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1.  Inledning 
Befolkningsprognosen för Vallentunas nordöstra tätort visar på en stark 
befolkningsutveckling i området de kommande åren och antalet skolplatser kommer 
därför att behöva utökas. I området finns idag Ormstaskolan som är en F-6 skola. 
Lokalerna är gamla och inte anpassade för modern pedagogik. Tomten har 
begränsningar i form av högt grundvatten och fornlämningar, vilket försvårar en 
utbyggnation på tomten. Att bygga ut på Ormstas skoltomt skulle också ge stora 
störningar på verksamheten under byggtiden. Därför planeras för att bygga en ny 
skola norr om IP, Hagaskolan, och sedan flytta över Ormstaskolans verksamhet dit. 
Med anledning av detta så beställde barn- och ungdomsnämnden i oktober 2013 en 
förstudie avseende Hagaskolan. 

2.  Sammanfattning 
Befolkningsprognosen för Vallentunas nordöstra tätort visar på en stark 
befolkningsutveckling i området de kommande åren och antalet skolplatser kommer 
därför att behöva utökas. Ormstaskolan som idag försörjer området är gamla och inte 
anpassade för modern pedagogik. 

Barn- och ungdomsnämnden har uppdragit åt samhällsbyggnadsförvaltningen att 
genomföra en förstudie avseende nybyggnation av Hagaskolan, placerad norr om 
Vallentuna IP. 
 
Förstudiearbetet har bedrivits under ledning av kommunens Fastighetsavdelning 
under vintern och våren 2014. Arbetet har involverat representanter från Barn- och 
Ungdomsförvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen och Ormstaskolan samt 
arkitekter, landskapsarkitekter och andra specialister. 

Under arbetet har tre alternativ utarbetats och utvärderats och ett av alternativen 
förordas för det fortsatta arbetet.  

Det förordade alternativet, Krysset, inrymmer alla de funktioner som behövs för en 
tre-parallellig F-9 skola samt en förskola för 80 barn, totalt 850 barn och 100 
personal. 

Sammantaget är byggnaden ca 13 000 kvm BTA. Att uppföra byggnaden och anlägga 
skol- och förskolegård uppskattas ta ca 4,5 år från det att politiskt beslut fattas om 
genomförande. Kostnadsuppskattning för projektet uppgår till 451,1 mnkr.  
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3.  Förstudiens förutsättningar 

3.1 Uppdraget 
Samhällsbyggnadsförvaltningen på Vallentuna kommun har fått i uppdrag att ta fram 
en förstudie avseende nybyggnation av Hagaskolan. Hagaskolan ska utformas som en 
3-parallellig F- 9 skola för 770 elever samt en förskola för 80 barn och totalt ca 100 
personal. Skolan ska förses med tillagningskök och idrottshall som dimensioneras 
utifrån skolans egna behov. Skolan planeras på tomt norr om Vallentuna IP. 

 

Studien ska visa på hur stor byggnaden behöver vara, alternativa byggnadskroppar 
och hur dessa kan placeras på avsedd tomt samt hur skolans och förskolans utemiljö 
kan utformas. Förstudien ska också redovisa kostnadsuppskattning och huvudtidplan 
för genomförandet av projektet. 

3.2 Förutsättningar 

3.2.1 Verksamheten 

Dimensionerande förutsättningar rörande skol- & förskoleverksamheten för 
byggnaden och tomten har angetts av BUF (barn- & ungdomsförvaltningen). Dessa 
har sedan kompletterats med behov för fastighetsteknik, städutrymmen osv. 

För skolmiljön gäller att lokalerna ska planeras för ca 12 kvm BRA (bruksarea) per 
elev (måttet gäller exkl. idrott). För förskolemiljön är motsvarande krav 10 kvm BRA 
per barn. 

Lokalerna och utemiljön ska vara ändamålsenliga och stimulera elevernas lärande. 
Generellt gäller krav på flexibel planlösning mellan förskola och grundskoleverksam-
het för att kunna anpassa verksamheten efter varierande behov. Utemiljön ska vara 
överblickbar och ge barnen en friyta om ca 40-50 kvm/barn.  
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Det sammanlagda lokalbehovet har sammanställts i ett lokalprogram som har sitt 
ursprung från den tidigare planeringen av nybyggnation av Ormstaskolan. I detta 
program, som kvalitetssäkrats av BUF, framgår det vilka ytor (större och mindre 
studioytor, kapprum, matsal osv), samt storlekar på dessa, som behövs för att rymma 
verksamheten.  

BUF har även angett hur dessa ytor ska placeras i förhållandet till varandra för att 
kommunikation och flöden i byggnaden optimeras.  

3.2.2 Tomten 

Detaljplanen anger att tomten ska användas för skol- och idrottsändamål. Den 
medger att byggnader få ha en byggnadshöjd om högst 8,5 m, motsvarande 2 
våningar. De begränsningar som finns är ett ”prickmarksområde” (som inte får 
bebyggas) längs tomtgränserna mot väster, norr och öster samt i söder för 
parkeringsändamål. Dessutom korsas tomten av ett markreservat i öst-västlig 
riktning för framtida ledningsdragning, som inte heller får bebyggas. 

Genomförandebeskrivningen som tillhör detaljplanen anger också att utbyggnaden av 
Parkvägen, nya gång- och cykelvägar samt infart till skolan och eventuell 
parkeringsplats norr om IP ska ingå i investeringsprojektet för Hagaskolan. 
Genomförandebeskrivningen anger också att infart till skolan möjliggörs via IP. 

Ytterligare förutsättningar finns att läsa i detaljplanen, KS2009.128 med tillhörande 
genomförandebeskrivning. 

3.2.3 Tekniken 

Det har inte angivits några specifika tekniska krav inför förstudien. Det kan dock 
konstateras att den nya Hagaskolan, till ytan, kommer att representera ca 10% av 
kommunens egna fastighetsbestånd varför medvetna och noga övervägda teknikval är 
av betydelse för det fortsatta arbetet. 

Tekniska förutsättningar finns att läsa i detaljplanen, KS2009.128 med tillhörande 
genomförandebeskrivning. 

Uppvärmning 

Skolan kan antingen värmas upp med fjärrvärme, som enligt Eon, finns i närheten av 
skoltomten alternativt med bergvärme. Uppvärmningsmetod för skolan behöver 
beslutas i tidigt skede för projektet då det ligger till grund för fortsatt dimensionering 
av såväl tekniska ytor samt tekniska system i övrigt. 
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4.  Förstudiearbetet 
Förstudiearbetet har bedrivits under ledning av kommunens Fastighetsavdelning 
under vintern och våren 2014. Arbetet har involverat den politiska styrgruppen (Barn- 
och ungdomsnämndens arbetsutskott) samt representanter från Barn och 
Utbildningsförvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen och Ormstaskolan samt 
arkitekter, landskapsarkitekter och andra specialister. 

Arbetet har utgått från de givna förutsättningar som finns för projektet såsom 
detaljplan, genomförandebeskrivning samt kravspecifikation avseende skol- och 
förskolemiljöer. Även det tidigare genomförda programarbetet avseende 
Ormstaskolans ombyggnad har tagits tillvara i förstudiearbetet för Hagaskolan. 
Inledningsvis genomfördes även workshops och studiebesök för att ta tillvara på 
värdefulla erfarenheter avseende utveckling av skol- och förskolemiljöer. 

I förstudien har tre olika typer av byggnadskroppar utvecklats och analyserats utifrån 
byggnadens utformning, utemiljö, byggnadens placering på tomten samt kostnader 
och tider för genomförandet.  

Trafiksäkerheten på och omkring skoltomten är komplicerad och kommer att 
studeras och bearbetas ytterligare under hösten 2014.  

Till denna förstudierapport har det även utarbetats ett presentationsmaterial vilket 
bland annat innehåller 

• Kommunens målsättningar  
• Kort om förstudiens arbetsmetod 
• Kort om hur det första arbetet kan bedrivas om beslut tas  
• Förutsättningar såsom befintligt tomt och detaljplan 
• Dimensionerande förutsättningar för innemiljö samt utemiljö 
• Trafikförutsättningar 
• De tre alternativa lösningarna samt det förordade förslaget. 
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5.  Kommunens målsättning 
Workshops har genomförts för att identifiera vad den politiska styrgruppen och 
involverade tjänstemän anser vara särskilt viktigt vid utformningen av Hagaskolan 
och dess miljöer. Utifrån resultatet från dessa workshops och de resonemang som har 
genomförts under arbetets gång har följande mål tagits fram. Målen förtydligas 
genom att även förväntade effekter har utformats. Målen är förankrade med den 
politiska styrgruppen, Barn- och ungdomsförvaltningen, Ormstaskolan samt 
tjänstemän inom Fastighetsavdelningen inom Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

MILJÖER FÖR LÄRANDE OCH UTVECKLING 
Mål 

Hagaskolan är en skola och förskola med moderna miljöer, väl anpassade för att 
stödja lärandet och skolans pedagogiska arbetssätt, nu och i framtiden. 

Tillvägagångssätt 

• Lokalerna och utemiljön ska bidra till och stödja individens utveckling och 
lust att lära. 

• Lokalernas och utemiljöns utformning ska bidra till en god arbetsmiljö för 
såväl personal som elever och förskolebarn.  

• Lokalernas utformas flexibelt så att de stödjer teknik- och 
verksamhetsutveckling. 

Förväntade effekter 

• Lokalerna och utemiljöerna upplevs som ändamålsenliga över tid för 
verksamheten. 

• De som vistas i lokalerna och utemiljöerna upplever dessa som trygga och 
trivsamma. 

BYGGNADER FÖR FRAMTIDEN 
Mål 

Byggnaden utformas för att förenkla den fortsatta förvaltningen av byggnaden 
samtidigt som den skapar förutsättningar för en effektiv energianvändning. 

Tillvägagångssätt 

• Byggnaden och utemiljön planeras kostnadseffektivt för såväl 
investeringstillfället som för den fortsatta förvaltningen av fastigheten.  

• Enkelhet i tekniska system eftersträvas för att förenkla den fortsatta 
förvaltningen av fastigheten. 

Förväntade effekter 

• En energieffektiv byggnad som tål utveckling. 
• En praktisk och lättskött byggnad och utemiljö.  
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6.  Alternativa lösningar 
Utifrån de förutsättningar som har funnits inför förstudien har tre olika alternativ till 
byggnadskroppar och dess utemiljö har utformats under förstudiearbetet; 

1. Krysset är en relativt kompakt byggnadskropp, ca 100x100 meter, i två plan. 
Byggnadskroppen är placerad på den nordvästra delen av tomten. 
 

2. Fortet är en kompakt byggnadskropp, ca 72x84 meter, i två plan. 
Byggnadskroppen är placerad på den nordvästra delen av tomten. 
 

3. Nyckeln är en långsträckt byggnadskropp, ca 219 meter, i två plan. 
Byggnadskroppen är placerad i nord-sydlig riktning på den östra delen av 
tomten. 

Samtliga alternativ innehåller lokaler för en tre-parallellig F-9 skola samt en förskola 
med 4 avdelningar. Skolbyggnaden innefattar också ett tillagningskök för skolans och 
förskolans behov samt en idrottshall.  

På kommande sidor följer en kort sammanfattning av vart och ett av alternativen. 
Större bilder och utförligare beskrivningar återfinns i förstudiens 
presentationsmaterial. 

Trafiksäkerhet 

Trafiksäkerheten är en viktig fråga för såväl barn, föräldrar och personal som vistas 
på och intill skoltomten. En separat trafikutredning gjordes inledningsvis för att ge en 
indikation på potentiella trafikflöden till och från skoltomten. 

I rapporten från utredningen kan det konstateras att biltrafikbelastningen på 
Lingsbergsvägen inte förväntas bli så stor som befarat under förutsättning att 
parkeringen till skoltomten förläggs vid IP.  

I rapporten har även mätningar och antaganden genomförts avseende de olika 
trafikslag som rör sig till och från skoltomter. Denna visar att ca 70% av de som 
kommer till och från skolan kommer gående, med cykel eller kollektivtrafik. Endast ca 
30% kommer till skoltomten med bil, ändock har vi erfarenhet av trånga och 
besvärliga trafiksituationer vid våra skolor och förskolor. 

Vallentuna kommun har under 2013 antagit en trafikstrategi som anger att 
trafikslagen ska prioriteras i följande ordning: 

1. Gående 
2. Cyklister 
3. Kollektivtrafik 
4. Biltrafik 

Förstudien har inte ännu kommit fram till en färdig trafiklösning som förordas utan 
behöver utreda detta vidare i kommande skede. Dock kan det konstateras att 
trafiksäkerheten är en viktig fråga som behöver belysas utifrån flera olika perspektiv 
för att få förankring och acceptans av berörda parter. 
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6.1 Alternativ 1 

Krysset 

 

 

Krysset skapar med sin form tydliga hemvister för barnen både invändigt och 
utvändigt, vilket kan användas för att ge eleverna en ”karriärmöjlighet” i skolmiljön. 
Byggnaden är placerad på den västra delen av tomten. Eleverna från årskurs F-6 leds 
ut på den del av skolgården som vetter mot skogen (öst) medan förskolan med sin 
trygga gård ansluter mot Lingsbergsvägen med egen parkering (nordöst). Årskurs 7-9 
riktas mot Lingsbergsvägen och idrottsplatsen (väst, sydväst). 

Byggnaden ger goda förutsättningar för en flexibel planlösning, en väl fungerande 
skolrestaurang och möjlighet för personalen att få en god överblick i byggnaden. 
Torget i mitten av byggnaden blir en naturlig mötesplats för elever och personal där 
olika åldersgrupper blandas och kan umgås. Idrottshallen är planerad i källarplan 
vilket innebär en något större risk vid uppförandet. Byggnaden ger också möjlighet att 
samordna teknikutrymmen på ett effektivt sätt, har goda förutsättningar för att skapa 
en energieffektiv byggnad och en effektiv byggprocess. Särskild energi behöver läggas 
på att leda dagsljus in i mitten av hemvisterna då huskropparna är djupa. 
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6.2 Alternativ 2 

Fortet 

 

 

Fortet är en kompakt byggnad, placerad på den västra delen av tomten, där 
hemvisterna, både invändigt och utvändigt, lätt flyter över gränserna och därmed ger 
möjlighet till anpassning efter storleken på barnkullarna. Eleverna från årskurs F-6 
leds ut på den del av skolgården som vetter mot skogen (öst) medan förskolan med 
sin trygga gård ansluter mot Lingsbergsvägen med egen parkering (nordöst). Årskurs 
7-9 riktas mot Lingsbergsvägen och idrottsplatsen.  

Byggnaden ger goda förutsättningar för en flexibel planlösning, en väl fungerande 
skolrestaurang och möjlighet för personalen att få en god överblick i byggnaden. 
Torget i mitten av byggnaden blir en naturlig mötesplats för elever och personal där 
olika åldersgrupper blandas och kan umgås. Idrottshallen är planerad i källarplan 
vilket innebär en något större risk vid uppförandet. Byggnaden ger också möjlighet att 
samordna teknikutrymmen på ett effektivt sätt och har goda förutsättningar för att 
skapa en energieffektiv byggnad. Särskild energi behöver läggas på att leda dagsljus in 
i mitten av hemvisterna samt planera produktionen då huskroppen är både lång och 
djup vilket är en utmaning vid uppförandet av byggnaden.  
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6.3 Alternativ 3 

Nyckeln 

 

 

Nyckeln är en långsträckt byggnad som är placerad längs med den östra delen på 
tomten. Byggnaden skärmar effektivt av samtliga varutransporter från planerade 
lekytor men skapar också en barriär mellan skolgården och skogen öster om tomten. 
Samtliga elever leds ut på skolgården väster om byggnaden vilket skapar en 
sammanhållen skolgård men också långa avstånd inom gården. Förskolan som är 
planerad till byggnadens norra del har sin egen trygga gård med egen parkering i 
anslutning till denna. Idrottshallen är planerad i markplan och är länkad med 
skolbyggnaden genom en portal så att eleverna kan gå invändigt till idrottshallen.  

Byggnaden ger goda förutsättningar för en flexibel planlösning med tydliga hemvister 
för eleverna och den långsträckta byggnaden erbjuder stora fönsterytor för dagsljus. 
Intill restaurangen, vid huvudentrén skapas en gemensam yta där elever och personal 
kan träffas. Dock befaras att skolrestaurangen och personalens möjlighet till överblick 
begränsas i denna långa byggnadskropp, även finns oro för att eleverna inte 
beblandar sig med varandra utan tvärt om segregeras från varandra. På grund av 
byggnadens längd försvåras även arbetet med att skapa en effektiv byggnad utifrån 
teknik och energiperspektivet. 
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7.  Utvärdering av alternativ 
Utvärderingen har genomförts tillsammans med den politiska styrgruppen, 
representanter från Ormstaskolan, tjänstemän från Barn- och Ungdomsförvaltningen 
samt Samhällsbyggnadsförvaltningen.  

Utvärderingen har dels genomförts genom individuell utvärdering av respektive 
alternativ samt i workshopform med dialog i grupp med representanter från de olika 
intressegrupperna. Resultatet har tagits tillvara och bygger upp den samlade 
bedömningen av respektive alternativ. 

Den politiska styrgruppen har valt att särskilt visa på betydelsen av följande kriterier 
(utan inbördes ordning): 

- Välkomnande 
- Flexibilitet 
- Tydliga hemvister såväl inne som ute 
- Lokaleffektivitet 
- Resurseffektivitet (personaleffektivitet) 
- Hur byggnadens form, placering på tomten och dess entréer påverkar 

kvaliteter i utemiljön 
- Utvändiga lekytors storlek och kvalitet 
- Överblickbarhet 
- Trafiksäkerhet 
- Minimera risker med avseende på ekonomi för genomförande 
- Minimera risker med avseende på tid för genomförande 

7.1 Förordat alternativ 
Alternativ 1, Krysset, förordas på grund av sina tydliga hemvister både invändigt och 
utvändigt, möjlighet att skapa flexibla lokaler och det gemensamma torget i mitten av 
skolan. Krysset ger också fortsatt goda förutsättningar för att skapa en effektiv och 
lättskött byggnad både under byggprocessen och den fortsatta förvaltningen.  

I det fortsatta arbetet med Krysset bör det utredas hur byggnaden påverkas om 
idrottshallen placeras i markplan samt lämplig trafiklösning. 

Det föreslagna alternativet, Krysset, är förankrat och är uppskattat av involverade 
representanter. 
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8.  Fortsatt arbete 

8.1 Process och organisation 
Efter beslut om genomförande kommer ett intensifierat programarbete 
(förprojektering) att påbörjas. Personal från Ormstaskolan samt Barn- och 
ungdomsförvaltningen kommer tillsammans med Fastighetsavdelningen och 
Samhällsbyggnadsförvaltningen fortsätta förädlingen av Krysset.  

I programarbetet beskrivs rum, funktioner och samband däremellan mer detaljerat än 
i förstudien. Detta ligger till underlag för planritningar som ytterligare konkretiserar 
byggnadens utformning och utemljö. Till dessa tas bl.a. tekniska rambeskrivningar 
fram som tjänar som underlag inför upphandling av entreprenör. Under detta arbete 
krävs att strategiska beslut fattas såsom teknikval, trafiklösningar mm. 

Under den första delen av förprojekteringen involveras i första hand verksamheten, 
d.v.s. Ormstaskolan, Barn- och ungdomsförvaltningen samt arkitekter och 
landskapsarkitekter. Något senare under förprojekteringen engageras tekniska 
konsulter. 

Efter beslut om genomförande har utnämnd projektledare, enligt delegationsordning, 
mandat att företräda kommunen inom givna ramar och i överenstämmelse med 
uppdraget. En tjänstemannastyrgrupp tillsätts och politiken involveras fortsatt i 
projektet för att förtydliga viljeriktningar och ge vägledning avseende strategiska 
frågeställningar.  

8.2 Tider 
Förprojekteringen förväntas pågå ca 1 år. Därefter genomförs upphandling av 
totalentreprenör/samverkansentreprenör vilket tar ca 6 månader (inkl. beslut i 
Teknik och fastighetsutskottet). När Entreprenör har upphandlats startar 
detaljprojekteringen (ca 1 år) och därefter följer produktionen (ca 2 år). Summerat ger 
det en genomförandetid om ca 4,5 år från det att besluts fattats. 

Under förutsättning att beslut om genomförande fattas under hösten 2014 skulle 
Hagaskolan kunna överlämnas till verksamheten under vintern/våren 2019 vilket 
skulle medföra att Hagaskolan skulle välkomna sina första elever till höstterminen 
2019.  
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8.3 Ekonomi 
I uppdraget ingår att ta fram en kostnadsuppskattning för genomförandet av 
projektet. Kostnadsuppskattningen har tagits fram med hjälp av beräkningskonsult 
och kända nyckeltal för skolbyggnadsprojekt. 

Inledningsvis gjordes en kostnadsjämförelse med liknande skolbyggnadsprojekt i 
Stockholmsområdet. Dessa kostnadsbilder har justerats för att återspegla just 
Hagaskolans förutsättningar. Anpassningarna har varit av karaktären 
indexjusteringar, tomtens förutsättningar, antal våningar på byggnaden samt 
huvudfunktioner i byggnaden mm. Dessutom belastas Hagaprojektet med kostnader 
för köp av tomt samt iordningställande av lokalgatan mellan skoltomten och 
Lindholmsvägen. 

Summa projektkostnad 
 

451 100 

  

kr/kvm BTA  
(13000 kvm BTA) 

34 700 

 

Kostnadsuppskattningen förutsätter att projektstart under 2014. Därefter kan 
kostnader komma att behöva justeras. 

I kostnadsuppskattningen ovan ingår inte utrustning, inredning, evakuering, 
eventuell avveckling av befintlig lokal (Ormstaskolan) mm. 
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8.4 Risker 
De största riskerna som äventyrar genomförandet av projektet har identifierats enligt 
följande: 

- Politiskt beslut inte tas vilket påverkar tidplanen 
- Det ekonomiska marknadsläget 
- Inga eller få anbud inkommer vid upphandling 

Det först- och sistnämnda kan beslutsfattare och inblandade parter själva påverka, 
medan det ekonomiska marknadsläget är utanför projektets påverkansmöjlighet. 

Till detta finns naturligtvis genomförande och byggnadstekniska risker som hanteras 
och minimeras allt eftersom projektet framskrider. 

9.  Förslag till beslut 
1. Arbeta vidare med Alternativ 1 Krysset och låta uppföra byggnaden och 

utemiljön till en maximal kostnad om 451 100 tkr. 
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