
Anna och FerdinandNorra Djurgårdsstaden Gasverksområdet

Anna Boberg, född Scholander 1864-1935 målare och konsthantverkare
Ferdinand Boberg, 1860-1946 arkitekt, grafiker och formgivare

Anna och Ferdinand Boberg 
utgjorde ett av sekelskiftets 
mest intressanta konstnärspar. 

Utgångspunkten för omvandlingen av 
Gasverket från stängd industri till levande 
stadsmiljö är att områdets arkitektoniska kvali-
teter och kulturhistoriska värden tillvaratas.

Gasverksområdet i Hjorthagen är industrihis-
toriskt viktigt och en betydande del av området 
planerades och ritades av den svenske arki-
tekten Ferdinand Boberg i slutet av 1800-talet. 

Norra Djurgårdsstaden sträcker sig från Husarviken i norr, 
över hamnområdet, till Loudden i söder och är ett av Europas 
mest omfattande stadsutvecklingsområden. Totalt planeras 
för minst 12 000 nya bostäder och 35 000 nya arbetsplatser. 
Norra Djurgårdsstaden är ett av stadens utpekade miljöpro-
filområden. I Norra Djurgårdsstaden ligger Gasverksområdet 
där den nya Bobergsskolan nu växer fram.
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Skolan kommer rymma 900 elever.

Planerad inflyttning höstterminen 2019.

Skolan kommer bli miljöcertifierad som 
miljöbyggnad enligt Swedish Green Building 
Council.

BRA-yta: ca 8 850 m2

BRA-yta per elev: 
ca 9,8 m2 (vid 900 elever)

Tidig perspektivbild från nedre skolgården.

Perspektivbild från den övre skolgården som visar skolgården och fasaden på hus C.

Tidig perspektivbild från övre skolgården.

Arkitekt: 
Max Arkitekter

Landskapsarkitekt: 
Cedervall Arkitekter

Inredningsarkitekt: 
Caroline Olsson Arkitektur

Bobergsskolan

Tidig  fasadskiss.



HUS A
Verkstadsbyggnaden. Här finns 
skolans huvudentré och många 
av skolans gemensamma, viktiga 
rum som mediateket, skolhälsa, 
administration och elevcafé.

NEDRE SKOLGÅRD
Här finns skolans huvudentré 
och en mindre skolgård.

HUS B
Här har de äldre eleverna 
sina hemvister. Här finns även 
många av lärosalarna för 
praktisk-estetiska ämnen så 
som slöjd, bild och NO.

STRÅKET
Här går ett promenadstråk 
som leder från Hjorthagen till 
gasverksområdet och passerar 
över skolgården. 

MATSAL OCH MUSIK
Under den övre skolgården lig-
ger skolans matsal, med utsikt 
mot Husarviken och skolans 
musiksal, som har ett stort tak-
fönster på skolgården för ljus.

ÖVRE SKOLGÅRD
Den övre skolgården är skolans 
huvudsakliga skolgård.

HUS C
Här har skolans yngsta elever 
sina hemvister med en egen 
entré till den övre skolgården.



Skolgården

Gasverksvägen

Aktivitetstorget

ÖVRE SKOLGÅRD
Den övre skolgården är skolans huvudsakliga skolgård som 
erbjuder varierad lek för olika former av aktiviteter och 
sittplatser i både sol och skuggande grönska.
Markmaterialen samspelar med skolans
tegelfasader och med utvalda detaljer i skolans utemiljö.

NEDRE SKOLGÅRD
På den nedre skolgården finns skolans huvudentré och utrust-
ning för pedagogisk lek som accentuerar skolan ut mot anslu-
tande aktivitetstorg. Här erbjuds även sittplatser intill växtlighet 
i upphöjda planteringar.
Markmaterialen samspelar med granitsocklar på befintliga
byggnader, samt med omgivande utemiljö i Gasverksområdet.

KONCEPT 
Geometriskt formspråk
med tydliga ytor som fylls
med växtlighet och blan-
dade aktiviteter.
 

Skolgården kommer erbjuda sittplatser i både sol och skugga.

Pedagogisk lekutrustning på den nedre skolgården.

Sten av granit som anknyter till Gasverkets historia och material.



Utvändig gestaltning av volymer, material och kulörer

Fasad från Gasverksvägen. Dessa söderfasader har en dubbel fasad där ett yttre transparent skikt, skapat av tegel som murats med omväxlande stenar och hål, ger solavskärmning för att skapa en bra inomhusmiljö.

TEGEL
Skolbyggnaderna kläs med ett ljus-
grått, kolbränt, handslaget tegel, 
som anknyter till befintliga bygg-
nader i Gasverket. Stenarna möns-
termuras med omväxlande utskju-
tande delar, hål eller släta partier.

GULT
Fönster, dörrar och 
skärmtak är gula i en 
glad och pigg färg.

FORM
Byggnaderna har en enkel form 
med sadeltak som anknyter till öv-
riga byggnader i Gasverket för att 
passa in.

SOLAVSKÄRMNING
För att skapa ett bra inomhuskli-
mat har byggnaden dubbla fasa-
der som skyddar mot solen.



Dungen
Specialritade bänkar med plats för böcker samt inom-

gen

Samlande möblering som även fungerar 
för grupparbete eller enskilt arbete.
Mattan går in till vägg. Radiatorbänkarna 
kompletteras med belysning på 
undersidan.

5 sittplat
ca 35 sitt
2-4 sittpl

Skiss på långbord för fika och sam
kollegor emellen.

Skolans färgsättning är inspirerad av naturen i 
nationalstadsparken. Olika naturmiljöer, så som 
stranden och skogen, har fått ge färg åt olika delar 
av skolan. Skolan består av tre hus och varje hus 
har fått en egen färgkaraktär. 

Invändiga gestaltning med material och kulörer

Skotorget i hus C, där de yngsta eleverna tar av sina skor. Pedagogarbetsrummen vetter mot skotorget så att de vuxna 
kan ha uppsikt över entrén medan de arbetar. Akustiska träpaneler kommer ge ett bra ljudklimat.

Skolmatsalen, skolans hjärta. Denna tidiga illustrationsbild visar de yngre elevernas del av matsalen. I andra änden äter de äldre 
eleverna. De äldre och yngre eleverna har varsitt hus i skolan, men delar på vissa lokaler som matsalen och mediateket.

Skolans personalrum

Färgsättningen i hus A, den gamla verkstadsbyggnaden, anknyter till byggna-
dens ursprungliga färgskala.

Färgsättningen i hus B.

Skolans mediatek kommer ha flera olika sorters sittmiljöer så eleverna kan välja hur de vill 
sitta och läsa eller grupparbeta.

Skolans mediatek är inspirerat av skogens färger och miljöer.

Ovanpå konferensrummet finns en 
mysmiljö med böcker.

Pedagogarbetsplatser i hus C

Färgsättningen i hus C.



Perspektivbild från Gasverksvägen.

Bobergsskolan står färdig till höstterminen 2019.



Fasad från Gasverksvägen.

På fasaderna finns tegel i olika mönster.



Bobergsskolan från luften.

Här kommer 900 elever gå i skola. 
Skolan är ca 8 850 m2.



Längdsektion.

Skolan ligger i souterräng, men får ändå ljusa lokaler.



Tidig perspektivbild från gasverksområdet.

Skolan består av både gamla och nya byggnader.



Tidig bild från matsalen.

Skolans matsal blir dess hjärta och samlingspunkt.



Tidig bild från skotorget för de yngre eleverna i hus C.

Skolan blir skofri och man kan gå inomhus till alla delar.


