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Sammanfattning 
I och med att städerna blir tätare, befolkningsmängden ökar och byggtakten idag för grundskolor är 
lågt kommer allt fler elever att behöva skolplatser som inte finns ännu. Idag är tillfälliga modulhus en 
lösning på skolbristen, men risken är att dessa tillfälliga modulhus används under en längre tid än 
planerad p.g.a bristen på planering av permanenta skollokaler. Ett problem som de befintliga 
grundskolorna i framförallt innerstäderna har idag är en begränsad markyta för skolgård.  

Målet med detta arbete är att utforma en permanent grundskola som ska fungera i en innerstadsmiljö 
och som trots sin begränsade tomtyta ska kunna uppnå det rekommenderade nyckeltalet för lekyta 
utomhus per elev. För att utforma en sådan grundskola genomfördes utredningar i form av 
litteraturstudier, webbsökningar, personliga intervjuer och studiebesök på olika grundskolor. 
Intervjuerna utfördes på plats med sakkunniga inom planering av grundskolor, med pedagoger på en 
grundskola samt med erfarna arkitekter och konstruktörer som har hög kompetens inom skolor. 
Utifrån utredningarna utformades en grundskola som fungerar i en innerstadsmiljö.  

Grundskolan utformades med hänsyn till internt och externt buller samt har en flexibel utformning för 
att kunna anpassas till tomter med olika förutsättningar. Byggnaden har en begränsad tomtyta som 
erbjuder tillräckligt med lekytor för eleverna i form av balkonger, takterrass samt lekgård på marken 
under en del av byggnaden som står på pelare. Vi tror att denna lösning på en grundskola kan på långt 
sikt vara en bra början till att minska bristen på elevplatser. 
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Abstract 
 
As cities become denser, population increases and the build rate today for elementary schools is low, 
more and more students will need a place in schools that are not yet built. Today, temporary modules 
are a solution to the school shortage, these modules come with the risk of being used for a longer 
periods than was planned due to the lack in planning for permanent schools. At the same time already 
existing elementary schools, in particular, the inner cities ones face another problem, that of a limited 
playground. 

The aim of this work is to design a permanent elementary school that will fit in an inner city 
environment and, despite its limited amount of space, will be able to achieve the recommended key 
figures for playgrounds outdoors. In order to design such a primary school, investigations were carried 
out in the form of literature studies, web searches, personal interviews and personal visits at various 
elementary schools. The interviews were conducted in person with specialists in the planning of 
elementary schools, with primary school teachers and with experienced architects and constructors 
with substantial knowledge in their fields. Based on the investigations, a primary school was 
developed which works in an inner city environment. 

The elementary school was designed with regard to internal and external noise and has a flexible 
design to be adapted to sites with different conditions. The building has a limited space that offers 
enough playgrounds for the students in the form of balconies, roof terrace and a playground in the 
ground floor beneath a part of the building standing on pillars. We believe that this solution to a 
primary school can in the long run be a good start for reducing the shortcomings of schools facing our 
society. 
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Förord 
Detta examensarbete är en del av högskoleingenjörsprogrammet Byggteknik och design (180 hp) med 
inriktning inom Arkitektur för byggnadsingenjörer på Kungliga Tekniska högskolan. Arbetet omfattar 
15 hp, genomfördes under en tidsperiod på 10 veckor och gick ut på att utforma en ny grundskola som 
ska fungera i en innerstadsmiljö. 

Först och främst vill vi börja med att tacka Cedervall Arkitekter som välkomnade oss och gjorde detta 
examensarbete möjligt. Vi vill tacka vår handledare Lars Lindstaf som har väglett oss under hela 
arbetets gång och Stanislaw Rejment som har hjälpt oss med konstruktionstekniska delen av arbetet. 

Tack till Hando Kask från Kask Arkitekter och Jacob Bellander från Bellander Arkitektur som 
besvarade våra intervjufrågor kring bullerproblem. Framförallt tack till pedagogerna Rimus Kourieh 
och pedagog anonym som tog sin tid att svara på våra intervjufrågor kring bullerproblem i skolor. 
Även tack till akustikern Lennart Nilsson från Projektengagemang Teknik och Arkitektur som svarade 
på våra frågor kring byggnadens akustik och inspirerade oss med nya idéer. Slutligen vill vi tacka vår 
lärare Zeev Bohbot som har varit vägledande under arbetsprocessen och gett oss kunskaper som är till 
grund för detta examensarbete. 

 

Stockholm juni 2018 

Aleksandra Asmar & Aynur Toygur  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ordförklaringar 
BBR - Boverkets byggregler 

PBL - Plan - och Bygglagen 

ÄTA-arbete - Förkortningen står för ändringar, tillägg och avgående. Det är ett speciellt typ av arbete 
som inte tecknas vid projektstart. 

Pedagog - Person som undervisar pedagogiskt för att underlätta inlärningen hos personen som blir 
undervisad. 

Hemvist - Ett gemensamt namn för avdelning med lärosalar, grupprum, allrum, kapprum och 
pedagogernas rum.  

Friyta - Den yta som elever har tillgång till vid utomhusvistelse.  

BYA - Byggnadsarea, area på marken som tas av byggnaden. 

OPA - Öppenarea, area av en del av byggnaden som inte avgränsas med väggar.  

BTA - Bruttoarea, sammanlagda arean av alla våningsplan som omsluts av byggnadens klimatskal. 

LOA - Lokalarea, area för ytor som används för annat än boende, drift för byggnad eller allmän 
kommunikation.  
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1. Inledning 
1.1. Bakgrund  
I dagens samhälle prioriteras frågor kring grundskolor högt från politisk håll. En grundskola är 
grunden till allas framtid och har störst betydelse för elevernas fortsatta skolgång. Idag finns det 
många bra grundskolor i Sverige, men det som bekymrar elever, föräldrar och lärare som mest är 
utvecklingen av grundskolan. Den obligatoriska grundskolan är till för att eleverna ska vara väl 
förberedda inför framtiden, uppleva en tryggsam vardag och skapa sina första vänskapsrelationer. 
Detta är viktigt eftersom välgrundade kunskaper tas med vidare till gymnasieskolan, högskole - och 
universitetsutbildning samt slutligen ut på arbetslivet.  

Enligt statistik baserat på befolkningsprognos från SCB kommer befolkningsmängden att öka med ca 
två miljoner under de kommande 20 åren. Detta medför att kvaliteten på grundskoleutbildningen 
försämras i takt med att bristen på skolor ökar (Skanska, 2016). 

Till följd av en omfattande invandring de 
senaste åren kommer antalet elever i 
grundskoleklasser att öka. Parallellt med 
detta blir städerna tätare och byggtakten 
för nya grundskolor har varit väldigt låg 
på senaste tiden. Antalet barn i 
grundskolor beräknas öka med 20 % 
fram till år 2025, vilket betyder att 
många fler elever än idag kommer att 
behöva skolplatser som inte finns ännu 
(Skanska, 2016).  

Diagram 1. Befolkningsprognos från SCB 
(Källa: Skanska, 2016. 1000 skolor på 10 år ) 

En undersökning visar att två av tre kommuner i Sverige har akut brist på skollokaler (Granestrand, 
2016, 23 juni). Detta hotar kvalitéten på utbildningen då klasserna blir större än vad Skolverket 
rekommenderar och det blir svårare för lärarna att ge varje elev det stöd som de behöver under sin 
utbildningstid. För att alla framtida elever ska få plats i grundskolan måste Sverige bygga 1000 nya 
grundskolor på 10 år fram till 2025, vilket är en stor utmaning. Med detta menas att det redan är klart 
att målet för 1000 nya grundskolor inte kommer att uppnås, men att strävandet efter detta mål kommer 
att fortsätta (Skanska, 2015).  

Ett aktuellt problem med befintliga samt planerade grundskolor i Stockholm är för små skolgårdar. 
Konkurrensen om mark är väldigt hög i vissa kommuner och det ställer till stora problem för att få till 
ytorna vid planering av nya skolor. Det saknas tydliga bestämmelser kring skolgårdar från 
lagstiftningen vilket har lett till att några förskolor och grundskolor i Stockholm saknar skolgård helt 
(Lärarnas tidning, 2015). Varannan grundskola i innerstaden har för liten skolgård. Lilla Adolf 
Fredriks skola är ett exempel på en grundskola som har en av de minsta skolgårdarna i innerstaden 
(Martinsson, 2016, 14 november). Nyckeltal i grundskolan för bruksarea är ca 10 - 14 kvm/elev och 
för lekyta utomhus ca 40 kvm /elev (Boverket och Movium, 2015). Skolorna i Stockholms innerstad 
når nästan aldrig upp till nyckeltalet för lekyta utomhus p.g.a  den begränsade markytan. Skolor som 
byggs idag och som anses har tillräckligt med lekyta utomhus brukar hamna mellan 15-25 kvm/elev, 
men för de flesta skolor blir det oftast lägre än så.  

1 



 

I och med att städerna blir tätare och befolkningsmängden ökar behövs en långsiktig lösning på 
skolbristen. Idag är det vanligt med kortsiktiga lösningar som modulskolor, men dessa kan skapa 
större problem i längden eftersom arbetsmiljön i sådana modulskolor oftast är sämre i förhållande till 
permanenta skolbyggnader. Modulskolor riskeras dessutom att användas under längre tid än planerat 
på grund av bristen på planering av permanenta skollokaler.  

 

1.2 Syfte  

Syftet med detta arbete är att utforma en flexibel grundskola som främjar både elevernas och 
personalens välmående. Den nya grundskolan ska passa in i en tät innerstadsmiljö och trots den 
begränsade tomtytan erbjuda eleverna tillräckligt med lekytor utomhus.  

 

1.3 Frågeställning 

Hur bygger man en grundskola som fungerar i en innerstadsmiljö? 

 

1.4 Mål 

● Utforma en ny grundskola F-6 utifrån vår analys och utredning. 

● Den nya grundskolan ska ha en flexibel utformning för att kunna anpassas till tomter med 
olika förutsättningar.  

● Den nya grundskolan ska utnyttja en liten tomtyta för att kunna passa in i tätbebyggda 
områden.  

● Utforma lärosalar med hänsyn till internt och externt buller för att främja elevernas och 
personalens välmående. 

● Skolbyggnaden ska uppnå det rekommenderade nyckeltalet för lekyta utomhus per elev trots 
den begränsade tomtytan.  

 

1.5 Avgränsningar  

● Ingen geoteknisk undersökning av mark eller grundläggning har gjorts. 

● Inget hänsynstagande till kostnadsanalys. 

● Ingen utformning av skolgård har gjorts, fokus ligger på utformning av skolbyggnaden. 

● Detaljerad planlösning har gjorts på tre av byggnadens sex våningsplan. 
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1.6 Metod  

1.6.1 Litteraturstudie 

Väsentliga delar från BBR samt PBL har använts före - och under arbetets gång. Fakta från 
Skolverket, dess artiklar och utskrifter har använts som underlag för regler kring grundskolor. Även 
olika böcker om rapportskrivning och arkitektur har studerats.  

 

1.6.2 Webbsökningar 

Trovärdiga webbsidor samt intressanta undersökningar som berör aktuella ämnet har studerats för att 
samla kunskap om grundskolor. 

 

1.6.3 Personliga intervjuer 

Intervjuer har gjorts på plats med pedagoger på grundskolor samt med sakkunniga inom planering av 
skolor. Även samtal med erfarna arkitekter och konstruktörer har gjorts på plats för att få vägledning.  

 

1.6.4 Studiebesök 

Studiebesök på olika grundskolor har gjorts för att studera inomhus - och utomhusmiljön i befintliga 
skolor. Detta för att få djupare förståelse för lärarnas arbetsmiljö och elevernas studiemiljö.  

 

1.6.5 Projekteringsverktyg 

För att utforma en ny grundskola har projekteringsverktygen AutoCAD 2015 och Revit 2017 använts. 
Under planeringsprocessen skissades grundskolan både för hand och på SketchUp. 
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2. Teoretisk referensram 

2.1 Regelverk  

Utformning av grundskolan samt dess tekniska egenskaper styrs av regelverk som finns i Miljöbalken, 
PBL samt BBR. De krav som står i dessa regelverk är minimikrav och gäller både projekt vid 
nybyggnation, ombyggnad samt vid ÄTA-arbeten. Övriga regelverk som påverkar grundskolans 
utformning och tekniska egenskaper är skrifter från Skolverket, skollagen samt grundskolans läroplan. 

 

2.2 Fördjupningskurser 

Författarna till detta examensarbete läser högskoleingenjörsprogrammet inom Byggteknik och Design 
180 hp och inriktade sig inom Arkitektur för byggnadsingenjörer. Utöver grundläggande kurser inom 
byggteknik har även kurser som berör gestaltning av byggnader studerats.  

De kurser som har studerats under hela utbildningen och som berör detta område är: 
 
AF1710 Byggteknik 1, husbyggnad och design 7,5 p 
Denna kurs erbjöd översiktliga kunskaper inom husbyggnadsteknik. Här fick studenterna lära sig att 
använda AutoCAD 2015 för att skapa detaljritningar av en byggnad. I detta examensarbete användes 
samma datorprogram för att skapa detaljritningar för grundskolan.  
 
AF1730 Building Information Modeling 7,5 hp 
I denna kurs fick studenterna lära sig att använda modelleringsprogrammet Revit 2017. Kursen gick ut 
på att modellera en villa och har varit till stor nytta eftersom samma modelleringsprogram användes 
som projekteringsverktyg i detta examensarbete.  
 
HS1009 Samhällsplanering 7,5 hp 
Denna kurs erbjöd grundläggande kunskaper inom stadsplanering, stadskartor samt situationsplan. 
Dessa kunskaper har varit till nytta för examensarbetet då ett val av en tomt gjordes för placering av 
grundskolan.  
 
HS1001 Konstruktion och design 7,5 hp 
Denna kurs var väldigt lärorik eftersom den erbjöd möjligheten att sammanbinda grundläggande 
kunskaper inom konstruktionsteknik samt utformning. Efter kursen erhålls bättre förståelse för 
tillgänglighetskraven samt sambandet mellan byggnadens stomme, material och form.  
 
AF1716 Arkitektur, byggnadstekniken 7,5 hp 
I den här kursen gjordes förslagshandlingar till systemhandlingar, vilket har varit till stor nytta för 
examensarbetet. Efter denna kurs erhålls bättre förståelse för akustiska och brandtekniska frågor samt 
hur det ska användas i projektet.  

AF1728 Skissprocessen, ljusdesign och akustik, 7,5 hp 
I denna kurs skapades en byggnad utifrån en egen idé. Kursen gick ut på att skissa fram idén och 
därefter modellera den utifrån ett lokalprogram. Skapandet från idé till skiss/modell är en process som 
även har använts i detta examensarbete. Kursen avslutades med en lärorik studieresa i Berlin som gav 
mycket inspiration ur en arkitektonisk synvinkel.  
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2.3 Personliga erfarenheter 

Författarna till detta examensarbete har olika erfarenheter från grundskolor, både grundskolor i 
Sverige och utomlands. Utifrån en jämförelse och reflektion över behoven hos eleverna i de olika 
formerna av grundskolor används kunskapen som bas för gestaltningsidén. 
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3. Teoretisk bakgrund 

3.1 Den svenska grundskolan  
Rätten till kostnadsfri grundskola är en självklarhet i dagens Sverige, men så har det inte alltid varit. 
Genom att utreda grundskolans historia fås bättre förståelse för kampen för att alla barn oavsett status, 
kön och bakgrund skulle ha rätt till en grundläggande utbildning.  

Idag är den svenska grundskolan en obligatorisk nioårig utbildning för alla barn som har fyllt sju år. 
Grundskolan är där för att forma och vägleda barnen i dess utvecklingsålder samt ge en hel del 
grunder i hur de kommer att bli som vuxna (Skolverket, 2017). 
 

3.2 Grundskolans framväxt 
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4. Nulägesbeskrivning 

4.1 Grundskolan idag 
Grundskolan är en elementär samhällsfunktion där unga såsom vuxna engagerar sig. Samhället är till 
stor del beroende av att skolsystemet ska fungera bra för att ungdomar ska få goda förutsättningar för 
att vara goda och produktiva samhällsmedborgare.  
 

 
Under det aktuella läsåret 
2017/18 går över 1 050 000 
elever i landets 4831 grundskolor, 
vilket är en kraftig ökning med 
drygt 26 000 elever från tidigare 
läsåret. Dessa grundskolor är 
fördelade i kommunala, 
fristående, internationella och 
sameskoleenheter. Majoriteten av 
alla grundskoleelever, ca 85 %, 
går i en av de 3990 kommunala 
grundskolor (Skolverket, 2018).  
 
 

Diagram 2. Antal skolor/skolenheter totalt samt antal fristående, läsåren 1974/75 - 2017/18 (Källa: Skolverket, 
2018. PM - Elever och skolenheter i grundskolan läsåret 2017/2018 ) 
 

Tillsammans i grundskolor och gymnasieskolor jobbar drygt 100 000 tjänstgörande 
lärare och det går i snitt 12 elever per lärare. Kommunala skolor har i regel 
något högre lärartäthet än fristående skolor. Resultatmässigt så har det genomsnittliga meritvärdet 
sjunkit för andra läsåret i rad. Den avgörande faktorn för elevernas resultat är föräldrarnas 
utbildningsnivå, då skillnad i meritpoäng hos elever vars föräldrar har högst grundskoleutbildning och 
hos elever vars minst en av föräldrarna har högskoleutbildning kan vara dubbelt (Skolverket, 2018). 

 

Den aktuella omfattande invandringen och högt      
barnafödande är några av de främsta orsakerna       
till kraftigt ökande av antalet barn i förskolor        
och grundskolor. Därutöver måste det nämnas      
att byggtakten av nya skolor för nuvarande är        
väldigt låg och att många skollokaler över hela        
landet är i renoveringsbehov (Skanska, 2016).  

 

De flesta skolbyggnader och lokaler som används idag byggdes under 1960 - och 70-talet, det vill 
säga under miljonprogrammet. Dessa skolor behöver renoveras eftersom de i många fall inte är 
tillräckligt utrustade och därmed svåra att anpassa till dagens undervisningsbehov (Skanska, 2016).  
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Det uppskattas att över 60 % av landets kommuner har akut brist på skollokaler och att över de 
närmaste tre åren förväntas den siffran stiga till över 80 %. Konsekvenserna som detta problem 
medför är att klasserna bli allt större och det blir fler elever per lärare än vad som rekommenderas av 
Skolverket. På grund av brist på klassrum flyttas undervisningar till tillfälliga baracker och andra 
lokaler som inte är ordentligt utrustade (Granestrand, 2016, 23 juni). Då lokalerna inte är tillräckligt 
utrustade försämras elevernas utbildningskvalité (Skanska, 2016).  

Numera börjar även heldagsomsorg diskuteras allt mer för grundskoleelever. Tanken är att optimera 
resursutnyttjande genom att inte låta skollokaler stå tomma efter att lektionerna är slut och skapa fler 
möjligheter för vad skollokaler kan användas till (Skolverket, 2018). 

 

4.2 Grundskolans uppdrag 

Enligt skollagen kapitel 10 gällande grundskolor: 

“Grundskolan ska ge eleverna kunskaper och värden och utveckla elevernas förmåga att tillägna sig 
dessa. 

Utbildningen ska utformas så att den bidrar till personlig utveckling samt förbereder eleverna för 
aktiva livsval och ligger till grund för fortsatt utbildning. 

Utbildningen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt 
deltagande i samhällslivet.” (SFS 2010:800. 10 kap. 2 §) 

Läroplanen beskriver grundskolans uppdrag på följande sätt:  

Grundskolan ska tillsammans med familjerna uppfostra eleverna, bidra till att de får nya kunskaper 
och se till att de utvecklar sin aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarstagande egenskaper. För 
eleverna ska grundskolan känneteckna en trygg och omsorgsfull plats. Huvudsakliga syftet med en 
grundskoleutbildning är att eleverna ska ta med sig kulturella traditioner, språk och kunskaper vidare 
till kommande generationer. 

Grundskolans uppdrag är att förbereda eleverna inför samhället genom grundläggande kunskaper 
inom det mest väsentliga och eleverna kommer på så sätt få en bra start i det komplexa verkligheten. 
Eleverna kommer att lära sig att ta emot mycket information på kort tid, vara kritisk vid granskning av 
fakta och få djupare förståelse för följderna av detta.  

Arbete som går ut på att skapa och leka är viktiga i den pedagogiska lärandeformen, speciellt under de 
första skolåren för att eleverna ska ha kul samtidigt som de får nya kunskaper. Det måste även finnas 
fysiska aktiviteter under hela den tiden som eleverna vistas i skolan. Det är också viktigt att eleverna 
under sin utbildningstid får uttrycka sig på olika sätt, med detta menas drama, rytmik, dans, skapande 
av bild och text. Genom att få chansen att prova på olika erfarenheter kommer eleverna utveckla sin 
förmåga att skapa något nytt själv. 

En av dem viktigaste uppdragen som grundskolan har är att sätta fart i elevernas nyfikenhet och 
självsäkerhet för att därmed förbättra deras problemlösningsförmåga. Varje elev ska få chansen att 
utveckla sitt ansvarstagande genom att både arbeta självständigt samt i grupp. 

Eleverna ska utveckla sin digitala kompetens och förstå hur de med sina kunskaper inom det kan bidra 
till utveckling av samhället. Digital teknik ska behandlas kritiskt för att få förståelse av osäkerheterna 
och därmed följderna av dessa. Eleverna ska få kunskaper inom digital teknik för att i framtiden kunna 
utveckla tekniken med ett entreprenörstänkande.  
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Grundskolan ska förbereda varje individ inför ett entreprenörstänkande. Under lektionerna ska 
eleverna få tänka ur olika perspektiv för att utveckla sin förståelse för ett visst område. Av ett 
historiskt tänkande utvecklar exempelvis eleverna förmågan att reflektera tillbaka och ta lärdom utav 
det inför framtida handlingar samt att tänka dynamiskt.  
 
Genom ett miljötänkande får eleverna bättre förståelse för miljökonsekvenser och utvecklar sin 
förmåga att påverka miljöfrågor. Eleverna ökar förståelsen för hur människans levnadssätt kan 
anpassas för ett framtida hållbar samhälle.  
 
Ett internationellt tänkande lär eleverna att se saker med ett globalt perspektiv och förbereder varje 
individ inför ett samhälle som är beroende av andra nationer. Detta kommer medföra att eleverna får 
djupare förståelse för det mångkulturella samhället vi har idag.  

Av ett etiskt tänkande utvecklar eleverna förmågan att göra tolkningar ur olika personliga 
inställningar. Undervisningarna på skolan ska helt enkelt ge eleverna överblick av hur dagens 
samhälle fungerar och hur varje individ kan bidra till ett framtida hållbar samhälle (Skolverket, 2017). 

 

4.3 Vistelsetid 

Skolverket skriver läroplaner, kursplaner och ämnesplaner för att styra undervisningen i grundskolor. 
Utöver det redovisas även allmänna råd som stöd på hur skolor bör tillämpa förordningar och 
föreskrifter. Dessa allmänna råd handlar om hur planering och genomförande av undervisningen bör 
ske i varje grundskola och sedan är det upp till skolan att planera en fungerande schema för alla i 
skolan (Skolverket, 2011). 

Det är viktigt att säga att skolan och vårdnadshavarna gemensamt ansvarar för elevens skolgång samt 
att varje elev ska ta personligt ansvar för sina studier och skolmiljön. Skolverket menar att alla som 
arbetar i skolan ska samarbeta med föräldrarna, det vill säga lärarna ska informera föräldrarna ständigt 
om elevens trivsel och kunskapsutveckling samt ta hänsyn till den enskilda elevens personliga 
situation. Detta för att frambringa de bästa förutsättningarna för elevernas utveckling och lärande 
(Skolverket, 2017). 

 

4.4 Klasser 

Svenska grundskolor har i genomsnitt 19 elever per klass. Antalet elever i varje klass varierar 
någorlunda från kommun till kommun, men som lägst kan det vara 13 elever i en klass och som högst 
22. Antalet elever kan även skilja med avseende på om skolan är kommunal eller fristående. I skolor 
ägda av kommunen ska det vara 19 elever per klass i genomsnitt, men i fristående skolor är det 16 
elever. Sedan 2008 har storleken på klasserna i genomsnitt ökat med två elever. Klasserna har växt 
framförallt i lågstadiet där antalet elever har ökat med tre elever sedan 2008 (Skolverket, 2014).  

 

4.5 Finansiering  

Kommunala grundskolor finansieras till största del av kommunerna, det vill säga av skattemedel. Ca 
70 % av intäkterna som grundskolan får från kommunerna är skatten som alla invånare i Sverige 
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betalar. Utöver det får skolorna också sina intäkter utifrån att föräldrar bekostar för att lämna sina barn 
i fritidshem och förskolor (Sveriges Kommuner och Landsting, 2017). 

När en friskola har uppfyllt alla krav enligt Skolverket och blivit godkänt måste elevernas 
hemkommuner bekosta ett bidrag som är ungefär lika stor som för en grundskola. Friskolor styrs alltså 
inte av staten men finansieras till största del av kommunerna, till skillnad från privatägda skolor som 
endast finansieras av avgifter (Bornsfriskola, 2018).  
 

4.6 Regler inom kommuner 

Här sammanfattas några särskilda råd från miljöförvaltningen som bör följas för att grundskolan ska 
kunna uppfylla lagkraven. Dessa råd kan skilja sig lite beroende på kommun, men lagkraven ska 
uppfyllas i alla kommuner. Råden som redogörs i miljöförvaltningen ska vara vägledande och har som 
syfte att alla byggnader ska uppnå en tillräcklig god nivå av miljö - och hälsoskydd. 

Råd och krav som redovisas nedan är hämtad från miljöförvaltningen och brandskyddsföreningen. 

 

4.6.1 Lokalisering 

I miljöbalken redovisas krav på att välja så bra plats som möjligt vid bestämning  av en grundskolas 
läge. Det är verksamhetsutövarens uppgift att se till att grundskolan lokaliseras på bästa möjliga sätt 
och att alla kraven uppfylls (Malmö stad, miljöförvaltningen, 2013).  
 

4.6.2 Lokalyta  

Enligt krav i miljöbalken ska människors hälsa och miljön skyddas mot skador och annat 
missförhållande. Det är verksamhetsutövaren som har ansvar över att eleverna är skyddade och mår 
bra under sin skoltid. 

I en grundskola är det viktigt att eleverna, framförallt de yngre, har tillräckligt med utrymme för att 
röra sig utan att känna sig begränsade. Tillhandahålls inte dessa utrymmen är konsekvenserna hög 
ljudnivå, dålig luft och ökad smittrisk. Ur en hälsosynpunkt är det därför viktigt att vistelseutrymmen 
inte är trånga.  

Miljöförvaltningens råd är att ett klassrum som rymmer 30 elever ska ha en yta på 65 m2 samt en 
rumshöjd på minst 2,7 m för att behålla god luftkvalitet och ljudmiljö. Vid ingången till entrén ska det 
finnas avtorkningsmatta för att smuts inte tas med in i klassrummen. För att hålla hygienen på en god 
nivå ska köket placeras på sådant sätt att det inte behövs gå igenom den för att komma till ett visst 
rum. Utrymmen med torkskåp för att torka våta kläder ska avskiljas från övriga rum (Malmö stad, 
miljöförvaltningen, 2013). 
 

4.6.3 Ljusinsläpp 

Enligt miljöförvaltningens råd ska tillräckligt med dagsljus in i klassrummen där eleverna befinner sig 
under lång tid för att eleverna ska må bra och kunna koncentrera sig. I varje klassrum ska totala arean 
av fönstren vara minst 10 % av golvytan och alla fönster ska placeras med hänsyn till att eleverna ska 
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kunna titta ut när de sitter på lektionen. Det är inte lämpligt att ha klassrum i en källarlokal eftersom 
klassrummen får väldigt lite ljusinsläpp (Malmö stad, miljöförvaltningen, 2013). 

 

4.6.4 Ventilation och temperatur 

Enligt lag ska elevernas  hälsa inte besväras av inomhusmiljön. Rummens ventilationssystem ska vara 
lämplig för en grundskola och gå igenom kontroller regelbundet för att uppnå bästa möjliga 
inomhuskvalité. Det är fastighetsägarens skyldighet att se till att ventilationssystemen fungerar som 
det ska genom att skicka en besiktningsman till platsen. 

De råd som miljöförvaltningen ger är att tilluften i klassrummen ska värmas upp under kalla perioder 
för att undvika drag. Inga sittplatser ska vara placerade framför ventilationsdon för att eleverna inte 
ska påverkas av drag. Inomhustemperaturen i klassrummen ska ligga mellan 20 till 23˚C samt golvets 
yttemperatur mellan 20 till 26˚C (Malmö stad, miljöförvaltningen, 2013). 
 

4.6.5 Akustik 

Enligt miljöförvaltningens råd ska skollokaler förses med akustikdämpande utrustningar, framförallt i 
klassrum och matsal. Om en grundskola ska byggas på nytt ska det göras enligt Svensk standard. 
Under grundskolans planeringsskede ska klassrum och övriga lokaler placeras avskilt från musiksalen, 
med tanke på störande ljud och vibrationer från musiksalen (Malmö stad, miljöförvaltningen, 2013). 
 

4.6.6 Brandsäkerhet 

Den största brandfaran i skolor är anlagda bränder. Förutom dessa hanteras ofta högre brandrisk i salar 
för hemkunskap och slöjd. För bra brandsäkerhet behöver en skola ha en väl fungerande miljö. Hos 
yngre elever ligger problemet oftast i att de inte förstår vilka brandrisker det finns omkring dem. Den 
ansvariga personen för brandskydd i en skola är rektorn, men det är ytterst viktigt att alla medarbetare 
också har kunskap kring det och tar ansvar. Samtliga skolpersonal bör kunna hantera en brandsläckare 
och ha utbildning inom utrymningsplanen. Samtliga elever bör känna till alla utrymningsvägar och 
återsamlingsplatser. Utrymningsövningar bör ske med jämna mellanrum där både personal och elever 
deltar. Alla väggar rekommenderas enligt brandskyddsföreningen utföras i brandklass EI60 och alla 
hemvister rekommenderas vara egna brandceller för ökad säkerhet (Brandskyddsförening, 
Brandsäkerhet i skolan, 2017).  

 

4.6.7 Köket 

Enligt lag ska varje köksutrymme användas för: 

-          Varumottagning 
-          Omklädningsrum för personal 
-          Personaltoalett 
-          Städutrymme 
-          Förrådsutrymme 
-          Diskutrymme 
-          Beredningsutrymme för kyl, frys, spis, ugn mm. 
-          Handtvättställ 
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-          Avfallsutrymme 

(Malmö stad, miljöförvaltningen, 2013). 

 

4.6.8 Hygienutrymme 

Miljöförvaltningens råd är att det ska finnas lagom antal toaletter, en per påbörjat 15-tal elever, och en 
av dem ska vara personaltoalett. Eventuella kökspersonal ska också ha en egen separat toalett. Det ska 
finnas utrymme för städförråd där städutrustningar ska bevaras och där ska det även finnas tillgång till 
tvättställ med varmt vatten. Tvättmaskiner får varken placeras i kök eller städutrymme av hygieniska 
skäl. 

I skolsköterskans rum ska kranvatten och tvättställ vara tillgängligt. En rekommendation är att 
sköterskan och vilorummet har separata toaletter. I idrottshallen ska det finnas tillräckligt många 
duschar för att undvika bildning av kö och varje omklädningsrum ska utrustas med toalett (Malmö 
stad, miljöförvaltningen, 2013). 

 

4.7 Buller  

Ljud som är störande och som människan inte vill uppleva kallas för buller. En hög nivå av buller kan 
vara farligt och leda till hörselskador. Bullernivån upplevs annorlunda hos varje individ beroende på 
individens sinnestillstånd. Om en person har en hörselskada, är stressad eller trött kan vissa typer av 
ljud vara mer påfrestande än för en person som inte har några skador alls. Det som är buller för en 
person behöver inte vara för en annan. Människan kan även uppleva en viss ljud som buller under 
speciella omständigheter och uppleva det helt normalt under annorlunda omständigheter. Buller kan 
vara allt ifrån störande ljud från biltrafiken till en surrande mygga på natten (Prevent, 2016) 

Det är inte lätt att undvika buller i vardagen då vissa typer av ljud inte går att avskärma. Ljud från 
ventilation är ett exempel på en ljudtyp som går att stänga av, däremot människans röst vid 
kommunikation eller ljud från trafikbuller går inte att hantera på samma sätt. 

Bästa sättet att åtgärda bullerproblemet på exempelvis en arbetsplats är att ta hänsyn till det redan i ett 
tidigt skede, det vill säga vid en ombyggnad eller nybyggnad av arbetsplatsen (Prevent, 2016). 

 

4.7.1 Ljudmiljön i grundskolan  
Det är viktigt med bra akustik i 
skolor eftersom förutsättningarna 
för elevernas inlärning försämras i 
samband med dålig ljudnivå. I en 
skolmiljö med bra ljudnivå ska 
elever och lärare inte behöva 
anstränga sig för att tolka och förstå 
varandra (Hörsellinjen, 2018).  
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4.7.2 Bullers påverkan på inlärningsförmågan  
I skolor är det vanligt att ljudnivån ligger i genomsnitt på 70 dB. Höga ljudnivåer försvårar 
kommunikationen mellan elever och pedagoger samt leder till försämrad inlärning hos eleverna. I en 
undervisningssal med dåliga ljudförhållanden kan arbetsminnet hos eleverna försämras eftersom  de 
måste använda arbetsminnet för att höra och förstå. På grund av detta kan eleverna inte tolka 
budskapet från undervisningen och därmed inte lagra det på minnet. Buller från exempelvis fläkt eller 
andras prat är tillräckligt för att elevernas inlärningsförmåga försämras. Allt detta leder slutligen till 
att eleverna och lärarna pratar med en högre ton för att höras och en hög ljudnivå leder till trötthet 
samt koncentrationsbrist (Hörsellinjen, 2018). 

 

Påverkan av dålig ljudmiljö i skolan: 

● En del av arbetsminnet 
måste användas för att 
tolka vad läraren säger. 

● Ökad svårighet att 
komma ihåg och bearbeta 
kunskap. 

● Ökad svårighet för 
delaktighet i 
diskussioner. 

● Försämring av elevernas 
språkutveckling. 
(Hörsellinjen, 2018) 
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5. Genomförande 

5.1 Kontakt med företag och arkitekter 

Under förarbetet har ett samarbete med Cedervall Arkitekter AB upprättats och Lars Lindstaf från 
ovan nämna arkitektbyrå fastställdes som akademisk handledare. Cedervall Arkitekter AB har stor 
erfarenhet gällande projektering av grundskolor och har därför varit till stor nytta för detta projekt. 
Handledningstillfällen har varit vägledande och givande då Lindstaf har hög kompetens inom 
planering och gestaltning av skolor. 

Utöver detta har samtal utförts med Jacob Bellander från Bellander Arkitektur AB och Hando Kask 
från Kask Arkitekter AB för att få vägledning, inspiration samt nya synpunkter. Gällande byggnadens 
konstruktion utfördes samtal med två erfarna konstruktörer, Peter Eklund (KTH) och Stanislaw 
Rejment (Cedervall Arkitekter AB).  

 

5.2 Platsbesök på befintliga grundskolor  

Under arbetets gång har platsbesök gjorts på fem olika grundskolor: Brunnsängskolan i Södertälje, 
Blombackaskolan i Södertälje, Vällingbyskolan i Bromma, Borgskolan i Hallunda och Katarina Södra 
skola i Stockholm.  

Under platsbesöken betraktades både inomhus - och utomhusmiljön av skolan. I fallet med 
Vällingbyskolan betraktades endast utomhusmiljön då inträde till skolan inte var möjligt. Under 
besöken låg fokus på grundskolans utformning, fönsterplacering, materialval för fasader, konstruktion 
samt planlösning. Skolorna skilde sig markant från varandra, grundskolans styrkor och svagheter 
dokumenterades för att sedan användas som bas vi planering av en ny grundskola med nya idéer och 
inspiration från platsbesöken. 

 

5.3 Intervjuer med pedagoger och akustiker 

I samband med besöket på Brunnsängskolan i Södertälje utfördes intervju med två pedagoger. Under 
intervjun diskuterades framförallt frågor kring buller och hur det upplevs som ett aktuellt problem av 
elever och personal.Vid besök av de andra grundskolorna gjordes inga intervjuer p.g.a tidsbrist hos 
personalen.  

Intervju med akustikern Lennart Nilsson (Projektengagemang Teknik och Akustik) gjordes utefter 
rekommendation av handledaren. Under intervjun diskuterades frågor kring akustik, både allmänt och 
endast för skolmiljöer.  

Intervjufrågorna med antecknade svar finns sammanfattade under bilagor. 
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5.4 Litteraturstudie  

Dispositionen och struktur på rapporten har följt den av Backman, J (2016) beskrivna modell. En 
tydlig och lätt att följa struktur som varit till stor hjälp under arbetets gång. Bodin, A m.fl (2017) har 
använts som stöd under projekteringsfasen har använts som stöd under projekteringsfasen för att 
samla information om bland annat tillgänglighetskrav och standardmått på olika typer av objekt. 
Utöver detta har även böcker som behandlar arkitektur och gestaltning använts för att få nya idéer och 
inspiration. Dessutom har olika skrifter från Svensk Standard använts under projekteringsfasen som 
vägledning för byggnadens invändiga och utvändiga mått. 

 

5.5 Lokalprogram 

Planlösningen av den nya grundskolan gjordes utifrån ett lokalprogram för en grundskola F-6 med 
maximalt 420 elever och 40 personal. Lokalprogram har tagits fram av Cedervall Arkitekter AB inför 
ett eget projekt. För att underlätta planeringen av grundskolans planlösning delades lokalprogrammet 
in i elva olika lokalgrupper där varje lokalgrupp är en unik enhet.  

Utöver detta lokalprogram har även andra befintliga planlösningar på grundskolor studerats för 
inspiration.  

Lista över de elva lokalgrupperna med sina tillhörande rum finns sammanfattade under bilagor. 

 

5.6 Skisser 

Under skissprocessen utfördes olika skisser på grundskolan både för hand samt på SketchUp. Detta 
gjordes för att klargöra styrkorna och svagheterna med varje individuell skiss för att sedan avgöra 
vilken form som är lämpligast att vidareutveckla. Genom att analysera och jämföra fyra olika typer av 
skisser uteslutades tre skisser som visade sig vara bristfälliga. Därefter vidareutvecklades den utvalda 
skissen på modelleringsprogrammet Revit 2017. Konstruktionsdetaljerna projekterades i 
projekteringsverkyget AutoCAD 2015.  
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6. Resultat och analys 

6.1 Utgångspunkter  

Grundskolan har utformats utifrån utredningar av olika svenska grundskolor genom platsbesök, 
intervjuer med sakkunniga och med pedagoger. Det som styrde utformningen till störst del var det 
erhållna lokalprogrammet från Lars Lindstaf på Cedervall Arkitekter. 

 

6.1.1 Tillgänglighet  

Skolbyggnaden har två trapphus med en hiss i vardera som uppfyller tillgänglighetskraven i BBR. Ena 
trapphuset används av både elever och personal, den andra används endast för varumottagning. Båda 
trapphusen leder upp till terrassen från markplan. Balkongerna går längs byggnadens långsidor och 
nås från hemvisterna samt personalrummen.  

 

6.1.2 Flexibilitet  

Ett av målen för detta examensarbete är att den nya grundskolan ska kunna passa in i olika typer av 
tomter och fungera framförallt i en innerstadsmiljö. Av denna anledning har grundskolan en flexibel 
utformning som gör det möjligt att anpassa byggnaden till tomter med olika förutsättningar. 

 

6.1.3 Akustik 

Grundskolan utformades med hänsyn till buller eftersom det är ett av de främsta faktorerna som 
påverkar elevernas inlärningsförmåga negativt. För att eleverna och personalen ska uppleva bättre 
ljudförhållanden i skolmiljön togs hänsyn till att förebygga buller framförallt mellan hemvister och 
buller från korridorer.  

 

6.1.4 Lekyta 

Ett av problemen för grundskolor i innerstadsmiljön är storleken på skolgården. Tyvärr har vissa 
skolor, framförallt friskolor, inte tillräckligt med lekytor för eleverna på grund av den begränsade 
tomtytan. Av denna anledning utformades grundskolan med hänsyn till detta problem genom att 
utnyttja takterrassen, markytan under byggnaden samt balkongerna på byggnadens långsidor som 
lekyta. På så sätt uppnås den rekommenderade faktorn för lekyta per elev trots en begränsad tomtyta. 
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6.2 Platsanalys 

Tomten som valdes för placering av grundskolan ligger i det planerade Slakthusområdet i 
Johanneshov, söderort inom Stockholms kommun. I dagsläget är området ett renodlat 
verksamhetsområde som är känd för sin belägenhet nära Ericsson Globe och Tele2 Arena. Området 
har ett trivsamt och attraktivt läge som både lockar turister och besökare.  

Det framtida Slakthusområdet är planerad för bebyggelse av bostäder, arbetsplatser, handel, service, 
nya parker och torg. Samtidigt ska området också bevara sin tradition och historia inom gastronomi 
och evenemang. Området kommer att utvecklas successivt och i flera etapper under kommande åren. 
Det är beräknat att Slakthusområdet ska vara helt klar ca år 2030. 

Den närmaste tunnelbanestationen till den valda tomten är Globens tunnelbana som ligger 750 m bort. 
På samma gata som tunnelbanestationen finns även busstationen Slakthuset (Globen) med 
busslinjerna 168 och 195 som ligger 600 m bort från den valda tomten.  Utöver goda 
kommunikationer med kollektivtrafiken finns även Globentorget och Arenatorget tvärs över gatan till 
Globens tunnelbanestation som har stort utbud av mataffärer, klädbutiker och restauranger. 

 

 
Figur 1: Karta över Slakthusområdet, inringad skoltomt (Källa:  Stockholms stad, Stockholm växer, 2017) 
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6.3 Den nya grundskolan 

Efter tio veckors arbete utformades den nya grundskolan utifrån de önskade målen såsom utnyttjande 
av begränsat tomtyta, maximering av lekytor för elever, flexibilitet samt användande av skollokaler 
för idrott, musik och dans efter undervisningstid av externa verksamheter. 

 

Figur 2: Nya grundskolan  

 

6.3.1 Planlösning  

Huvudentré till skolan är tillgänglig från lekgården som befinner sig under byggnaden och som har en 
takhöjd på 7,3 meter. Sekundärentré till skolan ligger i direktanslutning till gatan och används för 
varumottagning. Soprum har en egen dörr i direkt anslutning till gatan. Entrédörr på norrsidan 
används primärt som entré till idrottshallen under kvällstid av externa verksamheter när övriga 
entrédörrar är låsta.  

Totalt finns det tre trapphus i skolbyggnaden. TR1 är huvudtrapphuset som är kopplad till 
huvudentrén. Trappan används av alla elever och har en bredd på 1,8 meter. Personhissen används 
endast av personal vid behov. TR2 är andra entrén för varumottagning som har en varuhiss och en 
trappa med bredden 1,2 meter som även kan användas av elever och personal. TR3 är en brandtrappa 
utomhus och sträcker sig från entréplan upp till våningsplan 4. Brandtrappan uppfyller brandkraven 
för utrymning.  

Lokalgrupper placerades på de olika våningarna utefter deras användningsbehov. På entréplan 
placerades Lokalgrupp 5 för idrott, musik och drama som används av alla årskurser och behöver ha 
direkt koppling till skolgården. Lokalgrupp 10 för vaktmästare och övrigt placerades i anslutning till 
TR2 av praktiska skäl.  

Våningsplan 1 har samma form som nedre planet och här återfinns resterande rum från Lokalgrupp 5 
och 10 samt en del av Lokalgrupp 11 för tekniska utrymmen. Allaktivitetshall kräver dubbel takhöjd 
och tar därför fram våningsplan 1. Dubbelhöjden skapades dessutom ovanför entrén för ökad 
ljusinsläpp och en mer välkomnande känsla. Detaljerad planlösning av entréplan och våningsplan 1 
har skapats och visas längre ned.  
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Figur 3: Förklaring av lokalgrupper 

 

 

Figur 4: Entréplan (ej skalenlig)  

 

 

Figur 5: Våningsplan 1 (ej skalenlig)  
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Våningsplan 2 till 4 har en annorlunda form än de två nedre planen. På våningsplan 2 finns det 
lokalgrupper som används ofta och utav alla elever i skolan. Dessa lokalgrupper är Lokalgrupp 8 för 
administration och personal, Lokalgrupp 9 för skolrestaurang och bibliotek samt Lokalgrupper 3 och 4 
som avser salarna för slöjd, klubb, bild och NO. De längsgående balkongerna på norra och södra sidan 
av byggnaden är 250 kvm stora var. Balkongerna kan nås från varje lokalgrupp och skall användas 
som en förlängning av rummet. För att skapa kontrast mot den enkla rektangulära formen av 
ytterväggar gjordes balkongbjälklagen kurviga. Den kurviga balkongen är som smalast på 2,5 meter 
djup och som bredast på 3,5 meter med symmetrisk upprepade kurvor.  

 

 

Figur 6: Våningsplan 2 (ej skalenlig)  

 

Våningsplan 3 avser två stycken Lokalgrupp 1 för hemvist åk 0-3. Detaljerad planlösning gjordes på 
en av Lokalgrupperna på detta våningsplan. Area av lokalgruppen var styrande vid fördelningen 
eftersom det är den största lokalgruppen som inte fick separeras på olika plan.  

 

 

Figur 7: Våningsplan 3 (ej skalenlig)  
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Våningsplan 4 avser två stycken Lokalgrupp 2 för hemvist åk 4-6, Lokalgrupp 6 för 
specialundervisning, Lokalgrupp 7 för elevvård samt en del av Lokalgruppen 11 för tekniska 
utrymmen. Liksom andra våningsplan har samtliga lokalgrupper direkt tillgång till balkonger.  

 

Figur 8: Våningsplan 4 (ej skalenlig)  

 

Det översta planet avser terrassvåningen med utomhusvistelse. Av lokalgrupperna återfinns en del av 
lokalgrupp 11 för tekniska utrymmen, såsom ett fläktrum och elcentral. TR1 är utökad i ytan och 
skapar en uppvärmd yta på terrassen. Övriga ytor på terrassplanen är helt öppna med möjlighet till 
olika avskärmningar. Förslag på användning av terrassplanen som lekyta utomhus finns i Bilagor 6: 
Kollage - Alternativa lekytor för elever.  

 

Figur 9: Terrassvåning (ej skalenlig)  

 

Detaljerad planlösning gjordes på tre våningsplan; entréplan, våningsplan 1 och våningsplan 3. Första 
två våningsplanen visar planlösning av lokaler för idrott, musik och drama på sådant sätt att de kan 
användas efter undervisningstid av både elever samt externa besökare. Separat ingång under kvällstid 
används endast av externa verksamheter när andra ingångar till skolan är låsta. Dessutom kan de övre 
våningsplanen låsas under kvällstid för att minimera risken för inbrott. Korridor-passage från 
vaktmästarens rum via allaktivitetshallen till TR 1 skapades för en flexibel förflyttning. 
Allaktivitetshall har dimensionen 12 x 18 meter och är öppen upp på grund av den dubbla takhöjden. 
Två ytterdörrar från allaktivitetshallen placeras ifrån varandra av brandsäkerhetsskäl. Expedition på 
15 kvm placeras vid entrédörren. Groventré för alla klasser slås ihop till ett stort rum. Tanken är att 
alla elever ska ta av sig sina skor då övriga våningar ska vara skor-fria. Ett av varje WC och RWC 
placeras vid groventrén. 
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På våningsplan 1 finns det rum för dans och musik samt ett förråd, separerade ifrån allaktivitetshallen 
för bättre akustik. Ett rum på 53 kvm för användning av externa verksamheter lämnas odetaljerad och 
kan innehålla flera mindre rum. Passage på våningsplan 1 är öppet ner mot allaktivitetshallen.  

 

 

Figur 10: Entréplan, detaljerad planlösning (ej skalenlig)  

 

Figur 11: Våningsplan 1, detaljerad planlösning (ej skalenlig)  
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Detaljerad planlösning av Lokalgrupp 1 på våningsplan 3 visar placering av lärosalar, kapprum, 
allrum, rum för pedagoger och våtrums-gruppen samt dess anslutning till balkongerna. Varje lärosal 
har dubbel-skjutdörr med fixade panel av glas. Balkongerna är längsgående vilket betyder att man kan 
röra sig från och till olika lärosalar från balkongerna. Enkla skjutdörrar med fixade panel till 
balkonger finns från allrum och kapprum. En enkel dörr till balkongen finns från arbetsrum för 
pedagogen. På lärarsalarnas korridorsida gjordes snedgående väggar för en bättre akustisk miljö i 
salarna. Lärosalarna har en annorlunda form än ett traditionellt kvadratiskt klassrum. Möbleringen av 
lärosalar kan variera under skolåret med flyttbara projektorer, tavlor, bänkar och bord. Förslag till 
möblering av dessa lärosalar finns i Bilaga 7: Möbleringsförslag till lärosal och balkong.  

 

 

Figur 12: Våningsplan 3, detaljerad planlösning av lokalgrupp 1 (ej skalenlig) 
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6.3.2 Ytredovisning  

BYA 
Totalt: 1832 kvm 

OPA 
Totalt: 1068 kvm 

BTA  
Totalt: 5911 kvm 

LOA/BRA 
Entréplan: 646 kvm 
Våningsplan 1: 355 kvm 
Våningsplan 2: 1158 kvm 
Våningsplan 3: 1161 kvm 
Våningsplan 4: 1160 kvm 
Terrassvåning: 286 kvm 
Total: 4766 kvm 
Per elev: 11,3 kvm 

 

6.3.3 Ytfördelning  

Följande ytfördelning gäller de lokalgrupperna där fördjupade planlösningar gjordes. 
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6.3.4 Lekyta utomhus 

Med syfte att maximera lekytan per elev i denna grundskola skapades alternativa lekytor som inte tar 
plats på tomten utan som finns med i byggnaden. Dessa ytor är i form av en gård under byggnaden, 
längsgående balkonger på byggnadens långsidor och takterrass som kompenserar den begränsade 
tomten. Tomten ligger i anslutning till Naturparken vid Lindevägen, ett naturområde som också 
kompenserar elevernas vistelse utomhus.  

 

Arearedovisning - Alternativa lekytor: 

Lekgård under byggnaden: 
Balkonger: 
Terrass: 
Totalt: 

788 kvm 
1500 kvm 

932 kvm 
3220 kvm 

 

Arearedovisning - Lekyta utomhus per elev: 

Friyta skolgård: 
Totala lekyta utomhus: 

Lekyta utomhus per elev: 

Lekyta utomhus utan 
alternativa lekytor: 

7070 kvm 
10290 kvm 

25 kvm/elev 

 
17 kvm/elev 
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6.3.5 Uppvärmningssystem 

Byggnaden kommer att förses med vattenburna radiatorer som värms upp med hjälp av fjärrvärme. Ett 
sätt att bevara värme från solinstrålning, människor eller teknisk uppvärmningssystem är att 
vattenburna radiatorerna har termostatventiler för att reglera värmeavgivningen. När termostatventilen 
känner av värme från andra värmekällor minskas värmeavgivningen. Detta system är att föredra då det 
är kostnadseffektivt samt hindrar lokalerna ifrån att bli för varma under soliga tider.  

 

6.3.6 Ventilation 

Skolbyggnaden ska ventileras med ett FTX - system. Detta ventilationssystem är ett balanserat system 
med både till – och frånluftssystem som återvinner värmeinnehållet i frånluften. Innan frånluften 
lämnar byggnaden går den igenom ett värmeåtervinningsaggregat för att utnyttja värmeinnehållet i 
frånluften till att värma upp den kalla tilluften. Jämfört med andra ventilationssystemet låter FTX – 
systemet också betydligt mindre, vilken är en fördel för en skolbyggnad där buller från ventilation kan 
upplevas störande under undervisningstiden. Systemet kommer vara behovsreglerat då de flesta 
lokaler inte kommer att användas under natten och väldimensionerad för eventuella framtida 
tillbyggnad/ombyggnad. Skollokaler för idrott, musik och dans kommer att ha en separat aggregat 
eftersom dessa kommer att användas även efter skoltid av både elever och externa besökare. Detta 
ventilationssystem är av den anledning både stabil, kostnadseffektiv samt lämplig för en grundskola. 

 

6.3.7 Akustik 

Byggnadens samtliga väggar och bjälklag uppfyller ljudkraven för en grundskola. Utfackningsväggen 
med tjockleken på 450 mm har en ljudreduktion på ca 55 dB. Gipsbaserade kompositskivor som är 
placerad bakom Isover Fasadskiva 31 är till för luftljudsisolering för framförallt trafikbuller. De 
A-klassade innerväggarna för hemvisterna är konstruerade för just undervisningsrum i skolor och har 
en ljudreduktion på 55 dB. Av akustiska skäl är innerväggarna mellan lärosalar snedgående eftersom 
sneda väggar minimerar buller från trafiken. Väggar i förrådsutrymme uppfyller ljudklass C och 
resterande väggar i byggnaden uppfyller ljudklass B.  
 
Samtliga golv ska förses med stegljudsdämpande golvmaterial från iQ optima acoustic  som förbättrar 
stegljudsnivån med ca 17 dB. Alla lokaler kommer att inredas med ljudabsorberande möbler, 
framförallt hemvisterna, matsalen samt samlingsytorna där ljudnivån är som högst. Utöver 
ljudabsorberande möbler kommer även ljudabsorbenter från Absoflex  monteras på väggar och tak för 
att reducera ljudnivån ytterligare.  
 
 

6.3.8 Ljus 

Byggnaden förses med stora fönster i alla lokaler för ökat ljusinsläpp. Samtliga lärosalar är placerade 
på byggnadens långsida mot norr och från alla hemvister nås balkongen som går längs byggnadens 
långsida. Balkongens räcke är en blandning av både plåt och glas för att optimera ljusinsläppet till 
hemvisterna. I övrigt kommer byggnaden att belysas med behovsreglerat lågenergibelysning som 
automatiskt aktiveras vid rörelse och släcks när ingen vistas i lokalen. 
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6.3.9 Brand 

Skolbyggnaden uppfyller brandkraven enligt BBR och är klassificerad som Br1. Samtliga väggar och 
bjälklag uppfyller kraven på EI60 och varje hemvist är en egen brandcell för ökad säkerhet. Tillgång 
till utrymningsvägar finns från varje våningsplan med tydliga utrymningsskyltar.  

 

6.3.10 Teknisk beskrivning  

Skolbyggnaden har yttre måtten 16,0  x 83,2 m. Stommen utgörs av betongpelare samt betongbjälklag 
i form av håldäckselement. Pelarna på markplan har måtten 500 x 500 mm, är placerade med 
spännvidden 7,2 m längs byggnadens långsida samt med spännvidden 15,6 m längs byggnadens 
kortsida. Pelarna på våningsplanen har måtten 250 x 250 mm, är placerade med spännvidden 3,6 m 
längs byggnadens långsida samt med spännvidden 15,6 m längs byggnadens kortsida. Byggnaden bärs 
endast av pelarna som utformar byggnaden.  

Ett undantag är hisschakten som utgörs av bärande betongväggar med tjockleken 200 mm. Dessa 
betongväggar är till för att stabilisera hissen och trapphuset. Byggnaden har två trapphus och därmed 
två hissar. En personhiss från KONE  MonoSpace 500  för maximalt 13 personer samt en varuhiss från 
KONE TranSys  som rymmer 13-66 personer. Invändigt schakt mått för personhissen är 2150 x 2400 
mm samt för varuhissen 3620 x 3955 mm. Båda hissarna är maskinrumslösa.  

 

 

Figur 13: Stomplan över entréplan och våningsplan 1 
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Figur 14: Stomplan över våningsplan 2 - 4  

 

 
Utfackningsväggen är av träregel och har en fasadbeklädnad av naturträ med dold infästning. Denna 
vägg har en tjocklek på 450 mm och har ett U-värde på 0,1 W/m²·°C. Konstruktionen uppfyller 
funktionskraven på energieffektivitet, fuktsäkerhet, ljudreduktion samt brandsäkerhet.  

 

Figur 15: Utfackningsvägg (ej skalenlig) 
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Figur 16: Möte fönsterkarm och utfackningsvägg (ej skalenlig) 

 

 

 

Figur 17: Innervägg (ej skalenlig) 
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Figur 18: Terrassbjälklag (ej skalenlig) 

 

Takterrassen som ska fungera som en skolgård kommer att ha både vegetation, stenplattor och 
gummiasfalt som beläggning. Konstruktionsdetalj på terrassbjälklaget visar ett snitt på bjälklaget med 
stenplattor som beläggning.Under terrassbjälklaget ligger balkar med profiltyp IPE 200 som sticker ut 
längs byggnadens långsidor för att bära balkongerna med hjälp av bärstången som går ända ned till 
balkongen på första våningen.  På terrassplanen är trapphus 1 omgiven av en “glaskupa” och har ett 
täckande glastak. Lokalgrupp 11 och trapphus 2 har ett täckande tak av vegetation. 
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Mellanbjälklaget av håldäckselement ligger på balkar med profiltyp IPE 360 som i sin tur är placerade 
på de bärande pelarna i byggnaden. Infästning av pelare och bjälklaget i form av håldäckselement sker 
enligt Svensk Betong:s anvisningar (Svensk Betong, 2018). 

 

 

Figur 19: Anslutning mellan utfackningsvägg/pelare, mellanbjälklag och balkong (ej skalenlig) 

 

Balkongerna kommer att utföras med varmförzinkade gallerdurk-plattor och monteras fast i de 
bärande pelarna på byggnadens långsidor. Balkongerna kan inte stå stabilt med endast infästning i 
pelarna och kommer av denna anledning bäras utav terrassbjälklaget med hjälp av bärstång som går 
ända upp till balkarna under terrassbjälklaget. Infästning av gallerdurk-balkongen görs enligt 
Weland:s anvisningar. Balkongräcket med höjden 1300 mm utgörs av delvis glas och delvis plåt, 
montering sker enligt Weland Aluminium:s anvisningar (Weland, 2018). Regnskydd över 
balkongerna är infäst på de bärande balkarna som sticker ut på terrassens långsidor. 
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Figur 20: Stålnät för gallerdurk-balkong (ej skalenlig) 

 

 

 

Figur 21: Balkong framsida (ej skalenlig) 
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6.3.11 Fasader 

Fasadmaterialet består av naturträ för ytbeklädnad och är brandskyddsimpregnerat. Leverantören är 
Parklex och fasadbeklädnaden förekommer i två kulörer, “amber” och “sand oak”. Den mörkare tonen 
klär bottenvåning och översta våningen medan den ljusa tonen klär våningar med balkonger. Naturträ 
har dimensionen 2000 x 1000 mm och monteras liggande. Bärande pelarna på markplanet och 
terrasskärmen på norrsidan målas orange för att skapa en enhet med fasaden. 
 

 

Figur 22: Fasad mot norr 

 

Figur 23: Fasad mot söder 

 

 

                   Figur 24: Fasad mot öst                                                 Figur 25: Fasad mot väst 
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7. Slutsats och diskussion  
Efter en period på tio veckor, med genomförd utredning om grundskolor via en litteraturstudie, 
personliga intervjuer och platsbesök av flera grundskolor har en ny grundskola utformats med hänsyn 
till de utstakade målen och syftet att grundskolan är hållbar i en innerstadsmiljö.  
 
Målet att skapa en grundskola med en flexibel utformning för att kunna anpassas till tomter med olika 
förutsättningar uppfylls genom att stommen på byggnaden består av betongpelare och 
håldäckselement som betongbjälklag. Målsättningen är att byggnaden inte ska ha några bärande pelare 
eller väggar som stör planlösningen och på så sätt öka friheten för möblering och förändringar däri. 
Byggnaden bärs av pelare som är gömda i utfackningsväggarna och är pelarfri i mitten av byggnaden, 
med en spännvidd på 15,6 meter som avgjorde bredden på byggnaden. Pelarnas spännvidd och krav 
på bruttoarea från lokalprogrammet var avgörande vid utformning av skolbyggnaden. Vid en eventuell 
tillbyggnad ska detta kunna ske utan svårigheter tack vare denna stomtyp.  

Byggnaden har utformats på så sätt att tomtytan utnyttjas på höjden. Byggnaden har totalt fem 
våningsplan; en entréplan, tre våningsplan och en terrassplan. Begränsade tomtytor är ett av de största 
problemen för grundskolor i innerstadsmiljö, därför har alternativa friytor för lek och vistelse utomhus 
utformats genom att utnyttja utrymmet under, över och med byggnaden. Dessa ytor skapades med 
gård under byggnaden, takterrass och längsgående balkonger på byggnadens långsidor, som 
kompenserar lekyta utomhus för elever. Med målsättningen att närma sig den rekommenderade 
nyckeltalet för lekyta per elev uppnåddes en faktor på 25 kvm lekyta utomhus per elev. Utan dessa 
alternativa lekytor hade samma byggnad på samma tomt uppnått endast 17 kvm lekyta utomhus per 
elev. På så sätt uppfylls målet att byggnaden ska utnyttja en liten tomtyta för att kunna passa in i 
tätbebyggda områden och samtidigt erbjuda elever tillräckligt med lekytor.  

Ett annat utstakat målsättning var att planera lärosalar med hänsyn till internt och externt buller. 
Lärosalar har utformats med hänsyn till extern buller genom att använda utfackningsväggar av goda 
ljudisoleringsmaterial samt med snedgående innerväggar mellan hemvisterna och mot korridoren som 
absorberar dessa oönskade ljud. Den icke kvadratiska formen av lärosalarna bidrar till god akustik i 
rummet då ljudet dämpas genom att stående ljudvågor minskas. 

För att motverka intern buller som exempelvis buller från korridorer, samtalsljud etc. användes A – 
klassade innerväggar som är konstruerade för just undervisningsrum i skolor. Enligt intervju med 
Rimus Kourieh, Pedagog på Brunnsängskolan, är bullerproblemet som värst i korridorerna. Av den 
anledningen utformades lärosalarna med hänsyn till framförallt buller från korridorerna, vilket i denna 
konstruktion beaktas genom slutna lärosalar.  

Brunnsängskolan är nybyggd och har haft en öppen planlösning av hemvister, detta har visat sig inte 
fungera, buller från korridorerna har varit en avgörande faktor till en ytterligare ombyggnation där 
stora kostnader tillkommit i efterhand för att avgränsa hemvisterna. Fler konsekvenser utöver buller 
från korridorer har visat sig i efterhand, buller från ventilationen uppfattas som ett problem efter 
ombyggnationen då den ursprungliga ventilationen inte varit konstruerad för tydligt avgränsade 
lärosalar.  

Ventilationssystemet i den nya grundskolan kommer därför att vara väldimensionerad för samtliga 
rum och med hänsyn till eventuella framtida till - och ombyggnad. Samtliga golv i byggnaden 
kommer även förses med stegljudsdämpande golvmaterial. Hemvisterna kommer att inredas med 
ljudabsorberande möbler samt ljudabsorbenter på väggar och tak för att reducera ljudnivån ytterligare.  
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Denna utformning löser inte samtliga utmaningar som den svenska grundskolan står inför, men utifrån 
de uppsatta målen i detta examensarbete och resultatet behandlas en del av problematiken och 
lösningar presenteras på ett hållbart sätt som kan vara en god början till en långsiktig lösning på en 
permanent grundskola i en innerstadsmiljö.  
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Bild 12 - Hämtad 2018-06-08. Tillgänglig: https://www.pinterest.co.uk/pin/525302744025974174/  

 
 

40 

http://www.lararnashistoria.se/node/1464
https://skl.se/skolakulturfritid/skolaforskola/vagledningsvarpavanligafragor/samycketkostarskolan.2785.html#5.9f425ef147b396d4678201f,5.9f425ef147b396d467820f0
https://skl.se/skolakulturfritid/skolaforskola/vagledningsvarpavanligafragor/samycketkostarskolan.2785.html#5.9f425ef147b396d4678201f,5.9f425ef147b396d467820f0
http://www.bornsfriskola.se/vanliga-fr%C3%A5gor-3424073
https://malmo.se/download/18.61e8ebf41423751f82c6390/1491298634486/Starta+grundskola_gymnasieskola_lagkrav-och-milj%C3%B6f%C3%B6rvaltningens-r%C3%A5d.pdf#search='milj%C3%83%C2%B6f%C3%83%C2%B6rvaltning+grundskola
https://malmo.se/download/18.61e8ebf41423751f82c6390/1491298634486/Starta+grundskola_gymnasieskola_lagkrav-och-milj%C3%B6f%C3%B6rvaltningens-r%C3%A5d.pdf#search='milj%C3%83%C2%B6f%C3%83%C2%B6rvaltning+grundskola
https://malmo.se/download/18.61e8ebf41423751f82c6390/1491298634486/Starta+grundskola_gymnasieskola_lagkrav-och-milj%C3%B6f%C3%B6rvaltningens-r%C3%A5d.pdf#search='milj%C3%83%C2%B6f%C3%83%C2%B6rvaltning+grundskola
https://www.prevent.se/ljudguideforskolan/vad-ar-buller/
https://www.prevent.se/amnesomrade/fysiska-faktorer/buller/
https://www.brandskyddsforeningen.se/brandsakerhet/skolan/
https://horsellinjen.se/fakta-och-rad/ljudmiljo/skola-ljudmiljo/
https://www.svenskbetong.se/bygga-med-betong/bygga-med-platsgjutet
http://www.weland.se/sv-se/raka_trappor_planer/
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9. Bilagor 

Bilageförteckning  
Bilaga 1 Intervju med arkitekter om gestaltning av grundskolor, Kask Arkitekter AB 

Bilaga 2 Intervju med arkitekter om gestaltning av grundskolor, Bellander Arkitektur AB 

Bilaga 3 Intervjufrågor med pedagoger om bullerproblem 

Bilaga 4 Intervju med akustiker om utformning av samlingsytor och hemvister 

Bilaga 5 Ritningar  

Bilaga 6 Kollage: Alternativa lekytor för elever  

Bilaga 7 Möbleringsförslag till lärosal och balkong 
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