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I mitt examensarbete har jag arbetat med att transformera om en gammal spårvagnsverkstad till en 

högstadieskola - en idé som kanske inte är särskilt unik då byggnaden redan har byggts om till skola. Jag 

försöker på nytt ge byggnaden en mer relevant funktion hopp om att avsaknaden av stram budget och krav på 

ett snabbt genomförande skall resultera i ett mer spännande projekt. 

Målet är ett projekt som respekterar originalbyggnadens kvalitéer samtidigt som den får ett nytt uttryck med 

nya kvalitéer vilket tydliggör att det här är en byggnad som har fått nytt liv.  

 

När jag startade projektet visste jag bara att jag ville lära mig mer om akustik och ljudmiljö då jag kände att 

jag hade en kunskapslucka inom det området där jag tycker att man som arkitekt skall ha i alla fall en 

grundkunskap. När jag sedan funderade på ett bra program där man kunde inkorporera en akustik-aspekt 

men främst fortfarande jobba med rumsliga/arkitektoniska kvalitéer kom jag fram till att jag skulle rita en 

skola - ett projekt där en välfungerande planlösning och rumsligheter är väldigt viktigt men där ljudmiljö 

också spelar en stor roll. 

 

För att hitta en lämplig tomt för mitt arbete letade jag igenom de tomter där Malmö stad planerar att bygga 

nya skolor och stötte då på Rörsjöskolan Zenith som inte skulle byggas utan flyttas. Jag gick dit och kollade 

eftersom skolan ligger i närheten av där jag bor och upptäckte att det var en spännande byggnad. Jag tänkte 

att det kunde ge en extra dimension till mitt projekt att arbeta med en existerande byggnad istället för att rita 

en ny. Dessutom hoppades jag på att det skulle bli lättare att komma igång med att rita om jag hade ett 

befintligt ramverk att utgå ifrån.  

 

Under arbetets gång har akustiken fått en mindre framträdande roll till förmån för skolmiljö och 

transformation. Den största delen av designarbetet har lagts på att ta fram en välfungerande planlösning som 

går i linje med ett modernare skoltänk. 


