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Förord 

Detta examensarbete är sista delen av vår utbildning till byggnadsingenjör, med 

inriktning mot arkitektur och miljöanalys, på Högskolan i Gävle. Examensarbetet är på B 

nivå och motsvarar 15 högskolepoäng. 

 

Vi vill framförallt tacka våra handledare Åsa Karlsson och Gösta Kilgren för all hjälp. Ni 

har bidragit med många idéer och tankar som hjälpt oss att lösa de problem som påträffats 

under arbetet. En annan person som vi vill lyfta fram är Kerstin Brannerydh, Barn- och 

utbildningschef i Älvkarleby kommun. Det var Kerstin som bidrog med idén till detta 

examensarbete och har visat stort engagemang under hela processen. Vi vill även tacka 

övriga inblandade representanter från företag och Älvkarleby kommun, för att vi fått 

medverkat vid möten och tagit del av information rörande ombyggnationen av 

Rotskärsskolan. Det har varit ett intressant och roligt arbete som vi kommer att ha 

användning av i det framtida arbetslivet. Till sist vill vi även tacka alla andra personer 

som hjälpt och stöttat oss under arbetets gång, framför allt våra familjer. 

 

 

 

Gävle den 28 maj 2008 

 

Karin Lindqvist  Karolina Rönning 

 

 

 



 

 



 

 

Abstract 

Rotskärsskolan is located in Skutskär, Älvkarleby municipality and the school conducted 

today consists of lower secondary. The school was built in the early 1960s and contains 

three buildings. Today there is a great need for reconstruction of Rotskärsskolan, when 

the premises are worn out and not suitable for today's education. It must therefore be a 

phased change involving all the school buildings, starting in the winter of 2008/2009. 

 

Our degree project involves one of these buildings, called house F. This building will, by 

a recent decision, be adjusted for classes from preschool up to grade five, special school 

and leisure activities when some of the municipality's schools will consolidate. The 

purpose of this work is to present a proposal of a change for this building. The proposal 

will include a layout and design of facades, created on the basis of the users’ wishes as 

well as the social requirements and regulations.  

 

Some of the laws and regulations relating to a change in the building which was 

incorporated in the work process were the BVL, BVF, BÄR and BBR. In order to 

demarcate us some, we have chosen to only focus on the technical requirements relating 

to accessibility for people with impaired movement and orientation, safety in the event of 

a fire and safety in use. Inspiration and the lessons were taken by a literature review 

concerning school buildings and its premises. 

 

A pre-study of the building's conditions and the users’ wishes and requirements, were 

carried out during the programme stage. By using this information the results were 

reported in forms of flowcharts and a local programme. The next stage in the process, the 

layout design, the proposal is presented in form of hand sketches and drawings in 

AutoCAD.  

 

An extension was required in order to create spaces for the various activities in the 

building. To create a safer school yard for the younger students the extension was placed 

on the west side of house F. The entrances were developed to show more clearly where 

they are located as well as provide a more welcoming impression. In order to achieve the 

goal of creating pleasant and functional facilities, the layout was designed with a greater 

openness and more common surfaces such as study rooms and meeting points for the 

students. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sammanfattning 

Rotskärsskolan är belägen i Skutskär, Älvkarleby kommun och den skolverksamhet som 

bedrivs idag består av högstadium. Skolan byggdes i början av 1960-talet och utgörs av 

tre huskroppar. Det finns idag ett stort behov av ombyggnation av Rotskärsskolan, då 

lokalerna är slitna och inte lämpade för dagens undervisningsform. Det skall därför ske en 

etappvis ändring som omfattar alla skolans byggnader, med start under vintern 

2008/2009.  

 

Detta arbete omfattar en utav dessa byggnader, hus F. Denna byggnad skall, genom ett 

nytaget beslut, anpassas för förskoleklass till årskurs fem, särskolans klasser och en 

fritidsverksamhet då några av kommunens skolor slås samman. Syftet med detta arbete är 

att redogöra för ett förslag på ändring av denna byggnad. Förslaget skall innehålla en 

utformning av planlösning och fasader, skapade utifrån beställarens och brukarens 

önskemål samt samhällets krav och bestämmelser.  

 

Några av de lagar och föreskrifter angående en ändring av byggnad som beaktades under 

arbetets gång var BVL, BVF, BÄR och BBR. För att avgränsa oss något har vi endast 

valt att inrikta oss på de tekniska egenskapskraven som rör tillgänglighet för personer 

med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga, säkerhet i händelse av brand och säkerhet 

vid användning. Inspiration och lärdom togs genom en litteraturstudie angående 

skolbyggnader och dess lokaler.  

 

I programskedet genomfördes en förstudie om byggnadens förutsättningar samt brukarnas 

önskemål och krav.  Utifrån denna information redovisas resultatet bland annat i form av 

flödesscheman och lokalprogram. I nästa skede i processen, projekteringen, redovisas det 

tänkta förslaget i form av handgjorda skisser och ritningar i AutoCAD.  

 

För att de olika verksamheterna i byggnaden skulle få plats krävdes en utbyggnad och den 

placerades på västra sidan av hus F, för att skapa en tryggare skolgård för de yngre 

eleverna. Även entréerna byggdes ut både för att tydligare visa vart de är belägna och ge 

ett mer inbjudande intryck. För att kunna uppnå målet om att skapa trivsamma och 

funktionella lokaler, utformades planlösningen med större öppenhet och fler 

gemensamma ytor såsom grupprum och samlingspunkter för eleverna.       
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Rotskärsskolan se Figur 1.1, är belägen i Skutskär, Älvkarleby kommun och ligger 

bredvid ett villaområde med närhet till både skog, grönområden och vattendrag. Skolan är 

byggd i början av 1960-talet och består av tre huskroppar som tillsammans ramar in en 

skolgård se Figur 1.1. Den skolverksamhet som drivs på Rotskärsskolan just nu består av 

högstadieelever, från årskurs sju till nio, samt särskoleelever årskurs sju till tio. Eleverna 

är uppdelade i arbetslag och antalet elever är samanlagt cirka 300 stycken.  

 

Totalt sett sjunker antalet barn 

i Älvkarleby kommun och de 

olika skolornas lokaler 

används mer sällan och blir 

därför mindre lönsamma för 

kommunen. Planerna för 

framtiden är att några av 

skolorna i kommunen skall 

slås ihop och samla fler elever 

och undervisning på ett ställe. 

Detta kommer, enligt det 

senaste beslutet, att ske på 

Rotskärsskolan då Jungfruholmens elever och särskoleeleverna från Bodaskolan flyttas 

dit. På så sätt kommer Rotskärsskolan att användas för undervisning av elever från 

förskoleklass till årskurs nio, samt särskoleelever från årskurs ett till tio.  

 

Idag finns ett stort behov av ombyggnation för hela Rotskärsskolan, då lokalerna är slitna 

och inte lämpade för dagens undervisningsform. En ändring av byggnaden ställer också 

nya krav på byggnaderna med tanke på att bestämmelserna, till exempel för tillgänglighet 

och säkerhet, har ändrats genom åren. Denna ombyggnation har varit på tal under en 

längre tid och processen är i full gång. Huvudbyggnaden, för elever i årskurs sex till nio, 

är så gott som färdigprojekterad och ombyggnationen där planeras att starta under vintern 

2008/2009.  

 

Figur 1.1 Rotskärsskolan 
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               Figur 1.2 Byggnader 

Figur 1.4 

Huvudentré 

Figur 1.5 

Trapphuset i mitten 

Figur 1.6 Entré på 

gaveln 

Figur 1.7 Trappa 

Vårt examensarbete berör en av skolans byggnader, hus F (se beskrivning 1.1.1 och Figur 

1.2), där processen inte är lika långt kommen. Det som ligger till grund för detta 

examensarbete är de tidigare diskussioner kring ombyggnation av hus F och till sist det 

beslut som fattades den 23 april 2008 av 

kommunfullmäktige. Ärendet har nu återupptagits för en 

grundligare ekonomisk analys. Vår utgångspunkt är alltså 

beslutet om att Jungfruholmen och särskolans verksamhet 

skall flyttas till hus F. Det innebär att de befintliga 

utrymmena och lokalerna måste anpassas för 

förskoleklass till årskurs fem och särskolans klasser samt en fritidsverksamhet. Det 

beräknade antalet elever i byggnaden blir totalt 175 stycken, med 25 elever per klass. Det 

finns sedan tidigare förslag på ändring av denna byggnad, fast för annat ändamål än vad 

som planerats idag. 

  

1.1.1 Beskrivning av hus F 

Hus F, se Figur 1.3, som idag används till 

undervisning i samhällsorienterande 

ämnen och datorkunskap, är precis som 

de övriga huskropparna på 

Rotskärsskolan en ganska typisk 60-tals 

byggnad. Den har två våningar med ett 

lågt lutande sadeltak av profilerad plåt 

och fasader i rött tegel. Det finns två 

stycken entréer med huvudingången 

placerad, något indragen, på mitten av 

fasaden in mot skolgården se Figur 1.4 och en mindre entré på gaveln mot norr se Figur 

1.6. I anslutning till de båda entréerna finns trappor som leder upp på övre plan, se Figur 

1.5 och Figur 1.7. 

 

 

Figur 1.3 Hus F, fasad mot den inre skolgården 
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Innanför huvudentrén till höger finns alla toaletter 

i hela byggnaden samlade, med handfaten 

placerade utanför som ett så kallat 

”snyggningsrum”. Se Figur 1.8.  

 

 

 

Längs hela fasaderna mot öster och väster sträcker sig 

stora fönster placerade i två räta linjer, som ger ett 

intryck av ordning och struktur. Dessa fönster ger ett 

stort ljusinsläpp i klassrummen som är lokaliserade på 

båda sidor av en bred och nästintill oupplyst korridor, se 

Figur 1.9. Dessa korridorer är placerade i mitten av 

byggnaden på båda planen. För att eftersträva ljus i de 

dunkla korridorerna har de bärande tegelväggarna målats 

med vit färg och i taken sitter lampor utmed hela 

passagen. 

 

Skolgården på baksidan, som vetter mot Bodaån, 

består mestadels av en gräsbelagd yta med några 

enstaka träd och buskar. Längre ner mot ån finns ett 

mer tätbevuxet grönområde med högre gräs, buskar 

och träd, se Figur 1.10.  

 

 

 

 

 

Den inre skolgården, se Figur 1.11, utgörs av en stor 

asfalterad yta med ett stråk av gräs allra närmast byggnaden. 

Denna gemensamma skolgård omsluts av huskropparna och 

som en central samlingspunkt finns en kulle, med vegetation 

och grönska.  

Hus F sammankopplas, genom en korridor, på 

entréplanen med hus G som idag används av särskolan 

och undervisning i teknikämnen, se Figur 1.12.  

Figur 1.8 Toaletterna  

Figur 1.9 Korridor 

Figur 1.10 Skolgården på baksidan 

av hus F 

Figur 1.11 Den inre 

skolgården 

Figur 1.12 Passage till hus G 
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1.2 Problemställningar 

Detta examensarbete inleddes med ett möte på Rotskärsskolan där diskussioner kring 

ombyggnationen skedde. Närvarande var representanter från inblandande företag och 

Älvkarleby kommun. Utifrån detta möte formades några frågeställningar som vi har 

studerat närmare i detta arbete: 

 

 Vilken undervisningsform skall användas? 

 Hur kan befintliga lokaler utnyttjas för tänkt ändamål? 

 Vad kan bevaras och fordras en utbyggnad? 

 Vilka krav ställs på en skola? (brand, utrymmen, säkerhet) 

 

1.3 Syfte 

Syftet med detta arbete är att göra ett förslag till ändring av hus F på Rotskärsskolan. 

Förslaget skall innehålla utformning av planer och fasader, skapade utifrån beställarens 

och brukarnas önskemål och samhällets krav och bestämmelser.     

 

1.4 Omfattning 

Vi kommer i detta arbete först och främst att koncentrera oss på lokalerna inom 

skolmiljön. Vi har tagit hänsyn till vad som krävs utifrån skolverket, andra lagar och 

bestämmelser rörande ändring av byggnader, samt brukarens och beställarens krav och 

önskemål. En ändring av byggnad skall uppfylla vissa väsentliga tekniska egenskapskrav 

enligt Byggnadsverkslagen och de vi har inriktat oss mest på är tillgänglighet och 

användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, säkerhet vid 

händelse av brand och säkerhet vid användning. Vi har även haft de byggnadstekniska 

problemen i åtanke under hela arbetets gång för att underlätta en ombyggnation, till 

exempel med rivning av bärande väggar eller vatten- och avloppsdragningar, men det är 

inget vi närmare har studerat eller kommer att redovisa i denna rapport.  

 

Byggprocessens alla skeden har inte kunnat genomföras på grund av tidsbegränsning och 

dess relevans till vårt examensabarbete. Arbetet har delas upp efter de berörda delarna, 

programskedet och projekteringsskedet. Det förekommer en diskussion i båda skedena, 

om vilka problem som uppstått, vilka lösningar som gjorts och varför just dessa 

lösningar. I programskedet finns ett lokalprogram och olika flödesscheman för hus F. 
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Däremot har en avgränsning gjorts, då vi valde att utelämna rumfunktionsprogram. Dessa 

anses vara för djupgående i detaljer och ej relevant i detta skede av processen. I 

projekteringsskedet redovisas resultatet vi kommit fram till bland annat i form av 

planlösningar på de båda våningsplanen, fasader och en situationsplan med enklare 

beskrivning av utemiljön.  

 

För att begränsa lagtexten något har vi endast valt att kort beskriva de mer övergripande 

lagarna såsom Lagen om tekniska egenskapskrav (BVL), Förordningen om tekniska 

egenskapskrav (BVF), Boverkets byggregler (BBR) och Allmänna råd om ändring av 

byggnad (BÄR) i själva rapporten. Vi har dock tagit hänsyn till dessa och andra 

väsentliga bestämmelser, som till exempel krav och råd i frågor om brandsäkerhet, 

tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller 

orienteringsförmåga. Dessa lagar som rör det här arbetet finns samlade i Bilaga 1 och 

kommer bland annat att tas upp i projekteringsskedets diskussion.  
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2 Metod 

Under arbetets gång studerades litteratur såsom lagar, bestämmelser och avhandlingar om 

skolbyggnader och dess lokaler. Vi har även använt oss av tidigare erfarenheter från 

studiekursen Ombyggnadsplanering B, där en uppgift bestod av ändring från 

kontorsbyggnad till skola.  

 

Älvkarleby kommun kontaktades för att få information angående detaljplan och 

områdesbestämmelser som vi sedan mottagit via post. Vår handledare Gösta Kilgren, 

Arkitekt, skickade dwg.-filer via e-post såsom relationshandlingar på den befintliga 

planlösningen och de tänkta ändringarna av hus F samt tidigare utförda skolprojekt som 

inspirationsmaterial. 

 

Intervjuer utfördes för att vi skulle kunna arbeta fram en planlösning utifrån brukarnas 

önskemål och synvinklar tillsammans med samhällets krav och lagar. De fem personerna 

som intervjuades valdes för de har anknytning till den tänkta verksamheten för 

byggnaden på ett eller annat sätt.  Inför de utförda intervjuerna skickades, via e-post, 

förberedande frågor och en kort beskrivning av examensarbetet till de berörda personerna 

för att de skulle kunna förbereda sig. Under intervjuerna ställdes frågor som tidigare 

skickats och diskussion kring dessa skapades. I samband med intervjuerna gick vi 

rundvandring i de olika skolornas lokaler, för att se nuvarande planlösningar, idéer och 

skick. Efter mötena sammanställdes svaren till flytande text.  

 

Bakgrundsinformationen från litteratur och intervjuer användes sedan för att skapa 

lokalprogram och flödesschema för byggnaden. Först gjordes ett lokalprogram över de 

olika lokaler och utrymmen som behövs i hus F. Sedan skapades flödesschema som visar 

vilken förflyttning som sker i och mellan lokalerna samt vilka rum som bör placeras i 

kontakt med varandra. Dessa i sin tur tillsammans med detaljplan över området och 

relationshandlingar användes till underlag för skissandet av planlösningen, som gjordes 

för hand. Vi tog kontakt med en brandingenjör på Gästrike Räddningstjänst för 

diskussion av planlösningens brandsäkerhetsanpassning. Med hjälp av handledare Gösta 

Kilgren, diskuterades och granskades skisserna på planlösningen ur en funktionell och 

arkitektonisk synvinkel. För att de senare skulle kunna vidareutvecklas till ritningar. 

Framtagande av ritningarna upprättades med svenska versionen av programmet 

AutoCAD Architecture 2008.  
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Under projektets gång medverkade vi på möte angående ombyggnationen för hela 

skolområdet i Skutskär, där vi även tillsammans med övriga inblandade personer gick 

rundvandring i lokalerna för granskning av de ursprungliga lösningar som används. De 

övriga närvarande på mötet var Christer Jansson, Kommunombud och Kerstin 

Brannerydh, Barn- och utbildningschef, i Älvkarleby kommun, Inger Dahlström, Rektor 

på Rotskärsskolan, Pontus Donnerstål, Fastighetschef, Älvkarlebyhus AB, Gösta Kilgren, 

Arkitekt, Kilgrens Arkitekter samt Göran Jonsson och Andreas Östblom, Projektledare, 

Jonsson Consult AB.  

 

Vi har även med jämna mellanrum haft kontakt med Kerstin Brannerydh, för att 

uppdatera oss på vilka beslut som har tagits under tiden och för övriga frågor gällande 

skolorna i kommunen.  
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3 Litteraturstudie 

3.1 Krav och bestämmelser vid ändring av byggnad 

Lagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, (BVL), utfärdas av Sveriges 

Riksdag och Förordningen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, (BVF), som ett 

tillägg, av regeringen och miljödepartementet. De båda handlar om det tekniska 

utförandet och tar bland annat upp märkning och tillsyn av byggprodukter samt allmänna 

och särskilda krav på byggnader. Byggnadsverk som ska uppföras eller ändras ska 

uppfylla de tekniska egenskapskraven med hänsyn till Plan- och bygglagens 

varsamhetskrav. De tekniska egenskapskraven innehåller bland annat bärförmåga, 

säkerhet vid brand, tillgänglighet och skydd mot buller (Nordstrand, 2006). 

 

Boverket är den centrala myndigheten för samhällsplanering, stadsutveckling, byggande 

och boende. Den har uppsikt över plan- och byggväsendet och arbetar på uppdrag av 

riksdagen och regeringen. Boverkets byggregler, (BBR) innehåller föreskrifter och dessa 

är utformade som funktionskrav, där man anger kravets syfte, det vill säga funktionen 

eller egenskapen som skall nås, men inte hur det skall uppnås. Dessutom innehåller BBR 

vissa rekommendationer, det vill säga allmänna råd, om hur föreskrifterna kan användas. 

Boverket har även givit ut allmänna råd för ändring av byggnad (BÄR), det vill säga 

ombyggnad, då dessa saknas i BBR. Vid ändring av byggnad måste de tekniska 

egenskapskraven beaktas. Detta medför att varje ändring måste avvägas efter byggnadens 

förutsättningar och den tänkta ändringens utförande. Syftet med BÄR är att underlätta 

ställningstaganden som utförs vid ändring av byggnad, på ett praktiskt och användbart 

sätt. I Bilaga 1 visas delar av de väsentliga bestämmelserna som har anknytning till detta 

arbete såsom BVL, BVF, BÄR och BBR (BÄR, 2006) (Nordstrand, 2006).  

 

3.2 Krav och mål utifrån skollagen och Lpo94 

För att skolan ska uppnå kraven i skollagen, kan ytorna anpassas för att bidra till att detta 

kan ske genom att skapa en trivsam arbetsmiljö för både elever och lärare och genom att 

spegla byggnaden av undervisningens behov.  
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Enligt skollagen (1985:1100) 1 kap § 2 står de att skolans uppgift är att: 

 

”… främja elevernas utveckling till harmoniska människor och till dugliga och 

ansvarskännande samhällsmedlemmar…”  

 

Med hjälp av skolan kan människomöten förstärkas. Skolan är en samlingspunkt för 

föräldrar, barn och lärare. Detta betyder att en mötesplats har skapats för att bidra till ett 

bättre samarbete i samhället. Det är viktigt att kunna lära barn att samarbeta med olika 

människor redan i tidiga åldrar, vilket gör att det blir lättare i framtida arbetsliv. Detta 

genom att blanda olika åldrar och göra plats för gemensamma utrymmen i skolans 

planlösning.  

 

Alla skolor i Sverige ska följa läroplanen för obligatoriska skolor. Några mål som ska 

eftersträvas i Lpo94 (1994) är: 

 

 Grundskola 

 Utveckla och använda kunskaper och erfarenheter i så många olika 

uttrycksformer som möjligt som språk, bild, musik, drama och dans.  

 Känna till grunderna för samhällets lagar och normer och vet om 

sina rättigheter och skyldigheter i skolan och samhället.  

 Känna till förutsättningarna för en god miljö och förstå 

grundläggande ekologiska sammanhang.  

 

 Särskola  

 Har ökat medvetenheten om sina egna förutsättningar. 

 Efter sin förmåga kan lyssna, läsa och kommunicera. 

 Känna till och förstå grundläggande sammanhang i sin omvärld 

och så långt får insikt i grundskolans kunskapsområden och 

övergripande perspektiv.   

 

 Träningsskola 

 Att hantera tid, rum, kvalitet, kvantitet och orsakssammanhang i sin 

omvärld. 

 Att uppfatta sig själv som en individ och ha förståelse för andra. 

 

Det är skolans uppgift att se till att eleverna uppnår dessa mål. Byggnaden bör erbjuda en 

stimulerande miljö till elevernas utveckling som beskrivs i Lpo94 (1994). Lärarna ska 

även ha möjlighet att genomföra sin tänkta undervisning, för att kunna uppnå de olika 

verksamhetsmålen på ett pedagogiskt och genomtänkt sätt. Genom att föra samman de 

olika skolformerna gynnar det till att elever får mötas på en gemensam plats och de får en 

ökad förståelse för varandra.    
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3.3 Lokaler inom skolmiljön 

Arbetsmiljöarbetet ska stärkas i skolan anser skolverket. Arbetsmiljölagstiftningen ger 

eleverna rätt till inflytande över skolans arbetsmiljö. Genom att alla parter får större 

inflytande i ämnet om skolans miljö, gör det att alla känner delaktighet och på så sätt 

arbetas ett bättre resultat fram på hela skolan. Det är samma sak när det gäller skolans 

utformning, om alla känner sig delaktiga i projektet så blir de mindre förstörelser och alla 

värnar om sin arbetsplats.  

 

Det är viktigt att få med elevers tyckande och tänkande för att skapa deras skola. Det är 

eleverna som ska lära sig och trivas i sin skola. Det har visats att om elever får mer 

ansvarsområden och delaktighet när det gäller skolans miljö så gynnar det till att de 

sköter skolan, inte klottrar och förstör. Att de känner att de är deras skola. Om eleverna är 

mer harmoniska med sin omgivning blir det en bättre stämning och samhörighet 

(Arbetsmiljöverket, 2008).  

 

I en doktorsavhandlig Kirkeby (2007), studerades samspelet mellan barn och skolans 

fysiska ramar. Det togs även upp hur byggnaden kan bidra till att realisera skolans 

pedagogiska intentioner. Ett utav avhandlingens resultat är att skolan bör ha en inbyggd 

mångfald av möjligheter. Detta för att eleverna själva måste lära sig att välja mellan olika 

arbetssituationer för att kunna förstå en uppgifts innehåll, metod och presentation. Om 

inte rummet ger olika alternativ så blir denna process inte möjlig. Arbetssättet kräver 

fysiska rum med ett överskott av möjligheter. För vidare intresse på denna punkt hänvisas 

läsaren till avhandlingen. Pedagogik handlar om människans förhållande till 

kunskapsinhämtning.  

 

3.4 Utformning av en skolbyggnad 

När en skola ska byggas eller byggas om finns det viktiga faktorer att ta hänsyn till 

förutom lagar och föreskrifter. Några punkter att beakta: 

 

 Ljus, belysning, ljussättning  

 Ljudanpassning i olika typer skolans lokaländamål 

 Användningsområde 

 Tillgänglighet 

 Antal elever 
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 Storlek på ytor 

 Rumsamband  

 

Ljussättningen i skolan ska anpassas så att alla elever ska få tillräcklig ljus för att 

underlätta arbetet och för att lätt kunna se, som ett pedagogiskt hjälpmedel. Dagsljus och 

belysning används också för att skapa en trivsam miljö.  

 

Alla undervisningssalar ska planeras så att dagsljuset, under den ljusa delen av året och 

dygnet, tillgodoser ljusbehovet och uppfyller höga krav på atmosfär, rumslighet och 

synbarhet. Om dessa faktorer beaktas blir elevernas omgivande miljö med till exempel 

bakgrund i form och färg mer behaglig. På så sätt anpassas lokalerna så att detaljseendet 

och koncentrationen blir bättre och att elever ska känna trygghet och säkerhet. Det kan 

också skapas en mer öppen planlösning till salar som är tänkt för mer kreativa ämnen och 

även ge eleverna en öppenhet som leder till nyfikenhet och skapande (Arbetsmiljöverket, 

2008).  

 

Problem som ofta uppstår är att ljus reflekteras mot tavlan eller att det är för svagt ljus i 

klassrummen. Buller och höga ljudnivåer i klassrum kan även vara ett problem. När 

ljudnivåerna stiger leder det till att koncentrationen blir svårare att bevara under längre tid 

och att trötthet uppstår. Akustiken i salarna är också viktig att den är anpassad efter 

undervisningen som ska hållas. En låg bakgrundsnivå ska eftersträvas, men med hjälp av 

andra faktorer som till exempel ljus, luft, temperatur och ventilation, påverkas bullret mer 

negativt. Elever med nedsatt hörsel behöver extra uppmärksamhet. Deras möjlighet att 

höra och koncentrera sig beror till stor del på hur lokalen är anpassad, att undvika högt 

bakgrundsbuller och dålig akustik ger eleverna en chans att höra och förstå vad lärare och 

andra elever säger (Arbetsmiljöverket, 2008).  

 

Klassrum ska finnas till varje klass och grupprummen utformas i olika storlekar för att ge 

variation av de tillgängliga lokaler som kan tänkas behövas för olika typer av 

undervisning. Utformningen av skolans planlösning måste skapas gemensamt mellan de 

olika faktorerna som ställs på byggnaden. Planeringen av hur klassrummen bör placeras, 

utformas med hjälp av rumsamband mellan byggnadens lokaler. Detta görs för att 

användningen ska bli så smidig som möjligt. Det är antalet elever som styr hur stora ytor 

som behövs. Genom att multiplicera antalet elever med cirka sju kvadratmeter, kan 

bruksarean som behövs för skollokaler på ett enkelt sätt tas fram (Fria strategier för 

skollokaler, 2007). 
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3.5 Inspirationslitteratur 

I avhandlingen Att förstå skolbyggnader, av Bjurström (2004), där författaren lyfter fram 

att skolan används som ett pedagogiskt verktyg. Han tänker sig en skola som skapar nya 

direktiv, nya flexibla grupper, med situationsbunden användning av tid och rum. De rena 

skolämnena blandas och de tidsbestämda scheman som följs planeras om så att varje 

enskild elev har sina uppgifter och sedan får ta rast efter att vara klar med det uppsatta 

målet som bestämts av läraren.  

 

I en annan avhandling, Futurum, Bjurström (2002) utvecklas idéerna om en skola utan 

traditionella klassrum, där man skapar samlingsrum med omkringliggande grupprum och 

studierum. En idé som speglar hur skolan skulle kunna fungera i framtiden.  

 

I antologin, Skola 2000! (1995), beskrivs likartat tänkande för den då framtida skolan. 

Där har skolforskare utfört studier i skolor som börjat utveckla skolan till dagens behov. I 

Skola 2000! (1995) skriver författarna om att skapa en gemensam organisation för skola, 

barnomsorg, kultur och miljö är ett ledande tänk. Att utforma skolan med eleverna i 

centrum, göra den mer intressant och stimulerande för eleverna för att de själva ska söka 

kunskap och känna intresse för att lära sig. Det tas upp att kunna strukturera om skolan, 

istället för klasser bildas arbetslag med cirka 50 till 80 elever tillsammans med 6-7 lärare. 

Där har lärarna ansvar för elevernas hela skolutveckling under grundskolan och varje elev 

har egen studieplan.  

 

Det tas även upp att lokalerna är utformade att samlingsrum finns i olika storlekar, både 

för endast två elever och för större grupper. Att inte bara klassrummet fungerar som 

arbetsplats utan möjligheten för att utnyttja andra utrymmen finns och välkomnas av 

lärarna om möjlighet finns. Genom att använda mindre grupprum skapas en lugnare miljö 

i dessa, med det som är negativt är att i det stora samlingsrummet lätt bildas störande ljud 

och svårare för elever att koncentrera sig (Skola 2000!, 1995).  
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3.6 Rekommenderade ytor 

För att tydligare illustrera de utrymmesbehov som krävs i skollokaler, där tillgänglighet 

och säkerhet skall vara tillfredställd, visas nedan några väsentliga figurer med 

måttsättning. Vid möblering och planering av bostäder finns mått beskrivna och 

illustrerade i Bostadsbestämmelser (2007) på ett pedagogiskt sätt. Enligt svensk standard 

tillverkas dörrar med en öppning på mellan 0,8 och 1,1 meter, med tio centimeters 

intervall. Fritt passagemått ska enligt normerna vara minst 0,80 meter, men bör helst vara 

0,90 meter för att lättare kunna passera med rullstol. Vid möte mellan en gående och en 

rullstolsbunden bör passagen vara 1,40 meter bred.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

En rullstolsbunden behöver ha en 

cirkel med diametern 1,3 meter för 

att kunna vända, till exempel i en 

korridor. Medan en rullstol för 

begränsad utomhusanvändning 

kräver diameter på 1,5 meter (Bygg 

ikapp handikapp, 2001).  

 

 

 

 

 

Figur 3.1 Entré, hiss 

och korridordörr 

Figur 3.2 Kort 

passage mellan 

möbler 

Figurer 3.3 Möte 

mellan rullstol och 

gående 

Figur 3.4 Vändningsdiameter för olika typer av 

rullstol 
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Enligt Bygg ikapp handikapp (2001) bör en handikapptoalett vara 2,20 x 2,20 meter med 

toalettstolen centrerad av rummets ena vägg, helst mitt emot dörröppning. Om så är 

möjligt skall tvättstället vara placerad på motsatt vägg som toalettstolen. På en vanlig 

toalett anpassas måtten för tvättställ och toalett med hjälp av Figur 3.6 och Tabell 3.1, 

över vilka mått x och y som kan kombineras med varandra. Om toalett och tvättställ 

placeras på samma vägg är minsta måttet dem emellan 0.80 meter. Dimensionerande mått 

från centrum på sanitetsmöbeln till anslutande vägg är 0,40 meter för toalett och 0,45 

meter för tvättställ. Måttet för toalett kan ökas till 0,50 meter för att underlätta för 

rengöring av toalettutrymme (Bostadsbetämmelser, 2007). Städutrymmet behöver vara 

minst samma storlek som en toalett, men helst större så förvaring av städutrustning får 

plats (Antoni, 1969). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.5 

Handikappstoalett 

Figur 3.6 

Toalettmått 

Figur 3.7  x och y  Tabell 3.1  x och y mått i 

meter   
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Figur 3.9 Arbetsplatser för 

lärare 

Figur 3.10 Yta för klassrum för 24 elever med 

traditionellt uppställda bänkar 

I Bostadsbestämmelser (2007) visas ytor för kontorsmöbler som behövs för dator samt för 

skriv- och läsarbete som motsvarar elevens plats i skolan. De som också visas nedan, är 

hur stort måtten runt ett matbord bör vara och att bredden på ett kök kan med hjälp av 

olika sorters av möblemang ge lösning till de behövda bordsplatserna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I häftet om dimensionering Antoni (1969), visas typiska klassrum för olika antal elever, 

grupprum, arbetsplatser för lärare, med mera. Då häftet är från 1969 kan vissa avvikelser 

förekomma från dagens behov, men möbler kräver ungefär samma ytor i dagens skola. 

Inredning och val av placering av möbler är dock friare idag än vid häftets utgivningsår.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.8  a. Arbetsplats med utrymme för dator 

 b. Arbetsplats för skriv- och läsarbete 

 c. Tänkbar yta för bord med sittplatser 

a. b. c.  
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4 Programskedet 

Då man beslutat att starta ett byggprojekt, krävs det att man gör en analys för att kartlägga 

vilka förutsättningar som finns, precisera behovet av lokaler och bedöma de ekonomiska 

konsekvenserna av det aktuella projektet. Detta kallas förstudie och innebär bland annat 

undersökningar av tomtens topografi och geotekniska förutsättningar samt vad 

kommunens detaljplan anger. Gäller det en ombyggnad är det också viktigt att fastställa 

den befintliga byggnadens skick och konstruktion. Det är viktigt att engagera brukarna i 

utvecklingen och på så sätt analysera vilken verksamhet som kommer äga rum i 

lokalerna. Allt arbete som leder fram till att den blivande byggnaden, med hjälp av 

ritningar och beskrivningar, kan uppföras kan liknas med en ”produktbestämning”. Denna 

process kan delas in i två skeden, programskedet och projekteringsskedet. Det 

förstnämnda innebär att man gör utredningar av olika slag. De undersökningar som 

gjordes under förstudien fördjupas och kompletteras för att senare resultera i dokument 

som kallas program. Syftet med detta arbete i programskedet är att precisera alla krav och 

önskemål samt kartlägga byggnadens förutsättningar (Nordstrand, 2006).  

 

4.1 Undersökning 

För att klargöra vad beställarens önskemål på lokalerna är och förstå dessa på rätt sätt 

utfördes intervjuer med rektor och biträdande rektor på Jungfruholmens skola och 

särskolepersonal på Rotskärskolan och Bodaskolan. Det är viktigt att ta del av 

personalens kunskap och idéer, då det är de som har skolan som arbetsplats och ser vad 

som behövs och krävs av lokalerna. De frågor vi ställde var:  

 

Verksamhet  

Hur drivs er verksamhet idag?  

 Arbetar ni i arbetslag?  

I så fall hur många lärare respektive klasser ingår i arbetslagen? 

 Vilken typ av pedagogisk syn har ni? (traditionell hemklassrums 

undervisning/små grupper m.m.) 

 Förekommer några samarbeten mellan klasserna? 
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Lokaler 

Hur ser klassrummen ut idag?  

 Vilken typ av undervisningsform och övriga aktiviteter bedrivs i 

klassrummen? 

 Vad är det som är bra respektive mindre bra med de lokaler ni 

använder?  

 Vad tycker ni om utformningen av klassrummen? (ex. tillämpar den er 

undervisning på ett bra sätt?) 

 Vilka utrymmen krävs? (ex. förråd, grupprum, kök, bibliotek, datarum, 

m.m.) 

 

Fritidsverksamhet 

Hur driver ni fritidsverksamhet idag?  

Har verksamheten egna lokaler? 

Är fritidslokalerna tillräckliga?  

Hur fungerar era fritidslokaler? 

 

Framtid 

Vilka önskemål har ni på de nya lokalerna? 

Föredrar ni öppen planlösning eller slutna klassrum? 

 

4.1.1 Intervju med personal på Jungfruholmens skola  

Eva Gunnerud, Rektor  

Anna Wenngren Muhr, Biträdande rektor 

Den 28 april 2008 

 

Verksamhet  

Jungfruholmens skola drivs för elever mellan förskoleklass till årskurs 6, inom 

skolområdet finns även förskoleverksamhet. På grundskolan är det cirka 15 lärare och 

antalet elever är omkring 135 stycken. Skolan har idag endast ett arbetslag men som 

skulle kunna vara fler, åtminstone två stycken säger Eva. Undervisningssättet som 

används är både traditionell hemklassrumsundervisning samt undervisning i mindre 

grupper. Men lärarna anpassar undervisningen efter elevernas enskilda behov. Samarbete 

mellan olika klasser sker, ett exempel är att elever i årskurs sex har i uppgift att vara 

faddrar åt eleverna som går i årskurs ett.   
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Lokaler 

Skolan är planerad så att varje klass har en egen entré med kapprum, toalett och ett förråd 

till skolmaterial utanför sitt klassrum. I klassrummen finns ett grupprum med fönster i 

brösthöjd till klassrummet, så läraren kan ha överblick över alla elever.  Klassrummen har 

en liten diskbänk för att smidigt kunna använda vatten. Från kapprummen finns 

anslutning till ett extra arbetsrum som delas av två klasser. Rummet leder sedan vidare till 

ett stort samlingsrum, idag används detta rum som bibliotek och matsal. Klassrummet 

används för olika typer av undervisning så som eget arbete och grupparbeten.  I 

undervisningen används även så kallade ”tekniklådor” där elever får utföra experiment av 

olika slag.  

 

Det som är bra med utrymmena är att kunna samla alla elever i det stora samlingsrummet 

i mitten om så behövs. Även att klassrummen är tillräckligt stora för att elever ska få 

plats. Det är rimligt med cirka 18 elever i respektive klassrum. När eleverna blir äldre tar 

de större plats och kräver större utrymmen då är de bra om elevgrupperna är mindre. 

Både Anna och Eva tycker att det är bra lösning på den nuvarande skolan då alla har sin 

egen ingång och kapprum. Varje klass behöver plats för två datorer i klassrummen, där de 

kan ställas avskärmat för enskild undervisning men även att kunna använda dessa i 

klassrumsundervisning. De tycker att förvaringsutrymmen är en bristvara och att behovet 

av förråd är stort. De önskar flera grupprum. Det är viktigt att läraren kan ha överblick 

över eleverna men även kunna skärma av till grupprum om behovet finns. Eva poängterar 

att det även är viktigt med dagsljus och lugna och harmoniska lokaler. 

 

Dagens personalarbetsplatser är för få och utrymmesmässigt för små. Det är tänkt att 

klassrummen ska kunna användas till arbetsplats för lärarna, men så är inte fallet då 

lokalen ofta är upptagen av annan undervisning. Personalen önskar fler arbetsplatser med 

möjlighet att kunna prata ostört i telefon och ett större personalrum. De önskar även plats 

för förvarning av personliga saker och att informationsfacken för lärare placeras 

lättillgängligt. 

 

Fritidsverksamhet 

Fritidsverksamheten som idag finns på Jungfruholmen använder samma lokaler som 

förskoleklassen. De har även tillgång till andra delar av skolan. I dagsläget skulle 

personalen önska att det fanns en enskild avdelning för fritids så att eleverna får ett 

miljöombyte och även känna känslan att nu går jag till fritids. Fritids ska även kunna 

utföra sina olika aktiviteter som skiljer sig något från skolans undervisning. Det vore även 

lämpligt att fritids har eget kapprum för att kunna förvara ombyteskläder och andra saker 
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för fritidsverksamheten. En köksavdelning i anslutning som både kan nyttjas av personal 

och elever skulle vara en förmån, säger de.  

 

Framtid 

Eva vill att lokalerna ska innehålla många grupprum, att utformningen och val av färg ska 

spegla harmoni och ljus i skolan. Personalen tycker att förråd är en bristvara i dagsläget, 

önskvärt vore att få mer förrådsutrymme i de nya lokalerna. En annan önskan är att få ett 

bibliotek med några anslutande läsplatser. Personal behöver fler arbetsrum så de kan 

arbeta ostört och att ha en plats för eget arbete.  

 

En viktig del för att skapa en trivsam arbetsmiljö för både elever och lärare är att få en 

öppen känsla fast ändå kunna arbeta avskilt. Vissa glaspartier kan användas för att öppna 

upp men möjligheten att skärma av måste finnas, antingen med hjälp av rullgardin eller 

likvärdigt om så behövs för koncentrationen hos eleverna. Att använda både klassrum och 

grupprum under lektioner gör att eleverna blir mer utspridda och på det sättet skapas en 

bättre arbetsro inom gruppen.  

 

Övrigt  

Barnens behov av lek och rörelse är viktigt att tänka på säger Anna. Skolgården bör 

utformas så att det finns mycket olika aktiviteter för barnen att sysselsätta sig med. 

Genom att använda olika marknivåer, bevara träd och stenar, skapas en plats där barn kan 

leka, klättra och utvecklas på. Det är även viktigt att sittplatser och skuggplatser finns på 

en skolgård.  

 

4.1.2 Intervju med personal på Rotskärsskolans särskola 

Ulrika Gill, Speciallärare 

Lars Fältström, Speciallärare 

Den 28 april 2008 

 

Verksamhet 

Särskolan på Rotskärsskolan består idag av sju elever från årskurs sju till tio, med ett 

antal elevassistenter och speciallärare. Det finns en individuell planering för respektive 

elev utifrån dennes förutsättningar och behov. Även lokalerna är anpassade efter 

elevernas behov och undervisningen sker både i små grupprum och gemensamt i en större 

samlingslokal. Lektioner i form av bild, slöjd och gymnastik sker med respektive 

ämneslärare från grundskolan i deras lokaler, vilket också leder till att eleverna integreras 
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med de övriga eleverna på grundskolan. Lärarna ingår i ett större arbetslag men arbetar, 

på eget initiativ, mestadels enskilt. De har även tillgång till det större gemensamma 

lärarrummet, men oftast finns inte tid eller möjlighet att gå dit då särskoleeleverna kräver 

större observans.    

 

Lokaler 

Den, enligt Lars, viktigaste lokalen är samlingslokalen där alla elever och speciallärare 

samlas varje morgon. Här bedrivs både en gemensam undervisning samt en enskild 

undervisning för de elever som ligger i fas i utbildningen. Denna lokal rymmer bland 

annat ett stort bord utformat så att eleverna kan se varandra, en soffgrupp, hyllor för 

förvaring och bakom en skärmvägg står två datorer. Alldeles bredvid denna samlingslokal 

finns två grupprum i anslutning till varandra. Varje grupprum rymmer arbetsplatser för 

tre till fyra elever och en lärare, här sker undervisningen på respektive elevs plats. Det 

finns också ett större uppehållsutrymme, en så kallad lekhall, där eleverna kan tillbringa 

sin tid under rasterna och bland annat spela bordtennis och biljard. Personalen har ett eget 

kontor med ett anslutande förråd, men större delen av deras arbete bedrivs vid 

arbetsplatserna i grupprummen. De har även tillgång till ett pentry som ligger i en trång 

passage in till samlingsrummet, detta används mest till kaffekokning. 

  

Fritidsverksamhet 

Den fritidsverksamhet som finns idag bedrivs i de befintliga lokalerna och just nu är det 

endast en elev som är inskriven.  

 

Framtid 

Behovsanpassningen och utformningen av de befintliga lokalerna är relativt god men kan 

alltid bli bättre. En viktig förutsättning för de blivande lokalerna var, enligt Ulrika och 

Lars, att samlingsrummet och lekhallen skulle återskapas. Samt att grupprummen låg i 

anslutning till varandra, för att en lärare skulle kunna gå emellan och hjälpa båda 

grupperna vid behov. Det som saknades var bland annat ett vilorum eller sinnesrum, där 

eleverna kan komma ifrån ett tag. Helst skulle detta ligga långt ifrån lekhallen, ostört och 

gärna i anslutning till ett samtalsrum och förråd. Samtalsrummet kan bestå av ett par 

fåtöljer för enskilda samtal med både elever och deras föräldrar. Det befintliga förrådet 

anses också vara för litet för all undervisnings- och laborationsmaterial och en hylla för 

personalens eget material saknas. De befintliga grupprummens storlek anses vara bra, de 

kan dock inte vara mindre. Det som saknas är en dator mer avskilt från övriga 

elevarbetsplatser, exempelvis i en vrå, för att eleverna inte ska distraheras av varandra. 

Det fanns även önskemål om en egen lokal för fritidsverksamhet, möjligtvis i anslutning 
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till samlingslokalen, för att eleverna ska få lite miljöombyte och känna att det går till 

fritids. De befintliga kapprummen är också för små och felplacerade, då eleverna ofta 

klampar in med skor på morgonen. Plats för att ta av och på ytterkläder, samt möjligheten 

att sitta ner på exempelvis en fällbar stol önskas.   

 

Övrigt 

Övriga saker som också diskuterades var utemiljön. Möjligheten att kunna vara ute på 

båda sidor av byggnaden uppfattades positivt då eleverna själva får en valmöjlighet. 

Eleverna vågar olika mycket och vill bekanta sig med de övriga grundskoleeleverna i sitt 

eget tempo och efter deras förutsättningar. Det ska dock finnas saker att aktivera sig med 

på rasterna. En altan, bollplank och basketkorg var några av önskemålen. Lars och Ulrika 

anser också bytet av lokaler uppmuntrar ett samarbete mellan alla elever både utifrån 

ålder och förutsättningar, till exempel kan särskoleeleverna och årskurs ett läsa sagor för 

varandra och så vidare. Dock hamnar de äldre eleverna på särskolan i kläm då de kanske 

vill integrera med de andra äldre grundskoleeleverna. Risken för att de blir för isolerade 

är stor och bör på något sätt undvikas, möjligtvis genom den gemensamma utemiljön. Vid 

förfrågan om inglasning av olika rum anses det både positivt och negativt. De vill gärna 

ha ljusinsläpp men eftersom de flesta elever har koncentrationssvårigheter och lätt blir 

störda av aktiviteter utanför är fönster över brösthöjd eller möjlighet att dra för gardiner 

bäst.   

 

4.1.3 Intervju med personal på Bodaskolans särskola 

Arja Lindblad, Speciallärare 

Den 28 april 2008 

 

Verksamhet 

Särskolans verksamhet på Bodaskolan består av elever från förskoleklass till årskurs sex 

och ett antal speciallärare och elevassistenter. Idag går fyra särskoleelever på Bodaskolan, 

men som mest kan klassen bestå av cirka tio elever. Undervisningen och dess lokaler är 

anpassade efter elevernas behov och förutsättningar. Till största del sker undervisningen 

på respektive elevs arbetsplats, gemensamt i en samlingslokal eller i ett grupprum. 

Elevernas utveckling planeras väl och det finns en genomtänkt utbildningsplan för hela 

skolgången, från förskolan till årskurs tio. Därför finns det också ett gott samarbete 

mellan de olika särskolorna och åldersgrupperna, för en smidig övergång från Bodaskolan 

till Rotskärskolan. Särskoleeleverna integreras även med de övriga jämnåriga eleverna på 

Bodaskolan vad det gäller fritidsverksamhet, aktiviteter på skolgården och annan 
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undervisning. Slöjd, gymnastik, hemkunskap och musik hålls med behörig ämneslärare i 

dennes lokal på skolan. Eleverna får även besök av en dramapedagog en gång i veckan 

och då används en för stunden tillgänglig lokal.   

 

Lokaler 

Bodaskolans särskola använde innan andra lokaler i byggnaden, därför är de nuvarande 

lokalerna ganska provisoriskt anpassade efter elevernas behov. De består bland annat av 

ett större samlingsrum med en arbetsplats för varje elev utmed väggarna. Arja betonar 

betydelsen av att arbetsplatserna inte finns vid ett fönster då risken för störningar utifrån 

kan påverka elevernas koncentration. Vid varje arbetsplats finns en hylla, med böcker och 

på väggen sitter ett anpassat schema för varje enskild elev. Mitt i rummet står ett stort 

runt bord där alla kan samlas och även ha gemensamma lektioner. I en passage utanför 

samlingsrummet står två datorer som används i undervisningen. Detta rum är dock inte 

särskilt ljudisolerat då väggarna inte går ända upp till taket på grund av installationer. Det 

innebär att eleverna blir tvungna att använda hörlurar till datorerna för att inte bli störda. 

Avskilt från datorerna och samlingslokalen finns ett grupprum för att mindre grupper 

skall kunna arbeta ostört. Det är utformat för att minska distraktioner hos eleverna med 

hjälp av bland annat gardiner att dra för och relativt kala väggar. För att komma till detta 

grupprum passeras ett förråd där eleverna själva kan plocka de material de behöver för de 

olika lektionerna. Det befintliga kapprummet för särskolan är ganska trångt och det är för 

lite utrymme för av och påklädnad.    

 

Fritidsverksamhet 

Den fritidsverksamhet som finns drivs i en annan byggnad där särskoleeleverna är 

integrerade med de övriga eleverna på skolan.  

 

Framtid 

Då eleverna flyttas till Rotskärsskolan kan vissa utrymmen tänkas bli gemensamma med 

de äldre särskoleeleverna såsom kök, toalett och lekhall. Arja ser dock helst att de olika 

åldersgrupperna har sina egna kapp- och samlingsrum. Lekhallen, som idag är helt 

obefintlig på Bodaskolan, ska helst vara utrustad så att diverse balansövningar kan utföras 

och att dramapedagogen har möjlighet att utnyttja denna lokal för undervisning. Det är 

också viktigt att alla lokaler är ljusa, luftiga och har en lugnande inverkan. Det ska också 

finnas möjlighet att kunna dra för gardiner alternativt cafégardiner och ha flyttbara 

skärmväggar i alla lokaler. Särskoleelever behöver, enligt Arja, dubbelt så mycket 

undervisning i de praktiska ämnena såsom hemkunskap än övriga grundskoleelever. I de 

förra lokalerna som särskolan befann sig i på Bodaskolan fanns ett anpassat kök med höj 
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och sänkbar bänkskiva. Detta kök var mycket användbart och bänkskivan var väldigt 

lämplig för elever som inte orkade stå upp under en hel lektion eller för rullstolsbundna. 

Det finns ett önskemål behålla det i de framtida lokalerna. Förråden och kapprummen 

som finns idag anses utrymmesmässigt vara för små och det skall också kunna vara helt 

tyst vid datorerna, då vissa elever tycker det är obehagligt med hörlurar. Särskoleelever 

har stort behov av lugna miljöer, den nuvarande gemensamma fritidsverksamheten kan 

ibland innebära allt för stora grupper och hög aktivitetsnivå. Det kan därför vara lämpligt 

att ha ett avskilt rum där dessa elever kan gå ifrån och få lugn och ro. Ett övrigt 

drömönskemål var tillgång till ett ”målarrum”, förslagsvis i ett våtutrymme med tillgång 

till rinnande vatten, för bildundervisning.  

 

4.2 Lokalprogram 

Vi kunde utifrån dessa intervjuer, rundvandringarna i deras befintliga lokaler och olika 

standardiserade rumsstorlekar urskilja de lokaler som krävs i hus F. Dessa 

sammanställdes i lokalprogrammet, se Bilaga 2, som ger en ungerfärlig bild på vilka ytor 

och areor som tillsammans skapar hela byggnaden.  

 

4.3 Flödesschema 

Det är inte bara att sätta ut de olika rummen här och var, utan det måste ju finnas någon 

tanke bakom det hela. För att lättare urskilja vilka lokaler som måste ligga i närheten av 

varandra ritade vi upp ett flödesschema för respektive del av byggnaden. Byggnaden 

delades upp i särskolan, entréplan och övre plan, se Figur 4.1, 4.2 och 4.3.  

FLÖDESSCHEMA SÄRSKOLAN

Entré F-6

Kapprum F-6

Samlingsrum F-6

Grupprum F-6 Grupprum F-6

WC/RWC

Lekhall/Fritids

Kök

Vilorum/Sinnesrum

Samtalsrum

Förråd

Entré 7-10

Kapprum 7-10

Samlingsrum 7-10

Grupprum 7-10 Grupprum 7-10

FörrådFörråd

Hiss

Figur 4.1 Flödesschema för särskolan 
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Ur dessa flödesscheman kan man se det komplexa sambandet mellan alla lokaler, vilken 

verksamhet som skall bedrivas i varje lokal och var lokalerna måste infinna sig. Vissa 

lokaler såsom toaletter, hiss, trapphus och entréer används av flera olika personer och 

måste på så sätt placeras i samband med alla de övriga rummen. I verksamheten finns det 

också olika samarbeten, till exempel mellan klasserna och den gemensamma 

fritidsverksamheten. Detta grundar vår tanke om var klassrummen är placerade och vilka 

åldersgrupper som arbetar på de olika våningarna. Vi har också tänkt på hur alla kommer 

att röra sig inom byggnaden och att det skall finnas ett flöde genom lokalerna. Vi har 

FLÖDESSCHEMA ENTRÉPLA N, VÅN 2

Entré F-1

Kapprum F-1

Klassrum F

Grupprum F

Gemensamma grupprum

Entré 2-3

Grupprum 1

Trappa till vån 3

Förråd

Bibliotek 

Lärarrum

Arbetsrum 

Klassrum 1

Kapprum 2-3WC

Pentry

Fritidslokal

Pentry

Förråd
Förråd

Städ

Hiss

Entré 4-5 Trappa till vån 3

Gemensamt förråd

Figur 4.2 Flödesschema entréplan, förskoleklass, årskurs ett och fritids 

Entré 2-3 v ån 2

Hiss

Entré 4-5 v ån 2 Trappa f rån v ån 2

Trappa f rån v ån 2Kapprum 2-3 v ån 2

Kapprum 4-5 v ån 3

Klassrum 4

Klassrum 5
WCStäd

Klassrum 3Klassrum 2

Grupprum 2

Grupprum 4

Grupprum 3Grupprum 2-3

Grupprum 5

Grupprum 4-5

Förråd Förråd

Förråd

Förråd

FLÖDESSCHEMA ÖVRE PLAN, VÅN 3

Arbetsrum 

lärare

Hjärnkontoret

Figur 4.3 Flödesschema övre plan, årskurs två till och med fem 
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minimerat transportsträckorna och omvägarna för att ta sig till olika lokaler genom att 

öppna upp planlösningen och ha fler entréer från olika håll. Andra 

kommunikationsutrymmen såsom trapphus och hiss finns centralt i byggnaden för att alla 

skall kunna utnyttja dessa. 

 

Första tanken var att särskolan och de yngre eleverna skulle ha undervisning på nedre 

plan, både med tanke på säkerhet och tillgänglighet. Särskoleelever behöver till exempel 

mer observans, tillsyn och enkelt kunna ta sig in och ut genom byggnaden. Det gäller 

även de allra yngsta eleverna, dessutom har de inte samma förmåga att säkert ta sig ut i 

händelse av brand. Därför är deras undervisningslokaler placerade på nedre plan. Vårt 

önskemål var även att årskurs två och tre var placerade på nedre plan, men på grund av 

utrymmesbrist och för att utbyggnaden inte skulle bli enorm, valde vi därför att lägga 

dem på övre plan tillsammans med årskurs fyra och fem.  

 

4.4 Detaljplan 

Plan- och bygglagen innehåller bland annat bestämmelser om kommunernas planläggning 

av mark och vatten. Alla kommuner skall till exempel ha en aktuell översiktsplan, som 

innefattar hela kommunens yta. För ny bebyggelse och samordnad förändring av befintlig 

bebyggelse finns detaljplaner, som reglerar utformningen på bebyggelsen samt markens 

användbarhet. Detaljplanen visar gränser mellan allmänna platser, vattenområden, gator, 

parker, bebyggelse och fritidsanläggningar. Vid start av ett byggprojekt måste man alltså 

först reda ut vilka planer kommunen har för det berörda området (Nordstrand, 2006). 

 

Genom att kontakta Älvkarleby kommun kunde vi ta del av detaljplanen, se Figur 4.4 och 

planbestämmelserna för Rotskär 2:3. Den markeringen vi gjort visar det område som 

berör oss, vilket är betecknat med A och sådana områden skall enligt planbestämmelserna 

endast användas för allmänt ändamål. Den punktprickade marken får inte bebyggas och 

den siffra som finns i romben, i detta fall 11,0, är den maximala höjden i meter en 

byggnad får uppföras. Ur detaljplanen kan man också urskilja höjdkurvor på tomten och 

hur områden runt omkring är utformade. Pilen vi gjort i Figur 4.4 visar den ungefärliga 

placeringen av hus F, då dessa byggnader inte är placerade och utformade exakt på detta 

vis idag. 
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Figur 4.4 Detaljplan över Rotskär 2:3 
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4.5 Relationsritningar 

Som utgångsmaterial vid skissandet och upprättandet av ritningar användes 

relationsritningar. I Figur 4.5 och Figur 4.6  visas den befintliga planlösningen av hus F. 

För utförligare ritningar se även Bilaga 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.5 Den befintliga planlösningen av hus F, nedre plan 

Figur 4.6 Den befintliga planlösningen av hus F, övre plan 
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5 Projekteringsskedet 

Utifrån programskedets information, se kapitel 4, går man vidare i nästa skede, 

projekteringen. Där man med hjälp av alla program kan gestalta byggnadens ut- och 

invändiga utformning i programskisser och förslagsritningar (Nordstrand, 2006).  

5.1 Skisser 

Första delen av projekteringsskedet innebar att vi utifrån den information vi tagit del av 

under programskedet började rita skisser för hand, se Figur 5.1 och Figur 5.2. Detta för 

att få ett mer överskådligt begrepp om hur ändringen skulle kunna utformas.  

 
Figur 5.1 Skiss på förslag av ändring på entréplan av hus F 

Figur 5.2. Skiss på förslag av ändring på övre plan av hus F 
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5.2 Ritningar 

Utifrån skisserna ritade vi vårt slutgiltiga förslaget med hjälp av dator, vissa ändringar 

gjordes efter hand och det beskrivs närmare i texten i detta avsnitt. Figurerna 5.3 och 5.4 

nedan visar det förslag som bearbetats fram. För ritningar se även Bilaga 3.    

 

Figur 5.3 Ritning på förslag av ändring på hus F, nedre plan 

Figur 5.4 Ritning på förslag av ändring på hus F, övre plan 
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5.2.1 Planlösningar 

För att på ett enklare sätt kunna beskriva och få läsaren att förstå hur vi tänkt med 

planlösningen har vi delat upp byggnaden i fyra olika avdelningar, se Figur 5.5 och 5.6 

nedan. 

 

 

 

1 2 

4 

 

3 

Figur 5.5 Uppdelning av nedre plan hus F 

Figur 5.6 Uppdelning av övre plan hus F 
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Förskoleklassen och årskurs ett har alltså en gemensam entré med kapprum längst till 

vänster i utbyggnaden. Från kapprummet finns en passage som leder eleverna till 

respektive klassrum. Årskurs ett har klassrummet längst in i byggnaden, med fönster 

längs ena fasaden och med utsikt mot den inre skolgården. Förskolans klassrum finns 

direkt till höger om kapprummet med fönster mot den nya utemiljön på baksidan. Båda 

salarna är rymliga och det finns möjlighet att skapa många alternativa möbleringar med 

tanke på de olika elevkonstellationer som kan uppstå. Det finns plats för att kunna ha 

grupper av bord eller bänkar på rad, vilket som bäst lämpar undervisningen. Båda 

klassrummen är utrustade med skölj för bildundervisning eller liknande. Ettorna kan 

utnyttja ett grupprum som finns direkt i anslutning till klassrummet, som är försett med 

fönster i brösthöjd för att personalen skall kunna ha uppsikt över eleverna. Vägg i vägg 

med detta finns ett inglasat grupprum och fritidslokalen. Det är tänkt att båda klasserna 

Figur 5.7 Nedre plan del 1, Förskoleklass, årskurs ett, fritids och lärarrum 
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skall kunna utnyttja fritidsverksamheten grupprum under skoltid. I fritidslokalen finns 

även ett kök som var ett utav önskemålen vid intervjun med Jungfruholmen.       

 

Då förskoleklassens rum flyttades till utbyggnaden kan detta utrymme istället användas 

som allrum. Det vill säga ett utrymme som både förskolan, fritids och årskurs ett kan 

utnyttja till grupparbeten eller andra aktiviteter som fordrar mer plats. Läshörnan är 

placerad mitt i byggnaden, dels för att öppna upp och göra en mer flexibel byggnad och 

dels för att skapa en samlingspunkt för eleverna. Den skall även utrustas med några 

fåtöljer och datorer. Förrådet är stort och centralt placerat så att alla verksamheter som 

befinner sig i denna avdelning skall kunna använda det. Förutom förrådet skall 

klassrummen förses med många skåp och plats för förvaring, då detta nästan alltid är en 

bristvara.    

 

Lärarrummet är utifrån sett tillgängligt både från årskurs fyra och fems samt 

förskoleklassen och ettans entré. Det gör det lättare för personalen att smidigt ta sig in för 

att förbereda dagens lektioner på morgonen. Det finns också en närhet till eleverna hela 

tiden, både med tanke på dess placering i byggnaden samt att fönstren vetter mot 

skolgården för god uppsikt under rasterna. Dörren under trappen har tagits bort och 

ingången till personalutrymmet är nu mitt emot klassrummet för årskurs ett. Direkt 

innanför finns ett kapprum med plats för förvaring av ytterkläder, en toalett och 

informationsfack för lärarna. Det övriga personalutrymmet är uppdelat i två avdelningar, 

där den ena är pausrum och den andra är tänkt för arbetsplatser. Lärarna på 

Jungfruhomlen saknade idag en arbetsplats för att ostört kunna prata i telefon och enskilt 

arbete, samt att det inte fungerade att använda klassrummen som arbetsplats. Rent 

utformningsmässigt, då vi skapat fler grupprum som eleverna kan sitta och arbeta, skulle 

det fungera bra att använda både lärarrummet och klassrummen som arbetsplats då dessa 

står mer till förfogande. Arbetsplatserna i lärarrummet skulle också kunna avskiljas med 

en flyttbar vägg för att på så sätt kunna arbeta ostört där.  

 

Särskolans personal hade inget större behov av ett eget personalutrymme eller arbetsrum. 

De hade idag sin arbetsplats i grupprummen, för att ha närhet till eleverna hela tiden. Vi 

har även utformat detta förslag för fortsatt tillämpning av det arbetssättet. Detta kräver 

mindre ytor och lokalanvändningen blir mer effektiv. Det finns fortfarande möjlighet för 

särskolans personal att använda lärarrummet om så önskas.  
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Vi har fått uppfattningen att särskolan har fått använda de lokaler som finns till 

förfogande efter grundskolorna. Därför vill vi skapa lokaler som lämpar sig för just deras 

verksamhet, undervisning och behov. Vi samlade åldersgruppernas salar på varsin halva 

av avdelningen, för att separera dem. Önskemål om att få behålla samlingssalarna var 

stort, då dessa användes för att hålla gemensam undervisning och samla alla eleverna på 

morgonen. Dessa placerades med fönster och utsikt mot skolgården på baksidan. De har 

tillgång till ett gemensamt grupprum i mitten samt varsitt i närheten av klassens 

samlingssal. I de sistnämnda finns en avskild hörna för att eleverna ostört skall kunna 

arbeta vid datorn samt rum för arbetsplatser för både lärare och elever. Grupprummen är 

inglasade från brösthöjd och uppåt, med möjlighet att kunna dra för gardinerna för att 

behålla koncentrationen hos eleverna.  

 

I anslutning till entrén och kapprummet, finns en lokal som alla särskoleelever kan 

utnyttja både som fritids och lekhall. Det finns plats för olika aktiviteter och rummet är 

försett med köksutrustning. Om möjligheten finns att flytta köket från Bodaskolan, kan 

den höj och sänkbara skivan behållas så att eleverna kan delta under hela 

hemkunskapsundervisningen. Om så önskas kan särskoleeleverna även utnyttja 

fritidslokalerna tillsammans med de övriga grundskoleeleverna.  

 

Figur 5.8 Nedre plan del 2, särskola 
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Korridoren som leder mot hus G och toaletten där sparas, men det rum som tidigare var 

särskolans lekhall görs om till förråd, samtals- och vilorum. Från passagen placeras en 

dörr som nu leder ut till en altan eller uteplats och eleverna kan enkelt ta sig ut på 

skolgården.     

 

 

 

 

Årskurs två och tre använder från kapprummet den nyinsatta trappan upp till övre plan, 

där deras klassrum är belägna. I korridorens ände finns ett grupprum som är inglasat för 

att behålla ljusinsläppet från fönstren. Detta grupprum kan användas av båda klasserna 

vid samarbete dem emellan eller vid behov. Då fläktrummets dimensioner blev större 

försköts årskurs tres klassrum och det först tänkta grupprummet och förrådet i anslutning 

till undervisningssalen togs bort. Årskurs två har dock sitt grupprum och förråd kvar med 

ingång från klassrummet. Annars är undervisningssalarna för de båda årskurserna ungefär 

lika stora och dörrarna placerade en bit ifrån varandra för att inte skapa trängsel i 

passagen.   

 

Figur 5.9 Övre plan del 3, årskurs två och tre 
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Entrén för årskurs fyra och fem finns på gaveln av byggnaden. Innanför vindfånget finns 

skohyllor för eleverna att placera skorna innan de via trappan tar sig upp till 

kapprummen. Vardera klassen har ett eget kapprum i anslutning till undervisningssalarna. 

Årskurs fyras kapprum har skapats genom en indragning av den befintliga väggen för att 

öppna upp den långa korridoren. Klassrummet för årskurs fem har flyttats inåt i 

byggnaden, för att få plats med deras kapprum som placerats längs gaveln. Ovan entrén 

på gaveln finns ett fönster som ger ett behagligt ljusinsläpp till kapprummet och de 

sittplatser som finns bakom trappen. Intill kapprummen och trappan finns en toalett 

lättillgänglig för båda klasserna, men de kan även använda toaletterna i den gemensamma 

delen. Precis som för årskurs två och tre har dessa klasser varsin undervisningssal och 

grupprum att nyttja, samt ett gemensamt grupprum.  

 

Figur 5.10 Övre plan del 4, årskurs fyra och fem 
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I den gemensamma delen i mitten vill vi framhäva öppenhet och sammanföra eleverna för 

att skapa gemenskap mellan klasserna. Det var på vår första skiss inte tänkt att ha 

avskiljande dörrar mellan de olika åldersgrupperna, men efter vårt samtal med Gösta 

Kilgren ansåg vi att det var nödvändigt. Dessa dörrar skall till största del stå uppställda 

men kan stängas vid behov, för att inte transportera ljud mellan de olika avdelningarna 

och eleverna kan arbeta ostört. Den gemensamma delen består alltså av ett bibliotek, 

”hjärnkontoret” och ett stort förråd för förvaring. Förutom det gemensamma 

grupprummet finns även ett arbetsrum för lärarna, båda är inglasade för att få in mycket 

dagsljus och tillföra en öppnare känsla till passagerna. Arbetsrummet skall utrustas med 

mycket skåp för att detta även skall kunna användas som förråd. Här finns även några 

centralt placerade toaletter.  

 

5.2.2 Situationsplan 

Situationsplanen visar ovanifrån de befintliga och planerade byggnadernas läge med dess 

omgivande tomtmark. Den innehåller förutom byggnaderna bland annat information 

såsom träd, marknivåer, vägar, och tomtgränser. Skolgården som vetter mot Bodaån är 

tänkt att anpassas för de yngre eleverna, då det i dagens läge endast finns en skolgård för 

högstadieeleverna. Vi tog del av situationsplanen från det tidigare tänkta förslaget 

angående hus F och utformade skolgården från dessa ritningar, se Figur 5.11. För 

ritningar se även Bilaga 3 
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Fig 5.11 Situationsplan över den nya skolgården som vetter mot Bodaån 
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Det skall vara en stimulerande utemiljö med möjligheten för eleverna att omedvetet 

bearbeta det de har lärt sig och samtidigt träna motoriken. Som Anna Wenngren Muhr, 

biträdande rektor på Jungfruholmen, poängterade kan detta bli möjligt genom att bevara 

det befintliga naturlandskapet för att öka fantasifullheten hos eleverna. Den miljö som 

finns idag, såsom träd, buskar och stenar, utgör en ultimat lekplats för många alternativa 

sysselsättningar och kommer till största delen att behållas. Utöver det behöver skolgården 

lekplatser i form av gungor, bollplank, klätterställningar och rutschkanor för övriga 

aktiviteter. För att kunna ta med undervisningen i utemiljön, har vi skapat små 

odlingslotter där eleverna själva kan odla. Dessa kommer även att kunna skötas och 

användas av fritidseleverna som tillbringar sommaren på skolan. För att föräldrarna ska 

kunna lämna och hämta barnen på ett smidigt och säkert sätt har vi lagt en 

parkeringsficka närmare hus F.  

  

Årskurs fyra och fem har entré på gaveln, vilket ger eleverna möjlighet att utnyttja båda 

skolgårdarna. För att också särskolan skall kunna ha denna valmöjlighet, har vi placerat 

utgångar i båda riktningarna. Där kan en integrering och olika möten mellan 

grundskoleeleverna och särskoleeleverna ske på ett naturligt sätt. För att uppfylla önskan, 

som framgick genom intervjun med särskolan, om en uteplats valde vi att placera den i 

anslutning till utgången mot den yttre skolgården. Det är en idealisk plats för en altan 

eller uteplats då den inramas mellan huskropparna.  

 

5.2.3 Utbyggnad 

Enligt de första skisserna var förskoleklassens undervisningssal placerad innanför 

utbyggnaden, men efter diskussion med vår handledare Gösta Kilgren kom vi fram till att 

även denna sal behöver tillgång till direkt dagsljus. För att detta skulle bli möjligt gjorde 

vi utbyggnaden lite större och placerade klassrummet i mitten, med ett kapprum på 

vardera sidan istället. Det är tänkt att två klasser skall dela på ett kapprum, det vill säga 

cirka femtio elever. I samband med att ritningarna sammanställdes upptäcktes att vi 

endast dimensionerat för 25 elever och ett större utrymme för kapprummet krävdes. Som 

vi utformade kapprummen fanns det helt enkelt inte tillräckligt med plats. Efter noggrant 

övervägande löstes detta problem genom att bredda utbyggnaden något åt båda hållen. 

Det innebär dock att ett fönster blir något mindre, i både lärarrummet och en utav 

särskolans samlingssalar. Lokalerna kommer ändå att få tillräckligt med ljusinsläpp. Då 

vindfången är något utskjutande från kapprummen bildas även en vinkel lämpad för 

blommor och växtligheter alldeles bredvid entrén. 
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Valet av utbyggnadens läge baserades på olika faktorer, dels praktiska skäl samt 

utformningsmässigt. Först och främst bildas en ny skolgård och en tryggare utemiljö för 

de yngre eleverna avskilt från högstadieeleverna. Sedan utnyttjas det befintliga 

trapphuset, dels genom att ansluta en till trapp för att årskurs två och tre enkelt kan ta sig 

upp på övre plan och dels för att få in dagsljuset längre in i byggnaden. Det sistnämnda 

blir möjligt då just denna del av utbyggnaden förbinds i takhöjd med hus F, för att med 

hjälp av fönster i tre väderstreck få in mer ljus. Utbyggnaden tar även bort det gömsle 

som bildas i samband med den ursprungliga fasadutformningen. 

 

5.2.4 Entréer 

Vid vårt första besök på Rotskärsskolan hade vi svårt att uppfatta vilken entré som var 

huvudentrén för huvudbyggnaden, då alla var lika utformade. För hus F var det enklare, 

men huvudentrén där är insjunken i byggnaden och inte särskilt välkomnande. 

Byggnadens utformning är i dagens läge ganska traditionell och inte särskilt levande. Vi 

vill framhäva entréerna mer och visa tydligare, med hjälp ledande stråk till byggnaden 

och ett inbjudande uttryck i färg och form, vart dessa är belägna. Vi har även genom att 

använda mycket glaspartier, både i utbyggnaden och entréerna, fört samman inne- och 

utemiljön på ett harmoniskt sätt. Detta speglar även huvudbyggnadens ändring som består 

av en stor glasfasad mot den gemensamma skolgården, som i sin tur ger alla byggnader 

en samhörighet.  

I de första skisserna hade vi placerat en ingång för de äldre särskoleeleverna mellan hus F 

och hus G. Tanken var att de skulle ha möjlighet att beblanda sig med de äldre 

grundskoleeleverna som utnyttjar hus G för de naturvetenskapliga och tekniska ämnena 

samt att ha en egen ingång. Denna entré blir dock skymd och inte särskilt synlig mellan 

byggnaderna. På grund av detta och att den befintliga brandtrappan sparas, valde vi därför 

att ha en gemensam ingång för särskoleeleverna vid den entré som i dagens läge används 

som huvudentré för hus F.      

 

Entréerna är placerade i olika riktningar och för olika åldersgrupper. Alla är utformade 

som vindfång, detta ur komfortsynpunkt, för att minska att drag uppstår eller att den 

varma luften förs ut ur byggnaden. I anslutning till alla entréer finns det en toalett och 

efter att ha tagit del av vår handledare Gösta Kilgrens ritningar på olika ändringar av 

skolor har vi även tillämpat detta med ”skogräns”. Det innebär att alla tar av sig skorna 

innan de går vidare in till kapprummet, för att inte föra med sig smuts in i byggnaden.  

Förskoleklassen och årskurs ett till tre har även en så kallad grovingång vid sina entréer. 
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Där finns det torkskåp och tvättbänk för att lätt ta om hand om blöta kläder eller skölja av 

skor och dylikt. 

 

5.2.5 Innemiljö 

Invändigt kommer de nya lokalerna att utrustas med nya möbler och ny inredning. De 

möbler som används i klass- och grupprum skall vara ergonomiskt justerbara för varje 

enskild individ. Det är viktigt att kunna sitta och arbeta i rätt ställning och redan på 

grundskolenivå införa detta.  

 

Vi vill på olika sätt inspirera eleverna till lärande, bland annat genom att de själva skall ta 

initiativ och undersöka olika saker. För att kunna göra det möjligt har vi bland annat 

utrustat klassrummen med ny utrustning såsom datorer, projektorer och en whiteboard. 

Dessutom finns de mindre grupprum och läshörnor i anslutning till undervisningssalarna 

och de mer gemensamma utrymmena såsom allrummet, biblioteket och det vi kallar 

”hjärnkontoret”.  

 

Ett önskemål, från Jungfruholmens sida, var att få ett bibliotek i samma byggnad där 

eleverna kan hitta information och även ha möjlighet till att sitta och läsa relativt ostört. 

Vi har därför skapat ett utrymme för förvaring av böcker med en liten läshörna i 

anslutning till detta. Mitt emot bibliotek finns ”hjärnkontoret”, som skall fungera som ett 

utrymme för eleverna att själva utföra olika praktiska experiment och undersökningar. 

Detta gör eleverna på Jungfruholmen idag med hjälp av ”tekniklådor”. Det liknar vår 

tanke med ”hjärnkontoret”, som kommer att kunna användas i större utsträckning. Färger, 

ljus och ljud påverkar även elevernas sinnesstämning på olika sätt och har därför stor 

betydelse för själva inlärningen.  Vi vill därmed inspirera eleverna till lärande genom att 

välja ljusa kulörer på väggarna, för att få mer luft och rymd, i lokalerna.  

 

Ur energibesparingsynpunkt bör rörelse- och ljusstyrkedetektorer som anpassar 

belysningen både efter dagsljus och behov installeras. På så sätt sparas energi då 

lokalerna inte används samt att justering kan göras för att ljuset skall bli tillräckligt för 

undervisning. Direkt solljus kan också störa under lektionerna, då det kan vara bländande 

eller bilda övervärme i lokalerna. På grund av detta monteras en solavskärmning i form 

av invändiga persienner för att också kunna mörklägga rummen vid behov.  

 

Rördragning kräver ofta stora ingrepp i byggnaden. För att minska dessa har vi i den mån 

det går placerat toaletter, köksutrustning eller andra rördragningar i närheten av varandra. 
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Ventilationen är också en viktig del för komforten i byggnaden. Den skall vara 

dimensionerad med rätt luftomsättning och att elever inte placeras för nära donen, då 

detta ofta upplevs som drag. Från början hade vi använt det befintliga fläktrummet som 

fanns enligt relationsritningarna, men enligt Gösta Kilgren krävdes ett nästan dubbelt så 

stort utrymme. För att underlätta vårt arbete, tog vi del av de ritningarna från de 

ursprungliga ändringarna för hus F och dess dimension på fläktrummet. Det innebar att 

några toaletter flyttades närmare entréerna och att klassrummet till årskurs tre ändrades 

och dessa ytor användes till fläktrummet istället. 

 

5.2.6 Brandsäkerhet 

För att kunna säkerställa och tillämpa de olika krav och bestämmelser angående 

brandsäkerheten i Hus F har vi försökt att utforma planlösningen på lämpligaste vis. Vårt 

förslag ingriper inte mycket på den befintliga byggnadens fasader eller trapphus och den 

existerande utrymningsplanen kan ligga till grund för den nya. Den största förändringen 

sker i de breda korridorerna, där vi på båda planen öppnar upp planlösningen, genom att 

riva bärande väggar och ersätta dem med pelare och balkar och tar bort de avskiljande 

brandcellsdörrarna. I och med detta upphör den befintliga brandcellsindelningen. Enligt 

Brandskydd Byggvägledning 6 (2006), 6 Kap VL3, har ”de tidigare kraven på största 

storlek av en brandcell i skolor, laboratorielokaler och garage slopats i BBR”. Denna 

vägledning tar också upp att kravet på brandcellsindelning i sådana lokaler dock kan vara 

nödvändig för en tillfredställande utrymning (Brandskydd Byggvägledning 6, 2006). För 

att vara på den säkra sidan och komma till bukt med denna fråga kontaktade vi en 

brandingenjör, på Räddningstjänsten i Gävleborg. Denne nämnde att de inte brukar 

granska ritningar längre och tyckte att vidare brandcellsindelning inte var nödvändig för 

denna byggnad. Men för att trygga en säkrare utrymning för alla elever och lärare har vi 

försökt dela upp de olika planen i brandceller, för att branden inte skall utvecklas och 

spridas längre in i byggnaden (BBR 5:232, 2006).  

 

För att personer som befinner sig i byggnaden säkert skall kunna avlägsna sig från den i 

händelse av brand finns det också andra slags krav. Enligt BBR 5:311 (2006) skall bland 

annat ”Bostäder och lokaler där personer vistas mer än tillfälligt skall ha minst två av 

varandra oberoende utrymningsvägar och om bostaden eller lokalen har fler än två 

våningsplan, skall det finnas en utrymningsväg från varje plan”. På övervåningen kan 

detta uppfyllas bland annat genom utrymningen genom passagerna till trapphuset i mitten 

och trappan vid entrén för årskurs fyra och fem. För att kunna utrymma i båda 

riktningarna av byggnaden, beroende på vart branden startar, behålls den befintliga 
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brandtrappan i anslutning till fönstret på gaveln mot söder. På nedre plan kan utrymning 

först och främst ske via alla entréerna till byggnaden. Då fler elever kommer att använda 

byggnaden efter ändringen utnyttjas även fönster i klassrummen på nedre plan till 

utrymning, detta kan enligt BBR 5:312 (2006) ske ”… under förutsättningen att 

utrymningen sker på ett betryggande sätt”. Det är också viktigt att just dessa fönster är 

tillräckligt stora och öppningsbara utan nyckel eller annat redskap (BBR 5:312, 2006). 

Alla dörrar som används som utgång i anslutning till utrymningsvägarna är utåtgående 

och lätta att identifiera som utgångar (BBR 5:312, 2006). De är dessutom 1,1 meter breda 

vilket klarar det på minsta kravet 0,9 meter enligt BBR 5:341 (2006). Förbindelsevägarna 

till utrymningsvägarna består av de passager, de tidigare korridorerna som nu har öppnats 

upp, som är cirka 3 meter breda. Dessa klarar då det minsta kravet som är 1,3 meter, på 

grund av tillgänglighetsskäl, enligt BBR 3:123 (2006). Fördelen med hur vi projekterat 

byggnaden är att utrymningsvägarna leder direkt ut på skolgården och personerna kan 

relativt snabbt ledas bort från byggnaden i händelse av brand (BBR 5:233, 2006). 

Dessutom finns möjligheten att ta sig ut på alla sidor av byggnaden då utgångarna är 

belägna i alla väderstreck. Det man bör tänka på är att markera utrymningsvägar väl och 

förse dessa med vägledande markering, nödbelysning och en effektiv allmän belysning 

för att underlätta utrymningen och inte orsaka onödig fara (BBR 5:351, 5:352 och 5:353, 

2006). Då hissen inte utgörs av någon brandhiss, som erfordras enligt Brandskydd 

Byggvägledning 6 (2006), 2 Kap VL15, kan den inte användas som utrymningsväg. 

 

Rotskärsskolan ligger ganska centralt i samhället och insatstiden bör inte vara allt för 

lång. Dessutom har vi inte gjort några större förändringar som kan innebära att 

Räddningstjänstens personal inte utsätter sig för någon direkt fara än vad deras vanliga 

arbete kräver. Det finns också flera sätt för dem att ta sig in i byggnaden från alla håll, 

vilket också kan underlätta deras arbete beroende på var branden startar. I en skola är det 

även viktigt att branden upptäcks i tidigt skede, det finns ett krav enligt BBR 5:3541 

(2006) att det skall installeras brandlarm i sådana lokaler. Enligt BBR 5:21 (2006), ”skall 

byggnader avsedda för personer som har små förutsättningar att själva sätta sig i 

säkerhet eller byggnader med samlingslokal på andra våningsplanet” vara brandklassad 

Br1. Detta leder till att vissa val av material och dylikt måste klara vissa krav för att inte 

byggnaden skall kollapsa eller sprida brand och brandrök. 

 

5.2.7 Säkerhet vid användning 

Alla byggnader skall utformas på ett sådant sätt att risken för personskador begränsas. Då 

hus F nu kommer att användas av yngre elever kommer det att behövas en annan slags 
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säkerhet än tidigare. Enligt BBR 8:1 (2006) bör utrymmen där barn i förskoleåldern kan 

tänkas uppehålla sig omfattas av olika slags särskilda krav. Det finns några krav som 

berör oss, bland annat vad gäller trappor, ramper, ledstänger och skydd mot brännskador.  

 

Först och främst skall trapporna, enligt BBR 8:232 (2006), ”… i sidled avslutas mot en 

begränsningsvägg eller förses med räcken”. Alla trappor, förutom brandtrappan utanför 

byggnaden, är placerad intill en vägg och kommer även att förses med ledstänger på båda 

sidorna. Trapphuset i mitten kommer att ändras lite från den ursprungliga utformningen. 

Viloplanet i trappan kommer nu att bli tillgängligt från två håll i och med den utbyggnad 

som görs för kapprummen. Det bildas en slags mötesplats då eleverna går upp från olika 

riktningar, vilket innebär att trapphuset måste förses med räcken både för trappan och för 

viloplanet. Det krävs även räcken vid sittplatsen och runt trappan vid den andra entrén. 

Detta för att risken för olyckor i form av fall skall begränsas. För att trapporna heller inte 

skall utgöra någon skada i form av klämningsrisk mellan öppningarna i trappstegen, bör 

de högst vara 100 mm enligt BBR 8:232 (2006). En hiss utgör alltid en slags risk för 

klämning och den bör därför endast användas vid behov. Möjligtvis kan den utrustas och 

regleras med hjälp av en nyckel så att eleverna inte använder den som en ”leksak”. 

Fönstren på övre plan måste förses med någon slags säkerhetsanordning eller spärr för att 

inte barnen skall kunna falla ut. Det behövs däremot inte för fönstren på markplan enligt 

BBR 8:321 (2006). Vissa utrymmen, såsom toalettrum, kan innebära en fara för 

oförutsedd instängning som i sin tur medföljer personskador. Då denna byggnad 

innehåller yngre barn, bör dessa dörrar utrustas med en sådan stängningsanordning ”… 

att låst eller reglad dörr kan öppnas både inifrån och utifrån utan nyckel eller särskilt 

verktyg” enligt BBR 8:71 (2006). Inne på handikapptoaletterna skall det också finnas en 

larmknapp, för att hjälp snabbt skall kunna kallas till platsen. 

 

Den nya planlösningen innebär som sagt öppnare ytor och fler väggar och dörrar 

bestående av glas, för att släppa in mer dagsljus längre in i byggnaden. Enligt BBR 8:313 

(2006) skall dessa glasytor bestå av härdat eller laminerat glas i skolor och förskolor, 

eftersom de kan utgöra en risk för skärskador till exempel av förväxling av dörr och vägg 

med öppning. Det är också viktigt att alla lokaler, kommunikationsutrymmen och 

passager har tillräckligt med belysning. Både för att man säkert ska kunna röra sig i 

byggnaden samt få tillräckligt med ljus ur undervisningssyfte.  

 

I de lokaler där de yngre eleverna, fritids och särskoleeleverna uppehåller sig bör, enligt 

BBR 8:314 (2006), all fast inredning och utrustning vara utformad så att barnen inte kan 

komma till skada. Det kan till exempel innebära att den inte skall kunna välta över dem 
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vid eventuell klättring eller liknande. Det finns ju även en köksavdelning både i särskole- 

och fritidslokalerna. För att undvika eventuella brännskador på grund av oavsiktligt 

vidrörande måste dessa spisar och diskmaskiner förses med något slags skydd (BBR 8:4, 

2006). Det kan också vara bra att installera en timer vid alla kök, pentryn eller annan 

elektrisk utrustning och på så sätt ytterligare undvika att en brand uppstår.  

 

De nya entréerna för de yngre eleverna är belägna på baksidan och i anslutning till dessa 

skall en ny skolgård planeras. Det betyder också att lekplatserna måste utformas och 

anpassas till en yngre åldersgrupp och var tillräckligt säkra. Ett allmänt råd ur BBR 8:234 

(2006) säger att ”Underlag till gungor, klätterställningar och dylika lekredskap bör vara 

stötdämpande och i övrigt utformat att risken för personskador begränsas”. För extra 

säkerhet med tanke på att skolgården vetter mot Bodaån bör skolgården ramas in med 

stängsel, staket eller annan avgränsning för att minska risken för drunkningsolyckor.  

 

5.2.8 Tillgänglighet  

Alla skolor är offentliga lokaler och skall därför, enligt Förordningen om tekniska 

egenskapskrav BVF (Regelverk för hushållning, planering och byggande, 2007) särskilda 

krav på byggnader 12 §, vara tillgängliga för alla personer. Det är därför viktigt att kunna 

planera och utforma hus F så att den blir tillgänglig och användbar för personer med 

nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga.  

 

Vi har utgått ifrån några väsentliga krav för arbetslokaler och offentliga byggnader. Ett 

utav dessa är att det skall finnas tillräckligt med utrymme för en person som sitter i 

rullstol. Till exempel skall det, enligt BBR 3:123 (2006), finnas en tillgänglig entré till 

byggnaden, men eftersom alla ingångar är placerade i markplan är detta krav tillgodosett. 

Vissa entréer kanske även kräver en ramp eller dylikt, men det är i så fall en ganska enkel 

åtgärd. För att ytterligare förenkla en passering bör trösklar och andra hinder avlägsnas.  

 

Andra utrymmen som krävs är bland annat, enligt BBR 3:121 (2006), en diameter på 1,3 

meter för att en rullstol skall kunna vända och förflytta sig i lokalerna. Vi har skapat mer 

öppna ytor som i sin tur underlättar en vändning med rullstol. Då 

kommunikationsutrymmen, såsom korridorer eller passager, också kräver en bredd på 1,3 

meter främjas även detta av en mer öppen planlösning. Vår öppna planlösning innebär 

dock att pelare och balkar kommer att ersätta de bärande väggarna, och för tillräcklig 

framkomlighet krävs ett utrymme runt pelarna på mer än 0,8 meter enligt BBR 3:123 

(2006). Det finns möjlighet att ta sig överallt i byggnaden, då både korridorer och 
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dörröppningarna är anpassade för att en rullstol skall kunna ta sig igenom och vända. Det 

skall inte finnas några trösklar in till klassrummen eller övriga utrymmen, för att dessa 

inte skall utgöra något hinder.  

 

Hus F består ju av två våningar och därför krävs det att en hiss installeras, så att personer 

med nedsatt rörelseförmåga skall kunna använda hela byggnaden. Den hiss vi valt har ett 

korgmått på 1,10 x 1,70 meter med utrymme för en person som sitter i rullstol. Hissen är 

också placerad i mitten för att alla vid behov skall kunna använda den utan längre 

transportsträckor. Detta gäller även de handikappanpassade toaletterna, innan fanns det 

endast en på nedre plan och av tillgänglighetsskäl har vi därför valt att placera en på övre 

plan också. Särskolan kommer även att kunna utnyttja den toaletten som används vid 

deras lokaler idag, eftersom vi även där har valt att behålla några utrymmen.  

 

I Bodaskolans före detta lokaler fanns ett kök som var handikappsanpassat i och med en 

höj och sänkbar bänkskiva. Detta kök var ett önskemål att få behålla i de nya lokalerna 

och vi har nu utformat planlösning så att det skall få plats. Denna bänkskiva kan innebära 

att fler elever kan delta i hemkunskapsundervisningen, vilket också var ett önskemål att få 

mer utav. 
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6 Diskussion och slutsats 

Syftet med detta arbete var att redogöra för ett förslag på ändring av hus F. Vi ville 

samtidigt skapa trivsamma och funktionella lokaler, som främjar en kreativ arbetsgång 

och ett nytt tankesätt inom skolan. Det var viktigt att finna svar på hur vi skulle gå 

tillväga för att kunna skapa dessa lokaler för hus F. För att göra detta möjligt fann vi 

inspiration i den litteraturstudie som gjordes och tillämpade det på vårt förslag i den mån 

det gick. Det vi vill framhäva med detta förslag är en öppnare planlösning med olika 

möjligheter för eleverna att vara kreativa. Det mindre grupprummen och de olika 

samlingspunkterna vi skapat möjliggör ett större samarbete eleverna emellan och 

tillämpar det nya tankesättet inom skolan. 

 

En ändring måste ses ur olika perspektiv då det är många personer som berörs. Förutom 

de krav och bestämmelser som finns måste hänsyn även tas till brukarna av byggnaden. 

Utifrån de intervjuer som utfördes skapades en bild av dagens verksamhet och de lokaler 

som används. Det var även betydelsefullt att ta del av deras erfarenhet vad gäller 

undervisning, arbetssätt och skolmiljö. Det är viktigt att brukarna får medverka i denna 

process och kunna påverka de olika besluten som tas i samband med sin arbetsplats. Hus 

F är dock inte en arbetsplats endast för lärare och övrig personal på en skola. 

Huvudpersonerna är eleverna och därför skulle vi även ha tagit del av deras tyckande och 

tänkande, men i mån av tid kunde detta inte genomföras. Elevernas synpunkter om en 

trivsam och givande miljö kunde ytterligare ha hjälpt oss att utforma en väl fungerande 

planlösning. Det är genom forskning bevisat att om elever trivs i sin skolmiljö kan 

inlärningen ske mera effektivt (Byggforskningsrådet, 1992). Den fysiska miljön kan 

också bidra på olika sätt, antingen skapas arbetsro och koncentration eller öppenhet och 

nyfikenhet. Det var dock viktig information, för vårt vidare arbete med hus F, att höra 

rektorernas och lärarnas åsikter eftersom de dagligen arbetar inom skolan och i närheten 

av eleverna. Vi fick också en bättre bild över vad en skola behöver, vilka utrymmen som 

krävs och hur dessa bör utformas.  

  

En utav de viktigaste frågorna vi ställde vid intervjuerna var om de fanns några särskilda 

önskemål på de nya lokalerna. Svaren skildes åt mellan årskursernas verksamheter, men 

det gav oss en bild om vad de ville åstadkomma. Den tanken tog vi med oss och jobbade 

utifrån under hela arbetet för att på något sätt kunna komma så nära målet som möjligt. 

Det är dock svårt att tillfredställa alla olika krav och önskemål från brukarna, bland annat 

på grund av att det inte finns tillräckligt med utrymme och den ekonomiska delen måste 
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också beaktas. Vad vi konstaterade under arbetets gång var att en skolbyggnad bildar ett 

väldigt komplext system då det är många aspekter att ta hänsyn till. Det gäller att 

prioritera det allra nödvändigaste först och utforma byggnaden utifrån det. Alla årskurser 

har olika behov och använder lokalerna på olika sätt.  

 

Vid framtagandet av vårt förslag på ändring av hus F har vi inte legat i fas med den 

verkliga projekteringen av byggnaden. Det hade varit mer realistiskt att kunna ta del av 

diskussionerna kring byggnaden och närmare samarbetat med uppdragsgivaren. Vårt 

förslag uppfyller många av beställarens och brukarnas önskemål. Vi har även utformat 

hus F utifrån samhällets krav och bestämmelser och därmed uppfyllt syftet med detta 

arbete. Vi hoppas att många av våra idéer och tankar kan komma till användning och 

ligga till grund för den kommande projekteringen.  
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Bilaga 1 

Väsentliga krav och bestämmelser 

 vid ändring av hus F 
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BVL, Lag (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m.  

Lagens tillämningsområde 

 

1 § Denna lag gäller tekniska egenskapskrav på byggnadsverk (byggnader och andra 

anläggningar) och byggprodukter. 

 

2 § Byggnadsverk som uppförs eller ändras skall, under förutsättning av normalt 

underhåll, under en ekonomiskt rimlig livslängd uppfylla väsentliga tekniska 

egenskapskrav i fråga om 

1. bärförmåga, stadga och beständighet 

2. säkerhet i händelse av brand 

3. skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö 

4. säkerhet vid användning 

5. skydd mot buller 

6. energihushållning och värmeisolering 

7. lämplighet för avsett ändamål 

8. tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller 

orienteringsförmåga 

9. hushållning med vatten och avfall. 

 

De tekniska egenskapskraven skall iakttas med beaktande av de varsamhetskrav som 

finns i 3 kap. 10-14 §§ plan- och bygglagen (1987:10). Byggnadsverk skall underhållas så 

att deras egenskaper i de hänseenden som avses i första stycket i huvudsak bevaras.  
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BVF, Förordning (1994:1215) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m. 

 

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter för tillämpningen av lagen om tekniska 

egenskapskrav på byggnadsverk, m.m.  

 

Tekniska egenskapskrav på byggnadsverk 

 

Allmänna krav 

2 § Bestämmelser i 3-8 §§ skall gälla 

1. när byggnadsverk uppförs, och 

2. beträffande tillbyggda delar eller ändringsåtgärder, när byggnadsverk till eller ändras 

på annat sätt. 

 

4 § Byggnadsverk skall vara projekterade och utförda på ett sådant sätt att 

1. byggnadsverkets bärförmåga vid brand kan antas bestå under en bestämd tid, 

2. utveckling och spridning av brand och rök inom byggnadsverkets begränsas, 

3. spridning av brand och rök inom byggnadsverket begränsas, 

4. personer som befinner sig i byggnadsverket vid brand kan lämna det eller räddas på 

annat sätt, och 

5. räddningsmanskapets säkerhet vid brand beaktas. 

 

5 § Byggnadsverk skall vara projekterade och utförda på ett sådant sätt att de inte medför 

risk för brukarnas eller grannarnas hygien eller hälsa, särskilt inte som följd av 

1. utsläpp av giftig gas, 

2. förekomst av farliga partiklar eller gaser i luften, 

3. farlig strålning, 

4. förorening eller förgiftning av vatten eller mark, 

5. bristfälligt omhändertagande av avloppsvatten, rök och fast eller flytande avfall, eller 

6. förekomst av fukt i delar av byggnadsverket eller på ytor inom byggnadsverket.  

 

6 § Byggnadsverket skall vara projekterade och utförda på ett sådant sätt att det inte 

innebär oacceptabel risk för olyckor vid användning eller drift, såsom halkning, fall, 

sammanstötning, brännskador, elektriska stötar eller skador av explosioner.  

 

7 § Byggnadsverk skall vara projekterade och utförda på ett sådant sätt att buller, som 

uppfattas av brukarna eller andra personer i närheten av byggnadsverket, ligger på en nivå 
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som inte medför risk för dessa personers hälsa och möjliggör sömn, vila och arbete under 

tillfredställande förhållanden. 

 

8 § Byggnadsverk och deras installation för uppvärmning, kylning och ventilation skall 

vara projekterade och utförda på ett sätt att den mängd energi som med hänsyn till 

klimatförhållandena på platsen behövs för användandet är liten och värmekomforten för 

brukarna tillfredställande.  

 

Ändring av byggnader 

 

14 § När en byggnad byggs till eller ändras på annat sätt skall kraven i 3-8 och 10-13 §§ 

uppfyllas när det gäller den tillbyggda delen eller ändringen. Detsamma gäller kravet på 

hushållning med avfall i 2 § första stycket 9 lagen om tekniska egenskapskrav på 

byggnadsverk, m.m. Vid tillämpning om bestämmelser i första stycket skall hänsyn tas 

till ändringens omfattning och byggnadens förutsättningar.  

 

Särskilda krav på byggnader  

 

10 § Uppvärmningssystemet i byggnader, som innehåller bostäder eller arbetslokaler, 

skall i skälig utsträckning med hänsyn till uppvärmningssättet och energislaget utformas 

så att skilda energislag som är lämpliga från allmän energisynpunkt kan användas utan 

omfattande ändringar. 

 

12 § Byggnader, som innehåller bostäder, arbetslokaler eller lokaler till vilka allmänheten 

har tillträde, skall vara projekterade och utförda på ett sådant sätt att bostäderna och 

lokalerna är tillgängliga för och kan användas av personer med nedsatt rörelse- eller 

orienteringsförmåga. Om det är befogat med hänsyn till terrängen behöver dock inte 

kravet på tillgänglighet till byggnaden uppfyllas när det gäller en- och tvåbostadshus.  

 

Bestämmelser i första stycket gäller inte i fråga om 

1. arbetslokaler, om det är obefogat med hänsyn till arten av den verksamhet vilken 

lokalen är avsedda, och  

2. fritidshus med högst två bostäder. 

 

I den utsträckning som behövs med hänsyn till kravet på tillgänglighet skall byggnader 

vara försedda med hiss eller annan lyftanordning.  
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BÄR, Allmänna råd om ändring av byggnad, Boverket 2006  

 

3. Allmänna krav vid ändring av byggnad 

När en byggnad byggs till eller ändras på annat sätt skall de väsentliga tekniska 

egenskapskraven i BVL uppfyllas när det gäller den tillbyggda delen eller ändringen i den 

omfattning och på det sätt kraven anges i BVL och BVF (2 § BVL, 3-8 och 10-13 §§ 

BVF). Vid all ändring skall hänsyn tas till ändringens omfattning och byggnadens 

förutsättningar när de tekniska kraven tillämpas (14 § BVF). Ändringar av en byggnad 

skall utföras varsamt så att byggnadens karaktärsdrag beaktas och dess byggnadstekniska, 

kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden tas tillvara (3 kap. 10 § PBL). 

Särskilt värdefulla byggnader får inte förvanskas. Utgångspunkten för ändringar är alltså 

byggnaden själv (3 kap. 12 § PBL).  

 

3.1 Varsamhetskravet 

Varsamhet skall iakttas vid alla ändringar av byggnader. Kravet på varsamhet gäller all 

bebyggelse, ny såväl som gammal. Varsamheten syftar bland annat till att behålla 

egenarten i den befintliga miljön. Kravet avser inte enbart traditionellt kulturhistoriska 

värden, utan omfattar alla byggnader och dess karaktärsbärande uttryck (3 kap. 10 § 

PBL). 

  

Varsamheten och de tekniska egenskapskraven 

Varsamheten anger inga egenskaper som en byggnad skall uppfylla. Avsikten med kraven 

är att förändringar av en byggnad skall utföras med hänsynstagande till sådana befintliga 

egenskaper hos byggnaden som är värda att bevara. De tekniska egenskapskraven i BVL 

skall iakttas med beaktande av varsamhetskraven i PBL. (2 § BVL, 3 kap. 10-14 PBL).  

 

3.2 Hänsyn till ändringens omfattning och byggnadens förutsättningar 

Hänsyn skall tas till ändringens omfattning och byggnadens förutsättningar vid 

tillämpningen av de tekniska egenskapskraven. Det innebär en möjlighet till nyansering 

och anpassning av egenskapskraven i varje enskilt fall (14 § BVF). 

 

3.3 Yttre utformning och miljöanpassning 

Byggnader skall placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- 

eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärden på platsen. Motsvarande hänsyn 

skall tas till trafiksäkerhet och omgivningspåverkan. Byggnaden skall dessutom ha en 

yttre form och färg som är lämplig för byggnaden som sådan och som ger en god 
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helhetsverkan. Dessa bestämmelser gäller även tillbyggnader och andra ändringar (3 kap. 

1 § PBL, 3 kap. 2 § PBL). 

 

4. Tillämpningen av de tekniska egenskapskraven 

De tekniska egenskapskraven som ställs i BVL och BVF är i princip desamma oavsett om 

de handlar om uppförande av nya byggnader eller ändringar av befintliga. På det som 

ändras skall emellertid dessa krav tillämpas med hänsyn till ändringens omfattning, 

byggnadens förutsättningar och varsamhetskravet. Kravet på varsamhet innebär att de 

tekniska egenskaperna skall tillgodoses genom sådana tekniska lösningar som är 

varsamma mot byggnaden och att åtgärderna skall utföras så varsamt som möjligt. 

Särskilt värdefulla byggnader och tomter får inte förvanskas.  

 

4.2 Säkerhet i händelse av brand 

Bygglagstiftningens krav på brandskydd är desamma som vid nybyggnad.  

 

4.3 Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö 

Enligt reglerna i avsnitt 6:322 i BBR skall rum i nya byggnader eller tillbyggda delar där 

personer vistas mer än tillfälligt ha god tillgång till direkt dagsljus, om det inte är orimligt 

med hänsyn till rummets användning. 

 

4.4 Säkerhet vid användning  

Säkerheten vid användning kan många gånger uppnås med andra lösningar än vid 

nybyggnad men nivån skall i princip bli densamma. Underhållskravet innebär att 

säkerhetsanordningar, till exempel på tak, vid trappor och för barnsäkerhet, alltid skall 

hållas i stånd. 

 

4.7 Lämplighet för avsett ändamål 

Vissa väsentliga krav skall enligt bygglagstiftningen uppfyllas för att en byggnad skall 

anses lämplig för avsedd användning från allmän synpunkt. Det är inte meningen att 

denna lämplighet skall bli mindre när en byggnad ändras.  

 

4.8 Tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller 

orienteringsförmåga 

Det som ändras i en byggnad skall vara tillgängligt för och kunna användas av personer 

med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Detta gäller i princip fullt ut för ändringar 

i sådana byggnader som innehåller bostäder, arbetslokaler eller lokaler vilka allmänheten 

har tillträde, om det inte innebär en förvanskning av en särskilt värdefull byggnad. 
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Boverkets byggregler, BBR 

 

3
8
 Utformning 

 

3:1 Allmänt 

3:11 Rumshöjd 

Rumshöjden i bostads- och arbetsrum skall minst vara 2,40 meter. I undervisningslokaler 

och andra lokaler avsedda för ett större antal personer skall rumshöjden vara minst 2,70 

meter. 

 

3:12 Tillgänglighet 

3:121 Allmänt om tillgänglighet och rullstol 

Då det i denna författning anges att en byggnad eller del av en byggnad skall vara 

tillgänglig för eller kunna användas av person som sitter i rullstol, eller ge utrymme för 

manövrering med rullstol.  

Allmänt Råd 

Dimensionerande vändmått som är lämpliga vid bedömning av tillgängligheten för 

utomhusrullstol är en cirkel med diametern 1,50 meter för inomhusrullstol en cirkel med 

diametern 1,30 meter.  

 

3:122 Tillgänglighet till byggnad 

Minst en entré till en byggnad som skall vara tillgänglig för personer med nedsatt rörelse- 

eller orienteringsförmåga, skall placeras och utformas så att den kan användas av dessa 

personer. För bostäder med direkt ingång från markplanet är tillgängligheten 

tillgodosedd, om det med enkla åtgärder i efterhand går att ordna en ramp till entrén. En 

angörings- eller parkeringsplats för rörelsehindrades fordon skall kunna ordnas inom 25 

meters gångavstånd från en sådan entré som avses i första stycket. Minst en gångväg 

mellan en byggnads entré och parkering, angöringsplats för bil, friytor och allmänna 

gångvägar skall kunna användas av en person med nedsatt rörelse- eller 

orienteringsförmåga.  

 

3:123 Entré och kommunikationsutrymme 

Entréer och kommunikationsutrymmen skall kunna användas av personer med nedsatt 

rörelse- eller orienteringsförmåga och ha tillräckligt manöverutrymme för rullstol. 

Förflyttningsvägar skall utformas så att personer i rullstol kan förflytta sig utan hjälp. 

Transport med sjukbår skall kunna ske från varje bostad. 
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Allmänt Råd 

Ramper i lokaler eller förflyttningsvägar bör luta högst 1:12 och ha en höjdskillnad på 

högst 0,5 meter mellan minst 2 meter långa vilplan. Korridorer o.d. bör vara minst 1,3 

meter breda. I begränsade delar, t.ex. vid pelare, kan bredden minskas till 0,8 meter.  

 

3:124 Hiss och annan lyftanordning 

Då hiss eller annan lyftanordning krävs för att bostäder eller lokaler skall vara tillgängliga 

för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, skall minst en hiss rymma en 

person som sitter i rullstol och en medhjälpare. Hissar skall vara anordnade så att 

personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga kan uppmärksamma när 

hisskorgen stannat för av- och påstigning. 

 

3: 125 Dörr och port 

Dörrar och portar, som skall kunna användas av personer med nedsatt rörelse- eller 

orienteringsförmåga, skall utformas så att de medger passage med rullstol och så att 

tillräckligt utrymme finns för att öppna och stänga dörren eller porten från rullstolen. 

Handtag, manöverdon och lås skall vara placerade och utformade så att den kan användas 

av personer med funktionshinder.  

Allmänt Råd 

I entrédörrar, hissdörrar och korridordörrar eller i öppningar i förflyttningsvägar bör det 

fria passagemåttet vara minst 0,80 meter. 

 

3:126 Lokaler 

Minst en toalett som är avsedd för allmänheten skall kunna användas av en person som 

sitter i rullstol. 

 

 

5 Brandskydd 

 

5:2 Brandtekniska klasser och övriga förutsättningar 

 

5:21
18

 Byggnad 

Byggnader ska utföras i klass Br1, Br2 eller Br3. Vid klassindelning skall hänsyn tas till 

sådana faktorer som påverkar utrymningsmöjligheterna och risken för personskador vid 

sammanstörtning av byggnaden. Utrymningsmöjligheterna skall bedömas med hänsyn till 

byggnadens höjd och volym och den verksamhet som skall bedrivas i byggnaden samt 

antalet personer som samtidigt beräknas befinna sig i byggnaden och personernas 
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förutsättningar att själva sätta sig i säkerhet. Byggnader där brand medför stor risk för 

personskador skall utföras i klass Br1. I sådana byggnader ställs de högsta kraven på bl.a. 

ytskikt samt bärande och avskiljande konstruktioner. Byggnader där brand kan medföra 

måttlig risk för personskador skall utföras i Br2. Övriga byggnader får utföras i Br3.  

Allmänt Råd 

Byggnader med tre eller flera våningsplan bör utföras i Br1. Följande byggnader med två 

våningsplan bör utföras i Br1: 

- Byggnader avsedda för personer som har små 

förutsättningar att själva sätta sig i säkerhet. 

- Byggnader med samlingslokal på andra våningsplanet. 

 

5:232 Brandcell 

Med brandcell avses en avgränsad del av en byggnad inom vilken en brand under en 

föreskriven minsta tid kan utvecklas utan att sprida sig till andra delar av byggnaden. 

Brandcellen skall vara avgränsad från byggnaden i övrigt, genom omslutande väggar och 

bjälklag eller på annat sätt, så att utrymningen av byggnaden tryggas och så att personer i 

intilliggande brandceller eller byggnader skyddas under föreskriven tid.  

 

5:233 Utrymmningsväg 

En utrymningsväg skall vara en utgång direkt till gata eller motsvarande eller en utgång 

till terrass, gårdsplan e.d. från vilken gata eller motsvarande lätt kan nås. En 

utrymningsväg kan även vara ett utrymme i en byggnad som leder från en brandcell till en 

sådan utgång. 

Allmänt Råd: 

En utrymningsväg kan omfatta förbindelsevägar såsom korridor eller trappa inom en egen 

brandcell, loftgång och liknande utrymmen utomhus.  

 

5:3 Utrymning vid brand 

5:31
22

 Allmänt 

Byggnader skall utformas så att tillfredsställande utrymning kan ske vid brand. Risken 

för att personer skadas av nedfallande byggnadsdelar eller genom fall eller trängsel, samt 

risken för att personer blir instängda i nischer eller återvändsgångar skall särskilt beaktas. 

Allmänt Råd: 

Tillfredställande utrymning innebär antingen en fullständig utrymning av samtliga 

personer som befinner sig i en byggnad eller en förflyttning till en säker flyktplats inom 

byggnaden för de personer, som befinner sig inom den del som direkt berörs av branden. 

Utrymningssäkerheten bör anpassas till den valda utrymningsstrategin, verksamheten och 
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antalet personer i byggnaden, samt till de byggnadstekniska och organisatoriska 

brandskyddsåtgärderna, t.ex. i form av utbildad personal.  

 

5:311 Tillgång till utrymningsväg 

Bostäder och lokaler där personer vistas mer än tillfälligt skall ha minst två av varandra 

oberoende utrymningsvägar. Om bostaden eller lokalen har fler än ett våningsplan, skall 

det finnas minst en utrymningsväg från varje plan.  

 

5:312 Fönster som utrymningsväg 

I bostäder – dock inte i särskilda boenden för personer med vårdbehov –, kontor och 

därmed jämförliga utrymmen i en byggnad får en av utrymningsvägarna utgöras av 

fönster under förutsättning att utrymningen kan ske på ett betryggande sätt. Vid 

bedömningen skall hänsyn tas till om räddningstjänstens utrustning kan användas vid 

utrymningen. (BFS 2005:17) 

Allmänt råd 

Fönster som skall användas för utrymning bör vara öppningsbart utan nyckel eller annat 

redskap samt ha en fri, vertikal öppning med minst 0,5 meters bredd och minst 0,6 meters 

höjd. Summan av bredd och höjd bör vara minst 1,5 meter. Öppningens underkant bör 

ligga högst 1,2 meter över golv. (BFS 2005:17) 

  

5:34 Framkomlighet 

5:341 Passagemått i utrymningsväg 

Utrymningsvägar skall utformas med sådan rymlighet och framkomlighet att de kan 

betjäna det antal personer de är avsedda för. 

Allmänt Råd:  

Bredden i utrymningsvägar bör inte understiga 0,9 meter. I utrymningsvägar från 

brandceller som är avsedda för fler än 150 personer bör bredden inte understiga 1,2 

meter.  

 

5:342 Dörr i utrymningsväg 

Dörrar till eller i en utrymningsväg skall vara utåtgående i utrymningsriktningen och lätt 

identifierbara som utgångar. Inåtgående dörrar får endast användas, om de är avsedda för 

- ett litet antal personer, t.ex. dörrar till bostäder eller 

gästrum på hotell, 

- ett måttligt antal personer som kan förväntas ha god 

lokalkännedom, t.ex. dörrar till klassrum i skolor, eller 

- mindre lokaler 
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5:35 Utrustning 

5:351 Vägledande markering 

Vägledande markeringar för utrymning skall finnas om berörda personer förväntas ha 

mindre god lokalkännedom, såsom i hotell, vårdanläggning (utom förskola och liknande) 

och samlingslokaler. Kravet gäller även lokaler inom vilka det är svårt att orientera sig 

eller som saknar dagsljusinsläpp. Vägledande markeringar skall finnas i sådan omfattning 

och vara så placerade att utrymning inte hindras av svårigheter att orientera sig i 

byggnaden. Skyltar skall placeras i anslutning till utgångsdörrar till och i 

utrymningsvägar. Skyltar skall utgöras av belysta eller genomlysta gröna skivor med 

tydliga vita symboler.  

 

5:352 Allmänbelysning 

Utrymningsvägar skall ha allmänbelysning som med tillfredställande säkerhet kan 

fungera vid utrymning av byggnaden. 

 

5:353 Nödbelysning 

Nödbelysning skall möjliggöra utrymning på ett säkert och effektivt sätt även vid 

strömavbrott. Nödbelysning skall finnas i utrymningsvägar i byggnader som innehåller 

hotell, vårdanläggning (utom förskola och liknande) eller samlingslokal. 

 

5:354 Larmsystem 

5:3541 Automatiskt brandlarm 

I byggnader eller i delar av byggnader där krav på tidigt upptäckt av brand ställs skall 

automatiskt brandlarm installeras. Detektering skall, där så är möjligt, ske med hjälp av 

rökdetektorer. Systemet skall ge signal till bemannad plats då personer finns i byggnaden. 

 

 

8 Säkerhet vid användning 

 

8:1 Allmänt 

Reglerna i detta avsnitt gäller där så anges endast för sådana utrymmen i byggnader där 

barn kan vistas. 

Allmänt råd 

Med uttrycket där barn kan vistas avses sådana rum, delar av rum eller utrymmen där 

barn i förskoleålder skall kunna vistas eller kan tänkas uppehålla sig utan ständig tillsyn 

av vuxen. Exempel på sådana utrymmen är förutom bostäder och gemensamma 

utrymmen i bostadshus som t.ex. korridorer, trapphus, tvättstugor och fritidslokaler, även 
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hotell och sådan utrymmen i förskolor, barnstugor, barnavårdscentraler, barnkliniker, 

bibliotek och andra liknande lokaler i vilka barn i förskoleålder kan tänkas uppehålla sig. 

Även sådana kommunikations- eller utrymningsvägar som betjänar utrymmen där barn i 

förskoleålder kan tänkas uppehålla sig omfattas av de särskilda kraven.  

 

8:2 Skydd mot fall 

8:21 Belysning 

Belysningen i kommunikationsutrymmen skall vara utformad och ha sådan 

belysningsstyrka att personer kan röra sig säkert inom byggnaden. 

 

8:23 Större nivåskillnad 

Vid större nivåskillnad och vid öppningar i tak, bjälklag e.d. krävs särskilda 

skyddsanordningar mot personskador till följd av nedstörtning. 

 

8:231 Fönster, dörr o.d. (BFS 1998:38) 

I utrymmen där barn kan vistas skall öppningsbara fönster och glaspartier – t.ex. 

balkonginglasningar – vars karmunderkant sitter lägre än 1,8 meter över golvet ha 

säkerhetsbeslag, spärranordningar eller annat skydd som begränsar risken för att barn ska 

falla ut. Balkong och motsvarande skall ha säkerhetsbeslag och spärranordning som 

hindrar barn från att öppna och passera dörren.  Säkerhetsanordningar behöver inte finnas 

på fönster eller fönsterdörrar i markplanet.  

 

8:232 Trappa, ramp och balkong 

Trappor och ramper skall utformas så att personer kan förflytta sig säkert. Från bostäder 

och från övriga utrymmen där personer vistas mer än tillfälligt skall trappor och ramper 

möjliggöra säker transport av sjukbår, om sådan transport inte kan ske med hiss eller 

annan fast anordning. Trappor skall i sidled avslutas mot begränsningsväggar eller förses 

med räcken. (BFS 1995:17) 

 

Trappor, ramper, balkonger o.d. i utrymmen där barn kan vistas, skall utformas så att 

risken för barnolycksfall begränsas.  

Allmänt råd 

Öppningar mellan plansteg i trappor bör vara högst 100 mm. 
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8:2321 Räcke och ledstång 

Trapplopp, trapplan, ramper och balkonger som inte avgränsas av väggar, skall ha räcken 

som begränsar risken för personskador. Trappor och ramper som är högre än 0,50 meter 

skall ha ledstänger eller motsvarande på båda sidor. (BFS 1998:38) Ledstänger eller 

motsvarande skall vara lätta att gripa om. 

Allmänt råd 

Trappor som är bredare än 2,5 meter bör delas med räcken eller ledstänger i två eller flera 

lopp. Räcken i trapplopp bör minst vara 0,9 meter höga.  

 

Räcken i utrymmen där barn vistas, skall utformas så att risken för personskador i följd av 

klättring eller krypning begränsas. 

 

8:234 Lekredskap på tomtmark 

Fasta lekredskap skall anordnas så att risken för personskador begränsas. 

Allmänt råd 

Underlag till gungor, klätterställningar och dylika lekredskap bör vara stötdämpande och i 

övrigt utformat att risken för personskador begränsas. 

 

8:3 Skydd mot skador genom sammanstötning, klämning eller snubbling 

8:31 Byggnad eller del av byggnad 

8:311 Allmänt 

Byggnader skall utformas så att risken för personskador till följd av sammanstötning med 

dörrar, trappor, pelare, stora glasytor, nedfallande föremål, utskjutande byggnadsdelar 

eller motsvarande hinder begränsas. Byggnadens rörliga delar och anordningar skall vara 

placerade och utformade så att risken för personskador genom klämning, snubbling eller 

liknande begränsas. 

 

8:313 Glas i byggnad 

Glasytor som är oskyddade och så belägna att personer kan komma i kontakt med dem, 

skall utformas så att risken för personskador begränsas. Stora glasytor i dörrar samt 

glasytor som kan förväxlas med dörrar eller öppningar, skall vara tydligt markerade 

Allmänt råd 

Då enbart risk för skärskador föreligger, bör glas med brottkaraktär som inte ger upphov 

till skärskador användas. Härdat eller laminerat glas bör användas i  

- dörrar i daghem, förskolor och skolor, om avståndet från 

glasytan till golvet är mindre än 1,5 meter, 
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-  korridorer, entréer och andra kommunikationsutrymmen 

om avståndet från glasytan till golvet är mindre än 1,5 

meter samt 

- fönster, dörrar och glaspartier i andra utrymmen där barn 

kan vistas än bostäder, om avståndet från glasytan till 

golvet är mindre än 0,8 meter. 

 

8:314 Inredning och utrustning 

I utrymmen där barn vistas skall fast inredning och utrustning som är lätt åtkomlig för 

barn utformas så att den inte kan välta och så att barn inte kan komma till skada genom 

att öppna lådor eller luckor eller genom att klättra på dem.  

Allmänt råd 

För förvaring av vassa hushållsredskap bör det finnas en låda med säkerhetsbeslag eller 

annan säker anordning. 

 

8:4 Skydd mot brännskador 

Byggnader och deras installationer skall utformas så att brännskaderisken för personer 

som vistas i eller i anslutning till byggnaden begränsas.  

 

8:41 Heta delar av byggnaden eller installationen 

8:412 Spis, diskmaskin, tvättmaskin o.d. 

För barn lätt åtkomliga ytor på spisar, diskmaskiner, tvättmaskiner o.d. skall förses med 

skydd mot ofrivillig beröring, om de har så hög yttemperatur att de vid beröring kan ge 

upphov till brännskador.  

 

8:7 Skydd mot instängning 

8:71 Dörr och lås 

Dörrar till bad-, dusch- och toalettrum eller andra utrymmen där oförutsedd instängning 

kan medföra risk för personskador skall ha en sådan stängningsanordning att en reglad 

eller låst dörr kan öppnas både inifrån och utifrån utan nyckel eller särskilt verktyg. I 

utrymmen där barn kan vistas skall dörrar till drift- och skötselutrymmen förses med 

sådan stängningsanordning att de kan öppnas inifrån utan nyckel. I utrymmen där barn 

kan vistas skall sådana dörrar eller lock till frys-, kyl- och svalskåp o.d. som är lätt 

åtkomliga för barn, ha sådan stängningsanordning att dörren eller locket kan öppnas 

inifrån av ett barn. 
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BRANDSKYDD, Byggvägledning 6, en handbok i anslutning till Boverkets 

byggregler 

 

2 Brandtekniska klasser 

 

DEFINITIONER AV BRANDTEKNISKA BEGREPP 

 

VL 14 Utgång 

Utgång kan utgöras av dörr, port eller annan motsvarande öppning. Under särskilt 

angivna förutsättningar kan även ett öppningsbart fönster utgöra utgång, se VL under 

BBR 5:312. 

 

VL 15 Hiss 

Hiss räknas normalt inte som utrymningsväg. Dock kan en brandhiss användas både som 

insatsväg för räddningstjänsten och som utrymningsväg för rörelsehindrade personer med 

hjälp av räddningstjänstpersonal. 

 

Med brandhiss avses en hiss vilken vid brand endast kan användas av 

räddningstjänstpersonal vid insats och utrymning.  

 

6 Skydd mot brand- och brandgasspridning mellan brandceller 

 

BRANDCELLSINDELNING 

 

VL 3 Särskilda krav på brandcellsindelning av vissa lokaler 

De tidigare kraven på största storlek av en brandcell i skolor, laboratorielokaler och 

garage har slopats i BBR. Kravet på tillfredställande utrymning kan dock medföra att en 

brandcellsindelning likväl måste göras i dessa lokaler.  
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Lokalprogram för hus F 
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Uppdragsansvarig: Älvkarleby Kommun Lokalprogram Hus F 

Examensarbete: Karolina Rönning, Karin Lindqvist Projektnamn: Rotskär 

     

   Datum: 2008-04-24 

     

      Rev: 2008-05-23 

Rumsnr. Rumsnamn Speciella krav/sambandskrav Lokalarea Dagsljus 

201 Vindfång Särskola F-10   Ja 

202 Kapprum I samband entré särskola F-10 25,8 Ja 

203 RWC Nh till entré, särskola F-10 5,1   

204 Trapphus   37,5 Ja 

205 Hiss Nh till entré     

206 Lekhall Gemensam särskola F-10, fritidslokal 40,3 Ja 

207 Kök Gemensam särskola F-10 14,6 Ja 

208 Passage Särskola F-10 26,7   

209 Grupprum Särskola F-6 17,3   

210 Samlingsrum Särskola F-6 32,4 Ja 

211 Grupprum Gemensam särskola F-10 10,7   

212 Samlingsrum Särskola 7-10 30,6 Ja 

213 Grupprum Särskola 7-10, fritidslokal 26 Ja 

214 Passage   30,4 Ja 

215 Vilorum Särskola F-10 9,7 Ja 

216 Samtalsrum Särskola F-10 17 Ja 

217 Förråd Särskola F-10 25   

218 RWC   4,1   

219 Städ   3,6   

220 Entré Grundskola 2-3 11,8 Ja 

221 Kapprum I samband m entré 2-3 38,5 Ja 

222 Trappa     Ja 

223 WC   1,8   

224 Entré Grundskola F-1 9 Ja 

225 Kapprum I samband m entré F-1 26,7 Ja 

226 WC   1,8   

227 Passage   20,2 Ja 

228 Allrum Gemensam F-1, fritids 42,5   

229 Klassrum Förskola 49,5 Ja 

230 Städ   2,9   

231 Passage   41,5 Ja 

232 Läshörna Gemensam F-1, fritids 9,5 Ja 

233 RWC Gemensam F-1, fritids 5,3   

234 WC   1,8   

235 WC   1,8   
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236 Fritids   44 Ja 

237 Kök Samma lokal som fritids   Ja 

238 Grupprum Gemensam F-1, fritids 11,8 Ja 

239 Förråd Gemensam F-1, fritids 8,2   

240 Klassrum Årskurs 1 62,2 Ja 

241 Grupprum Årskurs 1 10,7 Ja 

242 Personalrum Lärare 26 Ja 

243 Arbetsrum Lärare 19 Ja 

244 Kapprum Lärare 10,1   

245 RWC Lärare 5,3   

246 Vindfång     Ja 

247 Entré Årskurs 4-5 21,7   

248 Trappa       

301 Trappa     Ja 

302 Passage   38,4 Ja 

303 Hiss       

304 Klassrum Årskurs 2 62,2 Ja 

305 Grupprum Årskurs 2 11,9 Ja 

306 Förråd Årskurs 2 8,8   

307 Grupprum Gemensam årskurs 2-3 19 Ja 

308 Klassrum Årskurs 3 58,6 Ja 

309 RWC   4,8   

310 Städ   5,8   

311 Fläktrum   44,8   

312 Passage   58,8   

313 Kapprum Årskurs 5 10,9   

314 Sittplats Gemensam årskurs 4-5 5,9 Ja 

315 Kapprum Årskurs 4 11,3   

316 Bibliotek   26,5 Ja 

317 Bokhörna I anslutning till bibliotek 17,2 Ja 

318 Hjärnkontor Labb 24,2 Ja 

319 Klassrum Årskurs 4 56,3 Ja 

320 Grupprum Årskurs 4 10,4 Ja 

321 Förråd Årskurs 4 3,6   

322 Klassrum Årskurs 5 60,6 Ja 

323 Grupprum Årskurs 5 9,3 Ja 

324 WC Gemensam årskurs 4-5 1,8   

325 Grupprum Gemensam årskurs 4-5 17   

326 Arbetsrum Lärare, förvaring 12,5   

327 WC   1,8   

328 WC   1,8   

  Total yta 1424,6 kvm 
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RITNINGSFÖRTECKNING 

OBJEKT: ROTSKÄRSSKOLAN, HUS F 

  ÄLVKARLEBY KOMMUN   KARIN LINDQVIST  

    KAROLINA RÖNNING 

DATUM:  08 05 28   HÖGSKOLAN I GÄVLE 

     

       

      

 

RITNINGS 

NUMMER 

REV. RITNINGS 

BENÄMNING 

SKALA RITNINGS 

DATUM 

  PLAN 2, 

RELATIONSHANDLING 

A1-1:100  

  PLAN 3, 

RELATIONSHANDLING 

A1-1:100  

M-01-00  SITUATIONSPLAN FÖR 

TIDIGARE FÖRSLAG 

A1-1:400  07 03 15 

A-30.3-01  FASAD NORR/ SÖDER A1-1:100  08 05 28 

A-30.3-02  FASAD VÄSTER/ ÖSTER A1-1:100 08 05 28 

A-40.1-20  PLAN 2, ENTRÉPLAN A1-1:100 08 05 28 

A-40.1-30  PLAN 3, ÖVRE PLAN A1-1:100 08 05 28 

A-40.1-21  PLAN 2, RIVNING A1-1:100 08 05 28 

A-40.1-31  PLAN 3, RIVNING A1-1:100 08 05 28 

A-46.1-20  PLAN 2, MÖBLERING A1-1:100 08 05 28 

A-46.1-30  PLAN 3, MÖBLERING A1-1:100 08 05 28 

A-01.1-01  SITUATIONSPLAN A1-1:400  08 05 28 



 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


