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 VarbergPEDER SKRIVARES SKOLA, Hus 1, biblioteket

Objekt:
Arkitekt:  
Byggherre:
Lokalarea:  
Kontaktperson:

Peder Skrivares skola, Hus 1, biblioteket
ABAKO  Inredningsarkitekt: ABAKO
Varbergs kommun Entreprenad: Skanska
ca 545 m²  Byggår:  2006
Mary Larsen, bibliotekarie, tel: 0340-884 58

Biblioteksinteriörer

Huvudbyggnaden på Peder Skrivares skola har kompletterats 
med en centralt belägen nybyggnadsdel. Här finns i entréplanet 
biblioteket som betjänar skolans samtliga sektorer och på övre 
planet undervisningslokaler. Tillbyggnaden har getts karaktären 
av en paviljong med glasade fasader, väl synlig för alla på skol-
området. Med sina mörkgrå aluminiumpartier och med inslag 
av kulörta glas; mörkblå, skogsgröna, ljusgröna och turkos är 
biblioteket ett nutida komplement till huvudbyggnaden.

Vår ambition kring biblioteket och övriga skolans inre miljö 
har varit att skapa en färgsättning som är trendig och fräsch, 
men som även kan hålla i ett längre perspektiv; ljusa färger 
och material med accentkulörer i klara nyanser. 

Produktfakta:

Golv:  Parkettgolv av ask
Bokhyllor: Horisont från Skellefteå Snickericentral
Övrig inredning: Björk
Stolar:  Woddy från Skandiform
Bord:  Horisont från Skellefteå Snickericentral
Höga pallar: Greitz från Gärsnäs
Kontorsinredning: Fri från Horreds
Arbetsstolar: Kinnarps

Leverantörer av den lösa inredningen har varit Informa Inred-
ning och Kinnarps.

Biblioteksinteriörer
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Hus 1 på Peder Skrivares skola har genomgått en omfattande ombyggnad 
med en rejäl upprustning av den inre miljön. Vår ambition har varit att skapa 
en kreativ och trendig miljö för både elever och personal som håller i ett 
längre perspektiv. Kulörerna, som känns igen från Hus 9, är klara och starka 
och står fint mot den sammanhållande grå färgskalan.

Vi har lagt stor vikt vid de gemensamma ytorna som caféet, studieplatser och 
personalrum. I uppehållsrummen och i caféet ska man kunna slå sig ner för 
en stunds avkoppling på långbänkar och stora runda sittbänkar. I caféet kan 
man också spana mot skolgården från de höga caféborden.

Studieplatserna som ligger i de fyra hörnen på plan 2 har fått var sin accent-
kulör. Här finns plats både för enskilt arbete vid datorn och för grupparbeten. 
Även undervisningsrum och grupprum har getts olika prägel med hjälp av 
kulörer i en grönblå färgskala.  

VarbergPEDER SKRIVARES SKOLA, Hus 1, invändig miljö

Objekt:
Arkitekt:  
Inredningsarkitekt:
Byggherre:
Bruttoarea:  
Byggår: 

Peder Skrivares Skola, Hus 1
ABAKO arkitektkontor AB         
ABAKO arkitektkontor AB
Varbergs kommun
Tillbyggnad ca 975 m² / Ombyggnad ca 11750 m²
2006/2007

Elevcafé

Undervisningsrum Studieplatser
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Nybyggnaden, hus 9, har fått karaktären av industrimiljö. Här ligger de tek-
niska programmen tillsammans med naturvetenskapliga ämnen. Den lite 
tuffare karraktären avspeglar sig även i valet av möbler och starka kulörer 
på textilierna. 

Caféet med sin röda fondvägg har svarta stolar och vita bord med svarta 
ben. På balkongen har de olika nischerna fått var sin accentkulör som hålls 
samman av svarta soffor och bänkar. Stora runda sittbänkar finns i anslutning 
till trapphusen där eleverna kan slå sig ner och invänta sina kompisar. Överallt 
kan eleverna koppla upp sig på nätet via fasta och bärbara datorer.

Lärarnas utrymmen har nyanser i grönt och blått, med gulgröna textilier i 
konferensrummet. Personalarbetsrummens gardiner är valda av lärarna ur 
en baskollektion framtagen av ABAKO.

VarbergPEDER SKRIVARES SKOLA, Hus 9, invändig miljö

Objekt:
Arkitekt:  
Inredningsarkitekt:
Byggherre:
Bruttoarea:  
Byggår: 

Peder Skrivares Skola, Hus 9
ABAKO arkitektkontor AB         
ABAKO arkitektkontor AB
Varbergs kommun
Tillbyggnad ca 3480  m² / Ombyggnad ca 2460 m²
2006/2007

Balkong med sittplatser

Uppehållsrum på balkongen
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VarbergPEDER SKRIVARES SKOLA,  Aula

Objekt:
Arkitekt:  
Inredningsarkitekt:
Byggherre:
Bruttoarea:  
Byggår: 

Peder Skrivares Skola, Aula
ABAKO arkitektkontor AB         
ABAKO arkitektkontor AB
Varbergs kommun
Ombyggnad ca 500 m²
2008

Aulan sedd från scenen

Aulan i Peder Skrivares skola i Varberg nyttjas av både gym-
nasieskolans elever och av Varbergs kulturförvaltning. Aulan, 
som rymmer ca 430 personer, har genomgått en total förnyelse 
med ommålning av väggar och tak, nya material på golv och 
scen, nya stolar och inredning runt scenen med draperier. 
Även belysningen har kompletterats. Aulan har också tillgäng-
lighetsanpassats med hiss till scenen.

Aulan har gjorts mer synlig mot utanförliggande kapprum 
med hjälp av stora bokstäver på dörrar i stark orange färg. 
Dessa bokstäver återkommer inne i aulan som markering av 
storlsrader som hjälp vid skrivningar. Färgsättningen, även den 
helt ny, tar upp kulörerna i skolans övriga lokaler och har gett 
aulan en ansiktslyftning. 

 

Åhörarplats med skrivskiva

Detalj vägg och stolarVy mot scenen


