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Abstract

Flexible buildings - Presentation of a preschool with a
possible change of use for future needs

Caroline Abrahamsson & Johanna Waltersson

Society today has an increasing demand 
for environmentally and economically 
sustainable developments in order to 
create a sustainable society. 
Society’s growth in new construction 
is a big part of this, and by planning 
and building more sustainable 
buildings these requirements can be 
fulfilled. The development of flexible 
buildings, which can adapt to future 
needs of society, lead to a more 
efficient utilization and longevity of 
premises and generate more sustainable 
buildings.

In Sweden, the municipalities are the 
country’s largest property developers 
and therefore have a significant 
responsibility to provide society with 
real estate and public buildings. In 
recent time we have seen a shift 
towards flexible public buildings and 
in particular preschools. With the 
current socio-economic climate and 
ageing population buildings like 
preschools need to be flexible to 
ensure they can cater for future 
demands of society.

This degree project, within the 
Bachelor programme in Construction 
Engineering, has been carried out 
during 10 weeks on Tengbom Architects 
in Uppsala. The thesis deals with the 
subject of flexibility in buildings 
and includes a proposal for the design 
of a flexible building as a pre-school 
that in the future can be converted 
into a retirement home.
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long-term planning   
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Sammanfattning och nyckelord 

För att uppnå ett långsiktigt hållbart samhälle ställs idag höga krav 

på en miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling. Samhällets 

expansion i form av nybyggnation är en stor del i detta. Genom att 

planera och bygga mer långsiktigt hållbara byggnader så kan dessa 

krav uppfyllas. Att skapa flexibla byggnader, som kan anpassas 

efter samhällets framtida behov, leder till en effektivisering av 

lokalutnyttjandet och genererar mer långsiktigt hållbara byggnader. 

I Sverige är kommunerna landets största byggherrar och de har 

därför ett stort ansvar att förse samhället med fastigheter och då 

framförallt offentliga lokaler. En typ av offentliga lokaler där 

behovet av flexibla byggnader är stort är förskolor, i och med att det 

är svårt att förutse hur det framtida behovet av förskolor kommer 

att se ut då storleken på barnkullarna varierar. 

Detta examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet i 

byggteknik har utförts under tio veckor på Tengbom Arkitekter i 

Uppsala. Arbetet behandlar ämnet flexibilitet i byggnader och 

innefattar ett förslag på utformningen av en flexibel byggnad i form 

av en förskola som i framtiden kan konverteras till ett äldreboende.  
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Förord 

Detta arbete är ett examensarbete på 15 högskolepoäng inom 

högskoleingenjörsutbildningen i byggteknik vid Uppsala 

Universitet. Arbetet, som har utförts under tio veckor på Tengbom 

Arkitekter i Uppsala, berör ämnet flexibilitet i byggnader och 

innefattar ett gestaltningsförslag på en förskola som i framtiden kan 

konverteras till ett äldreboende. 

Vi vill rikta ett stort tack till Tengbom Arkitekter för att vi har fått 

ha varsin arbetsplats på kontoret och för all den hjälp som de har 

bidragit med under arbetes gång. Tack till vår handledare på 

Tengbom, Sven-Georg Zeitler, som med sin erfarenhet och kunskap 

har varit till stor hjälp i gestaltningsfrågorna. Vi vill även rikta ett 

tack till Karin Ekbom som hela tiden varit hjälpsam och slussat oss 

till rätt person att fråga om hjälp. Tack även till alla på kontoret 

som tagit sig tid att fråga hur arbetet fortlöpt, det har varit 

uppskattat! 

Tack till de personer vi intervjuat för trevligt bemötande, era 

synpunkter och engagemang. Tack även till vår ämnesgranskare på 

universitetet Zeev Bohbot för ständigt snabb feedback och 

uppmuntran genom hela arbetet. 

 

Uppsala maj 2013 

Caroline Abrahamsson & Johanna Waltersson
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1. Inledning 

Dagens samhälle kräver att vi planerar och bygger långsiktigt 

hållbart för att skapa en miljömässigt och ekonomiskt hållbar 

framtid. Att väga in flexibilitet i ett tidigt skede i projekteringen av 

byggnader skapar långsiktigt hållbara byggnader som kan utnyttjas 

på ett effektivt sätt. Flexibilitet i en byggnad kan tolkas på flera 

olika sätt, till exempel kan man skapa kortsiktig flexibilitet genom 

en vikvägg, medan långsiktig flexibilitet kan uppnås genom 

möjligheten att byggnaden kan anpassas till olika typer av 

verksamheter då samhällets behov varierar över tiden. 

I Sverige är kommunerna landets största byggherrar och de har 

därför ett stort ansvar att förse samhället med fastigheter, och då 

framförallt offentliga lokaler. En typ av offentliga lokaler där 

behovet av flexibla byggnader är stort är förskolor och skolor 

eftersom barnkullarnas storlek varierar över tiden. Figur 1.1 och 1.2 

visar på de ibland ganska drastiska förändringarna i barnkullarnas 

storlek och det gäller för kommunerna att kunna hantera det 

varierande behovet av förskole- och skollokaler utifrån 

svängningarna i barn- och elevantal. Varje kommun försöker ställa 

prognoser som kan hjälpa till att förutse de kommande behoven av 

lokaler för att undvika att stå utan lokaler då behovet finns eller att 

lokaler står outnyttjade när behovet minskar. Att utforma flexibla 

byggnader som kan anpassas utifrån de behov som finns leder till en 

effektivisering av lokalutnyttjandet och kan därför vara en lösning 

på problemet.  

I Uppsala kommun har man arbetat fram ett generellt lokalprogram 

för förskolor där man ställer krav på en flexibilitet som innebär att 

en förskola ska kunna byggas om till en F-3 skola, förskoleklass och 

årskurs 1-3. I detta examensarbete vill vi visa på fler alternativ och 

möjligheter till att bygga flexibelt. 
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Figur 1.1 Levande födda 1980-2012 hela riket. (Statistiska 
Centralbyrån 2013) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figur 1.2  Levande födda 1980-2012 Uppsala Kommun. (Statistiska 
Centralbyrån 2013) 
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1.1 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att undersöka hur en offentlig 

byggnad kan bli mer långsiktigt hållbar genom nya flexibla 

lösningar och att applicera detta på en förskola, eftersom det är en 

typ av verksamhet där behovet av flexibilitet är stort. Syftet är 

också att hitta nya möjligheter till att bygga förskolor som i 

framtiden kan byggas om till annan verksamhet. 

1.2 Mål 

Målet med examensarbetet är att utifrån Uppsala kommuns 

generella lokalprogram för en förskola ta fram ett förslag på en 

byggnad som är flexibel i ett långsiktigt perspektiv genom att visa 

på en möjlig ombyggnad till äldreboende, alternativt studentboende 

eller boende med särskilda behov. Dessa har valts med tanke på att 

det i Uppsala kommun finns ett stort behov av ökade lokalresurser 

inom dessa verksamheter och boendeformer. Tanken är att utforma 

förslaget utifrån en befintlig tomt i centrala Uppsala där ett 

platsbesök genomförs. Målet är också att ta fram en rapport som 

beskriver vad som menas med begreppet flexibilitet i byggnader, 

framförallt i offentliga lokaler, och som belyser de positiva och 

negativa aspekterna med flexibilitet. 

1.3 Frågeställning 

 Vad är en flexibel byggnad? 

 Hur planerar man flexibla byggnader? 

 Vad är fördelarna respektive nackdelarna med flexibla 

byggnader? 

 Hur kan vi utifrån Uppsala kommuns generella lokalprogram 

för förskolor skapa en flexibel byggnad som kan konverteras 

till ett äldreboende? 
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1.4 Avgränsning 

Vi kommer att utgå från Uppsala kommuns generella lokalprogram 

för en förskola samt Uppsala kommuns program för ett 

vårdboende/äldreboende. Fokus ligger på förskolans verksamhet 

eftersom vi genom tidigare kurser under utbildningen fått 

kunskaper inom vårdboendets lokalprogram. Vi kommer att inrikta 

oss på mer långsiktiga flexibilitetslösningar och då med fokus på att 

bygga flexibelt på ett sätt som gör det möjligt att i framtiden, genom 

så lite ombyggnation som möjligt, anpassa byggnaden till annan 

verksamhet. 

1.5 Disposition 

Kapitel 1 är ett inledande kapitel där arbetets syfte och mål 

redogörs. I kapitel 2 beskrivs de metoder och material som har 

använts under arbetets gång. Kapitel 3 behandlar den bakgrund till 

ämnet som tagits fram. De observationer vi har gjort, dels från de 

befintliga projekt med olika flexibla lösningar som vi tittat på, dels 

genom genomförda intervjuer och studiebesök, presenteras i kapitel 

4. Kapitel 4 innehåller även resultatet i form av det förslag på en 

flexibel byggnad som vi utformat. Analysen av resultatet 

presenteras i kapitel 5 och avslutningsvis redovisas slutsatser och 

rekommendationer i kapitel 6. 
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2. Metod och material 

För att genomföra det tänkta examensarbetet och för att besvara de 

frågor som har ställts inledningsvis har till att börja med 

bakgrundsfakta anskaffats genom olika källor, både elektroniskt och 

i skriven litteratur. Information har samlats in om befintliga projekt 

där grundtanken har varit att skapa en flexibel byggnad och en 

analys av dessa projekt har genomförts. De krav som finns från 

bland annat Uppsala kommun, Boverket, förskole- och 

äldreboendeverksamheten har studerats, delvis genom de olika 

lokalprogrammen för förskola respektive vårdboende/äldreboende. 

Utöver detta så har intervjuer genomförts som en kvalitativ 

fallstudie med nyckelpersoner där intervjuobjekten har varit 

fastighetschefen på Uppsala kommun, arkitekter, projektledare och 

förskollärare. Dessa har valts ut med omsorg utifrån 

intervjuobjektens olika erfarenheter inom det specifika området. 

Intervjuerna har varit semistrukturerade med några fasta frågor 

följt av öppna följdfrågor. Vissa av intervjuerna har genomförts som 

telefonintervjuer och samtliga intervjuer har spelats in och 

transkriberats. De förskollärare som har intervjuats har valts ut 

utifrån deras erfarenhet av att ha jobbat i flera olika typer av 

förskolelokaler i Uppsala kommun under sin karriär. I samband 

med intervjuerna med förskollärare har studiebesök genomförts på 

dessa förskolor för att få en bättre inblick i förskoleverksamheten 

och vilka behov som finns inom förskolan. Intervjuerna och 

studiebesöken har genomförts i ett tidigt skede för att kunna 

användas som material under arbetes gång. En bearbetning av 

intervjuerna har genomförts och synpunkter och åsikter utifrån 

intervjuerna har vävts in i rapporten. 

En stor del av arbetet har bestått av att utifrån Uppsala kommuns 

generella lokalprogram för en förskola ta fram ett förslag på en 

byggnad som är flexibel på det sättet att den genom en mindre 

omfattande ombyggnation ska kunna omvandlas från förskola till 

äldreboende. En lämplig tomt att placera byggnaden på har valts ut 

i centrala Uppsala där analyser av området och platsbesök på 

tomten har genomförts. Utifrån de olika krav som finns från bland 

annat Uppsala kommun, Boverket, förskoleverksamheten och 
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äldreboendeverksamheten och med hjälp av informationen som har 

tagits fram genom bakgrundsfakta, intervjuer och studiebesök så 

har ett förslag på byggnaden ritats upp i ritprogrammet Autodesk 

Revit Architecture 2013. 
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3. Bakgrund 

För att som blivande högskoleingenjörer i byggteknik kunna planera 

samt bygga bra och ändamålsenliga lokaler är det viktigt att förstå 

den verksamhet man ska planera och bygga för. Detta kapitel 

innehåller samlad information om vad flexibla byggnader är, hur 

planeringen av flexibla byggnader går till och vilka fördelar 

respektive nackdelar som finns med att bygga flexibelt. Vidare 

behandlar kapitlet de generella krav som finns för offentliga lokaler, 

och då framförallt inom förskole- och äldreboendeverksamheten, 

samt en kort tillbakablick över förskolans historia eftersom det är 

den verksamhet som arbetes fokus ligger på. 

3.1 Flexibla, generella och elastiska byggnader 

En byggnad eller lokal kan vara både flexibel på kort sikt, en slags 

snabb flexibilitet, eller flexibel på lång sikt. Att byggnaden eller 

lokalen är flexibel på kort sikt kan betyda att den, genom sin 

befintliga utformning eller genom en snabb förändring, kan 

användas för flera olika ändamål under samma dag eller under 

samma vecka. Flexibel på lång sikt, å andra sidan, kan betyda att 

byggnaden eller lokalen, genom mindre anpassningar, kan ge 

möjlighet till en omflyttning och en verksamhetsförändring 

(Sveriges Kommuner och Landsting 2013). 

Begreppen generalitet och elasticitet är också vanliga vid 

beskrivandet av en anpassningsbar byggnad eller lokal. Man kan se 

det som att generella och elastiska lokaler eller byggnader är två 

olika varianter av flexibla byggnader. En generell byggnad är en 

byggnad som utan någon byggnadsteknisk anpassning är 

mångfaldigt användbar, vilket betyder att lokalerna redan från 

början är utformade på ett sätt som kan fungera för flera olika 

verksamheter. I det här fallet så utgår man ifrån den verksamhet 

som har de högsta kraven med avseende på ventilation, rumshöjd, 

rumsstorlek osv. och dimensionerar byggnaden utifrån dessa krav. 

En generell byggnad ger alltså möjlighet till ett byte av 

användningsområde från den ena dagen till den andra. En elastisk 

lokal eller byggnad däremot tillåter att verksamheten växer eller 

krymper. Vid ett ökat behov så finns en möjlighet för verksamheten 
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att expandera inom byggnaden, antingen genom att utnyttja 

befintliga lokaler som står outnyttjade eller genom en tillbyggnad. 

Tanken är att byggnaden från början ska vara planerad så att en 

tillbyggnad kan ske på ett enkelt sätt, för att hålla nere kostnad och 

tidsåtgång. Då behovet istället minskar kan byggnaden anpassas 

genom att en del rivs eller att man avskiljer en del som kan 

utnyttjas till annan verksamhet eller som kan hyras ut (Sveriges 

Kommuner och Landsting 2013). 

3.2 Kommunens planering av flexibla byggnader 

I Sverige är kommunerna landets största byggherrar och 

fastighetsägare, och tillsammans har alla kommuner ett 

fastighetsbestånd på ca 50 miljoner kvadratmeter (Sveriges 

Kommuner och Landsting 2008). De har därför ett stort ansvar att 

förse samhället med fastigheter, och för att kommunerna ska kunna 

tillgodose samhällets behov när det gäller olika typer av byggnader 

och lokaler så måste de planera långsiktigt. Genom att ha en 

kontinuerlig lokalresursplanering så kan kommunerna förutse 

förändringar i de kommande lokalbehoven och utifrån det skapa en 

balans mellan tillgång och efterfrågan av lokaler, för att uppnå ett 

effektivt lokalutnyttjande. Lokalresursplaneringen kan delas in i 

fyra olika faser: nulägesbeskrivning, behovsbedömning, 

lokalförsörjningsplan och uppföljning (Sveriges Kommuner och 

Landsting 2013). Planeringen innebär bland annat att en 

lokalinventering görs av vilka lokaler som finns idag och vilka 

egenskaper de har. En demografisk prognos tas även fram för att 

bedöma hur stora olika åldersgrupper kommer att vara under en 

viss period framöver. 

Vid lokalresursplanering utgår man ofta utifrån en tioårsperiod. En 

behovsbedömning genomförs för att kartlägga hur många och vilka 

typer av lokaler som behövs. Detta görs för att kunna tillgodose den 

efterfrågan på lokaler som den demografiska prognosen pekar på. I 

lokalresursplaneringen ingår även en inventering av befintliga 

byggnaders framtida möjliga användning och det ger en bra bild 

över hur flexibla kommunens byggnader är (Sveriges Kommuner och 

Landsting 2013). Avslutningsvis görs en åtgärdsplan för 

lokalutvecklingen utifrån behovsbedömningen och ekonomiska 
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konsekvenser. Här tar man ställning till hur överskott och 

underskott på lokaler för en viss verksamhet ska lösas. Man tar 

även ställning till hur dessa olika lokaler kan utformas på ett 

flexibelt sätt så att de, till exempel genom ombyggnad eller 

tillbyggnad, kan utnyttjas på ett effektivt sätt även när det sker 

svängningar i behoven (Sveriges Kommuner och Landsting 2005). 

Det yttersta ansvaret för lokalernas utformning ligger i de flesta fall 

hos den verksamhet som ska finnas i lokalerna. Vissa kommuner 

har tagit fram generella lokalprogram för offentliga byggnader, 

framförallt förskolor och skolor. Dessa tas fram genom ett samarbete 

mellan fastighetskontoret och representanter från den aktuella 

verksamheten och programmen används sedan vid nybyggnad. De 

generella programmen gör att processen att ta fram en ny byggnad 

går snabbare då man inte behöver börja med att kartlägga alla 

funktioner som behövs varje gång. Det leder alltså till att det finns 

mer tid till annat i projekteringen, som till exempel att skapa 

flexibla lösningar i byggnaden (Sveriges Kommuner och Landsting 

2013). En flexibel och generell lokalutformning kan användas för att 

hantera att en verksamhets behov förändras med tiden (Sveriges 

Kommuner och Landsting 2008). Flexibla lösningar kan även 

utnyttjas på ännu längre sikt, till exempel genom att en byggnad 

kan anpassas till annan verksamhet, för att skapa en långsiktigt 

hållbar byggnad som kan tillgodose samhällets framtida behov 

(Sveriges Kommuner och Landsting 2013). 

I de generella lokalprogrammen ställer kommunerna en del krav på 

flexibilitet och flera kommuner har idag byggnader som efter behov 

enkelt ska kunna anpassas till annan verksamhet (Sveriges 

Kommuner och Landsting 2013). Framförallt så ställs krav på 

flexibla lokaler inom förskolans och skolans verksamhet, dels för att 

dessa verksamheter i sig kräver en viss flexibilitet i sina lokaler, 

dels för att kommunerna har svårt att kartlägga behoven av 

förskolor och skolor då barnkullarnas storlek är svåra att förutse. 

Att de flesta barn idag även har möjligheten att välja privata 

förskolor och skolor är en annan faktor som gör det svårt för 

kommunen att förutse de framtida behoven av skollokaler, samtidigt 

som de är skyldiga att erbjuda alla barn en förskoleplats och 

skolplats.  
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Den flexibilitet på förskolans och skolans lokaler som kommunerna 

kräver idag är framförallt att en förskola ska kunna göras om till 

skola och vice versa. Det har även förekommit att till exempel en 

förskola har planerats för att kunna göras om till någon form av 

bostäder, men än så länge anser de flesta kommuner att de 

anpassningar som då krävs, framförallt för att kunna konvertera 

tillbaka från bostäder till förskola igen, blir allt för kostsamma för 

att det ska vara lönsamt. Om en förskola då skulle göras om till 

bostäder anser man att den är “förlorad” som förskola. Det finns 

även ett problem med tanken att en förskola ska kunna göras om till 

skola och vice versa. Till exempel om ett behov av grundskola 

uppstår i ett område där ingen grundskola finns är det inte troligt 

att behovet av förskola samtidigt minskar i samma område. Om 

man då konverterar förskolan till grundskola så har man löst 

problemet med grundskoleplatser men samtidigt skapat brist på 

förskoleplatser. Det här gör att det krävs en större helhetsbild för 

till exempel en stadsdel eller en hel kommun för att flexibla 

byggnader ska kunna bidra till effektivisering av 

lokalanvändningen. Genom att ha en helhetsbild över ett större 

område kan flexibla byggnader underlätta planeringen av 

lokalförsörjningen och skapa fler möjligheter (Sveriges Kommuner 

och Landsting 2013). 

Ett annat problem som kommunerna står inför när det gäller att 

planera lokalförsörjningen, förutom att det är svårt att förutspå 

framtida lokalbehov, är att vi idag inte vet vilka krav som i 

framtiden kommer att ställas på olika lokaler. Det här medför även 

problem vid planeringen av flexibla byggnader, men att bygga 

flexibelt kan samtidigt vara en del av lösningen på problemet 

eftersom man då skapar mer generella lokaler (Sveriges Kommuner 

och Landsting 2013). 

3.3 Uppsala Kommuns generella lokalprogram 

I Uppsala kommun har man tagit fram ett antal generella 

lokalprogram, bland annat för förskolor, grundskolor och 

gymnasieskolor. De generella programmen innehåller: 
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 Lokalförteckning 

 Funktionsprogram 

 Sambandsanalys  

 Generell beskrivning 

 Verksamhetsbeskrivning(Uppsala kommun 2012) 

Lokalförteckningen beskriver vilka olika rumskategorier som behövs 

och dess storlek. I funktionsprogrammet hittar man vilka behov som 

finns för varje rum, som till exempel ventilationskrav eller vilken 

typ av belysning som ska finnas. Sambandsanalysen beskriver vilka 

sambandskrav som finns mellan de olika rummen. Programmet 

innehåller även en generell beskrivning av byggnaden och en 

verksamhetsbeskrivning för att underlätta för arkitekter och 

konsulter och öka förståelsen för verksamhetens behov.  

I programmens inledning beskrivs att bakgrunden är att man ska 

”slippa uppfinna hjulet i varje enskilt projekt” och att syftet är att 

programmen ska vara en vägledning och inspiration vid ny- och 

ombyggnation (Uppsala kommun 2012). Tanken med Uppsala 

kommuns generella lokalprogram är alltså inte att de ska följas till 

punkt och pricka, utan meningen är att det ska finnas utrymme för 

kreativa lösningar i varje enskilt projekt. Därför använder man sig 

inte av några standardlösningar eller standardritningar i de 

generella programmen. Genom att utvärdera de olika 

utgångspunkterna i programmet för varje nytt uppdrag så kan 

programmet förbättras allteftersom och nya kloka lösningar kan tas 

fram. Det här öppnar också upp för flexibla lösningar i byggnaden 

och i lokalprogrammen fokuserar man både på kortsiktig samt 

långsiktig flexibilitet. På kort sikt ska lokalerna vara flexibla på ett 

sätt som klarar olika arbetssätt och olika pedagogiska inriktningar, 

och på lång sikt ska lokalerna fungera för olika pedagogiska 

verksamheter. (Sveriges Kommuner och Landsting 2013) I Uppsalas 

generella lokalprogram för förskola och grundskola F-9 så är ett av 

målen i programmet att “skapa lokaler som kan utnyttjas av både 

förskola och grundskola utan större anpassningsåtgärder”. Det finns 

till exempel beskrivet i programmet hur en förskola i framtiden, 
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genom en mindre ombyggnation, ska kunna fungera som en F-3 

skola (Uppsala kommun 2012). 

3.4 Fördelar och nackdelar med att bygga flexibelt 

I kommunerna är det vanligt att lokalkostnaderna, förutom 

personalkostnader, är den största kostnadsposten bland 

kommunens utgifter och lokalerna kräver omkring 35 % av 

skatteintäkterna. Därför innebär ny-, till- och ombyggnationer ofta 

stora investeringar för kommunerna. Det finns flera sätt att hålla 

nere dessa kostnader, och en stor del ligger i de beslut som tas i 

samband med planerings- och projekteringsfasen. Genom att redan i 

planeringsfasen ställa krav på en generell och flexibel 

lokalutformning, som på ett smidigt sätt kan tillåta en 

verksamhetsförändring över tid, så kan man undvika komplicerade 

och kostsamma ombyggnationer (Sveriges Kommuner och Landsting 

2008). 

Att bygga flexibelt kan alltså bidra till en effektivisering av 

lokalutnyttjandet, vilket leder till att lokalkostnaderna minskar. 

Flexibla byggnader är även bra ur miljösynpunkt, eftersom det 

skapar en möjlighet till att utnyttja de lokaler som redan finns på 

ett mer effektivt sätt istället för att bygga nya lokaler. Det kan 

också hindra att lokaler som står tomma, på grund av att de inte 

kan utnyttjas på ett bra sätt, rivs trots att de kanske är i gott skick.  

Att bygga flexibelt medför förstås även i de flesta fall en extra 

kostnad, och det kan vara svårt att bedöma om denna merkostnad 

är ekonomiskt försvarbar. Då är det viktigt att tänka långsiktigt, 

det som är kostnadseffektivt på lång sikt behöver inte nödvändigtvis 

vara det på kort sikt, och tvärtom. Om man på lång sikt kan se ett 

troligt förändrat framtida behov så kan det vara en kostnadseffektiv 

lösning att bygga in flexibilitet i byggnaden. Men om denna framtida 

förändring av behovet aldrig sker så är det förstås inte 

kostnadseffektivt att planera och bygga för en anpassning som inte 

blir av, om den specifika lösningen har medfört merkostnader 

(Sveriges Kommuner och Landsting 2013). 

En annan nackdel med att planera in en långsiktig flexibilitet, som 

gör att byggnaden ska kunna anpassas till annan verksamhet, är att 
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funktionerna i de olika verksamheternas lokaler kan bli lidande. 

Någon form av kompromiss är näst intill nödvändig vid skapandet 

av byggnaden för att tillgodose de olika verksamheternas behov, 

vilket gör att slutresultatet inte blir lika anpassat till den specifika 

verksamhetens behov som om man hade utformat lokalerna helt 

efter en verksamhet. Det kan även uppstå intressekonflikter mellan 

att bygga flexibla lokaler och att bygga efter till exempel energi- och 

miljökrav. Men flexibla byggnader kan även vara en fördel vid 

arbetet att uppfylla dessa krav, genom att undvika överkapacitet i 

form av överdimensionerade eller outnyttjade lokaler.  

Enligt kommunerna sker en ständig diskussion huruvida man ska 

bygga flexibla lokaler eller ej. Ett problem är att de inblandade 

parterna ofta ser på saken ur olika tidsperspektiv. Till exempel ser 

verksamheten, som till en början ska vara verksam i lokalerna, 

förmodligen flexibiliteten ur ett kortare tidsperspektiv medan 

kommunerna ser möjlighet till flexibilitet på längre sikt. Det är dock 

många gånger svårt att planera långsiktigt. Vid kommunernas 

lokalresursplanering utgår de ofta ifrån en tioårsperiod, och redan 

där börjar det bli svårt att prognostisera behovet. Till exempel om 

man tittar på behovet av förskolor och skolor, som är det mest 

aktuella området för flexibla lokaler, så är det svårt att bedöma hur 

behovet av förskolor kommer att se ut om tio år eftersom man inte 

kan veta hur barnkullarnas storlek kommer att variera. Trots detta 

har många kommuner en ambition om att kunna blicka ännu längre 

framåt i tiden, eftersom att det finns en konflikt mellan den relativt 

korta planeringstiden i förhållande till byggnadernas livslängd på 

runt 50-100 år (Sveriges Kommuner och Landsting 2013). 

Det är viktigt att utöver arbetet med kostnads- och lokaleffektivitet 

även tänka på att skapa lokaler med kvalitet. Kombinationen av 

flexibla lokaler som samtidigt håller hög kvalitet skapar en hållbar 

byggnad där lokalerna kommer att kunna användas på ett effektivt 

sätt långt in i framtiden. Även om det bidrar till en merkostnad på 

kort sikt kan det bli en besparing i längden genom att vi bygger upp 

ett hållbart samhälle (Sveriges Kommuner och Landsting 2008). 
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3.5 Generella krav på offentliga lokaler 

Lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd är de regler som 

reglerar byggverksamheter i Sverige. De regler som är tvingande 

och som därmed måste följas är lagar, förordningar och föreskrifter, 

medan de allmänna råden ger ett förslag på hur de tvingande 

reglerna ska uppfyllas. Tabell 3.1 i detta kapitel redogör för vem 

som beslutar om vad. Syftet med reglerna är bl.a. att ange de 

tekniska egenskapskraven i form av samhällets minimikrav på 

byggnader vad gäller utformning, tillgänglighet, bärförmåga, 

brandskydd, hygien, hälsa, miljö, hushållning med vatten och avfall, 

bullerskydd, säkerhet vid användning samt energihushållning 

(Boverket 2011). 

Tabell 3.1 Vilka regler som finns och vem de beslutas av. 

Beslut fattas av Regler Ska följas Bör följas 

Riksdagen Lagar Ja  

Regeringen Förordningar Ja  

Myndigheter Föreskrifter Ja  

Myndigheter Allmänna råd  Ja 

 

För att uppnå ett hållbart samhälle måste man skapa en miljö som 

är tillgänglig och användbar för alla. Sverige har ställt sig bakom 

FN:s konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning. Det innebär att publika lokaler och 

arbetslokaler ska vara tillgängliga och användbara för alla och 

måste utformas därefter så att alla ska kunna: 

 Ta sig till byggnaden 

 Ta sig in i byggnaden och förflytta sig där 

 Hitta till och i byggnaden 

 Förflytta sig utan faror och riskmoment 

 Använda toalett, dusch- och omklädningsrum 

 Vistas i lokalerna 

 Använda lokalerna för avsett ändamål 

 Sätta sig i säkerhet vid brand (Svensson 2012). 
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Boverkets byggregler, BBR, måste följas både vid byggnation och vid 

ombyggnation av lokaler. Då en byggnad ska utformas utifrån en 

långsiktig planering, där tanken är att lokalerna ska kunna 

användas till olika verksamheter, måste alla krav från respektive 

verksamhet vägas in och dimensioneras för. Även andra krav 

utifrån styr hur verksamheten ska bedrivas, till exempel krav från 

miljöbalken. Ett annat exempel är arbetsmiljöverket som bland 

annat ställer krav inom förskole- och äldreboendeverksamheten 

eftersom dessa räknas som arbetsplatser och därför måste uppnå en 

god arbetsmiljö för personalen (Boverket 2011, 3:2). 

När det gäller byggnadens ventilationskrav beaktas bl.a. vilken typ 

av verksamhet som bedrivs i lokalerna, personbelastning och 

fukttillskott. Utifrån dessa krav bestäms dimensioneringen och 

utformningen av ventilationssystemet(Boverket 2011, 6:25). Det 

lägsta uteluftsflödet ska motsvara 0,35 l/s per m2 golvarea och 0,10 

l/s per m2 golvarea då ingen vistas i lokalen. 

Enligt BBR ska alla lokaler vara utformade så att byggnadens 

specifika energianvändning, installerad eleffekt för uppvärmning, 

och genomsnittlig värmegenomgångskoefficient (Um) för de 

byggnadsdelar som omsluter byggnaden (Aom) högst uppgår till de 

värden som anges i tabell 3.2 vad gäller energikraven.  

Tabell 3.2 Lokaler som har annat uppvärmningssätt än elvärme. 

(Boverket 2011, 9:3, s 268) 
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3.5.1 Krav i förskolan 

Förutom de generella krav som finns på lokaler ska man vid 

byggnation av förskolor och skolor speciellt beakta ljudklimatet. En 

optimal ljudnivå för att inte påverka koncentrationsförmågan 

negativt bör vara uppfylld i såväl klassrum, hemrum, korridorer och 

matsal. Eftersom t.ex. barn med hörselskador ofta störs mer av 

buller än normalhörande bör ljudklass A enligt Svensk Standard SS 

25268 eftersträvas. Bra belysning som underlättar för läppavläsning 

och en utformning som minimerar allergier ska också eftersträvas 

(Svensson2012). 

Förskolan och skolans miljö regleras i första hand av Skollagen, 

Arbetsmiljölagen och läroplanerna. Enligt Skollagen är det 

kommunernas ansvar att se till att skolverksamheten uppnår 

nationella mål och riktlinjer. Men kommunerna har en stor frihet i 

hur de vill utforma miljöerna då det enda som står i skollagen i 

princip är att det ska vara en “god miljö” (Svensson 2012). 

3.5.2 Krav i äldreboendet 

I en bostadslägenhet ska det alltid finnas hygienrum, plats för 

sömn, vila samt matlagning. Vid bostäder med en boarea på 55 m2 

eller mindre får man dock göra undantag från kravet på 

avskiljbarhet. Enligt Boverket (2011) är boendeformer för äldre en 

form av bostäder för gruppboende och i dessa får delar av 

funktionerna matlagning, daglig samvaro och plats för måltider vara 

gemensamma. Bostadslägenhetens mindre area kompenseras med 

gemensamma delar som ska ligga i anslutning till de enskilda 

boenderummen.  

Kapitel 3 i BBR behandlar bostadsutformning, rumshöjder, 

driftutrymmen och tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse- 

eller orienteringsförmåga. I kapitlet beskrivs bland annat att 

rumshöjden i byggnader ska vara tillräcklig för att undvika 

olägenheter för människors hälsa. I Publika lokaler ska rumshöjden 

vara minst 2,70 meter men får dock underskridas om det är rum 

avsedda för ett mindre antal personer, högst 16 personer. För 

arbetslokaler gäller minsta rumshöjd 2,70 meter och 2,20 meter i 
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teknikrum. I undervisningslokaler och lokaler avsedda för ett större 

antal personer ska rumshöjden vara minst 2,70 meter (Boverket 

2011). 

Lokalerna ska vara tillgängliga för alla och det ska finnas 

tillräckligt med utrymme för passage med rullstol. Det allmänna 

rådet i BBR 3:143 säger att det fria passagemåttet i en dörr bör vara 

minst 0,80 meter, när dörren är uppställd i 90°. Dörrar ska vara 

tillgängliga för alla och om de förses med dörrstängare ska 

manöverdonen placeras 0,70–1,0 meter från hörn, se figur 3.1.  

 

Figur 3.1  Placering av manöverdon till dörrstängare/öppnare. 

(Boverket 2011) 

Bostadslägenheterna i ett äldreboende dimensioneras efter måtten 

som innefattas av utökad tillgänglighet som finns i den svenska 

standarden SS 91 42 21. Detta innebär bl.a. krav på extra plats runt 

sängen för att ge utrymme till en vårdare. Hissen ska vara utformad 

så att transport av sjukvård får plats.  

Vad gäller brand delas byggnaden in i olika verksamhetsklasser. 

Boverket (2011) kapitel 5:2 innefattar de olika brandtekniska 

klasserna och dess förutsättningar. Verksamhetsklass 5, 

Vårdmiljöer m.m., omfattar utrymmen där personer med begränsad 

eller ingen förutsättning att själva sätta sig i säkerhet vistas och där 

ingår både äldreboende- och förskoleverksamheten. I äldreboendet 

måste även varje boendelägenhet vara en brandcell, dvs. en ”avskild 

del av en byggnad inom vilken en brand under hela eller delar av ett 

brandförlopp kan utvecklas utan att sprida sig till andra delar av 

byggnaden eller andra byggnader” (Boverket 2011, s.127). Det 

allmänna rådet i kapitel 5 säger att den avskiljande konstruktionen 
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bör vara lägst av brandklass EI60 och framhåller att det måste 

finnas tillgång till minst två av varandra oberoende 

utrymningsvägar. Kravet på gångavståndet till närmaste 

utrymningsväg är för de båda verksamheterna förskola och 

äldreboende 30 meter enligt Boverket (2011). 

3.6 Förskolans historia 

Industrialiseringen i slutet på 1800-talet innebar att även kvinnor 

började arbeta i städerna, utanför hemmet och det egna jordbruket. 

I och med detta uppstod ett nytt samhällsproblem kring hur barnen 

skulle tas omhand, och de första “barnkrubborna” startades i 

Stockholm i mitten på 1800-talet. Barnkrubborna fungerade mer 

som en välgörenhet till de många ensamstående, arbetande 

kvinnorna (Lärarnas historia 2012).  Under slutet av 1800-talet 

spreds idéerna från den tyske pedagogen Friedrich Fröbel som lyfte 

fram barnet som ett unikt väsen som har behov av både lek och 

utveckling (Tallberg Broman 1995). Utifrån dessa tankar öppnades 

på 1890-talet den första Barnträdgården i Stockholm (Lärarnas 

historia 2012). Alva Myrdal var den som kom att ifrågasätta Fröbels 

pedagogik och hon fick en betydelsefull roll i att föra in radikala 

tankar om en “Storbarnkammare” tillgänglig för alla 

samhällsklasser. Myrdal har haft en betydande inverkan i hur 

förskolan utvecklades till att bli allt mer socialpedagogisk (Tallberg 

Broman 1995). År 1955 bildades Sveriges Förskollärares 

Riksförening (SFR) och förskollärare blev en yrkestitel. Staten 

presenterade år 1972 “Barnstugeutredningen” där begreppet 

förskola infördes. Bara några år därefter, närmare bestämt år 1975, 

kom lagen om avgiftsfri förskoleverksamhet och kommunerna 

planerade för utbyggnad (Lärarnas historia 2012). Idag är det 

kommunens ansvar att, om föräldrarna arbetar eller studerar, 

erbjuda alla barn plats i förskolan 525 timmar per år från ett års 

ålder. Är föräldrarna arbetslösa ska barnen ändå erbjudas 

möjligheten till förskola tre timmar per dag eller 15 timmar per 

vecka. Det finns både kommunala och fristående privata förskolor, 

men oavsett vilken förskola man väljer till sitt barn är det 

kommunen som har ansvaret för att kraven på god kvalité och 

säkerhet uppfylls (Skolverket 2012).  
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4. Observationer och resultat 

Vi har genom att observera och analysera befintliga projekt där 

någon form av flexibilitet vävts in i byggnaden, dragit lärdomar och 

hämtat inspiration till nya flexibla lösningar. I detta kapitel 

presenteras de befintliga projekt som har studerats och även de 

intervjuer och studiebesök som genomförts. Resultatet av 

observationerna har lett till vårt egna förslag på en förskola som 

kan konverteras till ett äldreboende. 

4.1 Befintliga byggnader med olika former av flexibilitet 

I boken Flexibla skollokaler (Sveriges Kommuner och Landsting 

2013) presenteras ett antal exempel på lokaler där man planerat för 

att möjliggöra annan användning. I Gävle har man byggt en förskola 

i två plan som enkelt ska kunna ställas om till skollokaler och 

dessutom ligger i anslutning till en F-6 skola, tillsammans utgör de 

en flexibel enhet. Från Stockholm, Uppsala och Örnsköldsvik finns 

också exempel på byggnader som kan fungera för såväl förskola som 

skola. Den sammanfattande tanken är att samma lokal ska kunna 

användas till olika ändamål och om man bygger med tanke på 

framtida behov kan anpassningarna minimeras. En annan viktig 

aspekt att väga in är att även utemiljön måste vara anpassningsbar 

(Sveriges Kommuner och Landsting 2013). 

Vi har valt att belysa ytterligare tre exempel på byggnader där man 

har tänkt flexibelt fast med lite olika mål. Det första exemplet är 

hämtat från en förskola i Annestad i Skåne där man har planerat 

för att förskolan ska kunna byggas om, inte bara till skola utan även 

till andra typer av verksamheter. Det andra exemplet är en förskola 

i Tromsö i Norge där tanken inte är en ombyggnation, utan man har 

istället satsat på en multiflexibilitet inom den egna verksamheten. 

Det tredje exemplet är Ångelsta förskola i Uppsala där man har 

utgått ifrån ett modultänk som möjliggör en flexibel expansion till 

dels fler avdelningar eller till en skola. 
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4.1.1 Det flexibla huset i Annestad 

I Annestad i Malmö finns en byggnad som i dagsläget är en förskola, 

Sadelmakarebyns förskola. Byggnaden är flexibel på det sättet att 

den är anpassad till att i framtiden, genom mindre åtgärder, kunna 

förändras från förskola till en F-3 skola eller tio stycken lägenheter 

av typ äldreboende, LSS1 eller studentboende. Projektet kallas “Det 

flexibla huset i Annestad” och stod klart hösten 2009. Huset är 

framtaget av Stadsfastigheter i samarbete med arkitektkontoret 

White i Malmö, och projektledare för projektet var Mikaela Peetre 

Malthe (Peetre Malthe och Persson 2009). Malmö stad stod som 

beställare för byggnaden och i Malmö har man numera även 

upprättat ett policydokument som anger att alla byggnader ska 

byggas så flexibelt som möjligt, och alternativa användningssätt ska 

dokumenteras vid nybyggnation (Sveriges Kommuner och Landsting 

2013). 

Bakgrunden till idén om den flexibla byggnaden var att Malmö 

kommun under en längre tid haft många lediga skollokaler 

samtidigt som de saknade lokaler för förskolor. De skollokaler som 

fanns var ofta dåligt anpassade för att byggas om till förskolor och 

ombyggnationerna blev därför både kostsamma och tidskrävande. 

Man ville skapa en byggnad som kunde anpassas till olika 

verksamheter beroende på hur behoven förändrades i kommunen. 

Byggnaden skulle vara så pass flexibel att den skulle kunna gå från 

att vara förskola/skola till att fungera som boende eller tvärtom. 

Ambitionen var även att byggnaden skulle bli så energieffektiv som 

möjligt genom att utformas för låg energiförbrukning (Peetre Malthe 

2013). 

Idag har Sadelmakarebyns förskola i Annestad med fyra 

avdelningar sin verksamhet i lokalerna. Förutom de fyra 

avdelningarna med tillhörande utrymmen så finns även ett 

samlingsrum för samtliga avdelningar, ett mottagningskök och 

personalutrymmen, se bilaga 1A. Byggnaden har en total BTA på 

950 m2 (exklusive vindfång, förråd och miljöhus) (Peetre Malthe 

                                            
1Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Tillgänglig: 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19930387.HTM (2013-05-27). 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19930387.HTM
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2013). Vid en verksamhetsändring till F-3 skola så kommer de fyra 

avdelningarna med tillhörande utrymmen att göras om till fyra 

klassrum, medan det gemensamma samlingsrummet, kapprum, 

mottagningskök och personalutrymmen behålls som de är, se bilaga 

1B. Vid en verksamhetsändring till äldreboende/studentboende/LSS-

boende så kommer de fyra avdelningarna med tillhörande 

utrymmen att göras om till tio boenderum med tillhörande 

RWC/dusch. Två av de fyra kapprummen behålls som entré för de 

boende, medan två görs om till entré och omklädningsrum till 

personalen. Personalutrymmena i övrigt behålls som de är. 

Mottagningsköket, som inte behöver lika stort utrymme som till 

förskolan/skolan, minskas i storlek vilket gör att samlingsrummet 

blir något större, se bilaga 1C. 

Byggnadens konstruktion, form och planlösning är planerad för att 

vara så flexibel som möjligt. Fasaderna är utformade på ett sätt som 

fungerar för alla tänkta verksamheter - förskola, skola och 

äldreboende/studentboende/LSS-boende, bland annat genom att 

anpassade fönster och dörrar redan från början är utplacerade där 

det kommer att bli boenderum. Det här gör att fasaden kan behållas 

intakt vid en eventuell verksamhetsändring, medan förändringen 

sker innanför byggnadens skal. Byggnadens form och dess 

planlösning baseras i första hand på de tio lägenheternas 

planlösning. Till exempel så har storleken på förskolans WC och 

skötrum dimensionerats utifrån kraven för en RWC med dusch i ett 

äldreboende, vilket möjliggör en smidig omvandling. Byggnaden är 

dessutom delvis förberedd med dragning av avlopp och vatten för de 

framtida behoven, och de utrymmen som kommer att bli duschrum 

är förberedda med fall för golvbrunn. De befintliga väggar som vid 

en verksamhetsändring kommer att bli lägenhetsskiljande väggar 

uppfyller redan gällande krav, och flexibla väggar har använts på de 

ställen där väggarna kommer att behöva tas bort. 

Ventilationskraven varierar för de olika verksamheterna och 

ventilationen har därför dimensionerats utifrån skolans krav, vilket 

är det högsta. Grundplattan är gjord för att uppfylla de framtida 

lägenheternas ljudkrav (Peetre Malthe och Persson 2009). 
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4.1.2 Fjellvegen och Sommereng - Tromsø, Norge 

I Tromsø finns två förskolor, Fjellvegen och Sommereng som är 

resultat efter en arkitekttävling som Tromsø kommun utlyste för att 

garantera förskoleplatser till alla barn i kommunen. Konceptet för 

dessa har inte varit att bygga om förskolan till annan verksamhet 

utan man har istället satsat på en kortsiktig flexibilitet, där 

rummen i byggnaden kan ändras med enkla medel och skapa nya 

rum och funktioner. De kallar sitt koncept för multifunktionalitet, 

dvs. en föränderlig användning och mångfacetterad upplevelse 

innanför verksamheten förskola. Konceptet för denna 

multifunktionalitet innehåller bland annat innerväggar som snurrar 

runt sin egen axel likt en klockfunktion och skapar olika rumsliga 

lösningar i rummet, se planlösning i figur 4.1. I dessa väggar är en 

del möbler och leksaker integrerade för att frigöra golvyta, se figur 

4.3. Tanken är att rummen inte ska behöva fyllas med saker utan en 

dockteater och en klättervägg finns integrerade i väggsystemet. 

Motivet är att ett dockrum inte ska stå tomt en hel dag förutom de 

två timmar det används. I förskolan finns även en mezzanin med 

titthål i plexiglas och ett kupoltak som barnen kan ligga och titta ut 

igenom, se figur 4.2. Den moderna pedagogiken ställer nya krav på 

byggnaderna och ett effektivt utnyttjande av kvadratmetrarna. Det 

är inte någonting nytt att försöka styra pedagogiken genom 

arkitekturen men det som Tromsø sticker ut med är att man inom 

offentlig sektor gör en så stor satsning på arkitekturen (Haggärde 

2013). 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.1 Förskola i Tromsø (Haggärde 2013). 
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Figur 4.2               Figur 4.3 

Figur 4.2 och 4.3 visar innerväggarna med multifunktionalitet samt 

mezzanin på förskolan i Tromsø (Archdaily 2013). 

4.1.3 Ångelsta förskola - Uppsala kommun 

Hamid Karim som varit projektledare för Ångelsta Nya Förskola 

berättar i en intervju (Karim 2013) att de i det här projektet har 

skapat en grundläggande flexibilitet genom ett strategiskt 

programarbete. Att skapa flexibilitet i en byggnad gynnar 

verksamheten och framtida behov av förändringar till en lägre 

kostnad, men att bygga flexibelt fungerar bara om man planerar in 

det så tidigt som möjligt i processen. I det här projektet har de 

skapat en inbyggd flexibilitet genom att man utan några större 

förändringar kan växla verksamhet från förskola till en skola med 

klasser upp till årskurs 3 för 240 elever. Men i första hand är det en 

förskola med fyra avdelningar och ett mottagningskök, se 

planlösning i bilaga 2A (Karim 2013). Köket ligger som en central 

modul i mitten och kan bereda upp till 300 portioner. Runt om 

placeras identiska huskroppar som är förberedda med 

serviceanslutningar som VA, el och fjärrvärme och som även ska 

vara förberedda att kopplas ihop med andra moduler. Även 

ventilationsaggregatet är förberett för 300 personer (Köhler 2009). 

Eftersom varje avdelning är en egen platta på mark kan man på ett 

smidigt sätt bygga till avdelningar och totalt inrymma åtta 

avdelningar med 144 barn. Se bilaga 2B för detaljer på hur plattan 

delas. Även köket är planerat för att kunna byggas ut vid utökning 



 

24 

 

av barnantalet. Det blir ett slags modultänk även om det är 

permanenta byggnader. Byggnaden är utförd med den senaste 

tekniken inom ventilation och belysning där båda delar är 

närvarostyrda. Med hjälp av ny byggnadsteknik är byggnaden 

beräknad att klara gällande myndighetskrav vad gäller 

energianvändningen med 45 % lägre förbrukning. Vid byggandet av 

Ångelsta Nya förskola hade man även fokus på låg 

energianvändning och förskolan är kommunens första som uppfyller 

Green Building2. Byggnaden har även försetts med solceller (Karim 

2013). 

4.2 Intervjuer och studiebesök 

För att få en bättre bild över vad flexibilitet i en byggnad kan vara, 

och då framförallt i förskolelokaler, har personer från olika 

yrkesgrupper som arbetar med förskolor intervjuats. Detta avsnitt 

redogör för resultaten av genomförda intervjuer och studiebesök. 

Den första intervjun som sammanfattas nedan är med 

fastighetschefen på Uppsala kommun som ansvarar för kommunens 

strategiska lokalförsörjning och därmed har en viktig roll i vad som 

ska byggas. Därefter följer intervjuer med Jonas Kjellander och Bo 

Nordström som båda är erfarna arkitekter med expertkompetens 

inom förskolor. Studiebesöken och intervjuerna med förskollärarna 

har syftat till att ta lärdom av deras synpunkter och bättre förstå 

den dagliga verksamheten. 

4.2.1 Intervju med Lena Lundqvist, fastighetschef på Uppsala 
Kommun3 

Lena Lundqvist är fastighetschef på kommunen i Uppsala. Hon 

berättar att när hon började på Uppsala kommun ritades varje 

projekt efter varje enskild chefs önskemål och intuitioner, vilket fick 

henne att tänka att så här ska man inte behöva hålla på varenda 

                                            
2 GreenBuilding är en utmärkelse för byggnader som använder 25 % mindre 

energi än tidigare eller jämfört med nybyggnadskraven i BBR. Tillgänglig: 

http://www.sgbc.se/certifieringssystem/greenbuilding (2013-05-13). 
 
3 Lena Lundqvist, fastighetschef på Uppsala kommun, intervju 2013-04-11, se 

bilaga 3 

http://www.sgbc.se/certifieringssystem/greenbuilding


 

25 

 

gång. De började då göra ett lokal- och funktionsprogram där man 

beskrev i ord vilka lokaler som behövdes och fyllde sedan på med de 

funktioner som krävdes och skapade utifrån det ett generellt 

lokalprogram. 

Lundqvist anser att styrkan som Uppsala kommun har med sitt 

program är att man beskriver de funktioner man vill ha i text till 

skillnad från andra kommuner som ritar lösningar. Man har försökt 

komma ifrån problematiken att lokalprogrammet styr utformningen 

för mycket genom att tillåta att arkitekter, tekniker och de som 

projekterar får rita hur de vill, bara funktionerna uppfylls. Om de 

funktioner som är nödvändiga finns med i rummet spelar det för 

kommunens del ingen roll om rummet är rektangulärt, cirkulärt 

eller fyrkantigt.  

Det generella lokalprogrammets utformning för förskola/skola 

bottnar i läroplanen och är bearbetat tillsammans av de som driver 

verksamheten just för att det ska ha sin utgångspunkt i 

pedagogiken. Listan på lokaler och funktioner är bara den sista 

biten, i grunden är det beskrivet hur man jobbar i skolan och vad 

tankarna bakom pedagogiken är. I arbetet satsade Uppsala 

kommun på flexibilitet ur perspektivet att lokalerna ska kunna 

användas av många olika åldrar. Mängden barn och elever varierar 

inte så drastiskt i Uppsala kommun och ligger runt 20000 barn. Det 

som däremot kan variera kraftigt är antalet elever och barn i olika 

åldrar. Därför har kommunen valt att fokusera på flexibilitet i 

avseendet att förskolan kan omvandlas till F-3 klasser och även 

detsamma mellan årskurs 4-9. 

Den planering som kommunen utför görs med underlag från 

befolkningsprognoserna och man försöker att planera tio år framåt. 

För de närmsta fem åren görs en mer detaljerad planering och 

dessutom uppdateras den längre planen varje år. Den långsiktiga 

planeringen måste hela tiden uppdateras, berättar Lundqvist. I 

Uppsala kommun finns det både områden där förskoleplatserna är 

få, men även områden som nästan är avfolkningsområden där 

förskoleplatserna är fler, vilket innebär att många olika typer av 

områden finns representerade. 
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Lundqvist konstaterar att kommunen inte har kommit så långt att 

man planerat att bygga om förskolor till andra verksamheter än till 

skolor, men hon tror absolut att det finns ett behov och att man 

måste ha ett flexibelt tänkande. Hon tycker att idén med att bygga 

om en förskola till äldreboende är jättespännande. Lundqvist säger 

att de har “lekt med tanken men inte kommit dit”. Uppsala är en 

kommun med många olika typer av områden och därmed finns alla 

sorters utmaningar. De centrala områdena har ett jämnare 

elevantal, och därför kanske de enheterna aldrig blir aktuella att 

bygga om, men däremot finns det andra områden som inte har lika 

stark påfyllnad av yngre barn samtidigt som det blir fler och fler 

äldre, där det kan vara mer aktuellt med en ombyggnation. 

Lundqvist ser inte något problem med att förskolans enhet skulle 

vara för liten att bygga om. Om det inte skulle fungera att bygga om 

till äldreboende finns det många andra typer av boenden som skulle 

passa, såsom särskilda gruppbostäder. Men självklart handlar det 

ekonomiskt om hyran som inte får bli för hög. Hyrorna beror till viss 

del på markpriset och ju mer man kan få upp byggnaden från 

marken desto mer markyta får man vilket också är en prioriterad 

fråga i kommunen. Hon är därför positivt inställd både till större 

enheter och gärna i två plan. 

I nuläget har Uppsala kommun många moduler uppställda som 

fungerar som förskolor. Enligt Lundqvist beror detta på att den 

strategiska planering som började gälla 2009 inte följdes och därför 

har man tappat några år, men nu ska man åter vara i fas med en 

mer långsiktig strategi. Den största utmaningen är att titta på hur 

lokalerna kan utnyttjas. Lundqvist tycker att möjligheten att 

samma yta kan utnyttjas av flera olika verksamheter är en viktig 

del av tanken om flexibilitet, dels att ytorna är rätt i förhållande till 

aktiviteterna och dels att det blir flexibelt över både tid och 

funktion. Modulerna är dyra för kommunen och något man vill 

komma ifrån. Bygglovet för en modul är idag fem år med 

förlängning ytterligare fem år, men sedan är det stopp vilket gör att 

lokalerna blir temporära. Däremot anser Lundqvist att kommunen 

kanske skulle äga ett antal moduler själva som skulle kunna ställas 

upp vid krissituationer. 



 

27 

 

4.2.2 Intervju med Jonas Kjellander, arkitekt på Sweco i 
Örebro4 

I en telefonintervju med Jonas Kjellander berättar han att man 

måste skilja på begreppen flexibilitet och generalitet vid 

planerandet av byggnader. Funktionsmässigt är det två olika saker 

och är av betydelse att skilja på. Den generella lokalen är utformad 

så pass generellt så att den kan användas till många olika saker, 

medan flexibilitet handlar om att ändra med någon åtgärd som t.ex. 

bara behöver innefatta att man har en vikvägg. 

Kjellander framhåller att förskolan rent fysiskt är den lokal som 

behöver vara flexibel för olika typer av användning i olika delar av 

rummet samtidigt, eller till skilda aktiviteter vid olika tidpunkter 

och kunna ändras därefter. Förskolan har många aktiviteter som 

lokalerna måste anpassas efter såsom samling, mat, fika, sagostund, 

lek, sång och dans. För att kunna göra bra anpassningar måste man 

bygga flexibelt och inte göra lokalerna för generella, för då fungerar 

de inte bra till någonting.  

Ett effektivt sätt att jobba med flexibilitet är genom belysning som 

skapar rum i rummen och olika delar i rummet med bara en 

knapptryckning. Ljus, och även ljud, kan man enkelt tänka på för 

att göra en lokal flexibel för olika ändamål utan att det är alltför 

invecklat och utan att det kostar mycket tid och ansträngning. 2010 

vann Matildelunds Förskola i Kumla ljuspriset där Kjellander varit 

med både vid ljussättning och utformning (Marké 2012). Ljuset är 

ett bra medel att jobba med och Kjellander tror att det kommer mer 

och mer, även om det inte görs så mycket med ljus och ljudsättning i 

dagsläget. Idag framförs ofta vikväggar som en flexibel lösning men 

Kjellander menar att det allt som oftast är en ganska omständlig 

lösning och om de skulle vara lätta att vika upp är de istället dåliga 

ur ljudsynpunkt. 

När vi pratar vidare om flexibiliteten i att ändra från en verksamhet 

till en annan menar Kjellander att det finns delar i en förskola som 

skulle passa bra vid ombyggnad till student- eller äldreboende. 

                                            
4 Jonas Kjellander, arkitekt Sweco, Örebro, telefonintervju 2013-04-11, se bilaga 4 
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Ytmässigt skulle en avdelning kunna vara konverterbar till 2-3 små 

lägenheter om man från början planerar hygienutrymmena. 

Framtida förskolor går mot att bli större enheter med åtta 

avdelningar och framförallt tvåvåningsenheter vilket bättre kan 

stämma överens med ett gruppboende för äldre. Förskolan är en 

verksamhet med ett varierande behov och då är det ett bra ämne att 

titta på. Att bygga om till ett äldreboende säger Kjellander är en 

ganska stor utmaning, men det är intressant att tänka in 

förändringar och flexibilitet redan när man ritar nytt. 

Att ha en förskola i två plan tycker han är en bra idé, både av 

utrymmesskäl och av energiskäl, men det måste vara till ett 

självändamål för barnen. Att stapla två likadana planlösningar på 

varandra skapar bara problem, istället måste man skapa en 3D-

miljö som barnen kan vistas i med en öppenhet mellan 

våningsplanen och stabila trappor som barnen kan gå i utan 

grindar, så att det blir någonting som berikar miljön. Man kan också 

öka flexibiliteten genom inredningen. Om man bygger de funktioner 

som måste finnas fasta och längs väggarna så frigör man golvyta. 

När man pratar tekniska lösningar som kan skapa större flexibilitet 

är ventilationen en påverkande del. Om man redan från början 

bejakar att olika delar av lokalen används olika mycket och har 

olika stor personbelastning, kan man ha en personstyrd ventilation 

som känner av hur många personer som befinner sig i lokalen. På så 

sätt behöver inte ventilationen vara på full effekt i de delar som 

tillfälligt inte används. 

Kjellander tycker att intresset för flexibilitet är stort hos 

kommunerna. Konverteringsmöjligheten kommunerna oftast tänker 

är att bygga om förskola till skola. Kjellander har varit med och ritat 

en stor förskola i Kina för 550 barn. Den lokalen ska till 100 % 

kunna konverteras åt båda håll, förskola-skola, vilket enligt 

Kjellander är ganska enkelt att göra. 
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4.2.3 Intervju med Bo Nordström, arkitekt på Tengbom i 
Stockholm5 

Bo Nordström jobbar som arkitekt på Tengbom i Stockholm och 

menar att orsaken till att man inte bygger flexibla lokaler är att 

beställarna inte orkar. Ibland är det för dyrt men oftast är de för att 

de inte orkar, säger Nordström som en förklaring till varför 

tankarna om flexibilitet inte vägs in i planering och projektering. 

Nordström har jobbat en del åt Sisab som äger Stockholms 

skolfastigheter där han ibland fått gehör på sina idéer men att det 

allt som oftast inte orkar. Han menar att Uppsala har en långt 

driven och mer avancerad skolplanering. För Nordström är 

flexibilitet i en byggnad planfriheten med så lite bäring som möjligt i 

våningsplanen. Det ska även vara tillräckliga våningshöjder så att 

man är fri i att flytta och dra om ventilationen. Den här 

anpassningen görs framförallt för att kunna växla till en annan 

verksamhet men även för att öppna rum kan bli slutna rum och vice 

versa. I dag försöker man alltid bygga så att ytterväggarna blir den 

bärande funktionen för att undvika för många pelare. Om man 

måste ha pelare gör man iså fall en rad mitt i huset. 

Problemet med förskolor är ofta att de är för små och att de inte 

ligger i närheten av där folk bor vilket gör att det överhuvudtaget 

blir besvärligt med flexibilitet. Det finns även en närhetsprincip som 

stör och gör att det blir små anläggningar som ligger utspridda. 

Skolor är lättare att göra flexibla eftersom de är så pass stora. 

Förskolelokalerna är för små för att göra flexibla så istället ska man 

gå den andra vägen; “förskolan ska in i skolan och skolan ska vara 

så flexibel att den kan ta förskolan, det är mycket bättre”. Genom 

att satsa på att få in förskolorna i skolan och göra dem tillräckligt 

stora, uppåt åtta avdelningar, så kan man sedan ha en 1-3 skola där 

och de kan sedan ha relativt nära till skolan där lokaler för slöjd och 

idrott finns. Lösningen enligt Nordström är att gå ifrån tänket med 

avdelningar och istället tänka att det är olika grupper med barn och 

möblera fram olika möjligheter därefter. Nordström berättar att de 

försökte med en förskola i Nyköping som var upplagd som en skola. 

                                            
5 Bo Nordström, arkitekt Tengbom, Stockholm, telefonintervju 2013-04-10, se 

bilaga 5 
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För att skolan ska fungera som förskola är det skötrummen som 

tillkommer. Vi försökte därför göra tillräckligt stora toaletter och 

lägga förråd intill toaletterna så att de skulle kunna göras om till 

skötrum ganska enkelt. I Nyköping var de inte alls intresserade av 

dessa lösningar. Men han ser även problem med kombinationen 

förskola-skola eftersom skollokalerna inte heller får vara för små, 

helst inte under 350-450 elever. Helst ska förskolan ligga nära 

skolan och alternativt ha möjligheten att bygga den till dubbla 

storleken, men då måste man ha stor tomtavsättning. Några 

positiva erfarenheter till att bygga om en förskola till äldreboende 

har han inte men påpekar att de har gjort några förskolor med en 

varmgrund för äldreboende. 

4.2.4 Intervju med Mikaela Peetre Malthe, projektledare på 
Serviceförvaltningen, Stadsfastigheter, Malmö stad6 

Mikaela Peetre Malthe var med som byggprojektledare vid projektet 

“Det flexibla huset i Annestad”. Genom telefon- och mailkontakt har 

hon svarat på frågor och berättat hur de fann lösningen på frågorna 

runt flexibilitet. Enligt henne så var tanken bakom projektet att ta 

fram en byggnad som kan fungera för flera verksamheter allt 

eftersom behoven förändras i kommunen. Det hade då till exempel 

under en längre period saknats lokaler för förskolor i Malmö medan 

det fanns mycket lediga skollokaler. Vid skapandet av byggnaden 

har de till viss del använt olika lokalprogram för de olika 

verksamheterna förskola, skola och äldreboende/studentboende, och 

kombinerat ihop dessa. Mikaela berättar att byggnaden är utformad 

så att fasaden är densamma för alla olika verksamheter, förskola, 

skola och äldreboende/studentboende. De dörrar som ska finnas i 

boenderummen i äldreboendet finns redan där i förskolan. 

Flexibiliteten skapas mycket genom planeringen av planlösningen 

och i förberedelserna för en förändring. Till exempel så har WC och 

skötrum i förskolan samma mått som en RWC i äldreboendet, och de 

utrymmen som ska bli våtrum är förberedda med avlopp och 

försänkning i betongplattan för duschen. Peetre Malthe berättar 

också att de väggar som man vid ombyggnation planerar att ta bort 

                                            
6 Mikaela Peetre Malthe, projektledare vid serviceförvaltningen Malmö stad, 

Malmö, mailkonversation 2013-04-10, se bilaga 6  
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är så kallade flexiväggar som är lätta att riva. De har även lagt in 

en hel golvmatta i allrummen och de mindre rummen för att man 

ska kunna behålla golvet då väggarna rivs. Byggnaden är planerad 

efter de brandcellsgränser och ljudklasser som krävs för ett boende. 

Ventilationen är dimensionerad efter förskolans och skolans krav, 

och måste minskas vid ombyggnation till äldreboende alternativt 

studentboende. Peetre Malthe menar på att ombyggnationen från 

förskola till skola och vice versa inte är så omfattande och går 

ganska smidigt, medan förändringen till äldreboende/studentboende 

kräver större insatser. 

Byggnaden används idag fortfarande som förskola, berättar Peetre 

Malthe, så ingen ombyggnation har gjorts. Det finns heller ingen 

tanke om hur länge en sorts verksamhet ska finnas i lokalerna, utan 

just nu är behovet av förskolor stort i Malmö och därför kommer 

byggnaden troligtvis att användas som förskola under en lång tid 

framöver.  

4.2.5 Intervju med Hamid Karim, projekt- och byggledare på 
Bjerking, Uppsala. 7 

Hamid Karim arbetar som projektledare på Bjerking i Uppsala. Han 

var med som byggprojektledare för projektet Ångelsta förskola i 

Uppsala, där tanken om att skapa en flexibel byggnad fanns med 

under hela projektets gång. Hamid påpekar att det är väldigt viktigt 

att tänka på flexibiliteten i byggnaden redan i ett tidigt skede i 

planeringen, eftersom det i ett senare skede varken finns tid eller 

pengar att avvara.  

Projektet med Ångelsta förskola började med att kommunen 

efterfrågade förskoleplatser och Bjerking fick ansvaret för 

nybyggnationen. Genom en kartläggning av behovet av 

förskoleplatser i det tänkta området kom de fram till att en förskola 

för 144 barn med fyra avdelningar och åtta barngrupper var 

lämpligt. Hamid berättar att tanken från början var att skapa en 

flexibilitet i byggnaden som skulle möjliggöra förändringar för själva 

förskoleverksamheten, men att de sedan tog det ett steg till genom 

                                            
7 Hamid Karim, projektledare Bjerking, Uppsala, intervju 2013-04-10, se bilaga 7 
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att fundera över hur byggnaden även skulle kunna fungera att göras 

om från förskola till skola. De utgick då ifrån kommunens generella 

lokalprogram för förskolor och skolor, som även Bjerking själva har 

varit med och utvecklat, och kom fram till att en förskola med 144 

barn skulle kunna göras om till en skola med 240 barn.  

Lokalprogrammen för de båda verksamheterna skiljer sig ganska 

mycket ifrån varandra och Hamid berättar att de vid sådana här 

flexibilitetslösningar, när två verksamheter ska kombineras, brukar 

utgå ifrån den verksamheten som är tänkt till en början och 

dimensionera utifrån dessa behov. Sedan ser de till att lokalerna 

även ska fungera för den eventuella framtida verksamheten. Men 

det går inte att tillgodose alla krav. Hamid menar att några av de 

krav som är svåra att tillgodose fullt ut i sådana här projekt är till 

exempel skolverksamhetens alla pedagogiska krav och krav från 

kommunen i form av storlek på utrymmen för ett visst antal barn 

och så vidare. Om man inte uppnår ett visst krav kan man skicka en 

avvikelse där man frågar om man kan kringgå kravet i fråga. Om 

man då får ett nej så får man tänka ett steg till.  

Något som Hamid menar är extra viktigt att tänka på när man 

planerar en sådan här typ av flexibel byggnad är alla tekniska krav 

såsom ventilation, brand och ljud, som kan vara olika för de olika 

verksamheterna. Dessa är viktiga att ha i åtanke redan i ett mycket 

tidigt skede. Det är också viktigt att tänka på de olika 

verksamheternas krav på utrustning. Till exempel vid 

kombinationen förskola/skola så behöver skolan en dusch, vilket inte 

förskolan kräver, men där behövs istället skötrum. Även 

byggnadens konstruktion är viktig att tänka på, påpekar Hamid, för 

att skapa en flexibel byggnad. Genom att ha bärande ytterväggar 

och använda balk- och pelarsystem i kombination med så lite 

bärande innerväggar som möjligt kan man skapa en flexibel 

planlösning. De flexibla, icke bärande innerväggarna är lätta att ta 

bort, samtidigt som de fortfarande klarar ljudkraven. Att väggarna 

inte är fästa i golvet gör det möjligt att golvmattan under väggen 

kan behållas hel utan skarvar. Hamid påpekar dock att mycket av 

den flexibla planeringen beror på vilket tidsperspektiv man utgår 

ifrån. Om den tänkta verksamhetsändringen ska ske långt in i 

framtiden prioriterar man kanske att till exempel skapa en bra 
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ljudisolering för den tänkta verksamheten framför en flexibel 

lösning som inte ger lika bra ljudisolering.  

Hamid menar att det i första hand är dessa två verksamheter, 

förskola och skola, som man vanligtvis fokuserar på att kombinera 

när man vill skapa en flexibilitetslösning som möjliggör en 

verksamhetsändring, både för att verksamheterna liknar varandra 

och för att barnkullarnas storlek varierar i perioder. Att skapa en 

flexibel byggnad där man kombinerar förskoleverksamheten med en 

annan typ av verksamhet, som till exempel studentboende eller 

äldreboende, tycker Hamid är en god tanke. Men då får man ha i 

åtanke att det ställs helt andra krav på studentboende/äldreboende i 

jämförelse med förskola/skola då till exempel övernattning i 

lokalerna ställer vissa speciella krav. Han tror inte riktigt på 

kombinationen förskola och studentboende, men att gå från förskola 

till äldreboende eller boende för funktionshindrade ser han som en 

bättre och billigare flexibilitetslösning. Samtidigt tycker han att om 

man ska ställa sådana flexibilitetskrav på en byggnad så måste man 

grunda det på att man kan se ett behov av en förändring i 

framtiden. Han ser också ett problem i att om behovet av lokaler 

inom den ena verksamheten ökar så är det inte säkert att behovet 

samtidigt minskar inom den andra verksamheten. Det kan även bli 

en väldigt kostsam lösning och då gäller det att övertala kommunen 

och politikerna att behovet av en verksamhetsändring kommer att 

finnas i framtiden och att de därför kan tjäna på att tänka 

långsiktigt och budgetera för en längre period framöver. Hamid har 

ännu inte varit med i något projekt där ett skifte av verksamhet i 

byggnaden har skett, men han menar att det är en trygghet för 

kommunen att möjligheten finns.  

En annan typ av flexibla byggnader som Hamid tar upp, och som 

även Ångelsta förskola är ett exempel på, är byggnader som är 

uppbyggda av enheter som går att förflytta och placeras någon 

annanstans. Lösningen liknar tanken bakom barackmodulerna 

något, men Hamid påpekar att det finns stora skillnader mellan en 

permanent, enhetsuppbyggd byggnad och en tillfällig barackmodul. 

Barackerna är ett bra alternativt på kort sikt, men det blir en 

betydligt dyrare lösning på lång sikt och de uppnår inte alls samma 

kvalitet som en permanent byggnad. Hamid ser att barackerna 
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börjar bli allt mer permanenta och tycker inte att det är bra, bland 

annat eftersom de krav som ställs på byggnader, som till exempel 

att de ska vara energisnåla, inte gäller för barackerna.  

Ett sätt att underlätta anpassningen av en förskola till annan 

verksamhet är att göra en förskola i två plan. Hamid tror att det 

kan fungera att ha en förskola i två våningar om man har olika 

avdelningar på olika plan, till exempel de yngre barnen på nedre 

plan och de äldre på övre plan. Han tycker också att det kan vara en 

bra idé att placera utrymmen som till exempel personalutrymmen 

på övre plan. Hamid säger att det är väldigt ovanligt med förskolor i 

två plan här i Uppsala, åtminstone i den offentliga sektorn. I den 

privata sektorn däremot så förekommer det och i Stockholm är det 

mycket vanligare. Hamid har varit med i ett projekt i Årsta där 

byggnaden består av fyra våningar och tanken är att de två 

understa våningarna ska vara förskola och de två övre våningarna 

en F-3 skola. Byggnaden ska även vara så pass flexibel att det går 

att ändra verksamhet, inte bara från förskola till skola och tvärtom 

utan även till andra verksamheter. 

4.2.6 Intervju med förskollärare i samband med studiebesök 
på Backens förskola i Uppsala8 

Backens förskola i Uppsala är en barackförskola som är belägen i 

Svartbäcken. I samband med studiebesöket genomfördes även en 

anonym intervju med en av förskollärarna som jobbar på Backens 

förskola, förskollärare A. Förskolan har sex avdelningar och 

byggnadens utseende och uppbyggnad är densamma som för de 

flesta barackförskolor. Förskolan är i ett plan och består av fyra 

olika flyglar som är sammanlänkade. I en av flyglarna finns 

mottagningskök, medan de andra tre flyglarna utgör de sex 

avdelningarna och personalutrymmen. De avlånga flyglarna gör att 

planlösningen är formad utifrån långa korridorer. Avdelningarna är 

delvis placerade på ett sätt som gör att det är svårt att öppna upp 

mellan avdelningarna, vilket kan vara en nackdel i många lägen. 

Personalutrymmena upptar en stor del av ytan och utnyttjas inte på 

ett effektivt sätt, därför planeras eventuellt en omstrukturering där 

                                            
8 Förskolelärare A, Uppsala, intervju 2013-04-12, se bilaga 8 
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det stora personalutrymmet kommer att bli en matsal för barnen. 

Det här gör i så fall att bord kommer att kunna tas bort från 

avdelningarna och på så sätt skapas mer yta för lek, vilket det är 

ont om i nuläget. Däremot så är entréerna och kapprummen öppna 

och rymliga, men toaletterna som nu ligger en bit ifrån entrén 

kunde vara mer strategiskt placerade närmare entrén. 

Enligt förskollärare A, som även har jobbat i andra barackförskolor 

tidigare, är fördelen med barackerna att det är ett snabbt sätt att få 

till lokaler, och att lokalerna är funktionella eftersom de är 

anpassade till verksamheten. Till exempel så är groventréerna och 

kapprummen på Backens förskola väldigt stora och rymliga. Något 

annat som visar på att lokalerna är väl anpassade till förskolans 

verksamhet är att fönsterpartier är inplacerade till vissa rum så att 

förskollärarna kan ha överblick över barnen även om de själva inte 

är i samma rum. Förskollärare A menar att det antagligen är den 

väl fungerande planlösningen som gör att just den här modellen 

används till så många barackförskolor i Uppsala. Men hon ser även 

en hel del nackdelar med barackerna, såsom att de inte är rejält 

byggda på samma sätt som en permanent byggnad. Det här visar sig 

exempelvis genom att barackerna lätt blir sneda då det sker 

sättningar i marken, och de verkar vara dåligt isolerade eftersom 

lokalerna blir väldigt varma sommartid och kalla vintertid, även 

golven är väldigt kalla. De har också väldigt dålig ljudisolering och 

många av barackerna har problem med vattenläckage, både genom 

taket och underifrån. Lokalerna saknar även charm tycker 

förskollärare A och det skulle inte skada med lite större ytor. Just de 

här barackerna saknar även takfot vilket gör att det inte finns något 

sol- eller regnskydd. 

Vid frågan om vad som skulle vara önskemål på en nybyggd förskola 

så svarar förskollärare A att det som först och främst saknas i 

nuläget i deras lokaler är lägre fönster så att barnen kan se ut 

ordentligt. Det skapar även ett annat ljus och rymd. Ett annat 

önskemål är ett gemensamt utrymme som kan fungera som en 

mötesplats. I barackerna så har de bara korridorerna som fungerar 

som ytor för rörelselekar, och en önskan finns om en gemensam 

lekhall mitt i byggnaden som även kan fungera som en naturlig 

mötesplats. Det finns även en önskan om en matsal, som 
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förskollärare A tycker skulle kunna kombineras med den 

gemensamma mötesplatsen. Mer flexibla rum är även något som de 

saknar. Möjligheten att kunna skapa små vrår i rummen, till 

exempel genom att placera ut skärmar, och att rummen kan 

anpassas efter barnens behov och åldrar. När det gäller toaletter och 

skötrum så har de i nuläget inte dessa samlade på samma ställe 

vilket även det är ett önskemål. På gården så önskas bra sol- och 

regnskydd, och även där möjligheten till att dela av lite. 

Förskollärare A påpekar också att det vore bra att ha en vattenkran 

och toalett i entréerna, lättillgängligt från gården.  

Idag är det vanligt att de förskolor som byggs har upp emot åtta 

avdelningar. Förskollärare A på Backens förskola anser att det kan 

fungera med så stora enheter om möjligheten att dela av finns, men 

påpekar att det är svårare att ha grupper med upp mot 40 barn 

bland de yngre barnen. Hon menar också att det i framtiden kanske 

kan bli upp mot tolv avdelningar, men att det kan bli svårt att 

samarbeta kring allt. Kanske det då blir två enheter som delar på 

gemensamma utrymmen såsom kök och så vidare. Att ha förskola i 

två våningar är hon något skeptisk till, eftersom man alltid måste 

vara med barnen, det går aldrig att släppa iväg någon, vilket gör att 

två våningar kan bli ett hinder. Men till förslaget att skapa en 

öppenhet mellan planen och att inte ha en hel avdelning på övre 

plan, utan dela upp det med till exempel kapprum där nere, är hon 

mer positivt inställd till. Hon tycker även att det är en spännande 

tanke att kombinera olika verksamheter, som till exempel förskola 

och äldreboende, i samma byggnad.  

4.2.7 Intervju med förskollärare i samband med studiebesök 
på Fyrisvallen förskola i Uppsala9 

Fyrisvallen förskola är en nybyggd förskola i två våningar som har 

sina lokaler i ett hyreshus i ett nybyggt bostadsområde i Luthagen, 

Uppsala. I samband med studiebesöket på förskolan genomfördes en 

intervju med en av de verksamma förskolelärarna, förskolelärare B. 

Förskolan är indelad i två enheter, med ungefär 38 barn i varje 

enhet, som i sin tur delas upp i mindre grupper. De två enheterna 
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håller till på varsitt våningsplan, men enheten som håller till på 

övre plan har sitt kapprum på nedre plan så att barnen inte behöver 

klä på och av sig på den övre våningen. Kapprummen är väldigt 

trånga och i anslutning till dessa finns en liten toalett och ett litet 

torkrum som ska räcka till alla barnens ytterkläder. Trappan till det 

övre planet är smal och ganska brant. I anslutning till trappan finns 

även en hiss. På övre plan finns, förutom en enhets hemvist, även 

personalutrymmen, ett gemensamt rörelserum som enheterna turas 

om att vara i och ett kapprum som i nuläget är relativt outnyttjat då 

det bara används till förvaring av extrakläder. Toaletterna är 

ostrategiskt placerade långt ifrån hemvisten. Hemvisten består av 

ett stort gemensamt rum som utgör kärnan och utifrån det ett antal 

mindre rum som alla har kontakt med det gemensamma rummet. 

Det här gör att det gemensamma rummet känns något instängt med 

bara några få fönster. Ett av de mindre rummen som används som 

ateljé har inget fönster utåt alls, det har istället fönster ut mot 

korridoren. Även flera av de mindre rummen har fönster ut mot det 

gemensamma rummet. 

Förskolelärare B som jobbar på Fyrisvallen förskola ser inget 

positivt med att ha förskola i två våningar. Först och främst med 

tanke på säkerheten för barnen, bara själva trappan i sig utgör en 

fara, och vid en brand vet de inte hur de skulle hantera situationen 

på ett bra sätt. De har även problem med kommunikationen emellan 

personalen och ser även de två våningarna som ett hinder vid 

träningen av barnens självständighet eftersom man inte bara kan 

släppa iväg dem på egen hand. Men i övrigt tycker hon att de har 

hittat ett bra arbetssätt som gör att det ändå fungerar att arbeta i 

två plan, eftersom det kräver en helt annan planering än om man 

har verksamheten i ett plan. Att trappan är smal uppskattas av 

förskollärarna eftersom de kan ha mer kontroll när barnen går i den 

då det inte får plats så många barn samtidigt och personalen kan 

lätt fånga upp ett barn om någon ramlar. Förskollärare B menar att 

en fördel med trappan i och för sig kan vara att den kan användas 

som ett redskap för motorisk träning, men att man nog kan få in den 

träningen även på annat sätt. 

Vid frågan om vad som skulle vara önskemål på en nybyggd förskola 

så svarar förskollärare B att ett önskemål skulle vara ett “hjärta” i 
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byggnaden, en gemensam lokal som kan fungera som mötesplats, 

och även att rörelserummet låg mer centralt mitt emellan blocken. 

Ett annat önskemål är en golvbrunn i blöjrummet, vilket de inte har 

i deras nuvarande lokaler, så att det kan användas till vattenlek. 

Fler toaletter önskas och även att de är placerade mer i anslutning 

till avdelningarna, eller i annat fall att de har ett fungerande 

larmsystem. En rymligare och mer funktionell entré är också ett 

önskemål. 

Enligt förskollärare B på Fyrisvallen förskola så fungerar det bra att 

jobba i block med stora barngrupper. Hon tycker att tanken med 

många avdelningar är spännande, och tror att man kan komma 

fram till ännu bättre sätt att jobba i block. Genom att ha mer 

personal där alla har en gemensam syn på pedagogiken med 

”blocktänket” och har lokaler utformade därefter tror hon att det 

kan fungera ännu bättre. Även tanken att kombinera äldreboende 

och förskola i samma byggnad tycker hon låter spännande och tror 

att båda verksamheterna kan utnyttja denna kombination på ett 

positivt sätt. Hon tror också att det finns utrymmen som till 

exempel personalutrymmen, som kan vara gemensamma för de båda 

verksamheterna, men att man då kanske kan ha ett större rum som 

är gemensamt och två mindre som hör till vardera verksamhet.  

4.3 Förslag på en flexibel byggnad i form av en förskola 
som kan konverteras till ett äldreboende 

Med vår flexibla förskola vill vi skapa något som är hållbart i ett 

långsiktigt perspektiv. Det ska bli en förskola som inte bara är 

funktionell och flexibel, den ska även vara en trivsam plats för lek 

och lärande. Om och när den byggs om till äldreboende ska 

byggnaden andas en trygg, men samtidigt spännande miljö för de 

äldre. Uppsala kommun har ett generellt lokalprogram för en 

förskola som i beskrivande text förklarar de funktioner och samband 

som bör ingå för en fungerande verksamhet. I detta program står 

det att lokalerna ska planeras så att de på ett relativt enkelt sätt 

ska kunna byggas om till en F-3 skola. Vi vill i vårt förslag visa på 

ytterligare flexibla möjligheter genom ett ombyggnadsförslag där en 

förskola omvandlas till ett äldreboende, som även skulle kunna 
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fungera som studentboende alternativt någon form av gruppboende, 

till exempel LSS-boende. 

Utifrån våra intervjuer och studier av olika nybyggda förskolor har 

vi upptäckt en viss tendens till att det idag byggs större enheter när 

man bygger nya förskolor, ofta med upp till åtta avdelningar. Vi tror 

att dessa stora enheter är lokaler som kan bli extra känsliga för 

svängningar i barnkullarna. Vi har planerat en förskola med åtta 

avdelningar, vilket innebär 144 barn, där möjligheten finns att 

bygga om halva förskolan, dvs. fyra avdelningar, till ett äldreboende 

med tolv boenderum. Genom denna möjliga åtgärd, att bygga om 

halva förskolan, skapas ytterligare en flexibilitet som gör att 

byggnaden kan anpassas efter behovet av förskoleplatser utifrån 

barnkullarnas svängningar. 

4.3.1 Gestaltningsprocessen 

För att komma fram till en fungerande planlösning har vi ägnat 

mycket tid åt att kartlägga funktionerna i byggnaderna, skissning 

och analysering. Vårt fokus har dessutom varit att byggnaden, över 

en längre tid, ska fungera för flera olika verksamheter rent tekniskt 

samtidigt som vi för respektive verksamheter vill skapa en trevlig 

och välkomnande byggnad gestaltningsmässigt. Den största 

utmaningen med arbetet har varit att hitta den mest optimala 

lösningen mellan funktion, konstruktion, teknik och design för både 

förskola och äldreboende. 

4.3.2 Jämförelse av Uppsala Kommuns lokalprogram för 
förskola och vårdboende/äldreboende 

För att kunna utforma en byggnad som ska täcka två olika 

verksamheters behov behöver deras lokal- och funktionsprogram 

jämföras. Här presenteras en genomgång av de ytor som ingår i 

programmen och bör finnas med i respektive verksamhet, se tabell 

4.1. Förskolan har ett generellt program och vi har då tittat på den 

del som täcker åtta respektive fyra avdelningar, motsvarande 144 

eller 72 barn. För äldreboendet har vi tittat på dokumentet 

Generella anvisningar och checklista i programskede vårdboende för 

äldre. Tillsammans med andra programhandlingar utgör det ett 
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underlag och vägledning för hur Uppsala kommun vill att 

vårdboenden ska utformas. Vårdboendets uppskattade BTA i 

programskedet är 1650m2 utan teknik- och kommunikations-

utrymmen. BTA för en åtta avdelningar stor förskola är 1302m2 

utan kök-, teknik- och kommunikationsutrymmen och för fyra 

avdelningar är BTA 771m2. 

Programmen innehåller även en sambandsanalys vilket är ett 

dokument som ska hjälpa till vid projektering och som visar direkta 

och indirekta samband samt beroendesamband mellan rum och 

funktioner. Bilaga 10 visar sambandsanalysen för förskola och 

bilaga 11 visar sambandsanalysen för vårdboende. Genom att väga 

samman rumsfunktionskraven presenterade i tabell 4.1 och 

sambandsanalyserna i bilaga 10 och bilaga 11 har vi försökt att 

skapa en så optimal lösning som möjligt. 

Varje barngrupp består av 18 barn och tre till fyra pedagoger. Varje 

barngrupp har ett eget kapprum, hemrum och grupprum vilket 

utgör den s.k. hemvisten. Två avdelningar delar sedan på en 

groventré, ett allrum, en ateljé och ett temarum. Rummet för 

rörelselek och ett barnkök delas av alla avdelningar både i fallet 

med åtta respektive fyra avdelningar.  

Äldreboendet består av flera boendeenheter. Varje boendeenhet 

består av ett antal lägenheter som ska ligga i närheten av personal 

och ha tillgång till gemensamma utrymmen såsom matsal och 

samvarorum. Enligt programmet kan det finnas flera boendeenheter 

på samma våningsplan.  

Förskolan och äldreboendet har en hel del dimensionerande och 

tekniska krav som överensstämmer med varandra. En viktig del är 

att de innefattas av samma brandkrav och utrymning får inte ske 

via fönster. Båda verksamheterna räknas som arbetslokaler vilket 

ställer krav från arbetsmiljöverket. Alla lokaler och miljöer ska vara 

tillgängliga och användbara för alla som brukar dem. 

Teknikutrymmen ska om möjligt kunna nås utifrån. Angöring och 

transporter ska för de båda verksamheterna ske skiljt från gården 

och vistelseytorna utomhus. 
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Tabell 4.1 Jämförelse av lokalprogrammets ytor 

 

 Förskolans utrymmen  

        Äldreboendets utrymmen 

      Utrymmen som delas av verksamheterna 

Förskola 8 avdelningar 

8 avdeln. 144 barn 

1302 m2 

Förskola 4 avdelningar 

4 avdeln. 72 barn 

771 m2 

Äldreboende 

Inkl. mottagningskök 

16 st. lgh. 1650 m2 

Avdelningsspecifikt 

480 m2 

Avdelningsspecifikt 

240 m2 

Boendelägenheter 

480 m2 

Hemrum 

8 st. 30 m2 

Hemrum 

4 st. 30 m2 
Rum inkl. pentry och hall 

16 st. 24 m2 
Grupprum 

8 st. 15 m2 

Grupprum 

4 st. 15 m2 

Skötrum 

4 st. 15 m2 

Skötrum 

2 st. 15 m2 

RWC 

16 st. 6 m2 

RWC 

4 st. 4 m2 

RWC 

2 st. 4 m2 
 

WC 

12 st. 2 m2 

WC 

6 st. 2 m2 
 

Torkrum 

4 st. 5 m2 

Torkrum 

2 st. 5 m2 
 

Entréer 

300 m2 

Entréer  

150 m2 
 

Kapprum 

8 st. 15 m2 

Kapprum 

4 st. 15 m2 
 

Groventré 

4 st. 15 m2 

Groventré 

2 st. 15 m2 
 

Delas per två 

avdelningar 320 m2 

Delas per två 

avdelningar 160 m2 

Gemensamt boende 

108 m2 

Allrum Allrum Matrum 
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4 st. 45 m2 2 st. 45 m2 1 st. 45 m2  

Ateljé 

4 st. 20 m2 

Ateljé 

2 st. 20 m2 

Samvarorum mindre inkl. pentry 

4 st. 16 m2 

Temarum 

4 st. 15 m2 

Temarum 

2 st. 15 m2 

Samvarorum större 

1 st. 35 m2 

Pentry förskola 

1 st. 8 m2 

Pentry förskola 

1 st. 5 m2 

Förråd boendeenhet 

4 st. 4 m2 

  
Uteplats 

4 st. 7 m2 

Gemensamt 

125 m2 

Gemensamt 

125 m2 

Gemensamma lokaler 

22 m2 + Rehab 

Barnkök/torg 

1 st. 40 m2 

Barnkök/torg 

1 st. 40 m2 

Rehab/Dans/bio 
Rörelserum/drama 

1 st. 60 m2 

Rörelserum/drama 

1 st. 60 m2 

Förråd till rörelselek 

1 st. 10 m2 

Förråd till rörelselek 

1 st. 10 m2 

Huvudentré 

1 st. 10 m2 

Huvudentré 

1 st. 10 m2 

Huvudentré 

1 st. 7 m2 

Entréhall 

1 st. 7 m2 

RWC med dusch 

centralt 

1 st. 5 m2 

RWC med dusch 

centralt 

1 st. 5 m2 

RWC- för besökare 

1 st. 5 m2 

  
Hiss 

1 st. 3 m2 

Serviceutrymmen  

62 m2 

Serviceutrymmen  

53 m2 

Serviceutrymmen  

 

Tvättstuga 

1 st. 7 m2 

Tvättstuga 

1 st. 7 m2 

Tvättstuga 

1 st. 20 m2 

Städrum 

1 st. 5 m2 

Städrum 

1 st. 5 m2 

Städcentral 

1 st. 7 m2 

Förråd Förråd Hygienrum – 1 per plan 
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1 st. 20 m2 1 st. 15 m2 2 st. 7 m2 

  
Förråd – Smutstvätt 

1 st. 4 m2 

  
Förråd – Hjälpmedel orent 

1 st. 4 m2 

  
Förråd – Hjälpmedel rent 

1 st. 4 m2 

  Förråd – Mobillyft 

1 st. 5 m2 

  

Varumottagning/uppställning 

1 st. 12 m2 

Avfallsrum 

1 st. 18 m2 

Mottagningskök storlek 

efter utrett behov 

Mottagningskök storlek 

efter utrett behov 

Mottagningskök (20 port.) 

47 m2 

Motsvarande storlek 

mot vårdboendet 

Motsvarande storlek 

mot vårdboendet 

Mottagningskök 

1 st. 22 m2 

Varumottagning 

1 st. 15 m2 

Omkl. Kökspersonal 

1 st. 3 m2 

WC/dusch kökspersonal 

1 st. 3 m2 

Vindfång 

1 st. 4 m2 

Förskolans 

personalutrymmen 

120 m2 

Förskolans 

personalutrymmen 

86 m2 

Personal och administration 

138 m2 

Pausrum med pentry 

1 st. 30 m2 

Pausrum med pentry 

1 st. 20 m2 

Pausrum/samling inkl. pentry. 

1 st. 28 m2 

Vilrum Vilrum Vilrum 



 

44 

 

   

1 st. 10 m2 1 st. 10 m2 1 st. 8 m2 

  
WC pers. 2 i omkl. 1 per plan 

1 st. 4 m2 

  RWC/Dusch 

1 st. 7 m2 

  Omkl. personal – Dam 

1 st. 8 m2 

  Duschrum – 2 duschar 

1 st. 4 m2 

WC personal 

4 st. 2 m2 

WC personal 

2 st. 2 m2 

WC pers. 2 i omkl. 1 per plan 

1 st. 4 m2 

Arbetsplats – 

Samtal/sekretess 

1 st. 15 m2 

Arbetsplats – 

Samtal/sekretess 

1 st. 15 m2 

Arbetsrum – Samtal 

1 st. 12 m2 

Arbetsplats 

2 st. 20 m2 

Arbetsplats 

1 st. 20 m2 

Arbetsrum – Expedition 

1 st. 16 m2 

Samtalsrum 

1 st. 10 m2 

Samtalsrum 

1 st. 10 m2 

Arbetsrum – Kontorschef 

1 st. 14 m2 

Kopieringsrum 

1 st. 7 m2 

Kopieringsrum 

1 st. 7 m2 

Kopieringsrum 

1 st. 7 m2 

  
Förråd – Medicinrum 

1 st. 4 m2 

  
Arbetsplats - 1 per avd. 

2 st. 7 m2 

Undercentral 

37 m2 + Fläktrum 

Undercentral 

33 m2 + Fläktrum 
Undercentral + Fläktrum 

Drift- & teknikutrymme 

1 st. 25 m2 

Drift- & teknikutrymme 

1 st. 25 m2 
Anpassat efter verksamheten 

El-nisch á 2m2 

6 st. 2 m2 

El-nisch á 2m2 

4 st. 2 m2 
Anpassat efter verksamheten 

Fläktrum 

1 st. Storlek efter behov 

Fläktrum 

1 st. Storlek efter behov 
Anpassat efter verksamheten 
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4.3.3 Platsanalys 

Tomten som vi har utgått ifrån är en del av kvarteret Tallen och 

ligger vid korsningen Hjalmar Brantingsgatan och Björkgatan i 

Uppsala, ca 2km från Uppsala Centralstation. Idag ligger där Iors 

förskola i en permanent tegelbyggnad och mot Almtuna skolan, 

söderut på tomten, ligger Löfteslandets förskola i modulbyggnader. 

Modulförskolan har idag sin angöring från Oxelgatan, både 

varutransporter och barn med föräldrar angör från samma håll. Iors 

förskola angörs från Björkgatan. Norr om tomten ligger Österängens 

idrottsplats och nordöst finns en stor matvarubutik. Väster om 

tomten finns ett kvarter med bostäder. Se figur 4.4 för karta.  

Fördelarna med tomten är många; Den ligger nära en skola vilket 

betyder möjlighet till samordnad matberedning. Området är centralt 

vilket gör enheten attraktiv oavsett vilken verksamhet den används 

för. Delar av befintlig parkering och angöring kan användas och 

utvecklas. Tomtens mark är relativt plan vilket underlättar 

planeringen av projektet. Tanken är också att eftersom det idag 

ligger en modulförskola på tomten, visa på ett förslag med en 

permanent och mer långsiktigt hållbar byggnad. Se figur 4.5 för 

analys över omkringliggande byggnader och riktningar. Figur 4.6–

4.9 visar bilder från tomten i dagsläget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.4 Karta över Kv. Tallen.   (Google 2013) 
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Figur 4.5 Platsanalys Kv. Tallen       (Google 2013) 

 

 Tomten för vårt projekt 

  

 Befintlig förskola 

 

Befintlig skola 

 

 Riktning centrum 
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Figur 4.6 Tomten från nordöst.  Foto: Johanna Waltersson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.7 Tomten från sydväst. Foto: Johanna Waltersson 
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Figur 4.8 Blivande angöring söderifrån.     Foto: Johanna Waltersson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.9 Vy från Hjalmar Brantings gata. Centralt läge med gång-

och cykelavstånd till Uppsala Centrum.     Foto: Johanna Waltersson 
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4.4 Beskrivning av förslaget ur idé- och byggteknisk 
synpunkt 

4.4.1 Beskrivning av byggnaden 

Tanken bakom det flexibla förslaget är att byggnaden från början är 

en förskola med åtta avdelningar. Vid behov ska byggnaden sedan 

kunna omvandlas från att vara förskola till kombinationen förskola 

med fyra avdelningar och äldreboende med tolv boenderum, 

alternativt bara äldreboende med 24 boenderum. Motivet bakom 

byggnadens utformning med två separata flyglar är att flyglarna vid 

kombinationen förskola/äldreboende ska kunna användas separat av 

varsin verksamhet. Utformningen gör även att byggnaden 

omfamnar innergården och skapar en trygghet för både barnen och 

de äldre, se bilaga 18A. Delen i mitten som kopplar ihop de två 

flyglarna kommer då att fungera som en gemensam yta med ett kök 

som förser båda verksamheterna med mat, personalutrymmen som 

kan användas av all personal och ett stort allrum som i första hand 

används av förskolan som barnkök och rörelserum, men även av 

äldreboendet som rehab-, dans- och biorum.  

Utgångspunkten är att det i första hand är halva byggnaden som 

ska kunna konverteras till äldreboende. Detta med anledning till att 

det då skapas en elasticitet i förskolan genom att antalet 

avdelningar kan varieras mellan fyra till åtta avdelningar. 

Planlösningen är alltså utformad på ett sådant sätt att om 

förskolans behov av lokaler minskar så finns möjligheten till att 

delvis avveckla verksamheten. Det här gör att alternativet inte bara 

står mellan att ha en förskola med åtta avdelningar eller ingen 

förskola alls, utan möjligheten finns även att minska förskolan till 

fyra avdelningar då behovet av förskolelokaler i området minskar 

men inte försvinner helt. 

Byggnadens fasader är i trä och stora fönsterpartier släpper in 

ordentligt med dagsljus. Fasaderna med liggande träpanel 

tillsammans med det lågt lutande tegeltaket gör att byggnaden inte 

känns alltför högrest trots de två våningarna, se bilaga 18A. Att 

byggnaden utformats i två våningar beror delvis på att en byggnad i 

två våningar är en mer energieffektiv lösning än en 

enplansbyggnad, och dessutom tar byggnaden mindre plats på 
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tomten och ger därmed utrymme för en större gård. En byggnad i 

två våningar är också en bättre lösning för äldreboendet och de två 

planen kan dessutom utnyttjas på ett spännande sätt i förskolan. 

För att skapa en mer varierad planlösning har vi undvikit att 

utforma två likadana planlösningar i de båda planen, utan istället 

arbetat med att öppna upp mer emellan planen för att framhäva en 

känsla av rymd. För situationsplan, planlösningar, fasader och 

sektioner över byggnaden, se bilagor 12-17. 

4.4.2 Flexibiliteten i byggnaden 

Möjligheten till flexibilitet har varit styrande vid skapandet av 

byggnaden och då framförallt grundtanken att byggnaden genom en 

mindre omfattande ombyggnation ska kunna omvandlas från 

förskola till äldreboende. Byggnaden är alltså anpassad för att i 

framtiden kunna gå från att vara en förskola till att bli antingen en 

kombination av förskola och äldreboende eller helt konverteras till 

äldreboende. Tanken är att all ombyggnation ska ske inuti 

byggnaden, vilket gör att byggnadens fasad är anpassad till att 

fungera för de båda verksamheterna, till exempel är fönster och 

dörrar strategiskt placerade för att fungera även vid en 

ombyggnation. Grundplattan och mellanbjälklaget är anpassade 

efter de ljudkrav som finns för äldreboendets boenderum. 

Utformningen av planlösningen har i första hand fått styras av 

äldreboendets boenderum, eftersom de är så pass begränsade i sin 

utformning. De befintliga väggar som kommer att bli 

lägenhetsskiljande väggar i äldreboendet är redan i förskolan 

anpassade efter kraven på lägenhetsskiljande väggar och de väggar 

som kommer att tas bort är mobila systemväggar som är lätta att 

demontera. De mobila systemväggarna har inte någon förankring i 

golvet vilket gör att en hel matta kan läggas in under de väggar som 

kommer att tas bort och golvet kan då behållas. Se de mobila 

systemväggarna i figur 4.15 och 4.16. Bilaga 15 visar 

ombyggnationen av en avdelning från förskola till äldreboende. 

De utrymmen som kommer att bli våtutrymmen i äldreboendets 

boenderum är även våtutrymmen i förskolan i form av skötrum, 

RWC och WC. Golvbrunnar är redan utplacerade i dessa utrymmen 

och storleken på våtutrymmena är anpassade efter kraven på 
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äldreboenderummens RWC/dusch. Dessa utrymmen är därför redan 

förberedda för att lätt kunna anpassas till att bli RWC/dusch i 

äldreboendet. Detta utgör en modul som genom små förändringar 

enkelt kan byta funktion, se figur 4.10. För illustrationsbild över 

denna modul, se bilaga 18 C. 

 

 

 

 

  

 

Figur 4.10. Kapprum och hemrum i förskolan blir fyra boenderum i 

äldreboendet.  

Schakt i byggnaden är placerade utefter både förskolans och det 

framtida äldreboendets behov. Teknikutrymmena är placerade så 

centralt som möjligt i byggnaden. Ventilationen är dimensionerad 

utifrån förskolans krav, men är flexibel på det sättet att den 

regleras automatiskt utifrån behovet och går även att reglera 

manuellt för att möjliggöra en anpassning. Kravet på rumshöjder är 

delvis något högre i förskolan än i äldreboendet, och därför har 

förskolans krav varit dimensionerande för rumshöjden. 

4.4.3 Förskolans planlösning 

Alla entréer till förskolans avdelningar sker från gården vilket 

skapar en trygg och säker miljö för barnen med en tydlig avskildhet 

mot varutransporter och sopbil. De åtta avdelningarna delar på fyra 

groventréer vilket innebär att två avdelningar delar på en 

groventré. De barn som har sina hemrum på övre plan går sedan 

upp i trappen via allrummet.  

Allrummet på nedre plan delas av de fyra avdelningarna i 

respektive flygel och är öppet upp genom bjälklaget för att skapa 

rymd. Trappan är extra bred, två meter i den nedre delen vilket ger 
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möjlighet för barnen att använda trappan i sin lek och den kan även 

användas som en läktare vid teaterframträdanden och liknande. Det 

lilla utrymmet under trappan skapar ett rum i rummet vilket både 

arkitekten och förskolelärarna har pratat varmt om, se bilaga 18B. 

Förskolepedagogerna får då en överblick samtidigt som det blir en 

mer spännande miljö för barnen. Tanken är att barnen äter sin mat 

i allrummet men även i barnköket/rörelserummet för att undvika för 

mycket bord inne på hemrummen.  

Funktioner för tvätt och städ är placerade i byggnadens mittdel. 

Varumottagning sker från byggnadens norrsida för att vara skiljt 

från barnens entréer. Vid huvudentrén leder en trapp och hiss upp 

till personalutrymmena som till viss del används gemensamt med 

personalen från äldreboendet. För förskolans planlösning i sin 

helhet se bilaga 13 A och 13 B. 

4.4.4 Äldreboendets planlösning 

Den huvudsakliga idén är att halva förskolan ska göras om till 

äldreboende och den högra flygeln är då mest lämpad eftersom den 

ligger aningen närmare hissen i huvudentrén som kommer att 

användas även av de boende. Äldreboendet har i en flygel åtta 

boenderum i bottenplan och fyra boenderum i övre plan. För 

illustration på ett boenderum, se bilaga 18C. Ett större samvarorum 

och ett matrum ligger där förskolan tidigare hade sitt allrum, se 

bilaga 18B.  Även i övre plan finns ett samvarorum med pentry för 

att ge möjlighet till de boende att inte behöva gå ner en våning för 

att äta.  

I byggnadens mittdel finns det stora samlingsrummet som delas 

med förskolan när byggnaden inhyser två verksamheter. Här finns 

det möjlighet till rehab, dans, bio eller bibliotek beroende på vad 

som passar verksamheten. Vid entrén finns hiss, trapp och ett RWC. 

Personalutrymmena är placerade precis som i förskolan, dels i 

avdelningen på övre plan och dels i byggnadens mittdel. För förskola 

kombinerat med äldreboendets planlösning i sin helhet se bilaga 14 

A och 14 B. 
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4.4.5 Ytredovisning 

Förskola 

BTA: 2500 m2
 

LOA: V: 1160 m2
 

LOA: P: 310 m2
 

LOA: K: 470 m2
 

ÖVA: D: 65 m2
 

 

Förskola/äldreboende 

BTA: 2500 m2
 

LOA: V: 1130 m2
 

LOA: P: 340 m2
 

LOA: K: 470 m2
 

ÖVA: D: 65 m2
 

4.4.6 Installationsteknik och tekniska krav 

Uppvärmning 

Som värmekälla i byggnaden har vi valt att använda fjärrvärme 

tillsammans med ett distributionssystem av vattenburen golvvärme 

som gjuts in i betongplattan och placeras i mellanbjälklaget i hela 

byggnaden. Valet av värmekälla är främst ur miljösynpunkt då det 

ger en ytterst liten inverkan på miljön. Golvvärme är ett bra val 

ekonomiskt sett eftersom det kan minska energiförbrukningen i och 

med att rumstemperaturen kan sänkas ett par grader men med 

bibehållen komfort i rummet. Golvvärme passar även bra med 

avseende på verksamheterna då förskolebarnen och pedagogerna 

använder golvet vid lek och samlingar och för de äldre med 

försämrad blodcirkulation bidrar det till ökad trevnad. Golvvärmen 

är även lämplig i torkrummen och våtutrymmena för snabb torkning 

och ventilation. Golvvärmen finns i alla utrymmen förutom i 

allrummet med tillhörande trapp och i det stora rörelserummet, där 

vi har valt Kradal skyddsgolv, se avsnitt 4.4.7 Färgsättning och 

material. För att spara ytterligare energi så är 

uppvärmningssystemet även närvarostyrt och stängs automatiskt 

av när inga människor vistas i lokalerna. 

Ventilation 

Ventilationen drivs av ett FTX-system. FTX-ventilation är mycket 

energieffektivt på grund av att värmen i frånluften återvinns vilket 

håller nere energiförbrukningen. FTX-systemet är också bra för 
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ljudklimatet i byggnaden då inget ljud utifrån kommer in via 

tilluftsdonet. Tilluften filtreras även och värms upp med hjälp av 

frånluften innan den tillförs i byggnaden vilket skapar en mycket 

bra luftväxling. Eftersom behovet av luftflöden och ventilationens 

drifttider kommer att variera mellan förskola och äldreboende, och 

även för de olika lokalerna i respektive verksamhet, så är 

ventilationen närvarostyrd och regleras även automatiskt via 

temperaturgivare. Det finns också möjlighet till manuell reglering 

vid behov. 

Ljud, ljus och belysning 

Byggnaden är först och främst anpassad efter de ljudkrav som finns 

för äldreboendets boenderum, men hänsyn har även tagits till de 

ljudkrav som finns i förskolan där ljudnivån kan bli hög. Ljudnivån 

inomhus får inte överskrida 30 dBA, och ett sätt att hålla nere 

ljudnivån är genom att använda sig av ljudabsorberande material i 

rummen. Till exempel är ljudabsorberande plattor placerade i taket.  

Fönster är placerade för att förse byggnaden med ljus på ett 

behagligt sätt och även i en höjd som gör att både barn och äldre i 

rullstol kan se ut. Det finns även fönster i vissa innerväggar, 

framförallt i förskolan, för att släppa in ännu mer ljus och för att 

förskollärarna lättare ska kunna ha överblick över barnen.  

De belysningsarmaturer som används är närvarostyrda vilket 

betyder att belysningen måste sättas på manuellt men stängs av 

automatiskt när ingen vistas i lokalen, vilket lämpar sig väl både i 

förskole- och äldreboendeverksamheten. All belysning är även 

lågenergibelysning. Genom att arbeta med belysning kan man även 

skapa flexibilitet inom verksamheten. Efter de intervjuer som vi har 

genomfört under arbetets gång så har vi en ambition att skapa rum i 

rummen, delvis med hjälp av belysning. Belysning är ett bra 

exempel på hur man kan skapa det vi kallar kortsiktig flexibilitet 

utan att det blir för omständligt eller kostsamt. 

Brandsäkerhet 

Brandsäkerheten i byggnaden har sin utgångspunkt i äldreboendets 

krav där varje boenderum ska vara en brandcell, därför är alla 

lägenhetsskiljande väggar i brandklass EI60. Sex boenderum 

tillsammans på nedre plan, och två boenderum tillsammans med 
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fyra boenderum på övre plan bildar två brandsektioner om sex 

boenderum vardera. Var och en av dessa brandsektioner har två 

oberoende utrymningsvägar vilket gör att utrymningsvägarna är 

tillräckliga även i förskolan. All träkonstruktion i byggnaden är av 

brandskyddat trä. I byggnaden finns brandvarnare och brandlarm 

installerat och alla lokaler är försedda med automatisk släckning i 

form av sprinklers vilket skapar en trygg miljö för barn och äldre 

och ger även möjlighet till en mer öppen planlösning.  

 

 

 

 

 

Fig. 4.11 Sprinkler för brandsäkerhet i hela byggnaden. 

(Brandskyddsföreningen 2013) 
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4.4.7 Byggnadsteknik - förenklad byggdelsbeskrivning 

Grund 

Bottenplattan vi valt är en betongplatta på mark med en tjocklek på 

200 mm och för att den tänkta golvvärmen ska vara energieffektiv 

krävs en 250 mm värmeisolering under plattan för att värmen inte 

ska läcka ut under huset. Massivträstommar medför generellt att 

man kan minska både mängden armering och betong jämfört med 

en betongkonstruktion, eftersom lasten på plattan minskar. Se figur 

4.12 för en generell bild på en massivträvägg med anslutning mot 

platta på mark. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.12 Massivträvägg anslutning mot platta på mark 

(träguiden.se) 

Stomme 

Stomsystemet är i massivträ och är uppbyggt av mellanbjälklag och 

väggar med massivträskivor som ansluts till varandra, se figur 4.13 

i detta kapitel. Byggsystem av massivträ har hög bärförmåga, klarar 

stora spännvidder samt har goda egenskaper vad gäller ljud och 

brand. En ytterligare fördel med massivträkonstruktioner är att de 

har låg vikt vilket ger goda transport- och monterings-

förutsättningar och de kan utföras med hög prefabriceringsgrad. 

Mellanbjälklaget dimensioneras som ett lägenhetsskiljande 

mellanbjälklag för att klara ljud- och brandkrav för de båda 

verksamheterna. 
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1. Invändig golvbeläggning 

2. Golvgips 

3. Golvisolering(eventuellt) 

4. Flerskikts massivträskiva 

5. Isolering  

6. Bärverk för undertak 

7. Glespanel 

8. Gipsskivor 

 

 

 

 

Figur 4.13 Mellanbjälklag lägenhetsskiljande- massivträ, 

kassettbjälklag (träguiden 2013) 

 

Ytterväggar 

Ytterväggarna har en tjocklek på 450 mm och består av en flerskikts 

massivträskiva med en liggande träpanel som fasad. Figur 4.14 

visar en generell lösning på yttervägg ansluten till mellanbjälklag. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figur 4.14 Yttervägg anslutning mot mellanbjälklag (träguiden 

2013) 
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Innerväggar 

Där det inte behövs lägenhetsskiljande väggar används så kallade 

systemväggar med hög flexibilitet. Vi har valt ut typen Loc Wall 

från Moelven som ger täta mellanväggar utan skarvar. 

Systemväggens fördel är bland annat att den är smidig och snabb 

att montera i jämförelse med en platsbyggd vägg. Se figur 4.15 för 

anslutning mot bjälklag. Loc Wall med en väggtjocklek på 120 mm 

ska klara ljudnivåer på upp till 49 dB, se figur 4.16.   

 
 

 

 

 

Figur 4.15 Loc Wall anslutning mot bjälklag. 

 

 

 

 

 

Figur 4.16 Loc Wall i vertikal- och horisontalsnitt. 

Tak 

Taket på byggnaden är ett kallt sadeltak i tegel. Vindsbjälklaget är i 

samma tjocklek som mellanbjälklaget. Att ett tegeltak valdes beror i 

första hand på en anpassning till omgivningen där i princip alla 

intilliggande byggnader har tegeltak, men även på grund av det 

hållbara materialet. 

Fönster 

De fönster som har valts har ett lågt u-värde på 0,90 W/m²K. . U-

värdet beskriver den värmeförlust byggmaterialet har. U-värdet för 

ett fönster anger kombinationen av glas, karm och båge. Enligt 

energimyndigheten ska man vid nybyggnation välja ett fönster med 
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ett u-värde på högst 1,0 W/m² K. Leverantörer kan idag välja att 

energiklassa sina fönster och ett u-värde på 0,90 W/m² K eller lägre 

ger energiklass A (Energimyndigheten 2011). 

4.4.8 Färgsättning och material 

Valet av färger och material hjälper till att förena byggnadens yttre 

och inre karaktär och ger byggnaden en helhet. Byggnaden ställer 

höga krav på funktion, men lika viktigt är att skapa en trivsam 

plats och miljö där både ung som gammal kan tillbringa sin vardag. 

I tanken kring färgsättning har vi utgått ifrån naturnära färger med 

utgångspunkt i skogen, havet, stranden och ängen, för att skapa en 

rogivande och trygg miljö.  

 

Figur 4.17 Inspirationsbilder (Happywall 2013) 

I korridorerna skapar vi taktila ledstråk. Detta underlättar bland 

annat för personer med nedsatt syn. Olika accentfärger från de olika 

utgångspunkterna skogen, havet, stranden och ängen, används på 

ett sätt som gör det lätt för både barn och äldre att orientera sig i 

byggnaden för att till exempel hitta till sin avdelning eller sitt 

boenderum. Accentfärgerna används även till exempel runt WC-

stolar, även det för att underlätta orienteringsförmågan i rummet. 

Till golven har vi studerat Kradal skyddsgolv 12mm som är ett golv 

som består av mikrosfärer som är formade för att skapa en 

blandning av hårt och mjukt. Detta gör att golvet lämpar sig mycket 

bra där fallrisken för människor är stor. Enligt Kradals hemsida 

minskar golvet belastningen vid ett fall med 70 % och skaderisken 

minskas därmed drastiskt (Kradal Nordic 2013). Golvet är värme- 

och ljudisolerande vilket passar bra för de båda verksamheterna 

förskola och äldreboende. Det består av 50x50 cm stora plattor som 

limmas fast och fogas i skarvarna. Plattorna målas sedan med 

önskad kulör. 
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5. Analys och diskussion 

Utmaningen med att skapa en bra byggnad är att hitta en bra 

kombination mellan funktion, teknik och design. Att därefter skapa 

en flexibel byggnad innebär en ännu större utmaning och kräver 

extra god planering, framförhållning och samarbete. Att kunna göra 

bra prognoser över framtida behov får därför en betydande roll. Om 

den demografiska utvecklingen förändras ger flexibilitet goda 

förutsättningar för fastighetsutveckling. Genom att intervjua 

utvalda nyckelpersoner med kunskap inom området och genom att 

studera befintliga projekt har vi kunnat skaffa oss en bättre 

helhetsbild över vad en flexibel byggnad är. Vi har därefter uppnått 

vårt mål med arbetet genom att utforma en byggnad utifrån 

Uppsala kommuns generella lokalprogram som visar på en möjlig 

ombyggnad från förskola till äldreboende. 

De nyckelpersoner vi har valt att intervjua arbetar med att planera 

offentliga byggnader, bland annat förskolor, och en del av dem 

arbetar inom förskoleverksamheten. De flesta är positivt inställda 

till flexibla byggnader men har olika uppfattningar om vad det 

egentligen innebär. Till exempel vill fastighetschefen på kommunen 

skapa flexibilitet genom att utnyttja de lokaler som finns på ett så 

effektivt sätt som möjligt och gärna minska ytorna för att hålla nere 

hyreskostnaderna, medan förskollärarna vill ha mer ytor för att 

kunna skapa en flexibel verksamhet. De projektledare som vi 

intervjuade tänkte väldigt mycket på de tekniska funktionerna 

medan en av de intervjuade arkitekterna såg mycket till att en 

förskolas utformning ska vara för barnens vinning. Det är viktigt att 

beakta att det finns olika typer av flexibilitet och man ska akta sig 

för att bygga in mer flexibilitet i en byggnad än vad som är 

nödvändigt. Man riskerar då att byggnaden inte kan utnyttjas till 

något av de tänkta ändamålen över huvud taget och att det i 

slutänden bara blir en ökad kostnad.  

Flera av dem vi intervjuat framhåller att trenden går mot att det 

byggs större och större enheter inom förskolan med upp till åtta 

avdelningar. En nackdel med detta är att förskolans verksamhet blir 

ännu känsligare för svängningarna i barnkullarnas storlek. En 

fördel är att det blir mer motiverat att genomföra en eventuell 
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konvertering till någon typ av vårdboende, eftersom dessa 

verksamheter kräver lite större enheter.  

De studiebesök som har genomförts på förskolor har varit bra för att 

få en bättre uppfattning om hur den dagliga verksamheten fungerar, 

vilket är viktigt för att kunna planera en bra byggnad utefter 

verksamhetens behov. Studiebesöken gjordes endast på förskolor 

eftersom vi p.g.a. av tidsbrist fick lägga fokus på en verksamhet. Om 

mer tid hade funnits skulle det ha varit bra för arbetets resultat att 

dels utföra fler studiebesök på förskolor, men även att utföra 

studiebesök på äldreboenden och olika typer av vårdboenden. Även 

intervjuer med de boende och personal som jobbar på äldreboendet 

hade kunnat ge ett bättre resultat.  

Vi har i detta arbete studerat ytor och funktioner som är planerade 

för en förskola och ett vårdboende i deras respektive lokal- och 

funktionsprogram. Kommunens tjänstemän är väldigt nöjda med 

det generella lokalprogrammet för förskolan och tycker att man 

genom att beskriva funktionerna i text genererar mer tid i 

skapandeprocessen. Om detta verkligen blir resultatet är något som 

vidare skulle kunna undersökas hos berörda konsulter. Vi har 

uppfattningen att lokal- och funktionsprogrammen som kommunen 

har tagit fram har varit till stor hjälp i vårt arbete för att få med 

alla funktioner. Det är dock viktigt att inte tänka sig varje funktion 

som en strikt yta, utan vara öppen för tanken att kunna hitta nya 

lösningar för såväl teknik som gestaltningsfrågor. 

Kombinationen förskola och äldreboende tycker vi fungerar bra. 

Utmaningen har legat i att titta på vilka ytor som kan kombineras 

och användas av de båda verksamheterna utan att funktionerna och 

ändamålet går förlorat. I planlösningarna har vi generellt försökt att 

väva in de synpunkter och önskemål som vi fick från förskollärarna, 

men även utgått ifrån egna erfarenheter. Genom allrummet har vi 

försökt att skapa en kärna där man kan mötas över avdelningarna, 

något som både förskolelärare A och B framhållit som önskemål. 

Detta rum kan även med fördel användas till samma ändamål i 

äldreboendet. En annan fördel med kombinationen förskola och 

äldreboende är den sociala aspekten som skapas via byggnaden, att 

barn och äldre får en naturlig mötesplats ger ett mervärde i 
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vardagen. Ett problem som kan uppstå med två olika verksamheter 

i samma byggnad är att ändringar i detaljplanen kan behöva göras, 

vilket kan bli en tidskrävande process hos kommunen. 

Några fördelar som vi ser med vår byggnad, som ett resultat av den 

flexibla planeringen, är bl.a. att förskolan får en mycket bra akustik 

och ljudisolering, eftersom väggarna redan är lägenhetsskiljande 

väggar för att senare passa äldreboendet. Många av de krav som 

boverket ställer på dessa typer av lokaler är att de ska vara 

tillgängliga för alla. Dessa krav gäller båda verksamheterna, men 

vårdboendets boendelägenheter har ändå varit det som har styrt 

utformningen av planlösningen, framförallt för att varje boenderum 

ska ha ett RWC med utökad tillgänglighet. Detta har medfört att 

förskolans hemrum är något smala för att våtutrymmet ska få rätt 

dimensioner.  

Materialval och tekniska lösningar ska fungera i ett mer långsiktigt 

perspektiv med låg energiförbrukning och hållbara material. 

Fläktrummet ska helst placeras i bottenplan med en egen ytterdörr 

för enklare service, men där fick vi prioritera att ha köket eftersom 

vi inte kunde placera både kök och fläktrum i nedre plan då ytan på 

byggnaden blev för stor. Fasaderna har vi valt att ha i trä, vilket är 

ett hållbart naturmaterial som ligger i tiden samtidigt som det inte 

går ur tiden. Genom att välja trä även i stommen kan mängden 

betong och armering i plattan minskas.  

De flesta förslag och genomförda projekt med flexibla byggnader som 

vi tittat på har utgått från möjligheten att göra om en förskola till 

en skola med F-3 klasser. Risken med att planera byggnader som 

endast kan konverteras från förskola till skola är att man genom en 

konvertering visserligen kan lösa problemet med bristande 

skolplaster i området, men risken är stor att man då samtidigt 

skapar brist på förskoleplatser. Vi ville därför titta på en lösning 

som inte bara innefattade förskola och skola. Utöver förslaget med 

kombinationen förskola och äldreboende som vi har tittat på, skulle 

det vara intressant att fundera kring andra kombinationer eller att 

arbeta med utvecklande av de koncept som finns. Genom att bygga 

flexibelt anser vi att man kan skapa mer hållbara byggnader över en 

längre tid.  
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6. Avslutning 

6.1 Slutsatser och rekommendationer 

Genom att söka information, genomföra intervjuer och studiebesök 

har vi kunnat uppfylla vårt mål att utifrån Uppsala kommuns 

generella lokalprogram ta fram ett förslag på en byggnad som är 

flexibel i ett långsiktigt perspektiv. 

Flexibilitet i en byggnad innebär att genom kortsiktiga eller 

långsiktiga förändringar kunna ändra byggnaden efter de behov som 

finns. Är byggnaden tillräckligt flexibel kan dessa förändringar ske 

på ett välplanerat och fungerande sätt, vilket gör att åtgärderna 

inte behöver bli dyra och omfattande. Flexibilitet behöver inte bara 

innebära omfattande åtgärder som att flytta väggar, utan flexibilitet 

kan också skapas inom verksamheten med hjälp av ljussättning och 

möblering.  

Fördelarna med en flexibel byggnad är att kommunen vid ökade 

eller minskade behov av lokalresurser inom olika verksamheter 

undviker att stå med tomma lokaler, alternativt att ha för lite 

lokaler där behovet finns. Flexibla byggnader underlättar alltså 

kommunens planering av lokalförsörjningen i och med att en och 

samma byggnad kan anpassas till flera olika verksamheter. Att 

bygga flexibelt är även en fördel ur miljösynpunkt eftersom det leder 

till ett bättre utnyttjande av befintliga lokaler istället för att nya 

lokaler måste byggas. 

Det finns även negativa aspekter med att bygga in flexibilitet i en 

byggnad. Bland annat så genererar det i många fall i en merkostnad 

och det kan vara svårt att avgöra om det är värt denna merkostnad 

eftersom det finns en osäkerhet i huruvida behovet av en förändring 

kommer att uppstå eller ej. Så för att motivera en 

flexibilitetslösning, som till exempel möjliggör en framtida 

verksamhetsändring, är det viktigt att undersöka om det i framtiden 

kommer att finnas ett behov av denna anpassning till annan 

verksamhet. En annan negativ aspekt i det hela är att när en 

anpassning av byggnaden görs för att kunna tillgodose flera olika 

verksamheters krav så kommer den enskilda verksamhetens behov i 
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andra hand och byggnaden blir därför inte lika anpassad till den 

specifika verksamheten.  

Vår utformning av ett förslag på en flexibel byggnad har landat i en 

förskola med åtta avdelningar med möjligheten att byggas om till ett 

äldreboende, alternativt någon typ av vårdboende. Ytterligare en 

flexibilitetsaspekt har arbetats fram genom alternativet att bara 

halva förskolan byggs om till äldreboende. Förskolan kan då behålla 

en enhet med fyra avdelningar vilket skapar en elastisk flexibilitet 

där förskolan kan minska till fyra avdelningar eller växa till åtta 

avdelningar allt eftersom behovet förändras. Verksamheterna 

förskola och äldreboende har, om man ser till de tekniska delarna, 

liknande krav men det finns även en hel del områden där kraven 

går isär och då måste en kompromiss mellan de båda 

verksamheternas behov ske. Vi tror att kombinationen 

förskola/äldreboende kan ha många fördelar, både för de äldre och 

för de yngre, då det öppnar upp för möten mellan generationerna. 

Samtidigt är det viktigt att verksamheterna ska kunna bedrivas 

avskilt på varsitt håll. 

Arbetet har kunnat genomföras som planerat, men att hitta en 

ultimat lösning till en flexibel byggnad, som dessutom alla 

inblandade parter är positivt inställda till, känns som något av en 

omöjlighet i och med att alla inblandade parter alltid kommer att ha 

olika åsikter och önskemål inom ramen för flexibilitet.  

6.2 Förslag på fortsatta undersökningar 

En utveckling av våra studier tillsammans med vår utformning av 

en flexibel byggnad skulle kunna vara att utforma ett förslag på en 

byggnad med en annan typ av flexibilitet. Det skulle även vara 

intressant att utveckla förslaget genom att testa andra 

kombinationer av verksamheter och undersöka vilka verksamheter 

som lämpar sig bäst att kombinera.  

Ett annat förslag på fortsatta studier är att genomföra en ekonomisk 

undersökning, kanske genom att studera ett eller flera befintliga 

projekt med flexibla byggnader. Man kan då undersöka hur stora 

merkostnader det ger att bygga in någon form av flexibilitet i 

byggnaden, och utifrån dessa undersökningar skulle sedan en 
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analys kunna göras över huruvida det är ekonomiskt försvarbart att 

bygga flexibla byggnader. 
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Bilaga 2B  
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Bilaga 3  

Intervju med Lena Lundqvist, fastighetschef 

Uppsala kommun, 2013-04-11 

Vad är egentligen flexibilitet? Flexibilitet i en byggnad? 

Det vi skulle fixa till er är en bok som SKL skrivit om flexibilitet. 

Där har man gjort en rapport av vad man menar med flexibel, 

generell... där finns det även beskrivet hur olika kommuner angripit 

problemet. Uppsala beskriver mer hur man gör medan andra 

kommuner ritar mer. Det började egentligen med att när jag kom till 

Uppsala kommun fanns det ingenting. Man ritade då efter varje 

chefs önskemål och intuitioner. Men herregud, ska man behöva göra 

detta gång på gång på gång. Då fastnar man kanske först i 

standardutrymmena; jaha, ett wc, vad ska det innehålla. Då blev jag 

alldeles trött och tänkte att det inte kan vara meningen att man ska 

hålla på så här varje gång. Då började vi med att göra ett lokal- och 

funktionsprogram där man beskriver vilka lokaler man behöver i 

ord och sen fyller på med de funktioner man behöver så har man 

skapat ett generellt lokalprogram. Det har vi i Uppsala kommun för 

förskolan. Det här arbetet gjorde vi för några år sen. I det arbetet 

jobbade vi med flexibel på det sättet att vi sa så här; det verkar helt 

galet att man har förskolor som inte kan användas till någonting 

annat och då har man skolor som inte kan användas till något annat 

än skolor. Så flexibilitet ur det perspektivet har varit att lokalen ska 

kunna användas av många olika åldrar. 

Vi har inte gått så långt så att flexibilitet och generalitet är något 

som innebär att en förskola kan byggas om till ett äldreboende som i 

sin tur kan byggas om till något annat, t.ex. bibliotek. Det har 

handlat om att vi har 20 000 barn och elever i Uppsala kommun 

vilket är en ganska stabil mängd, det kan vara några tusen hit 

några tusen dit men det är ändå inga hysteriska förändringar upp 

och ner. Det som däremot kan vara hysteriskt upp och ner är antal 

elever och barn i olika åldrar. Det kan vara jättemycket förskolebarn 

och sen kan det vara färre och lika så på förskolan. Kullarna går 

upp och ner och det har vi satsat på som flexibilitet i Uppsala 

Kommun. 
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Men när ni kollar på flexibilitet och hur barnkullarna varierar, 

följer kurvan så pass bra så att när förskolans behov minskar så 

behövs den kapaciteten i F-3 verksamheten? 

Ungefär så ja. Tidigare var det så att man kunde ha en skola för 100 

elever. Då var det 100 förskoleindivider oavsett ålder. Det som 

händer att vissa år har man 120 och vissa år har man 80 men hela 

tiden samma lokaler. Det vi har gjort nu är att vi har sagt att vi ska 

bygga en byggnad som rymmer 100 individer och de kan vara allt 

mellan förskola upp till åk3. Brytet upp i åk 3 det handlar om 

läroplanen och vilka typer av ämnen de läser. De äldre eleverna som 

börjar åk 4 kan såklart fortfarande vara där men det kommer in 

ämnen såsom slöjd, hemkunskap och de som de börjar med i åk 4. 

Därför har vi valt att göra den flexibiliteten. Det är samma sak 

mellan åk 4-9.  

I Uppsala har vi både områden där det är jättedåligt med platser 

medan vi har områden där det finns jättegott om platser, nästan 

som avfolkningsområden. Det innebär nästan att vi har hela Sverige 

i en kommun!  

Hur långsiktigt är de här målen? Hur långt fram i tiden planerar 

man för lokalförsörjningen? Är det fem, tio eller tjugo? 

10 år är det man försöker med. Det vi tänker är att vi måste vara 

ganska detaljerade de närmsta fem åren för att det kan ju ta fem år 

innan vi får ett hus på plats. Man kanske måste köpa mark eller 

förnya detaljplanen osv. Så att på den sikten försöker vara vi vara 

ganska detaljerade. Sen är vi ju ännu mer detaljerade de närmsta 

åren, då är vi jättetydliga. Men det generella programmet ligger till 

grund. 

Hur bedömer man hur byggnaden behöver ändras i framtiden? 

Vi tittar på befolkningsprognoserna som ligger till grund för den 

planering vi gör. 10 år ungefär. Men sen gör vi en uppdatering på 

den här planeringen varje år. Så det vi säger idag ska hända om 10 

år kanske inte alls ser ut så när vi tittar igen om 4 år vad som 

händer om 6 år. Det är därför vi måste göra den hela tiden, den 

måste vara à jour, den måste vara riktig och då kan man inte bara 

göra en långsiktig planering och tro att den är gjord. 
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Man har ju i kommunen som ambition att bygga flexibla lokaler. 

men har man någon annan ide än att bygga om förskolan till F-3 

klasser? Nej, vi har inte kommit så långt. Men jag tror absolut att 

det finns ett behov. Men jag tror att man måste ha ett flexibelt 

tänkande. Vissa utrymmen flyttar man ju inte på. Sen hur 

rumsstorlekarna är och hur de förhåller sig till varandra. Man 

kanske ska se till att man kan dela upp det i lägenheter i framtiden. 

Vi har lekt med tanken men inte kommit dit. 

Vi har börjat titta på idén att bygga om förskolan till studentboende 

eller äldreboende. Är det något som kommunen är intresserad av? 

Det är jättespännande. Jag tror det kommer bli så, att om man 

tittar på befolkningsprognoserna så kommer det bli förhållandevis 

fler äldre och då är det ju såklart att man kan tänka sig den 

ombyggnaden. Sen måste man nog titta på var enheten ligger. Vissa 

enheter, som ligger centralt, tror jag i princip aldrig att man gör sig 

av med för vi kan inte skaffa nya. Men däremot, lek med tanken att 

man i området Gåvsta, där det är en stor enhet med jättemycket 

barn, där kanske det är så att man skulle göra om det till ett boende 

för att man inte fyller på med lika mycket barn. Det har varit ett 

nybyggnadsområde och vad jag vet så bygger de inte supermycket 

precis just där längre. Så jag tror att Uppsala har en fördel eftersom 

vi har alla sorts områden och utmaningar under samma hatt. 

Tror du att det är ett problem ekonomiskt att lokalen kan vara för 

liten att bygga om? En förskoleenhet med 4 avdelningar blir inte så 

mycket mer än 10 boendelägenheter. Tror du att det är ett 

bekymmer? 

Nej jag tror inte det. Det finns ju många andra slags boenden också, 

särskilda gruppbostäder osv. däremot, det knäcker ju någonstans. 

När hyran blir för hög och det inte går ihop sig ekonomiskt. Men det 

beror ju på vad det är för sorts individer som ska bo där. Vi har ju 

gruppboenden där det bara bor 5-6 stycken. Sen finns det personer 

som behöver bo jättestort för att de mår på ett speciellt sätt så det 

finns alla möjliga varianter. 

Vi har fått uppfattningen att det blir vanligare att bygga större och 

större förskolor. Man samlar ihop och har gärna åtta avdelningar 
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och kanske två våningar. Är det något som är aktuellt när man 

bygger i Uppsala? 

Ja, det är det. Det handlar ju om att markpriserna är så höga. Ju 

mer man kan få upp byggnaden från marken desto mer markyta får 

man vilket också är en prioriterad fråga i Uppsala, utemiljön och 

tillgången till park och mark och lek. Det har vi också beskrivit i det 

generella programmet, både inomhus och utomhusmiljön eftersom 

det också är en pedagogisk miljö. 

Upplever du att det generella programmet fungerar bra? Är det 

många projekt som har följt det? 

Ja det tycker jag. Alla ombyggnationer och nybyggnationer följer det 

generella programmet. Sen är det lättar att följa när man bygger 

nytt. Det är det som ska styra och man säger att ungefär så här vill 

verksamheten ha det så att det funkar bra. 

Uppsala har ju väldigt mycket moduler uppställda för förskolor. Det 

har ju inte riktigt hängt med för att tillgodose behoven på platser. 

Kommer detta lösa sig? 

Man hade ju en strategisk planering som började gälla i början på 

2009. Hade man följt den planeringen hade det inte sett ut som det 

gör. Den har legat i träda så nu tar man tag i den igen och börjar 

med gymnasiet i höst och grundskolan med beslut nu i februari. 

Man har tappat ganska många år där. 

Hur skyndar man på de andra processerna? Det står på 

Kommunens hemsida att bristen på förskolor beror på att man inte 

hunnit detaljplanera, stämmer det? 

(Lena skakar försiktigt på huvudet) Det är ju så att man måste 

planera långsiktigt hela, hela tiden. Det går inte att sluta planera 

ett år och sen tro att det ska funka framåt. Min uppfattning är att 

det är planeringen man måste satsa på. Just för att det är långa 

tider. Om man inte har planlagt och planerat på det viset. Då har 

man ju inte gjort det därför att man inte har en långsiktig planering 

och en långsiktig strategi. Det är fortfarande strategin som gör att 

det blir såhär, eller avsaknaden av strategi. Men nu ska vi vara på 

banan hoppas jag! 



 

79 

 

Det känns som det finns ett bra driv i alla fall? 

Ja men det är det!  

Vad är det som är de största utmaningarna?  

Nej men nu tror jag att det handlar jättemycket om det ni är inne 

på, vad är en flexibel byggnad? Om man tittar på det totalt så är ju 

lokalhyrorna en stor del av de medel, de pengar som verksamheten 

har. Så jag tror man ska titta på hur man kan nyttja lokalerna, inte 

bara till olika saker utan också under fler timmar på dygnet. Om 

man tänker på en förskola så öppnar den 7 och stänger 7 i de bästa 

av världar. Den utnyttjas då 5 dagar i veckan 12 h. sen har vi tomt 

hela kvällar, nätter och helger. Det kan jag också tycka är en viktig 

del av flexibilitet, att samma yta utnyttjas av flera olika. 2 

hyresgäster delar på ytan så blir hyran hälften. Det är parametrar 

som man inte pratar om så mycket men borde fundera mer på vilka 

möjligheter det finns. 

Det är väl där modulförskolorna har fått så mycket kritik eftersom 

de hyrs in och får väldigt dyra lokalkostnader? 

Ja, det blir dyrt och det är därför vi vill komma ifrån det här med 

moduler. Men det beror lite på hur man ser det, har man de på 

längre sikt så är de inte dyra, men när man gör sådana här saker 

som ska gå så otroligt fort, då blir det dyrt. 

Men tänker man att modulerna i vissa fall ska vara kvar eller är 

målet att bara bygga permanenta förskolor? 

Nej, eller det beror på tror jag och det är ju också en sådan sak som 

vi håller på och funderar på. Jag tror ju att man i viss mån ska ha 

ett visst mått av moduler. Det kanske är så att man ska äga dem 

själv och ställa upp dem där det krisar och sen bygger vi permanent 

där vi ser en långsiktighet och vet att här behövs den och sen blir 

den en skola och sen blir den ett äldreboende eller gruppbostad. Jag 

tror att varje enskilt fall avgör.  

Ja modulerna är ju väldigt flexibla? 



 

80 

 

Ja och jag tror att man ska ha ett gäng moduler, till förskola 

framförallt som är anpassade efter de krav som Uppsala Kommun 

och sen äger man de själv.  

Tidigare var det så att man kunde ställa upp moduler och så kunde 

man få bygglovet förlängt och förlängt och förlängt men så är det 

inte längre. Nu är det max tio år. Först får man fem år och sen kan 

man få max fem år till sen blir det inget mer så nu blir ju verkligen 

modulerna temporära.  

Jämför man sig mycket med andra kommuner och försöker dra 

lärdomar? 

Ja, det gör vi. Vi tittar mycket på andra kommuner. Vi jobbar lite 

annorlunda i Uppsala. Många går direkt på ritandet och så gör inte 

vi, utan vi beskriver i ord och så gör vi med varje enskilt objekt 

egentligen. Tanken med att beskriva är ju att de som är duktiga på 

detta, arkitekter och tekniker i varje enskilt läge ska kunna göra 

den bästa optimala lösningen men att vi fortfarande vet vilka 

funktioner vi får. Nästan så att ett rum kan vara rektangulärt, 

cirkulärt eller fyrkantigt men det har ingen betydelse för oss, utan 

det som har betydelse för oss är att det som vi vill göra finns i 

rummet, funktionen. Det är det här som gör att en del arkitekter 

har förstått det här och säger jaha, utifrån det här har vi fria 

händer. Om man då kan få in två funktioner i samma lokal så aha, 

superbra! Det är vår utmaning nu, att krympa det här på det viset 

att det dels blir flexibelt så att man kan använda det på många olika 

sätt, över tid och funktion. Men också att ytorna är rätta i 

förhållande. Egentligen kan man tänka så här; om vi är 20 personer 

på ett kontor så behöver vi bara 20 stolar, det går inte att sitta på 

fler, så lite så behöver man tänka. Hur mycket ytor ska man ha och 

hur mycket är det egentligen som krävs? 

Har du någon gång fått responsen att lokalprogrammet blir för 

strikt och styrt och att man tycker att det inte blir tillräckligt med 

utrymme för att skapa något mer spännande och verkligen anpassat 

till pedagogiken? 

Nej, jag tror att det är precis det som vi i Uppsala har försökt 

komma ifrån med att beskriva funktionerna i lokalprogrammet 
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istället för att säga att ett rum ska se ut så där och sådär och ligga 

exakt så här. därför har vi inte ritat någonting utan bara skrivit och 

sagt att ni får rita hur ni vill, bara det funkar. Sen så tror jag att 

man förstår att vad är poängen med att ha ett sånt här program som 

vi har. Vi har ju börjat i läroplanen, vad säger läroplanen att man 

faktiskt ska göra och sen är det bearbetat med de som driver 

verksamheten för att det här ska få ha sin utgångspunkt i 

pedagogiken och inte i någonting annat. Det är därför det är skrivet 

som det är gjort. Den pedagogiska tanken och den röda tråden finns 

också beskrivet i programmet. Kolla på den biten också så att ni inte 

tappar det här ni pratar om och får en lista på lokaler och 

funktioner för det är ju bara den absolut sista biten. Innan det är 

det beskrivet hur jobbar man i skolan och hur är tanken med 

pedagogiken och vad man egentligen vill uppnå. Har ni det inte, så 

ta kontakt med Pernilla Säfsten så skickar hon hela programmet till 

er, eller Lena Lundberg. 

Vi hade även lite funderingar kring studentbostäder. Hur ser 

kommunen på behovet av studentbostäder? 

Stort.  

Vad är planen för att uppfylla behovet? 

Jag vet ju att det är en prioriterad fråga men det ligger egentligen 

inte under mig. Men jag vet att man tittar på olika områden och då 

är det såklart att det kan bli en konkurrens situation. I ett större 

sammanhang kan man ju tänka sig en flexibilitet i att man kanske 

kan ha förskola i botten och studentbostäder ovanpå och så kan 

studenterna ha fest i förskolans gemensamma lokal hela fredag 

kväll och lördag. Nej, men ett sådant tänkt behöver man ju också 

göra. Förskolan behöver ju inte hållas isolerad utan det är ju möjligt 

att ha något annat där också.  

Nu hade vi inga fler nerskrivna frågor… 

Okej! Ni pratar ju lite om två saker nu. Dels pratar ni om den här 

strategiska försörjningsplaneringen och sen pratar ni om den fysiska 

planeringen av de enskilda enheterna, eller hur?  
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Då tänker jag så här. om man utgår från SKL:s rapport som kan 

vara en jättebra utgångspunkt. Det man skulle kunna göra är att ta 

det generella programmet för Uppsala och titta på – vad kan vi göra 

med det här och utifrån det göra ett förslag som kanske landar i 

något som inte bara är traditionellt. Fundera verkligen på vad man 

behöver. Kanske lägga in ekonomi som ändå är en nyckel i det här, 

hur kan man få den att tajtas. Kanske måste man tänka på ett 

annat sätt. De här leksalarna kanske blir mer samlingssalar som 

kan bli en festlokal, vem skulle inte vilja hyra en festlokal? Man 

måste fundera på vad Uppsala kommun har för behov av flexibilitet. 

Kan man lägga en lekplats för förskolan på taket? Beroende på var 

tomten ligger skapar man olika förutsättningar och behov. Vi får 

fundera på en tomt som skulle passa er beroende på hur ni utformar 

ert projekt. Kontakta mig när ni bestämt vad ni vill göra så ska vi 

hitta på någon bra idé och en passande tomt. Kontakta mig om ni 

inte får tag på materialet från Sara eller behöver det generella 

programmet om ni inte hade det. 

Tack! 
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Bilaga 4  

Telefonintervju med Jonas Kjellander, arkitekt 

Sweco Örebro, 2013-04-11  

Vad är flexibilitet i en byggnad?  Vi har tänkt skriva vårt 

examensarbete om flexibilitet i en förskola som kan förändras till ett 

studentboende/äldreboende. 

Spontant kan jag säga att konvertera mellan studentboende och 

äldreboende är lättare än att konvertera förskola till ett 

studentboende, men det går. Jag sitter själv på ett kontor i Örebro 

där vi pratat om att detta skulle kunna bli ett alldeles utmärkt 

äldreboende eller studentboende.  

När man pratar om flexibilitet måste man skilja på flexibilitet och 

generalitet. Funktionsmässigt är det två olika saker som man måste 

skilja på. Med generalitet brukar man mena en lokal eller en 

anläggning som är utformad väldigt generellt så att den utan några 

större förändringar kan användas på väldigt många olika sätt, en 

generell lokal. Men flexibel menar man att man ska kunna ändra 

med någon åtgärd, kan vara bara med en vikvägg, då är den flexibel. 

Menar du då att den generella byggnaden mer består av en stor, 

öppen lokal? 

Jaa, det kan det ju vara men behöver inte nödvändigtvis vara. Man 

kan ha en generalitet i en stor lokal men indelade med många små 

lokaler som kan användas till olika saker. Men visst, ofta tänker 

man att en generell lokal är en stor yta bara som kan användas till 

olika saker. Exempelvis en stor idrottshall som kan användas både 

till konsert och idrottsevenemang utan att ställa om en massa saker. 

Men jag tänkte att det är viktigt för er att ha den distinktionen 

mellan generalitet och flexibilitet redan i början och hur man skiljer 

mellan begreppen. 

Hur anser du att man ska bygga flexibla lokaler tekniskt sätt? 

Måste man tänka mycket t.ex. på ventilationen? 

Ja, ventilationen är viktig. Man måste tänka på hur olika delar 

används olika mycket och hur olika delar har olika stor 
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personbelastning. Det kan vara bra att man har byggt in det redan 

från början så att den är ”submerad” i olika delar i byggnaden så att 

inte alla delar av byggnaden bara står och rullar på även om det inte 

är så stor personbelastning i den delen just då. Rent tekniskt kan 

man ha en personstyrd ventilation som känner av hur många 

personer det vistas i lokalen. Det är en typ av flexibilitet som man 

kan bygga in rent tekniskt i ventilationen. Men rent fysiskt är 

förskolan kanske det bästa exemplet på en lokal som behöver vara 

flexibel för olika typer av användning och olika delar av ett rum 

samtidigt, eller, till skilda aktiviteter vid olika tidpunkter och kunna 

ändras därefter. Det är ganska många olika aktiviteter som 

försiggår om man tänker efter; det kan vara samling, fika, mat, 

sagostund, sång och dans, och då måste man också kunna bygga in 

en flexibilitet för att kunna anpassa det bra. Gör man däremot de 

här lokalerna för generella så fungerar egentligen inte de här 

lokalerna bra till någonting. De olika aspekterna man ganska enkelt 

kan tänka på för att göra en lokal flexibel för olika ändamål är ljus 

och ljud. Även om det inte har gjorts så mycket och inte görs så 

mycket så tror jag att det kommer komma mer och mer. Det är en 

väldigt intressant fråga att ta upp. Jag jobbar ju väldigt mycket med 

ljus och ljussättning och belysning är ett väldigt bra medel att göra 

en lokal flexibel utan att det alltför omständligt. Flexibilitet är ju på 

ett sätt att det ska kunna funka enkelt i vardagen. Man ska kunna 

ändra från en verksamhet till en annan bara från den ena stunden 

till den andra. Vikväggar brukar ju ofta framföras som en flexibel 

lösning, men, vikväggar är ingen bra lösning, för den är ganska 

omständlig. Att öppna och stänga och verklig hitta en bra vikvägg 

som har bra ljudisolering. Om de är väldigt lätta att vika upp och 

stänga då är de istället dåliga ur ljudsynpunkt, de skärmar inte av 

ljudet. Vikväggar är egentligen någonting som på pappret bygger in 

flexibilitet. Men om man tänker på belysning så kan man enkelt 

variera karaktären på en lokal utan att det kostar mycket tid och 

ansträngning. Det är också ett sätt att dela upp en lokal i flera delar 

utan att skärma av den rent fysiskt. Med belysning kan man skapa 

rum i rummen och olika delar i rummet vilket passar väldigt bra till 

förskolans verksamhet och även till skolans klassrum. Olika saker i 

olika delar av rummet och detta kan skapas bara med en 
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knapptryckning. Det är faktiskt ett väldigt bra sätt att jobba med 

flexibilitet som är väldigt användbart. 

Vi läste om Matildelunds förskola där ni vunnit Ljuspriset genom 

ljussättningen? 

Ja, och även i andra projekt. Matildelund var egentligen bara en 

början och jag tror det är något som kommer utvecklas ännu mer. 

Har du någon erfarenhet av en förskola som byggts om till 

äldreboende? 

Ja, eller inte direkt. Men förskola som byggts om till annan 

verksamhet och sedan byggts om igen tillbaks till förskola.  Men 

visst finns det delar i en förskola som skulle passa bra vid 

ombyggnad till studentboende eller äldreboende. Gemensam matsal 

t.ex. Sen har man förskolans olika avdelningar som brukar ligga på 

ca 70kvm vilket är för stort för en lägenhet men om man tänker så 

från början så skulle man lätt kunna tänka att den är konverterbar 

till två lägenheter. Om man från början planerar hygienutrymmen 

så kan det ytmässigt stämma för att bli två lägenheter ganska bra, 

2-3 små lägenheter per avdelningar. 

Problemen vi stött på hittills är att lokalerna är så pass små att en 

förskola med 4 avdelningar inte blir mer än ca tio lägenheter. 

Ja, det kan stämma. Men i framtida förskolor kommer det oftare bli 

större enheter och framförallt tvåvånings enheter som kanske ligger 

på 100m2 och då kan det bättre stämma överens med t.ex. ett 

gruppboende för äldre. Studentboenden däremot brukar man vilja 

ha lite större enheter. 

Vad tycker du om att ha förskola i två plan? Hur lägger man upp 

planlösningen? 

Jag tycker att det är en bra lösning. Oavsett om man tvingas till det 

pga. utrymmesskäl eller av energiskäl så till vida att det är till ett 

självändamål för barnen. Det är alltså inte fråga om att man staplar 

två likadana planlösningar på varandra för då skapar man bara 

problem genom att man ska ta sig från ett plan till ett annat. Utan 

då måste man utforma den så att det skapar en 3D miljö som 
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barnen får vistas i, dvs. med öppningar mellan våningsplanen och 

med ordentliga trappor som barnen kan gå i utan grindar så är det 

någonting som bara berikar miljön. Även för de allra yngsta så är 

det någonting som berikar genom att man får lära sig att hantera 3 

dimensioner och hela kroppen vilket är en viktig del av 

utvecklingen. En annan sak som ni kanske läst om i Marielunds är 

den fasta inredningen. Det är faktiskt paradoxalt nog något som 

ökar flexibiliteten. Många tror att det låser upp men om man löser 

många basfunktioner på det sättet och utformar det som fasta 

möbler längs väggarna så frigör man golvyta eftersom det är 

funktioner man ändå alltid måste ha in. Man kan då utforma den 

med bra anpassad belysning för att annars kan det lätt bli att en 

förskola nästan blir övermöblerad vilket bara låser upp 

flexibiliteten. 

Hur tycker du att intresset för flexibilitet ser ut hos kommunerna? 

Det är stort. En sådan konverteringsmöjlighet som man ofta tänker 

på från kommunernas håll är möjligheten att konvertera om det till 

skola. Att kunna konvertera från förskola till skola är något vi ofta 

jobbar med. Vi har ritat en ganska stor förskola i Kina, för 550 barn. 

Den är gjord så att det ska gå att konvertera 100 % åt båda hållen 

förskola-skola. Det är en konvertering som är ganska enkel att göra. 

Tack, det var svar på det flesta funderingar vi hade för tillfället. 

Ja, en del hoppas jag iallafall. Ni får gärna återkomma med 

uppföljningsfrågor så kan jag mata på lite mera. 

Avslutningsvis, tycker du att det är en bra idé att försöka planera 

förskolan så att man kan få in andra verksamheter? 

Absolut. Förskolan är en typisk verksamhet som har ett varierande 

behov. Det är jättebra att titta på och ett bra ämne att titta på. Just 

till äldreboende är det en ganska stor utmaning så det kan ju vara 

intressant bara för det. Men just att tänka in förändringen och 

flexibiliteten redan när man ritar nytt. Jag tycker det är ett jättebra 

ämne. Ni får gärna skicka ett koncept på det och använd mig som 

bollplank så maila mig gärna! 

Tack så mycket för din tid! Lycka till! 
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Bilaga 5  

Telefonintervju med Bo Nordström, arkitekt 

Tengbom Stockholm, 2013-04-10 

Vad är flexibilitet i en byggnad för dig? 

I en byggnad i huvud taget så är det planfrihet egentligen. Så lite 

bärning som möjligt i våningsplanen, det skriker man efter överallt. 

En annan sak är att det ska vara tillräckliga våningshöjder så att 

du är fri i förhållande till installationer, det har blivit mycket mera 

populärt på senare tid att man gör ordentliga våningshöjder så att 

man kan flytta ventilation och dra om ventilation och sådär.  

Är tanken med den här förberedande planeringen att framförallt 

kunna göra om byggnaden för att passa till en annan verksamhet 

eller för att ändra om den befintliga verksamheten?  

Ja, framförallt för att kunna anpassa lokalerna till en annan 

verksamhet. Man gör också så att öppna rum kan bli slutna rum och 

slutna rum kan bli öppna rum, det förbereder man för ibland. Skolor 

har ofta öppna rum och slutna klassrum och då gör man så att man 

ska kunna sluta de öppna rummen och öppna de slutna rummen 

utan att det ska bli en massa trassel.  

Som vi har förstått det så väger man inte in flexibiliteten i en 

byggnad så mycket i projekteringen, varför inte? Vad är det som är 

huvudorsaken? 

Folk orkar inte. 

Är det för att det är för krångligt tekniskt eller för att det är för 

dyrt? 

Det är för att de inte orkar, de tänker att det behöver inte jag bry 

mig om. Det kan också vara för att det är för dyrt, men oftast är det 

för att de inte orkar. Vi har försökt jättemånga gånger, men det 

stupar i regel på att de inte är intresserade över huvud taget. 

Är det kommunen då som inte är intresserade? 
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Ja. De bryr sig inte utan tänker att då är ändå inte jag här, eller 

något sådant. Jag har faktiskt försökt själv jättemånga gånger och 

det är jättesvårt.  

Det är intressant att höra för det är ingen som riktigt har något svar 

på varför man inte bygger flexibelt men många verkar tycka att det 

behövs. 

Sisab som jag har jobbat åt, Stockholms skolfastigheter, de är bättre 

men de orkar inte heller alla gånger. Det är så stora organisationer 

så det har viss betydelse. 

Är det ett problem att man så strikt följer lokalprogrammet att man 

inte tänker utanför det utan håller sig till lokalprogrammets krav? 

Ja, det stämmer också. Sedan är problemet med just förskolor att de 

är oftast för små och ligger oftast fel, så det är väldigt bökigt med 

förskolor och flexibilitet överhuvudtaget. Det är lättare med skolor 

och flexibilitet för de är så pass stora. 

Menar du alltså att en förskolebyggnad blir för liten för att göras om 

till en annan verksamhet? 

Ja, det är det som jag har snackat om. Jag hade en beställare en 

gång som hade haft ett äldrevårdsföretag, typ liknande Attendo 

Care, och han var eld och lågor för han tyckte att de här förskolorna 

som vi ritar med innergårdar och så skulle bli jättebra äldreboende 

sedan. Men de är för små tror jag. 

Okej, det är precis det som vi vill kolla närmare på, om man kan 

projektera en förskola som sedan går att bygga om till ett 

studentboende alternativt ett äldreboende. Men en förskola med 

fyra avdelningar blir ju bara ungefär 10 lägenheter så det är ju inte 

så mycket? 

Nej, du ska gå andra vägen, den andra vägen är mycket bättre. Det 

vill säga att förskolan ska in i skolan och skolan ska vara så flexibel 

att den kan ta förskolan, det är mycket bättre. Ett annat problem 

med förskolan är ju den här närhetsprincipen som stör alltihopa, det 

vill säga att det ska vara nära till förskolan. Då får vi ändå de här 

små anläggningarna som ligger utspridda och en fördel då är ju om 
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de åtminstone ligger i närheten av en skola. För om de då är 

tillräckligt stora, uppåt 8 avdelningar och sådär, så kan man ha en 

1-3 skola där. Och då får de gå till sin skola som ligger hyfsat nära 

för slöjd och idrott och sådant som de inte kan ha i sina lokaler. Det 

är ett sätt att tänka och man kommer ändå att få ett helt lass med 

sådana där små byggnader som man inte vet vad man ska göra med. 

Det är jättebökigt, och det här är en sådan här grej som det har 

pratats en del om och jag tror mig veta att vad man försöker göra är 

att så långt som möjligt få in förskolorna i skolorna. 

Är tanken då att man ska kunna ha flexibiliteten att bygga tillbaka 

från förskola till skola igen vid behov? 

Nej, man kan ha förskolan i skolans lokaler i princip, det är inte så 

knöligt. De behöver inte så mycket speciella rum utan det går oftast 

bra med klassrum, man går ifrån avdelningarna helt enkelt. Det är 

det som är tricket, du låter bli att tänka att det här är en avdelning 

utan tänker att det här är till exempel sex grupper om fem barn och 

så möblerar du fram olika möjligheter. Som sagt förskolor är knöliga 

men vi har gjort några förskolor med sådan här varmgrund för 

äldreboende.  

Har du någon positiv erfarenhet från ett projekt där man har byggt 

om en förskola till ett äldreboende? 

Nej, aldrig. Då har man oftast mindre förskolor med tre eller fyra 

avdelningar och så försöker man bygga på dem så att de får ännu 

fler avdelningar. Det är vad man försöker göra oftast. Nej jag har 

ingen positiv erfarenhet, kanske rita det som skola och använda det 

som förskola, nej jag vet inte, man har problem med skolor också när 

de börjar bli så här små. Det ska helst inte vara under 350-450 

elever någonstans där, för sedan blir de också för små. Så helst 

förskola nära en skola så att den kan bli en satellit till skolan. Jag 

har gjort en förskola i Upplandsbro med avsikt att den ska kunna bli 

en skola en dag, men då ska man bygga på den till dubbla storleken 

för där har man stor tomtavsättning. 

Då ingick det alltså i projekteringen för byggnaden att 

ytterväggarna ska ta det mesta av den bärande funktionen? 
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Ja, men det försöker man alltid göra nuförtiden. Inte en massa 

pelare mitt i och sådär, i så fall en rad mitt i huset. Så lite som 

möjligt. 

Vad är det främst du har föreslagit när du sa i början att kommunen 

inte var intresserade?  

Vi försökte i Nyköping med en förskola som egentligen var upplagd 

som en skola, det var de inte ett dugg intresserade av. Det var där 

det. Sedan har vi gjort mindre försök, alltså det vill säga för att 

skolan ska fungera bra som förskola så är det egentligen 

skötrummen som kommer till kan man säga. Det är egentligen den 

enda stora skillnaden, sedan är det i stort sätt det samma. Så då har 

vi försökt att göra tillräckligt stora toaletter, alltså 

handikapptoaletter, eller ännu större, eller lägga dem intill förråd 

på ett sådant sett så att man kan göra om det till skötrum ganska 

enkelt. Intresset för det har varit lika med noll. Absolut inget 

intresse alls.  

Vilket man kan tycka är lite konstigt, eftersom det borde leda till en 

ekonomisk vinst?   

Ja, jag tycker det är jättekonstigt, men jag tror att det är för att de 

inte orkar. Det blir ju ytterligare ett steg och ett problem till då. Jag 

kan inte tänka mig att det är något annat än att de inte orkar. Det 

har inte gått särskilt bra i alla fall kan jag säga, inte lyckosamt alls. 

Jag upplever det som det du sa i början, att det är en hyresgäst som 

säger att det är så här jag ska ha det, och så är man glad bara om 

man lyckas uppfylla det.  

Så den långsiktiga planen finns inte?  

Nej det tycker jag inte. Det är väl att begära mycket, möjligen i 

Uppsala då. Uppsala har en väldigt avancerad skolplanering i alla 

fall. Alltså de har en datoriserad skolplanering som är väldigt långt 

driven vad jag vet om den fortfarande finns, om de har orkat 

fortsätta på den. Uppsala ligger i topp när det gäller 

skolplaneringen. Sweco har datoriserat det här åt dem och det ska 

vara relativt avancerat alltså. Det är det mest avancerade jag har 

hört talas om. 
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Då får vi kolla närmare på det, vi ska prata med kommunen 

imorgon. Tack så mycket för din tid! 

Lycka till och tack ska du ha! 

Tack!  
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Bilaga 6  

Intervju med Mikaela Peetre Malthe, Projektledare, 

Serviceförvaltningen Malmö Stad, Malmö 2013-04-

10 

Vad var tanken bakom den flexibla byggnaden? Vilka behov fanns 

att tillgodose? 

Bakgrunden var att ta fram en byggnad som kan ha olika 

verksamheter allt eftersom behoven förändras i kommunen. I 

Malmö har det under en period varit mycket lediga lokaler i skolor 

medan däremot saknats lokaler för förskola. Skollokalerna har 

oftast varit dåligt anpassad för förskola och vid ombyggnad krävt 

större omfattande och kostsamma ombyggnader. 

 Hur är byggnaden konstruerad för att kunna vara så flexibel som 

möjligt? (Inga bärande innerväggar, flyttbara innerväggar, takhöjd, 

antal våningar osv.?) 

Planlösningen för förskola, skola och äldreboende/studentboende är 

utformad så att fasaden är samma för alla tre varianterna. Som du 

ser har allrummen i förskolan en dörr ut. Detta är en dörr i en 

lägenhet (det krävs två utrymningsvägar från lägenheten). Det är 

förberett med avlopp och försänkning i betongplattan vid 

duschplatsen. WC och skötrum på förskolan har mått som HWC i ett 

äldreboende. Byggnaden är byggd med de brandcellsgränser och 

ljudklasser som ett boende kräver. Ventilationen är byggd för 

förskola/skola och måste kompletteras vid ett boende som kräver 

betydligt lägre ventilationsflöden. Aktuell byggnad är inte tänkt att 

byggas på. 

Hur har man löst planlösningen med tanke på 

flexibilitetsmöjligheten? 

Se ovan. 

Hur ska förändringen ske vid en ombyggnation till annan 

verksamhet, vad behåller man och vad tas bort/ändras om? 
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Fasaden är intakt. Vid ändring till skola från förskola rivs de två 

mindre rummen som är byggda med flexiväggar. Vi har hel 

golvmatta i allrum och de små rummen så att vi inte behöver lägga 

ny matta. Vid ombyggnad äldreboende/studentboende krävs större 

insatser. Jag bifogar planlösning för skola och äldreboende. 

Vid ombyggnation till annan verksamhet, går det lika smidigt att 

bygga tillbaka till föregående verksamhet? 

Ombyggnad förskola/skola och skola/förskola är inga större 

ändringar. Att bygga om från boende till de övriga verksamheterna 

krävs större insatser. 

Vad används byggnaden till idag? Har det skett en förändring av 

verksamhet i lokalerna hittills? 

Förskola och lär nog bli så långtid framöver då efterfrågan av 

förskoleplatser är stor idag i Malmö. 

Finns det någon tanke bakom hur lång period en sorts verksamhet 

ska finnas i lokalerna innan det blir aktuellt med en ombyggnation? 

Nej. 

Har man utgått från ett lokalprogram för varje verksamhet vid 

projekteringen av byggnaden? (dvs. ett lokalprogram för förskolan, 

ett för äldreboendet osv.) 

Ja, delvis. Vi har program för förskola men har lite tunnare för skola 

och äldreboende. Däremot har vi stor erfarenhet av att bygga såväl 

skolor som äldreboende. 

Är tanken att studentboendet och äldreboendet har samma 

planlösning? 

Ja. 
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Bilaga 7  

Intervju med Hamid Karim, projektledare Bjerking 

Uppsala, 2013-04-12 

Du jobbar alltså som projektledare?  

Ja, jag är utbildad ingenjör och konstruktör i botten. Jag började 

jobba här på Bjerking 1987, när jag var 20 år, så nu har jag faktiskt 

jobbat här i 25 år. Jag jobbade som konstruktör i 13-14 år, och 

jobbade då ganska mycket med utländska arbetsgivare och med 

svenska småhustillverkare och byggare som ville stabilisera sig 

utomlands, framförallt i Tyskland, eftersom det var lågkonjunktur. 

Så jag jobbade med den tyska marknaden ungefär sex till åtta år 

konstant. Det var mycket dimensionering. Sedan när det blev 

anpassningar till eurocode 5 och så vidare så bytte jag avdelning till 

bygg- och projektledning. Sedan dess jobbar jag på den här 

avdelningen. Jag är projektledare, projekteringsledare och 

byggledare. Byggledningen har jag lärt mig under resans gång 

genom utbildningar. Jag är också certifierad kontrollansvarig och 

bas-p, vilket krävs om man ska driva så stora projekt som jag gör.  

Utformningen och flexibiliteten i en byggnad kan man inte få om 

man inte tittar på hela enheten, från tidigt skede till ett slutskede. 

Man måste ha chansen att kunna påverka i tidigt skede, och sedan 

se till att det blir en bra anläggning och även göra en uppföljning. 

Vid ett av projekten som ni har nämnt, Ångelsta förskola, så var det 

kommunen som i ett väldigt tidigt skede efterfrågade 

förskoleplatser, och Bjerking fick ansvaret för nybyggnationen. Vi 

kartlagde vilket behov av förskoleplatser som fanns i det tänkta 

området och det var runt 130-140 barn. När vi i programskedet hade 

granskat kommunens lokalprogram för förskolor kom vi fram till att 

det här kunde bli en förskola för 144 barn med fyra avdelningar och 

åtta barngrupper, alltså två barngrupper per avdelning.  

Följde ni då kommunens generella lokalprogram för förskolor vid 

projekteringen? 

Ja, precis. Vi har själva varit med och utvecklat lokalprogrammet, 

så som man bäddar får man ligga! Men det blev en het diskussion, 



 

95 

 

och i samband med det här så var det flera förskolor som låg ute åt 

alla konkurrenter. Men alla fick inte nyproduktion utan andra fick 

tillbyggnader och ombyggnader, och alla hade inte 

”flexibilitetstänkandet” heller. Det var något som kom upp när vi 

hade börjat projekteringen.  

Vad är flexibilitet i en byggnad tycker du, när du pratar om 

”flexibilitetstänkandet” till exempel? 

I det här fallet så var flexibiliteten tänkt för själva verksamheten, 

att en förskola med 144 barn ska ha möjlighet att förändra sin egen 

verksamhet. Och sedan tog vi det ett steg till genom att fundera över 

hur den här byggnaden även skulle kunna fungera att göras om från 

förskola till skola, och vilka konsekvenser det skulle få utifrån 

lokalprogrammet som finns. Hur många barn kan rimma i det här? 

Det visade sig att en förskola med 144 barn kan göras till en skola 

med 240 barn, vilket krävs att ha i åtanke långt i förväg till exempel 

när man ska dimensionera luftmängden. För den dimensionen man 

gör på luften är baserat på antal barn.  

Vilka övriga tekniska delar bör man tänka på för att skapa 

flexibilitet i byggnaden? 

Brand och ljud är väldigt viktiga delar, och även att det blir rätt 

fördelning. Om det är en skola, till exempel, behövs det en dusch. 

Det behövs inte när det är en förskola, men då behövs istället 

skötrum. Så det är sådana saker som är bra att tänka på från 

början. Vad behövs för verksamheten som ska bedrivas nu, och vad 

kommer att behövas för verksamheten som eventuellt blir aktuell i 

framtiden. Då gör man i princip det projektet man har, och sedan 

lägger man på en annan modell i den här utformningen och ser till 

att det fungerar även med den verksamheten.  

Det är alltså dessa två verksamheter, förskola och skola, som man i 

första hand fokuserar på att kunna kombinera? 

Ja, precis. Men de här programmen stämmer inte överens med 

varandra, de går inte riktigt ihop. Så vi försöker dimensionera för 

det som är uppdraget, och sedan se till att den här verksamheten 

även ska fungera med 240 barn. Men det kommer att bli en viss 

avvikelse. Vi kan inte tillgodose alla krav som ställs, till exempel 
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skolverksamhetens alla pedagogiska krav. Då skickar man en 

förfrågan med avvikelser där man frågar om vi kan kringgå ett visst 

krav till exempel. Sedan får man en bekräftelse, ja eller nej, och om 

det blir ett nej så får man tänka ett steg till.  

Vilka krav är det som det ofta faller på? 

Bland annat skolans pedagogiska krav och krav från kommunen på 

något sätt. Till exempel storlek på utrymmen för ett visst antal 

barn. 

I de här projekten där du har medverkat så har man alltså vägt in 

flexibiliteten i ett tidigt skede? 

Ja, det har vi. 

I Uppsalas generella lokalprogram för förskolor finns redan 

definierat vilka krav som ställs på flexibilitetsmöjligheter, till 

exempel att förskolan ska gå att göras om till en F-3 skola. Tycker 

du att det här har fungerat bra i dina projekt?   

Jag har ingen erfarenhet av det eftersom ingen av mina förskolor 

har blivit en skola, än så länge. Och nu är det nästan tvärtom, att 

det behövs mer förskolor ändå.  

Så just nu finns det inga planer på att bygga om någon av dem? 

Nej, men möjligheten finns, vilket ger en trygghet för kommunen. 

Sedan är det ju så att flexibilitet inte bara handlar om att man ska 

kunna ändra verksamhet, till exempel från förskola till skola och 

tvärt om. Det kan också handla om att byggnaden är flexibel på ett 

sätt som gör att man kan ta bort en enhet av byggnaden och placera 

någon annanstans, vilket också går att göra med Ångelsta förskola.  

I en sådan byggnad får man alltså in flexibiliteten genom att man 

kan flytta enheter av den, men vad är skillnaden från 

barackmoduler, som även de är flexibla på ett liknande sätt?  

Tillfälliga lokaler är alltid tillfälliga lokaler. Man får ett bygglov på 

fem år för baracker som kan förlängas till tio år. Och det är klart att 

tillfälliga lokaler är bra på det sättet att de kommer upp direkt, 

efter en månad. Det finns massor med fördelar, men det finns även 
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nackdelar. En byggnad är inte en byggnad bara för att den är 

flexibel eller för att den klarar lagar, förordningar och föreskrifter 

och så vidare, utan en byggnad kan ge mer ur andra aspekter genom 

att till exempel vara snålare i drift eller mer energieffektiv. 

Tillfälliga lokaler blir dyrare än en permanent byggnad, i alla fall 

om man utgår ifrån en tioårs period, eller 50 eller 100 år vill jag 

påstå. Sedan kan baracker vara ett bättre alternativ på kort sikt, 

men det är en dyr lösning. Jag har sett att barackerna blir 

permanenta, det är inte bra heller. Alla de krav vi har på byggnader 

som att de ska vara energisnåla och så vidare gäller ju inte för 

baracker. Ångelsta förskola till exempel har solceller på taket och är 

Green Building-certifierat. Så tätheten är väldigt hög på det här 

huset. En sådan täthet kommer man aldrig att kunna få på en 

barack, och det gör också att det blir väldigt dålig ljudkomfort i 

barackerna.  

Så det enda positiva som du ser med baracker är att de går snabbt 

att få upp och att de är flyttbara?  

Ja, de är jättebra på kort sikt.  

Tror du att det finns ett behov inom Uppsala kommun att hitta 

bättre lösningar till att kunna bygga permanenta, offentliga 

byggnader som är mer flexibla? 

Ja, ett exempel är just Ångelsta-modellen. Kommunen har försökt 

med andra projekt också, men de har varit betydligt dyrare. I det 

här fallet har det gått ganska smärtfritt tack vare att vi har haft 

alla enheter inom Bjerking. Sedan är det ju så att barnkullarnas 

storlek varierar. Om man tittar på åren 90-91 till exempel så föddes 

det väldigt många barn då, så det går i perioder. Följer man de här 

perioderna så flyttas behovet hela tiden framåt, först behövs 

förskola, sedan förskoleklass och så vidare ända upp till gymnasiet. 

De ska egentligen kunna gå i samma skola om de vill, så det ska 

vara så flexibelt så att det går att ändra en skola.  

Tror du att det finns någon annan typ av verksamhet, förutom 

skola, som en förskola skulle kunna göras om till, till exempel 

studentboende eller äldreboende? 
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Allt är möjligt! Men den här förskolan som vi gjorde, det är 

egentligen fyra enheter och mellan varje enhet så finns det en 

brandcellsgräns. I förskole- och skolverksamheten så sker det ju 

ingen övernattning i lokalerna. Ska övernattning ske där så blir det 

helt andra lagar och förordningar som gäller. Då måste man ta 

hänsyn till det, och visst går det att genomföra, men om man ska 

ställa sådana flexibilitetskrav på en byggnad så måste man grunda 

det på att man kan se ett behov av en förändring i framtiden, till 

exempel inom 50 år. Problemet är att om behovet av lokaler inom 

den ena verksamheten ökar så är det inte säkert att behovet 

samtidigt minskar inom den andra verksamheten. Men tanken är 

god. 

Tror du att det är för kostsamt att bygga in en sådan flexibilitet i en 

byggnad med tanke på risken att behovet av en förändring kanske 

inte sker? 

Det blir kostsamt om man inte har tänkt det innan. Men om man 

har tänkt det innan så måste det bäras av en kostnad som man 

tillsätter i tidigt skede. Då krävs det att någon betalar. Man måste 

övertyga att behovet finns så att någon är beredd att betala. Om 

man kan övertala politikerna att satsa på en längre period och att 

budgetera för en längre tid framöver, säg 50 år, istället för de fyra år 

som de har krav på, då kan det gå. Och om man har bra program 

och bra underlag till beslut. 

Så på lång sikt tycker du att det kan vara värt att bygga in en sådan 

typ av flexibilitet i byggnader? 

När man pratar om flexibiliteten förskola-skola så är svaret ja, men 

när man pratar om kombinationen förskola med andra 

verksamheter, till exempel studentbostäder, så tror jag inte på det. 

Jag har inte tittat på det heller, men man skulle kunna tänka sig en 

byggnad som går från förskola till äldreboende eller boende för 

funktionshindrade. Då kan man få en bättre och billigare flexibilitet. 

Men bostäder kan man få betydligt bättre och billigare på något 

annat sätt. 

Att göra förskolor i två plan kan underlätta anpassningen till en 

annan verksamhet. Det kan även vara en bra lösning ur 
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miljösynpunkt och för att minska den bebyggda tomtytan. Har du 

några tankar om att göra förskolor i två plan?  

Det är lite ovanligt i Uppsala. Jag tror inte att det har byggts någon 

här med offentlig upphandlare, alltså Uppsala kommun. Däremot så 

finns det förskolor här i två våningar i den privata sektorn. I 

Stockholm är det mycket vanligare. Till exempel i Årsta har vi varit 

inblandade i projekteringen av en förskola sedan 08-09, och nu, efter 

massor av nämndbeslut, så är produktionen igång. Den byggnaden 

är fyra våningar, förskoleverksamheten ligger på första och andra 

våningen och tredje och fjärde våningen är skola. Totalt så rymmer 

byggnaden 600 barn. Byggnaden är flexibel också och tanken är att 

lokalerna ska vara så pass flexibla att det går att ändra verksamhet, 

inte bara från förskola till skola och tvärtom utan även till andra 

verksamheter. Därför har vi valt en stomme bestående av balk- och 

pelarsystem, så det är en öppen planlösning. För att klara 

brandkraven var vi tvungna att ha sprinkler i hela byggnaden. Vi 

har delat in det i tre zoner bara, annars måste vi egentligen ha 

minst fyra zoner per plan, men då begränsar man flexibiliteten. Så 

genom att använda balk- och pelarsystem med sprinkler kan man 

skapa en flexibel lokal.  

Nu är det här projektet alltså inte färdigställt än, men tycker du att 

det har fungerat bra hittills? Tror du på idén? 

Absolut. Jag är ju projektledare! Nej men visst är det så, det är bra 

för kommunen och det är bra för politikerna som har tagit ett sådant 

beslut.  

Har du hört några åsikter från de som arbetar inom förskolan om 

att ha verksamheten i två plan?  

Jag tror inte riktigt på idén att ha samma avdelning i två plan, det 

går inte. Men man kan ha olika avdelningar på olika plan, till 

exempel att de mindre barnen är där nere och de äldre där uppe. 

Inte till exempel halva avdelningen nere och halva uppe, det tror jag 

inte på. Så kommer det inte att bli i mina projekt heller. Det kan 

även vara en bra idé att ha ett halvt plan där uppe och att hela 

verksamheten är där nere, och sedan rektornsrum och kontorsrum 

och så vidare där uppe. Det krävs fortfarande en hiss och så vidare 
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men själva verksamheten är där nere. Sedan kan det vara en fördel 

att ha personalrum och pausrum och så på övervåningen, då kan 

personalen ha möjlighet att titta ner på barnen. En annan möjlighet 

är att om det är åtta avdelningar så kan fyra vara där uppe och fyra 

där nere.  

Vad är viktigast att tänka på när planerar en flexibel byggnad?  

Det är väldigt viktigt att ta upp flexibiliteten i ett tidigt skede. Men 

för en stackars konsult som kommer in i ett senare skede, efter 

programhandling, för att ta fram systemhandling, så är arbetet 

redan färdigprojekterat. Det är omöjligt att kunna backa, det finns 

varken tid eller pengar. Verksamheten kräver att vi måste tänka i 

de här banorna och det gäller att föra in flexibiliteten i ett tidigt 

skede, annars ställer man till det. Redan i projekteringsskedet är 

det försent. 

Finns det något annat, rent byggnadstekniskt, förutom att ha så lite 

bärande delar som möjligt invändigt, som är bra att tänka på för att 

skapa en flexibel byggnad? 

Ja genom att använda sig av icke bärande innerväggar, flexibla 

väggar, men som fortfarande klarar ljudkraven, så skapar man ju en 

flexibilitet i och med att dessa går att ta bort på ett smidigt sätt. 

Men det beror också på tidsperspektivet, om man utgår ifrån att en 

ombyggnation ska ske om 10 år eller 50 år till exempel. Om en 

ombyggnation planeras inom en snar framtid så tänker man mer på 

att till exempel inte ha skarvar i golvmattan där väggar planeras att 

tas bort och så vidare. Men om en ombyggnation inte kommer att 

ske förrän långt in i framtiden så kanske man fokuserar mer på att 

ljudisoleringen blir ordentlig. 
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Bilaga 8 

Intervju med förskolelärare A, Uppsala 2013-04-12 

Hur ser uppdelningen ut med avdelningar på er förskola? 

Vi har sex avdelningar och så finns det ett mottagningskök och 

personalutrymmen. Det är så som de flesta sådana här 

barackförskolor är uppbyggda. 

Har du jobbat i sådana här baracker förut? 

Ja, faktiskt har jag jobbat i de som stod på Rackarberget innan. Nu 

är de rivna, de fick vattenskador också precis som de här som vi har. 

De är ju inte till för att stå så här antar jag, utan de är väldigt 

snabbt uppsmackade, och så har de inget lagt tak så utan det är 

platt. Och så hade det kommit in vatten även underifrån, men nu 

har de bytt ut viss isolering och sådana saker så nu ska det inte 

finnas någon fukt kvar.  

Vad ser du för fördelar/nackdelar med barackerna?      

Det är ju ett snabbt sätt att få till lokaler, så är det ju. Och de är 

funktionella så till vida att det finns det man behöver ha. Det är det 

ju inte säkert att man får i andra lokaler som inte alls är tänka till 

förskola. De är också funktionella så till vida att det är jättebra 

hallar till exempel, där är det väldigt stora utrymmen. Sedan är de 

ju extremt burkiga, ljudet fortplantar sig extremt mycket. Det här 

är svårt framförallt där man har äldre barn som är betydligt större, 

låter mer och rör sig mer. Det hör ni här, och då är det ändå de 

yngsta barnen som är i det här skeppet. Sedan så finns det ju ingen 

charm i lokalerna, det är bara väggar och ingenting mer. Men som 

sagt, jag har jobbat i lokaler som är byggda till att vara förskola men 

som fungerar sämre än vad de här lokalerna gör. Till exempel sämre 

planerat med hallar som är jättesmå eller att det är väldigt långt 

mellan utrymmen så att man inte kan utnyttja allt eftersom man 

inte har överblick över barnen. Här finns det ju fönsterpartier så att 

man ser mellan rum och sådana saker, så lokalerna är ju 

funktionella.  

Tanken med planlösningen i barackerna är alltså bra på det sättet?  
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Ja det tycker jag. Sedan kanske man skulle önska ett till rum, alltså 

lite större ytor. Men det finns ju så otroligt många, så hade de inte 

funkat alls så skulle det ju inte vara precis den här modellen som 

finns i hela Uppsala. Det är ju jättemånga förskolor som har precis 

den här modellen.  

Hur fungerar det med ventilationen, är det något ni tänker på? 

Ja, periodvis är den dålig och periodvis fungerar den jättebra. Jag 

vet att det finns de som tycker att den är jättedålig, men den 

fungerar ju bra ibland så det känns ju snarare som att det är 

någonting som inte beror på själva byggnaden utan på själva 

ventilationssystemet i sig. Det blir väldigt varmt och väldigt kallt, 

så kan man säga. Det är jättekallt på golven upplever man som 

vuxen, och det är hemskt obehagligt att gå utan tofflor och att sitta 

på golvet. Sedan på sommaren så blir det jättevarmt, så det känns 

inte som att barackerna är så välisolerade. Inte på samma sätt som 

en permanent byggnad. Och sedan så finns det ju ingen takfot eller 

någonting som går ut som kan fungera som solskydd och regnskydd. 

Sedan när det regnar jättemycket så är det vissa ställen där det 

alltid regnar in, men det måste ju vara konstruktionen med platt 

tak.  

Är det även så att ljudet från regnet stör?  

Ja, framförallt när man sitter här på kontoret och jobbar, som nu 

när snön smälter så är det som att sitta vid något som bara spolar, 

det är ett jättehögt ljud som man aldrig hör hemma i huset. Så på 

det sättet märks det ju att man är i en sådan här lokal.  

Är det även något som stör barnverksamheten, till exempel när de 

ska sova?  

Nej inte riktigt, de sover ute. Men värme och kyla påverkar ju. 

Framförallt värmen på sommaren, men å andra sidan så är det 

lättare att hantera att det är varmt för man vistas ändå ute. Sedan 

är det också ett problem att det blir sättningar så att barackerna 

blir sneda. Det finns vissa ställen där man kan lägga en boll och den 

börjar rulla, så det kan man se med blotta ögat. Vi sover ute och då 

drar vi sedan in vagnar i hallen och på vintern, om det är väldigt 

mycket snö på dem, så smälter det i hallen och på en avdelning så 
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rinner det sedan under väggen och in till rummet bakom. Så det är 

helt klart att det inte är några rejäla lokaler på det sättet, men man 

blir van. 

Det låter inte som det optimala alternativet? 

Nej, inte på det sättet. Speciellt inte när man jämför med nybyggda 

lokaler. Min son till exempel går ute i Storvreta på den jag tror är en 

av Uppsalas nyaste förskolor som är byggd där ute.  Skogsbacken 

heter den, och där är det ju väldigt gediget med klinkers på golvet, 

kaklade toaletter och ordentliga invändiga dörrar och så. Här känns 

dörrarna som de billigaste möjliga lite grann. Så om ni vill se någon 

helt nybyggd förskola så blev skogsbacken klar förra sommaren och 

den är verkligen byggd enligt konstens alla regler och med mycket 

miljötänk.   

Vad skulle du ha för önskemål på en nybyggd förskola? 

Det som man framförallt saknar i de här lokalerna är lägre fönster. 

De är inte tänkta i ett barnperspektiv utan skulle lika gärna kunna 

fungera som kontor imorgon. Låga fönster gör att barnen ser vad 

som händer och det blir ett annat ljus och rymd på något sätt. Och 

det är så mycket som händer i fönstret, med höga fönster blir barnen 

avskärmade från en del av världen. Sedan är det gemensamma 

utrymmen, här så finns det ingenting som fungerar som en 

mötesplats. Vi har korridorerna som får fungera som ytor för 

springlek, ruschkanor, studsmatta, rörelselekar alltså. Men 

drömmen är ju att ha så som man byggde någon gång på 70-talet, 

med en lekhall i mitten till exempel som fungerade som en 

gemensam lekhall för alla barnen. Att det finns en gemensam 

mötesplats, gärna med plats för rörelse men som även kan fungera 

som ett torg som kan användas till exempel när man öppnar på 

morgonen eller stänger på kvällen. Att det blir en naturlig 

mötesplats, för något sådant finns det ju ingenting av här. Det är 

bara om man springer på varandra i korridoren, så det saknar jag 

jättemycket.  

Tänker du att den här mötesplatsen kan fungera bra som 

samlingsplats då det är färre barn, som tidigt på morgonen och sent 

på eftermiddagen?  
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Ja, precis. Och där man även kan mötas kring aktiviteter och 

lärande, och att dokumentation finns uppe av det man gör så att alla 

kan ta del av varandras verksamhet. Det kan även fungera som 

mötesplats för föräldrarna, kanske att de springer på varandra här 

när de hämtar barnen.  

Ett annat önskemål är en matsal. Nu är det ju så att våra lokaler 

även ska fungera för att sitta och äta i, vilket gör att bord blir en 

väldigt central sak som måste finnas på avdelningarna och som tar 

jättemycket plats, men som används väldigt lite i förhållande till 

den plats de tar. För barn gör väldigt mycket på andra ställen än vid 

bord. Så det är något som man skulle kunna förena med de här 

mötesplatserna. Och sedan att det är mer flexibla rum, kanske med 

möjlighet att skärma av så att det skapas små vrår i rummet. Barn 

har ju ett behov av att ha sina egna små hörnor, men det finns ju en 

säkerhetsaspekt i det också, vi måste ju alltid veta vart barnen är, 

och man vill ju också delta i det de gör. Men att det finns möjlighet 

att dela av rum i mindre hörnor, till exempel en bygghörna, en 

målarhörna och så vidare. Det behöver inte vara vikväggar utan mer 

skärmar som man kan placera ut. Likaså glasväggar är ju jättebra, 

och att det då även kan finnas rullgardiner som vi har här, det har 

varit jättebra.  Just nu är det här rummet både förråd och kontor, 

men förut när det har varit samtalsrum så har det varit bra att 

kunna skärma av. Men speciellt kan det vara bra med glasväggar 

för de större barnen, för de kan känna att de får sin egen vrå där de 

får vara ifred trots att vi ändå har koll på dem.  

Sedan när det gäller utomhus så vore det ju bra om taken går ut en 

bit så att man kan använda det både som regnskydd och solskydd så 

att det inte blir så att solen lyser rakt in i rummen. Här finns det ju 

inget regn eller solskydd överhuvudtaget, bara de här plåttaken som 

man kan ställa vagnarna under, och de finns utanför varje 

avdelning. Så de som står utanför de äldre barnens avdelningar 

används mer till lek. Barn har ett behov av att få kura, att ha sitt 

eget lilla ställe, och då fyller de den funktionen istället. 

Hur tänker man allmänt kring uppdelningen av avdelningar idag? 

Det går ju i vågor hur man tänker kring det och just nu så tänker 

man mycket större, alltså en stor enhet som delas i mindre delar. 
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Det är både på gott och ont men det måste verkligen kunna delas 

upp. Det är inte säkert att det fungerar med 40 barn, framförallt 

inte bland de yngre barnen. Då måste man kunna begränsa det för 

dem, men begränsa utan att det blir stängda dörrar så att man inte 

kommer någonstans. Här till exempel så är det ju två avdelningar, 

men det är korridor emellan vilket gör att det går att röra sig väldigt 

fritt emellan. Fast vi kan skärma av och de har sina egna enheter 

när det behövs. Det är nog många som skulle svara olika på den här 

frågan, men om man har två hallar till exempel så kan man ju dela 

på ateljé och sådana saker som går att skilja ifrån beroende på hur 

det ser ut från år till år. Ibland kan det ju kanske fungera med de 

här 40 barnen tillsammans stora delar av dagen, medan andra år så 

fungerar det inte alls, och då behöver man ha en naturlig del som 

delar av. Sedan är det en bra sak om skötrum och toaletter är lite 

utspridda. Här är det två toaletter längre in i hallen och sedan så 

finns det ingenting mer alls. Ute på gården så är det väldigt långt 

att släppa iväg ett barn på toaletten, även på de avdelningarna som 

har dörren mot gården. Det borde finnas en toalett som ligger precis 

i hallen där man kommer in från gården. Och även att skötrum och 

toaletter ligger samlade, att dörrarna ligger i en enhet, för de gör de 

inte här. Drömmen är att det finns sådana här enheter på två, tre 

ställen på avdelningen. Speciellt för de yngre barnen när de slutar 

med blöjor. En del vill verkligen gå på toaletten då istället för att 

sitta på potta, och då är det svårt att vara flexibel. Även om det bara 

är ett par meter emellan så ska man ändå ur ett rum och in i ett 

annat.  

Det är sådana saker som är viktigt att titta på i ett tidigt skede i 

projekteringen för det blir väldigt kostsamt att bygga om det senare.  

En sådan sak är planeringen med ljus också, till exempel här så 

sitter det lysrör överallt och det finns inga uttag för att sätta 

taklampor någonstans. Så det finns inga taklampor och det är 

jättejobbigt ljus att jobba i, att på eftermiddagarna inte kunna 

centrera och rikta ljuset. Bygger man nytt så finns ju det på ett 

annat sätt. 

Vad har du för åsikter om att ha förskola i två våningar? 
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Här i Uppsala så finns ju Väpnaren här nere vid Fyrishov som är en 

modulförskola, så den bygger på nästan samma princip som den här 

fast i två våningar. Moduler i två våningar, med tanke på ljudet här, 

är inte en bra idé. Bara att gå i den trappan låter väldigt mycket, 

det är ju inte en rejäl trappa utan mer burkar som är staplade på 

varandra ungefär. Och nackdelen över lag med två våningar är att 

man måste ju hur som helst alltid vara med barnen. Man kan tro att 

de fixar att gå i trappan själv och gå på toaletten själv och så men 

det går ju inte att släppa ansvaret, och då känns det som att det är 

svårare med två plan. 

Vad tror du om idén att ha mer öppet mellan våningarna vid 

trappen så att man ser ner och att de stora barnen kan vara där 

uppe?  Vi har tittat på en nybyggd förskola i Örebro där arkitekten 

har motiverat att det här kan vara en bra lösning, att de båda 

planen kopplas ihop och blir mer som en våning. 

Det kan jag tänka mig att om man kan dela upp avdelningen och ha 

hall och sådant där nere, så att man inte behöver ha hela 

avdelningen där uppe, utan att man kan utnyttja övervåningen till 

annat. Så är det till exempel på Fyrisvallen, i de ganska nybyggda 

husen vid Fyrishov. Det tycker jag är mer funktionellt, än att man 

till exempel när man har varit ute på gården ska behöva gå med alla 

galonkläder upp för en trappa. Annars så är det ju inga problem för 

barnen att gå i trappor, bara de blir lite större så går de ju i trappor 

på ett naturligt sätt. Jag tror också att jag tänker mig att det blir 

smala prång, men om det är en stor bred trappa som leder upp så är 

det ju också en annan sak. Det blir mindre risk att någonting 

händer och mer inbjudande över lag. Jag har jobbat på en förskola i 

två våningar en kortare period i Stockholm men där var det en helt 

annan sak. Det var som en lägenhetsförskola, alltså lägenheter som 

är omgjorda till förskola så då var det ju sådana praktiska saker 

som att en avdelning låg där nere och så låg det två avdelningar där 

uppe, och där låg även köket. Så det blev ju ett problem att 

transportera mat som fick göras i hiss och så. Och sedan så är man 

ju själv en del utav dagen med barnen och då går det ju inte att säga 

att lek nere på gården så springer jag upp och hämtar någonting. 

Man förflyttar sig ju mer, onekligen så. Men om det finns rum där 

inte den mesta basverksamheten utförs där uppe så tror jag absolut 
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att man kan utnyttja två våningar. Och som på Väpnaren så är det 

ju åtta avdelningar, så då utnyttjar man ju marken på ett bra sätt. 

Sedan kan jag tycka att åtta avdelningar är alldeles för mycket på 

en förskola, sex avdelningar känns bättre. 

Var tycker du att gränsen går när det gäller antal avdelningar? 

Jämt antal är bra så att man kan jobba såhär mot varandra, så fyra 

eller sex, sedan börjar det bli för mycket och för stort. Det är svårt 

att ha det som en enhet då, så som man jobbar just nu, eftersom 

mycket utav tänket i förskolan är uppbyggt på enheter. Det kanske 

blir i framtiden att det är tolv avdelningar, men då kanske det inte 

går att samarbeta kring allt, utan mer att man bara delar på 

lokalerna. Till exempel att det finns ett kök som lagar mat till alla 

och så vidare. Det blir svårt att samarbeta när man är så pass 

många. Det finns ju ingen chans då till exempel att man skulle 

kunna ha en gemensam gård utan då måste man ju dela upp den. 

När man har läst om det så låter det ju som att så fort man bygger 

nya förskolor så bygger man åt det större hållet. Jag tror inte att det 

är så många som längtar efter en-, två- eller treavdelningsförskolor, 

men det där jättestora är det svårt att hålla grepp om utifrån det 

sättet man är van att jobba idag. Men jag tror som sagt att det 

kommer förändras med tiden. 

Vad tror du om byggnader där man kombinerar till exempel förskola 

i bottenvåningen med skola i de övre planen? 

Det tycker jag låter kul med olika verksamheter som samsas i 

samma lokaler, det är lite spännande. Ungefär den tanken finns ute 

i Stenhagen, där har de till och med förskola kopplat med 

äldreboende tror jag, ett bibliotek och något sorts matställe för de 

äldre. Det huset är ju väldigt brett och så är det olika ”tungor” som 

sticker ut. I det fallet är kanske inte ett torg där alla måste mötas 

varje dag det optimala när det är så många olika enheter, utan då 

måste man nog kunna begränsa det i de olika enheterna som man 

hör till.  

Nu har ni beredningskök här, är det också ett högt önskemål att ha 

tillagningskök istället?  
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Ja, det är klart att man helst skulle vilja ha lagad mat på plats. 

Sedan så fungerar det jättebra nu med, men det är ju så olika 

beroende på var man får maten ifrån. Sedan är det ju såklart en 

annan sak när det luktar mat i huset, så det är förstås sådant som 

man skulle önska. Och gärna då att det finns en matsal också, det är 

väldigt få som har det. Det finns ju i princip inte i äldre förskolor 

alls, men nu ser man mer på lokalerna som verkstadslokaler, man 

jobbar där, man lär där, man leker där. Det ska vara till för 

verksamheten och med de målen som vi har så finns det inte ett 

endaste mål som handlar om att äta, utan äta är något man gör för 

att man måste. Naturligtvis tar man tillvara på de situationerna, 

men det har varit alldeles för centralt i förhållande till vad man gör 

resten av dagen. Just därför vore det bra att kunna gå iväg och äta, 

och då gäller det att hitta en lösning. För de små barnen tror jag 

inte att det fungerar med en sådan stor matsal som det är i skolan. 

Det är inte optimalt med två-, treåringar som ska äta med 100 

personer i samma lokal, utan då kanske man får äta i olika 

omgångar och göra det flexibelt så. Man måste även tänka på en 

sådan sak som att det ska gå att tvätta händerna i anslutning till 

matsalen. Gärna även att det finns kranar i hallarna så att man kan 

skölja av saker. Det finns vissa perioder på året då man verkligen 

önskar att man bara skulle kunna duscha av barnen innan de går 

in. Eller om man bara vill ha vatten för att leka med så är det bra 

om det finns i direkt anslutning till gården, att man kan ta det 

inifrån istället för med någon nyckel utifrån. Det finns en avdelning 

som har så här, och det skulle man önska att det var så på alla. 

Vad har du mer för önskemål på gårdens utformning? 

Dels att man kan dela av lite grann. Som här där vi har sex 

avdelningar så har vi en stor och en liten gård på baksidan där det 

bara är staket emellan, och så har vi en liten på framsidan. Det är 

väldigt bra att man kan dela upp det så med staket emellan, så att 

man fortfarande kan ha kontakt med varandra. Det är bra för de 

yngre barnen, att de ändå kan ha kontakt med de andra och kan 

visa att de vill gå över dit. Det är även bra att tänka på det här att 

barnen behöver egna vrår, man kan till exempel sätta sådana växter 

som kan bilda ett litet krypin-ställe. Och gräsytor, här har vi inga 

gräsytor alls. Vi har bara skogen så det finns inga springytor. En 
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pulkabacke, alltså bara en backe över lag är bra. Gungor däremot är 

en sådan sak som det är delade meningar om, men de flesta barn 

gungar hemma. Det funkar väldigt bra att gunga själv, det kan vara 

jättekul att gunga flera också, men det finns mycket annan lek där 

jag tror att barnen kan utvecklas mer. Man pratar också mer och 

mer om möjlighet till konstruktion, att det finns möjlighet att bygga 

och experimentera med till exempel vattenlek och sådana saker. 

Även ljud och ljus, att det finns sådana olika element som man kan 

jobba med och att barnen får upptäcka möjligheter utifrån det. I 

vanliga lekparker överallt runtomkring så finns det ju samma saker 

som vi har här med gungor och så, så då är frågan vad vi kan 

komplettera med för saker som är roligare att göra tillsammans än 

när man är själv. Och gärna att man har direkt anslutning inifrån 

och ut till gården. Vi har ju till exempel en gång mellan huset och 

staketet här som leder till den andra gården på framsidan, och då 

måste det alltid vara med en vuxen när man går dit. Då är det mer 

flexibelt med gården på baksidan. Finns det någon ute där så kan 

man ju faktiskt släppa ut barnen på gården och vara kvar inne själv 

för att hjälpa till i hallen. 

Några övriga tankar som du har? 

Att få jobba i några nybyggda, rejäla lokaler någon gång skulle vara 

kul. Jag har jobbat på Rackarbetet i de gamla lokalerna där som jag 

tror är en av Uppsalas äldsta förskolor snarare. En låg byggnad, och 

det finns ju charm i den eftersom den är gammal och den har låga 

fönster och så, men den är ju otroligt opraktisk på många sätt. Där 

finns det också gamla saker som till exempel observationsfönster 

högt upp som barnen inte kan se ut igenom, där man förr hade en 

tanke att de vuxna kan stå och observera och se hur barnen agerar 

medan man själv står passiv på sidan. Det är ändå kul att det finns 

sådana saker kvar. En annan sådan sak är placeringen av dörrar, 

där fanns en möjlighet att gå runt och det lockade ju till jätterolig 

lek och spana. Det kan fungera jättebra en del av dagen, och en del 

av dagen måste man faktiskt stänga ner det, så det är också det här 

med flexibiliteten att det finns den möjligheten att i så fall stänga 

av. Det känns som att just det här med flexibilitet är något som 

återkommer. Även att kunna anpassa lokalerna efter barnens ålder. 

Till exempel här så finns det avdelningar som är till för de yngre 
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barnen där har vi skötrum medan skötrummen på de äldre barnens 

avdelningar är omgjorda till vanliga rum. 

Tack så mycket för din tid! 

Tack och lycka till med arbetet! 
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Bilaga 9 

Intervju med förskolelärare B, Uppsala 2013-04-26 

Finns det några fördelar med att ha förskola i två våningar? 

Nej, jag tycker inte att det finns en fördel med att ha två våningar. 

Ändå har vi hittat bra arbetssätt som fungerar för oss och vi är 

nöjda med det, men helst skulle man inte vilja ha någon trapp 

överhuvudtaget. Barngrupperna blir större och vi har ett himla 

ansvar. Vi har hand om det värdefullaste som finns och i en 

brandsituation där man måste ta sig ned för en trappa med alla 

barnen blir det svårt. Vi fick panik när vi började tänka på det, 38 

barn ner för en trappa! Hur ska det gå till med barn som inte kan gå 

och barn som kryper. Jag kan inte se några fördelar med trappa, det 

skapar bara stress och det är svårt att planera. Det kräver en helt 

annan planering, till exempel kan vi inte träna de äldre barnens 

självständighet på samma sätt. Vi kan ju inte säga att de ska gå före 

till kapprummet för att klä på sig, för då är de själva där nere och vi 

är här uppe. Allt tar också längre tid, till exempel om någon har 

glömt en vante där uppe när vi har gått ner för att klä på oss. Vi i 

personalen kan inte heller kommunicera med varandra eftersom vi 

bara har en telefon, så om det händer någonting så kan vi inte 

informera varandra. Det är svårt om det händer någonting under 

dagen som man behöver informera om och halva gruppen befinner 

sig inne och halva ute.  

Jag måste ändå säga att vår trapp är bra, för den är smal.  Om det 

hade varit en bred trapp hade jag nog fått ännu mer panik för då 

hade fler barn kunnat gå samtidigt i trappen och det hade blivit 

lättare att någon ramlar. Den smala trappen gör att man har mer 

kontroll, och personalen kan breda ut armarna och fånga upp ifall 

någon skulle ramla, för det händer ju. Det är ingen som har ramlat 

allvarligt men de har ju rullat ner några trappsteg.  

Vad tror du om en riktigt bred trapp som kan användas som en del 

av verksamheten?  

För mig är trappor helt vansinnigt. Visst, det är ju en motorisk 

träning för barnen att gå upp och ner, men den träningen kan man 
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nog få in på annat sätt. Jag tycker att trappen bara skapar stress 

eftersom barngrupperna blir större och större och det blir färre 

personaler i grupperna. Och skulle den ligga mitt i verksamheten 

skulle det bara bli ännu fånigare tror jag.  

Vad skulle du ha för önskemål vid nybyggnation av en förskola? 

Jag skulle gärna ha ett rum som var mer som ett hjärta, en 

mötesplats, och att rörelserummet låg mer mitt emellan blocken. 

Det är svårt att få till en förskola på två plan. Jag tror att man blir 

mera ”vi” om man är på ett plan, det skulle vara lättare att 

kommunicera och man skulle kunna ha samarbete mellan 

grupperna på ett mer spontant sätt. Nu måste vi planera hela tiden, 

till exempel att nästa onsdag kan de stora barnen mötas. Ett annat 

önskemål är en ateljé med fönster, vilket vi inte har nu. Gärna en 

golvbrunn i blöjrummet så att man kan ha vattenlek, det vore 

trevligt. Vi har ingen golvbrunn i huvudtaget här uppe, utan vi har 

en vattenbalja och så får vi tömma i hinkar. Även toaletter 

placerade närmare själva avdelningarna, eller annars ett 

larmsystem som fungerar. Och kanske fler toaletter, 3 toaletter på 

38 barn kan jag tycka är lite lite. Så mer toaletter och mer 

tillgängligt.  

Ni har en toalett där nere i kapprummet som barnen når från 

gården, är det tillräckligt? 

Ja, fast den är så liten så det är horribelt. Om jag ska hjälpa ett 

barn som sitter på toaletten så måste jag be barnet att luta fram så 

att jag kan luta mig över barnet, för jag kommer inte in på sidorna. 

Den är under all kritik. En rymligare och mer funktionell entré 

skulle också behövas. En för grovkläder och en för icke sandiga 

kläder, men att det är i ett, så att det finns utrymme för det kan 

vara jättekaotiskt här nere när de ska klä på sig. Vi delar ju upp 

dem under ingången också.  

Tycker ni att det är bra med alla de små rummen ni har som 

temarum, ateljé och byggrum? 

Ja, det är bra, fast köksön som vi har i mitten av det stora rummet 

förstör. Jag tror att det hade varit bättre om den hade stått mot en 

vägg så att man hade fått lite friare yta och kunnat ha överblick 
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över alla rummen. Dels tror jag att barnen skulle vara lugnare och 

känna sig tryggare, och vi skulle bli lugnare också för vi skulle få en 

helt annan överblick. Jag tror att man skulle få ett annat tänk och 

en annan pedagogik överhuvudtaget. Jag förstår inte varför den där 

köksön är där så vida det inte är tänkt för något annat en annan 

dag, vilket jag tror.  

Trenden går mot att man bygger större förskolor med upp mot 8 

avdelningar, vad finns det för för- och nackdelar med detta tycker 

du?  

Jag har jobbat i en förskola där vi var fyra pedagoger på 15, 16 ett- 

till treåringar, riktig lyx. Och jag har jobbat med tre- till femåringar 

också där det har varit max 24 eller 22 barn tror jag i den gruppen. 

Sen började jag att jobba med block nu 2009, och jag har alltid tyckt 

att det låter lite spännande med många avdelningar, vad man kan 

göra utav det. Där har vi ju också bollat runt hur man kan få det att 

fungera. Vi är inte säkra på att vi har hittat det bästa konceptet, jag 

tror att det kan finnas lite andra sätt att jobba på i block. Jag kom 

faktiskt på mig själv, när det var andra förskollärare runt här och 

tittade som var jättekritiska mot block och stora barngrupper och 

menade att vi inte kunde se barnen och att barnen måste vara 

otrygga och så vidare. Jag hade själv varit kritisk mot stora 

arbetslag och för mycket barn, men jag kom på mig själv med att stå 

och försvara ”blocktänket”. Då började jag tänka på varför jag 

försvarade det, och någonstans tror jag att om man kan få lokalerna 

utformade efter ”blocktänket” och om man kan enas om en 

gemensam syn så tror jag nog att det kan fungera. Men om man är 

38 barn i ett block så kan man inte vara mindre än sex pedagoger 

som jobbar heltid. Drar man ned där så går det inte. Vi märker ju 

att när vi har 28 barn så kan vi ha en helt annan pedagogik än när 

vi har 38 barn. Vi hinner ju med mycket mer då, så får man lite 

personaltäthet så tror jag att det kan gå. Nu är det ju många 

baracker som utformas efter de här sju mötesplatserna med ljus- och 

ljudrum, ateljé och så vidare, och med rätt material från början, och 

då tror jag att det fungerar jättebra. Jag har sett några ritningar på 

vissa baracker som smälls upp nu och de verkar jättebra, lite grann 

det som jag är ute efter. Så det händer ju lite, det verkar som att 

någon har tänkt till och lyssnat.  
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Vi har också fått uppfattningen om att planlösningen i barackerna 

är bra, men att problemet är att de inte är så rejäla byggnader, 

vilket skapar problem med värme, kyla och ljud till exempel. Hur 

fungerar det i de här lokalerna? 

Ljudisoleringen här är jättebra. Och så har vi ljudisolerade bord 

vilket är jätteskönt, men när det är personal borta och 38 barn här 

så är det ju hög ljudnivå ändå.  

Vad tror du om att kombinera äldreboende och förskola i samma 

byggnad? Skulle man till och med kunna dra fördel av detta? 

Jag tror det skulle vara bra. Dels så är det ju många barn som har 

sina mor- och farföräldrar väldigt långt borta och dagens barn har 

väldigt unga mor- och farföräldrar, så att möta gamla människor 

som bor på ett ålderdomshem tror jag skulle vara nyttigt för barnen. 

Och inte bara för barnens skull, utan även för de äldre. Det finns ju 

pigga pensionärer som bor på hem som kanske kan komma in och 

pyssla med barnen. Det kanske är någon som är jättebra på att 

sjunga eller spela. Så jag tror absolut att det skulle kunna finnas ett 

utbyte.  

Tror du att det finns utrymmen i lokalerna, till exempel 

personalutrymmen, som skulle kunna vara gemensamma för de 

båda verksamheterna?  

Man ska ju inte prata jobb på rasten men det blir ju så ändå. Så 

antingen är det ett sett att inte prata jobb att slå ihop, eller så 

behöver man de här ytorna för att man kanske behöver få ur sig 

någonting, och då kan man inte göra det eftersom vi inte jobbar 

under samma sekretess. Svår fråga, men man kanske behöver tre 

rum, ett gemensamt och ett varsitt.  

Något mer som du vill ta upp? 

Jag har ju även jobbat i baracker. Ventilationen som vi har här har 

vi jätteproblem med för den har aldrig fungerat som den ska, men i 

barackerna fungerade det bra. Men det beror kanske på vilken firma 

som har barackerna. Ramirent hade vi, och då hade de gjort 

grunden ordentligt. De hade verkligen gjort i ordning för att 

baracken skulle stå där en längre tid, så det var ju singel under och 



 

115 

 

sådär. Jag har hört andra baracker som mer eller mindre står på 

plintar bara, och de blir väldigt kalla vintertid, men det problemet 

hade inte vi. Så jag har inget negativt om baracker, jag tyckte att  de 

var väldigt trevliga att jobba i faktiskt. Där hade vi två stycken 

småbarnsavdelningar, ett- till treåringar med 16 barn i varje grupp, 

och barackerna låg som i en L-form. Det enda som vi inte hade då 

var personalutrymmen, då fick man gå in till det stora huset. Och 

det hade man kanske önskat sig i barackerna, något samtalsrum 

eller något personalutrymme. 

Hur fungerade gården med de L-formade barackerna? 

Det var ju en befintlig förskola som fanns där med tre avdelningar 

då, plus en barack som stod på gräsmattan. De har en jättestor gård 

med träd och en kulle och alltihopa, så vi hade en gräsyta och så 

hade vi två stycken gungor och en lekstuga som en förälder kom dit 

med, och en sandlåda. Så jag tycker den var bra, jämfört med vad 

den här gården är.  

Vad tycker ni om den här gården? 

Det var jättefint i början, det är ju sådan här mjuk asfalt, och det 

var jättefint i tre veckor ungefär med asfalten i olika färger och så. 

Sedan är det på den lilla gården tre små röda hus, en liten 

rutschkana och en liten båt. Inga träd här inne eftersom det är nytt, 

så det är på uppväxling. På den stora gården finns den stora båten 

och så är det en liten gräsplätt och den här energibuskskogen mot de 

här husen. Sedan har vi fått ytterligare ett grönområde med en 

kulle som inte fanns från början. Men så är det en sandlåda utan 

sarg intill cykelvägen så nu är det sand överallt. Och det var ingen 

inne och sopade utan det skulle vi hålla rent och det går inte. Det 

blåser väldigt mycket i och med att vi ligger i en hästsko och då yr ju 

alla sanden, så nu har vi fått till en sandlåda med sarg. Men det blir 

ju så grått, allt blir den här gråa tonen, det blir ingen färg. Vi har 

önskat att göra hål i asfalten på den lilla gården och plantera ett 

träd, för det finns ingen skugga, så på sommaren blir det ju stekhett 

här. Och så har vi plåtdörrar på förråden så de är ju kokheta de 

med. Och i oktober så försvinner solen, för då når den inte över 

takåsen, och sedan kommer den tillbaka igen i april. Så sommartid 
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är det skållande hett och vintertid är det svinkallt. Så den här 

gården är under all kritik. 

Är det bättre att ha gårdar som är lite uppdelade, till exempel på 

olika sidor om huset? 

Som det ser ut nu så blir ju bara barngrupperna större och vi får ju 

inte mer personal för det fast man vill det, så nej är nog mitt svar. 

Då är det bättre med en stor. Om det var färre barn i grupperna och 

mer pedagoger då kan man ha det, för då kan det vara jätteroligt att 

ha en sådan gård. Jag också jobbat på att sådant ställe min inte här 

med den här barngruppen utan då vill man gärna ha överskikt. Det 

är bra att tänka på att inte bygga en gård mot norr till exempel. 

Eller tänka på vikten av att solen ska kunna komma in och att det 

finns skugga för det är ju väldigt knäckande att inte se solen från 

oktober till april. Vi har börjat ifrågasätta om det är därför barnen 

är så snuviga hela tiden och att vi personal är sjuka, att man inte 

får det här solljuset. Sedan är det så tråkigt att man inte får sätta 

upp gungor längre på lekparker. Antagligen för att EU-reglerna 

kräver ganska stor yta för att sätta upp en gunga. Det ska vara ett 

visst antal meter runt omkring. En gunga kan vara väldigt 

rogivande för de här barnen som går sju till fem, att någon gång 

bara få lägga sig i en gunga. Eller för de här barnen som är 

utåtagerande och rastlösa så kan en gunga vara till hjälp, både för 

barnet och för personalen och för de andra barnen. Speciellt när det 

är mycket barn. Gungorna försvinner ju även från allmänna 

lekplatser så var ska vi ha gungor någonstans då? Eller bara en 

gungbräda. Men det beror enormt mycket på EU-reglerna med alla 

dessa säkerhetsaspekter, det ska vara ett visst antal meter runt 

omkring och det ska vara grus och så vidare, vilket kanske gör att 

man inte orkar helt enkelt. Då tar det ju även kanske upp för 

mycket yta av en gård också. På vår gård här så är ju den stora 

gården även till för allmänheten och de boende runt omkring medan 

den lilla gården är mer vår dagtid då, och det gör ju också sitt till. 

Men viktigt att tänka på är ju till exempel att vi har ingenting för de 

lite äldre barnen att klättra på, de har ju ett behov av att klättra och 

vi har bara den här stora båten, några få trappsteg med rep att 

klättra, så att man tänker till på det. Tre likadana hus till exempel, 

Man kanske hade kunnat ta in något annat. Jag tror att arkitekten 
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hade en vision att det skulle vara små fiskebodar och att den blå 

asfalten är hamnen och havet ut mot Fyrisån. Det vore bra om 

förskolepersonalen som faktiskt ska jobba där fick vara med mer i 

planeringen när det ska byggas nytt. 
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GRUPPRUM
15,5 m²

KAPPRUM
15,5 m²

GRUPPRUM
17,8 m²

HEMRUM
33,5 m²

HEMRUM
32,5 m²

TEMARUM
15,6 m²

KAPPRUM
15,5 m²

ATELJÉ
21,1 m²

RÖRELSERUM
52,0 m²

MOTTAGNINGSKÖK
52,2 m²
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RWC/DUSCH
6,2 m²

RWC
6,2 m²

SKÖTRUM
6,2 m²

WC
3,0 m²

SKÖTRUM
6,2 m² WC
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6,2 m²
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3,0 m²

SKÖTRUM
6,2 m²WC
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ARBETSRUM
18,9 m²

FLÄKT
48,4 m²

UNDERCENTRAL
14,1 m²

PAUSRUM
32,2 m²

ARBETSRUM/SAMTALSRUM
16,2 m²

KOPIERINGSRUM
7,1 m²

WC PERSONAL
3,5 m²

FRD
4,9 m²

GRUPPRUM
15,5 m²

TEMARUM
15,6 m²

RWC
6,2 m²

GRUPPRUM
15,5 m²

HEMRUM
33,5 m²

RWC
6,2 m²

VATTENLEK
6,3 m²

OMKL./DUSCH
24,1 m²

ATELJÉ
62,0 m²

ARBETSRUM
18,9 m²

WC PERSONAL
3,5 m²

FRD
4,9 m²

GRUPPRUM
15,5 m²

HEMRUM
33,5 m²

TEMARUM
15,6 m²

RWC
6,2 m²

VATTENLEK
6,2 m²

GRUPPRUM
15,4 m²

HEMRUM
33,3 m²

RWC
6,2 m²

VATTENLEK
6,2 m²

ARBETSRUM/SAMTALSRUM
16,2 m²

KOPIERINGSRUM
7,1 m²

ATELJÉ
61,8 m²

WC
2,0 m²

TERRASS TERRASS

TERRASS
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33,5 m²

VATTENLEK
6,2 m²

RWC
6,4 m²

WC
2,0 m²
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ALLRUM
104,3 m²

OMKL.
6,7 m²

ALTANSOVALTAN

STÄD
6,9 m²

HEMRUM
32,5 m²

WC
3,0 m²

SKÖTRUM
6,2 m²

HEMRUM
33,5 m²

KAPPRUM
15,5 m²

TORKRUM
6,2 m²

RWC/DUSCH
6,2 m²

TORKRUM
6,2 m²

RWC/DUSCH
6,2 m²

ATELJÉ
21,1 m²

KAPPRUM
15,5 m²

RWC/DUSCH
6,2 m²

RWC/DUSCH
6,2 m²

RWC/DUSCH
6,2 m²

RWC/DUSCH
6,2 m²

RWC/DUSCH
6,2 m²

RWC/DUSCH
6,2 m²

BOENDERUM
24,9 m²

RÖRELSERUM /
REHAB/DANS/BIO
52,0 m²

FÖRRÅD
9,5 m²

MOTTAGNINGSKÖK
52,2 m²

VARUMOTTAG
15,0 m²

AVFALLSRUM
14,7 m²

WC
2,1 m²

SKÖTRUM
6,2 m²

RWC
6,2 m²

MATRUM
38,3 m²

BOENDERUM
23,8 m²

SAMVARO/PENTRY
21,1 m²

BOENDERUM
25,4 m²

BOENDERUM
25,4 m²

BOENDERUM
24,9 m²

BOENDERUM
24,9 m²

RWC/DUSCH
6,2 m²

RWC/DUSCH
6,2 m²

BOENDERUM
23,8 m²

BOENDERUM
23,8 m²

SAMVARORUM
66,6 m²

HYGIENRUM
7,0 m²

FRD
3,9 m²

MOBILLYFT
4,0 m²

TEMARUM
15,6 m²

ENTRÉ
36,4 m²

VINDFÅNG
8,0 m²

FRD
4,9 m²

GRUPPRUM
17,8 m²

KAPPRUM
15,5 m²

GROVENTRÉ
18,4 m²

WC
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KAPPRUM
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GROVENTRÉ
18,4 m²
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15,5 m²
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TVÄTT
21,9 m²

UPPDRAG.NR RITAD/KONSTR. AV HANDLÄGGARE

DATUM ANSVARIG

SKALA NUMMER BET

A1

A3

I:\
Ti
llf

äl
lig

\_
X-

ar
be

te
\2

 R
itn

in
ga

r\
20

 B
IM
\2

01
 M

od
el
l\
P r

oj
ek

t 
Ex

jo
bb

\C
en

tr
al
fil

CA
JW

_C
ar

ol
in
e.
rv

t
20

13
- 0

5 -
31
 1
4:
08

:3
9

FLEXIBLA BYGGNADER
EXAMENSARBETE

A-42.4-2

001 J.WALTERSSON

1:200
1:100

J. WALTERSSON
C. ABRAHAMSSON

tel. 073-75294 50
tel. 073-979 55 75

K
E

A

PLAN 1 FÖRSKOLA/ÄLDREBOENDE

METER
0

SKALA

1 5 10 20

1:200

152

labbuppsala
Typewritten Text
BILAGA 14A



MEDICINRUM
4,9 m²

ARBETSRUM/SAMTALSRUM
16,2 m²

KOPIERINGSRUM
7,1 m²

WC PERSONAL
3,5 m²

HEMRUM
33,5 m²

HEMRUM
33,5 m²

RWC
6,2 m²

VATTENLEK
6,2 m²

BOENDERUM
24,9 m²

BOENDERUM
23,7 m²

RWC/DUSCH
6,2 m²

RWC/DUSCH
6,2 m²

RWC/DUSCH
6,2 m²

BOENDERUM
24,9 m²

ATELJÉ
62,0 m²

MEDICINRUM
4,9 m²

ARBETSRUM
18,9 m²

ARBETSRUM/SAMTALSRUM
16,2 m²

KOPIERINGSRUM
7,1 m²

WC PERSONAL
3,5 m²

FLÄKT/TEKNIK
48,4 m²

UNDERCENTRAL
14,1 m²

PAUSRUM
32,2 m²

TEMARUM
15,6 m²

SAMVARO/PENTRY
61,8 m²

BOENDERUM
23,8 m²

RWC/DUSCH
6,2 m²

HYGIENRUM
7,0 m²

FRD
3,9 m²

MOBILLYFT
4,0 m²

ARBETSRUM
18,9 m²

RWC
6,2 m²

TERRASS TERRASS

TERRASS

GRUPPRUM
15,5 m²

GRUPPRUM
15,5 m²

RWC
6,4 m²

WC
2,0 m²

WC
2,0 m²

OMKL.
24,1 m²

VATTENLEK
6,3 m²
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BOENDERUM
25,4 m²

RWC/DUSCH
6,2 m²

RWC/DUSCH
6,2 m²

BOENDERUM
25,4 m²

BOENDERUM
24,9 m²

BOENDERUM
24,9 m²

BOENDERUM
23,8 m²

BOENDERUM
23,8 m²

RWC/DUSCH
6,2 m²

RWC/DUSCH
6,2 m²

RWC/DUSCH
6,2 m²

RWC/DUSCH
6,2 m²

SAMVARO/PENTRY
21,1 m²

FRD
3,9 m²

MOBILLYFT
4,0 m²

HYGIENRUM
7,0 m²

BOENDERUM
23,8 m²

BOENDERUM
24,9 m²

RWC/DUSCH
6,2 m²

RWC/DUSCH
6,2 m²

SAMVARORUM
66,6 m²

MATRUM
38,3 m²

KAPPRUM
15,5 m²

GROVENTRÉ
18,4 m²

TORKRUM
6,2 m²

RWC/DUSCH
6,2 m²

ALLRUM
104,9 m²

KAPPRUM
15,5 m²

ATELJÉ
21,1 m²

TEMARUM
15,6 m²

KAPPRUM
15,5 m²

GROVENTRÉ
18,5 m²

TORKRUM
6,2 m²

RWC/DUSCH
6,2 m²

SKÖTRUM
6,2 m²

RWC
6,2 m²

HEMRUM
33,5 m²

KAPPRUM
15,5 m²

GRUPPRUM
15,5 m²

GRUPPRUM
17,8 m²

HEMRUM
32,5 m²

SKÖTRUM
6,2 m²

WC
3,0 m²

WC
3,0 m²

BOENDERUM
25,4 m²

BOENDERUM
25,4 m²

RWC/DUSCH
6,2 m²

RWC/DUSCH
6,2 m²

BOENDERUM
24,9 m²

BOENDERUM
24,9 m²

RWC/DUSCH
6,2 m²

RWC/DUSCH
6,2 m²

RWC/DUSCH
6,2 m²

RWC/DUSCH
6,2 m²

BOENDERUM
23,8 m²

BOENDERUM
23,8 m²

SAMVARO/PENTRY
21,1 m²

FRD
3,9 m²

MOBILLYFT
4,0 m²

HYGIENRUM
7,0 m²

BOENDERUM
23,8 m²

BOENDERUM
24,9 m²

RWC/DUSCH
6,2 m²

RWC/DUSCH
6,2 m²

SAMVARORUM
66,6 m²

MATRUM
38,3 m²
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!
Bilaga 18 A !!!!!
!

! ! ! ! ! !  Byggnaden i syd-västlig riktning.!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
! ! ! ! ! ! ! Byggnaden i nord-östlig riktning.!!!!!!!!



!
Bilaga 18 B!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!
! ! ! ! ! ! !       Förskolans allrum, ett ”rum i rummet” skapas under trappan. 
 !
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
            Förskolan allrum, äldreboendets samvaro- och matrum. !!



!
Bilaga 18 C 

               Förskolan hemrum 

               Äldreboendets boenderum 


