǥ ¡  Ú  
skyddsrum. Skolan står i lutande terräng och angränsar
¡Ǥ¤Ú
bygganden av pelare, detta bildar ett rum med tak.
Mot skolgården samt mot skogspartiet har skolan stora
Ǥ Ú¤
Ú͙͘͡͞ǦǤ

¡
 ¡ ¤ ͙͡͞͝ ¡  ¤ 
breder ut sig på längden. Rummen har stora fönsterpartier
ut mot skolgården samt kringliggande växtlighet. Genom
byggnaden löper en längre korridor och fast inredning
¡ ¤   ¡ ¤  ¡Ǥ ¡ 
Ƥ         
fönsterpartier.

Orientering av skolområdet

 ǡÚ¡
för det gamla brukssamhället Gustavsberg.
Skolområdet är centralt beläget i
samhället. Gustavsberg är riksintresse för
kulturmiljövården.

Skolorna är belägna i anslutning till grönytor
och skogspartier. Skolgården är rektangulär
och angränsar i väst till ett skogsparti och i
öst till en slänt som leder ner till villaområdet
Höjdhagen.

Idrott/ Matsalsbyggnad
     ¤ ͙͡͞͠Ǥ
Ursprungligen inrymdes här även en bassäng. Interiört
      ± 
rött väggtegel. Matsalen har en lång fönsterrad med
utblick mot Höjdhagens villor. I skolans matsal hängde
ǡ¡
ƪǤ͚͙͛͘ÚÚ
upprustning av matsal. Skolans gymnastiksal är liten, bara
͚͘͘Ǥ ¡Ƥ¤ÚǤ

Material
    Ƥ  ÚǤ      ¤
Ǥ ¤ ¤ Ƥ ǡ ¡ǡ ǡ ǡ
   Ǥ      
deras fasadfärg är tydlig; röda, gröna, gula skolan. De fyra träskolorna ska
behandlas med linolje-/ slamfärg som ger rätt kulör och pigment. De tre
¡Ǥ ¤
Ú ÚǤ¡¡
fasaderna. De är bra förlagor för framtida räcken till trappor och ramper.

