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Sammanfattning 
 

I kursen VFU, verksamhetsförlagd utbildning, ingår det att skriva ett examensarbete på 7,5 
högskolepoäng, detta är mitt arbete. Efter min praktik på Bygglovsavdelningen, 
Samhällsbyggnadskontoret, Kalmar kommun, fick jag idén att skriva om Kalmarförskolan. Idén 
fick jag av bygglovsarkitekten, tillika min handledare för detta arbete, David Frankel. I arbetet 
beskriver jag hur ett byggprojekt av samhällelig karaktär uppkommer, tar form och utvärderas. 
Då det inte finns någon facklitteratur i ämnet har jag fått förlita mig på Kalmar kommuns 
tjänstemän för att få tag på information samt att få möjlighet till intervjuer. 
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Inledning 

Bakgrund 
Detta arbete är mitt examensarbete som är en del av kursen VFU (verksamhetsförlagd 
utbildning) som utgör 30 högskolepoäng i programmet Högskoleexamen Bygg och Anläggning 
som ges vid Samhällsbyggnadsinstitutionen, Luleå tekniska universitet. Efter att ha avslutat en 6 
månader lång praktik på Bygglovsavdelningen, Samhällsbyggnadskontoret, Kalmar kommun så 
ställde jag frågan om någon av tjänstemännen hade något bra ämne jag kunde skriva om. Efter 
några förslag fick jag idén av bygglovsarkitekten David Frankel att skriva om projektet 
Kalmarförskolan. Ett för mig tidigare okänt projekt, som verkade intressant ur ett 
framtidsperspektiv med tanke på att byggnaden är anpassad för att inrymma fler typer av 
verksamheter. 

Frågeställning 
• Hur uppkom behovet av nya förskolor? Vems var initiativet? 
• Hur inleddes arbetet med Kalmarförskolan? 
• Hur styrdes projektet av svensk lagstiftning? 
• Vad är det som särskiljer förskolor byggda enligt Kalmarförskolan, från andra nybyggda 

förskolor? 
• Finns det planer på utbyggnad, eller har utbyggnad redan skett vid någon förskola? 
• Vad finns det för synpunkter angående utveckling och förbättring av Kalmarförskolan? 

Syfte 
Syftet med arbetet var att få utökad kunskap i att arbete i projekt och skriva en teknisk rapport. 
Också att få kunskap i hur ett samhällsnyttigt byggprojekt växer fram och utvärderas. 

Avgränsning 
I arbetet avgränsas informationsinhämtningen till kommunalt anställda som har haft samröre 
med projektet. Information hämtas också från bygglovshandlingar i form av ritningar. 

Metod 
Med tanke på svårigheten att hitta information i ämnet fick jag förlita mig på tjänstemän 
anställda vid Kalmar kommun för information. Ett arbete som till en början gick lite trögt, men 
som sedan resulterad i ett antal dokument via e-post. Tre intervjuer genomfördes också med 
personer som på ett eller annat sett haft med Kalmarförskolan att göra. 
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Uppkomst av Projekt Kalmarförskolan 
 

Våren 2008 fick dåvarande Fastighetskontoret (idag Serviceförvaltningen) i uppdrag av 
kommunpolitikerna i Kalmar att ta fram en modell för nybyggnation av förskolor som skulle 
sänka kostnaderna för projektering och byggnation. Efter studier av demografiska kartor står det 
klart att Kalmar kommun under kommande år behöver bygga ut förskole- och skolverksamhet på 
flertalet ställen i kommunen. Politikerna ville att kommunen skulle få ner produktions-
kostnaderna för de historiskt sett något dyra förskolorna i Kalmar. För att lyckas med detta var 
man tvungen att optimera ytor och standardisera projekten, men det har poängterats att man 
inte skulle förenkla eller försämra kvalitén på de nya förskolorna. Efter ett beslut i Kommun-
fullmäktige i Kalmar kommun kommer det mellan åren 2010 och 2014 att byggas 43 nya 
förskoleavdelningar i Kalmar kommun varav 34 av dessa byggs enligt modellen 
”Kalmarförskolan”. 

Från Fastighetskontoret åkte fyra personer till Halmstad på studiebesök. Där fann man ut att 
Halmstads kommun har upphandlat en projektör till flera förskolor och sedan upphandla flera 
byggprojekt av samma entreprenörer och på så sätt hålla kostnaderna för projekten nere. Det 
som gjorde att de kunde hålla nere priserna var att de hade en standardmodell av förskolan som 
man inte ändrade väsentligt på mellan de olika projekten. Den grundtanken tog man med sig till 
Kalmarförskolan, där man inte ändrade planlösning och flöden i de olika byggnaderna.  

För utvecklandet av projektet bildades en projektgrupp bestående av: 

• Jan Åkesson, Barn- och Ungdomsförvaltningen, Projektägare, sekreterare, sammankallande 
• Hans-Göran Martinsson, projektledare Fastighetskontoret 
• Sanna Lakatos, Rektor Förskolan Trollet 
• Ylva Tinnert Gelebo, Rektor Rinkabyholmskolan 

I projektet var också fler personer inblandade, bland annat pedagoger från förskolor i Kalmar, 
som kunde bidra med sin kompetens från arbetet i tidigare förskolor. 

Projektgruppens främsta uppgift var att ta fram ett specificerat underlag och att tillsammans 
med en arkitekt ta fram konceptet ”Kalmarmodellen”. Denna grupp fick också som uppgift att ta 
de kontakter på Samhällsbyggnadskontoret som behövdes, bland annat för bygglovsansökan. 
Projektgruppen skulle rapportera till Carina Ringtun, Förvaltningschef Barn- och 
ungdomsförvaltningen, Torbjörn Hansson, Barn- och ungdomsförvaltningen, samt Ola Johansson, 
Förvaltningschef, Fastighets- och inköpskontoret. 

Tidigt i projektet användes ledord som miljömedvetenhet, flexibilitet och långsiktigt användande 
i olika ändamål. 
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Kravspecifikation 
 

I projektet arbetade man fram en mall för hur man ville att Kalmarförskolan skulle ta form. 
Många av dessa idéer är hämtade från förskolan Trollet, som stod färdigt år 2006. På Trollet 
arbetar man efter Reggio Emilia-pedagogiken. Några idéer till Kalmarförskolan som man har fått 
från Trollet är bland annat att bygga avdelningarna så att ingen avdelning blir en 
”genomgångsavdelning” eller passage mellan till exempel lunchrum för personalen och en annan 
avdelning. Att ha ett större rum, så kallat ”torg” med högt i tak som fungerar som samlingsplats 
mellan avdelningarna är en annan idé som lånats från Trollet. 

Ett av kriterierna som togs fram var att förskolorna skulle uppföras som modulbyggnader. Dessa 
kunde sedan byggas i 2-10 avdelningar per förskola och på så sätt anpassas efter behovet på 
platsen. Alla förskolor skulle vara ”planerat utbyggbara”, det vill säga modulerna var byggda för 
att kopplas på med ytterligare avdelningar. Även marken förbereddes för utbyggnad och tekniskt 
med rördragning för el, vatten, avlopp och ventilation var modulerna förberedda. 

 

En utmaning för projektgruppen och arkitekten var att bygga utan invändiga bärande väggar och 
istället använda sig av stålpelare. Det gjordes för att göra de invändiga utrymmena mer flexibla 
så att man i framtiden ska kunna byta verksamhet från förskola till skolan eller äldreomsorg. Man 
prioriterade också fönster som går ända ner till golvet både i yttervägg och i innerväg, så att 
barnen kan se ut och kommunicera med varandra mellan avdelningarna. Detta gjordes trots den 
fördyring det innebar på grund av att säkerhetsglas måste användas där fönsterglaset är placerar 
mindre än 60 centimeter över golvytan. Kraven på ytor hämtades från tidigare beslutade 
lokalnormer som säger att en avdelning ska minst ha 140m² i ”barnyta” som då inkluderar 
entréer och toaletter. Det ska också finnas större personalutrymmen än tidigare, om minst 
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100m² per förskola, där det ges utrymme för administration, konferens och vila men även för 
utvecklingssamtal. 

Bredare entréer för att ge god tillgänglighet för barnvagnar och rullstolar med plats även för 
vuxnas kläder på varje avdelning, samt ett torkrum som ersätter torkskåp vilket gör 
handhavandet av blöta kläder både miljövänligare och mer effektivt. 

Utvändigt ska Kalmarförskolan vara anpassningsbar till omgivningen, och är därför flexibel i val av 
till exempel fasad- och taktäckningsmaterial och olika taklutningar. Detta för att smälta in i 
omgivningen på de olika platserna i Kalmar kommun, men också för att följa de detaljplaner som 
finns. 

När det gäller utemiljön arbetade man först med att ta fram grundförutsättningarna för både 
barn och vuxnas behov när det gället sol, vind och nederbörd. Man ville bland annat ha bredare 
takfot, skärmtak som kan ge skydd för sol vid sandlådor och staket runt hela förskolan. Till detta 
ska det byggas ett uterum anpassat för lek och strukturerad verksamhet som ska kunna användas 
väderoberoende.  Ett genomgående krav på utemiljön är att den ska vara enkel att sköta. 
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Upphandlingsprocessen 
 

När upphandlingsprocessen inleddes så anlitades Mats Dahlström som arkitekt, som tillsammans 
med Hans-Göran Martinsson från fastighets- och inköpskontoret, Jan Åkesson från barn- och 
ungdomsförvaltningen som med hjälp av förskolerektorerna Zanna Lakatos från Trollet och Ylva 
Tinnert Gelebo från Rinkabyholmskolan arbetade fram förslaget om Kalmarmodellen. 

LoU 
LoU, Lagen om offentlig upphandling, gjorde att man inte kunde upphandla flera projekt på en 
och samma gång. Man gick då miste om den synergieffekt man kunde ha fått genom att använda 
samma entreprenörer i samtliga projekt. Eftersom man som kommunal förvaltning måste ta 
hänsyn till LoU, så gick det inte att upphandla samma entreprenör till flera projekt samtidigt. 
Detta eftersom LoU säger att när kommunal verksamhet gör en upphandling av en 
byggentreprenad som överstiger ett visst tröskelvärde, måste projektet annonseras ut i TED, 
Tenders Electronic Daily, som är EU-ländernas databas för upphandlingar. Detta för att stat 
kommuner och landsting ska kunna utnyttja de offentliga företagen i hela Europa, samt att ge 
leverantörerna möjlighet att konkurera på lika villkor. 

BBR 
I projekterings- och upphandlingsfasen styrdes man av olika lagkrav. En del av dessa lagkrav finns 
beskrivna i BBR 19, Boverkets byggregler. Kraven gällande brandsäkerhet finns beskrivna i kapitel 
5. Enligt klassificeringen av byggnadstyp som finns i BBR 19, så hamnar förskola under 
verksamhetsklass 5A, vårdmiljöer som är avsedd för förskolor eller daglig verksamhet enligt 
socialtjänstlagen. Det gör dem eftersom i byggnaden det förväntas vistas personer här som har 
sämre eller ingen möjlighet att sätta sig själva i säkerhet vid ett nödläge. Det gör att förskolor 
hamnar i byggnadsklass Br1, ”byggnader med stort skyddsbehov”. Detta gör det möjlig att, utan 
att förändra det brandtekniska i konstruktionen, bygga om verksamheten till skola eller 
ålderdomshem. 

I kapitel 6 - Hygien, hälsa och miljö, BBR 19, beskrivs andra saker som var viktiga att ta hänsyn till 
i projekteringen av de nya förskolorna. Bland annat skall det i rum som man vistas i mer än 
tillfälligt finnas godtillgång till dagsljus. En schablonmetod som ofta används är att minsta 
fönsterglasarea bör vara 10 % av golvytan i rummet.  

En annan del av BBR som man vid projekteringen la extra vikt vid var kapitel 7 om bullerskydd. 
Detta gjorde man eftersom byggnaden skulle hålla såväl stora utrymmen för lek och kreativitet, 
men samtidigt ha vilorum för barnen och arbetsrum för personalen. 

Andra detaljer som var viktiga i upphandlingen var till exempel att de vattenburna radiatorerna 
inte får ha för hög ytvärme och att tappkranar får inte ha för varmt vatten. En annan detalj som 
beställdes var att runda av hörnen extra mycket på fönsterbrädorna för att minimera skador vid 
olycksfall. Det monterades även klämskydd vid varje dörr. Dessa saker finns reglerade i kapitel 8 
– ”Säkerhet vid användning” i BBR. 
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Ekonomi och tidsplan 
 

Den ekonomiska förkalkyl som gjordes vid förskolan Ljusglimten, en förskola i stadsdelen 
Ljusstaden i Kalmar, brast på grund av dåliga markförhållanden. På fastigheten, som är väl 
tilltagen i storlek, bestämdes att det skulle byggas ett fördröjningsmagasin för dagvattnet i 
området Ljusstaden. Detta eftersom det inte fanns något dagvattennät i området sedan tidigare. 
Trotts att Kalmar vatten stod för större delen av kostnaden så gick det även ut över Ljusglimtens 
budget. En annan detalj som blev en större kostnad i budgeten var servicen till fjärrvärmen. De 
båda större sakerna, samt mindre detaljer gjorde att förskolan Ljusglimtens budget överskreds 
med en miljon kronor, jämfört med den förkalkyl efter inkomna anbud på 23,3 miljoner kronor 
som gjordes.  

Förskolan Smedjan fick anslag från Kalmar kommuns politiker på 23,3 miljoner kronor. Efter 
inkomna anbud gjordes en förkalkyl som visade 23 miljoner kronor. Efter avslutad entreprenad 
kunde man göra en efterkalkyl som visade 22,1 miljoner kronor, alltså 900 000 kronor mindre än 
förkalkylen. Detta berodde på tekniska lösningar som underlättade arbetet och att markarbetena 
var mindre omfattande än beräknat.  

Både Ljusglimten och Smedjan hade en tidplan som sa att byggtiden skulle vara på 10 månader, 
en tid som hölls i båda fallen, mycket tack vare den noggranna projekteringen, men också för att 
byggnationen av förskolorna inte innehöll några tekniskt avancerade moment. 

Utbyggd förskola 
 

Ljusglimten har byggts ut med 2 avd redan ett år efter nybyggnationen hade färdigställts. Här 
var redan marken förberedd för utbyggnad . Det tillsammans med att rördragning för el och VVS 
samt att dimensioneringen av ventilationsaggregat och varmvattenberedare var förberedda, 
gjorde att man kunde spara en del pengar. Kritiska röster har sagt att Kalmar kommun borde ha 
byggt alla 6 avdelningar med en gång, vilket hade sparat mer pengar. Anledningen till att Kalmar 
kommun tog beslutet att bygga 4 avdelningar till att börja med, var att exploateringen i den nya 
stadsdelen Ljusstaden gick långsammare än vad som räknats med. 

Detaljer som ändrades var bland annat planlösningarna vid entréerna och skötrummen, där 
barnen tidigare kunde springa runt torkrummet som var centralt placerat i rummet, men där 
man nu flyttade torkrummet och på så sätt ändra flödena i rummet. Det torg som tidigare 
byggts som ett stort och öppet rum, lades nu till skiljeväggar med skjutdörrsparti för att kunna 
dela av rummet. 
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Utvärdering och förbättringsmöjligheter 
 

Efter utförda projekt har projektledningen på Serviceförvaltningen, Kalmar kommun gjort en 
enkät som besvarats av rektorer och personal som arbetar på de nya förskolorna. Synpunkter 
som kom in var bland annat att man var positiv till de stora och luftiga utrymmen, bra torkrum i 
anslutning till entréerna som är väl tilltagna och inger en känsla av välkomnande. I övrigt tyckte 
man att det finns gott om WC och att färg- och materialval var väl genomtänkt. Viloplatserna för 
barnen är bra, både de inomhus i ljudisolerade rum samt utomhus.  

Synpunkter som rektorer med personal hade som var mindre bra var att ljudnivån i ”torget” 
ibland tenderade att blir för hög. Man vill också ha möjlighet att dela av ”torget” för att kunna 
dela upp barngrupperna i mindre grupper och ha olika aktiviteter. Andra förbättringspunkter var 
bättre solavskärmning inomhus samt över sandlådor. Det saknades också möjligheten att ställa 
upp dörrarna vid entréerna och en önskan om att få bredare dörrar vid förråden framfördes. En 
annan synpunkt på förbättring var att elkontakter som placerats vid golvet flyttas högre upp för 
att undvika olyckor. 

Även på Fastighetsavdelningen gjordes utvärderingar av Kalmarförskolan. De positiva saker som 
framkom var att man bör spara tid och pengar i projekteringsfasen när man återanvänder redan 
färdiga konsulthandlingar och förenklar projektet med en färdig planlösning att utgå ifrån i 
kommande byggprojekt. Man känner sig nöjd med materialval som håller god kvalité och är 
genomtänkta underhållsmässigt till exempel tegelfasader och öländsk kalksten. En annan positiv 
synpunkt är energiförbrukningen som i snitt ligger på 85 kWh/m² inklusive värme och 
fastighetsel.  

Saker att förbättra till kommande projekt av liknande slag enligt Fastighetsavdelningen är bland 
annat planlösningen, man tycker att personalens yta i förhållande till barnytan kan vara för stora 
och att de tillkommande verksamhetsanpassningar som gjorts både fördyrar och förlänger 
projekteringsfasen. När det gäller utemiljöer anser man att de är väl påkostade och inte 
kostnadseffektiva ut driftssynpunkt och bland annat finns det smala gångar som försvårar 
rengöringen. Vidare vill man att det ska tas större hänsyn till markförhållanden vid planläggning, 
då de det vid byggnationen av förskolan Smedjan tillkom kostnader på cirka 900 000 kronor på 
grund av en höjdskillnad på 3,5 meter inom fastigheten. Till sist vill man öka på byggtiden från 
10 månader till 12 månader. 

Andra synpunkter som har inkommit har talat om en svårighet när det gäller att anpassa en 
byggnad för såväl förskola, skola och äldreomsorg. Detta eftersom verksamheterna är så pass 
olika och således kommer att behöva olika typer av byggnad och utemiljö och att 
projektgruppen varit lite väl optimistiska i sina ambitioner att kunna byta verksamhet med 
minimerade ombyggnadskostnader.  
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Slutsats 
 

Min uppfattning är att Kalmar kommun har lyckats bra med arbetet att ta fram en förskola som 
är hållbar och modern när det gället miljötänk och energianvändning samt pedagogiskt riktig. När 
det gäller de flexibla lösningarna i byggnaderna och att de med låga kostnader ska kunna byggas 
om till andra verksamheter såsom skola och äldreomsorg, känner jag att min kunskap inte räcker 
till. Frågan om modellen är kostnadseffektiv vid ändring av verksamhet kan i dagsläget inte 
besvaras, utan får lösas i samband med att en ombyggnation blir verklighet. 
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