
Box 4182, 40040 Göteborg
Henriksberg/Stigbergsliden 7                                                                                                                                                                        
tel: 031-85 67 00                     
fax: 031-85 67 01                                                                                                                                        
mail@abako.se                                                                                                                                                                 
www.abako.seFA

K
T

A

ABAKO

LinköpingVRETA NATURBRUKSGYMNASIUM, invändig miljö

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

Vreta Naturbruksgymnasium
MONDO arkitekter         
ABAKO arkitektkontor AB
Linköping kommun
Nybyggnad ca 4000  m² 
2011

Grupprum/arbetslagsenhet
orange - lantbruk 

Grupprum/arbetslagsenhet
turkos - hästen 

Grupprum/arbetslagsenhet
limegrön - skogen

Plan1

Plan2

Vreta Naturbruksgymnasium i Östergötland 
genomgår just nu stora förändringar. 2006 togs 
beslut att bygga ut skolbyggnaden. Istället för att 
bygga om på plats, bestämdes det att man skulle 
flytta hela verksamheten några mil västerut och 
bygga helt nytt. Dels för att nuvarande tomt hade 
begränsningar och dels för att skolbyggnaden 
för teoretiska undervisningslokaler låg så långt 
från de praktiska ämnena. Flyttade man skolan 
närmare det befintliga häststallet, hagen och 
skogen sparade eleverna mycket tid som de idag 
använder på trasport i bussar fram och tillbaka 
mellan de olika lektionerna. 

Den nya skolbyggnaden står nu klar vid Järngår-
den, där också skolans befintliga ridhus ligger. 
Skolan erbjuder landbruk-, skog- och hästinrikt-
ning. Vreta Naturbruksgymnasium har plats för 
500 studenter inkl särskolan.

ABAKO arkitektkontor har haft uppdraget att 
projektera all fast och lös inredning och ta fram 
kulör- och materialbeskrivning. 

Genomgående i projektet har vi inspirerats av 
naturens färgar, men i en modern tappning: 
orange/jord står för landbruket, limegrön för 
skogen och turkos/himmel för hästlinjen. Varje 
linje/arbetslagsenhet har en egen identitetsfärg 
som sticker ut, annars är färgskalan grå som 
bas. 
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När man kommer in i entréhallen, som har högt till tak möts 
man av en torgkänsla, en mötesplats för båda elever och 
personal. Här har vi valt robusta limträsbalkar i olika höjd 
som möbel, färgarna är neutrala då denna plats är för alla. 

Går man vidare in i skolbyggnaden fångas man upp av en röd 
färg som signalerar stopp, detta är receptionen. Längre fram 
ses en naturgrön färg, detta är matsalen med tillhörande 
servering. Stolen i matsalen är grön blandad i tre nyanser, 
man kan få en association till böljande sädesfält. Denna typ 
av storytelling är mycket viktig i projektet. 

Vidare in i byggnaden indelas eleverna i de tre linjerna med 
respektive identitetsfärger. Där vi har valt identitetsfärg i 
byggnaden är det samma färg på golv, vägg och tak! Färgerna 
går igen i den lösa inredningen. De tre identitetsfärger klär 
varandra, så om en stol skulle förflyttas från en linje till en 
annan, passar den ändå in i färgkonceptet. Detta var en för-
utsättning för valet av färg, då verksamheten just nu jobbar 
med rena linjer, men kanske i framtiden vill blanda eleverna 
på kors och tvärs av inriktningarna. 
Gymnasiet kan nu erbjuda en modern studiemiljö för stu-
denterna.
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Matsal Servering

Pausrum personal Trappa med schablonmålningar


