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SAMMANFATTNING  

Städer i Sverige växer ständigt. Folk flyttar från ett område till ett annat område och detta 

leder till att byggnader i vissa distrikt börjar sakna sin betydelse. Till exempel om en räjong i 

staden bosätt med många barnfamiljer finns det behov för stort antal förskoleplatser och i sin 

tur byggnader som är anpassad för förskoleverksamhet. När räjongens befolkning mognar 

och barnen flyttar ut så minskar behovet av förskoleplatser och omvandlas istället till ett 

behov av stort antal lägenhetshus i området. 

Detta examensarbete har syftet att utreda möjligheten att konvertera bostadshus till förskolor i 

samband med den ökande befolkningsmängden och vice versa, d.v.s. att konvertera en 

förskola till ett lägenhetshus. 

Arbete berör både sociala aspekter vad gäller förskolan samt arkitektoniska perspektivet och 

lösningar angående hur ett flexibelt hus kan designas.  

Enkätundersökningen och litteraturstudier är metoder för att få fram resultatet av detta arbete. 

Resultatet visas i form av skisser, diagram, ritningar och renderingar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Flexibel byggandet, lägenhetshus, förskola, nybyggnation, ombyggnation. 



ABSTRACT  

Cities in Sweden are constantly growing. People move from one area to another, and this leads 

to the fact that buildings in some districts begin to lose their significance. For example, if a 

ranch in the city settles with many families, there is a need for many preschools and, in turn, 

buildings that are adapted for pre-school activities. When the ranch's population matures and 

the children move out, the need for preschool places reduces and instead becomes a need for 

large number of apartment houses in the area. 

This degree project aims at investigating the possibility of converting housing to pre-schools 

relating to increasing population and vice versa, i.e. to convert a preschool to an apartment 

house. 

Work concerns both social aspects of preschool and architectural perspectives and solutions 

regarding how a flexible house can be designed. 

The survey and literature studies are methods for obtaining the results of this work. 

The result is shown in the form of sketches, diagrams, drawings and renderings. 
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FÖRORD 

 

Vi vill tacka Anders Vennström, Handledaren Virginia Gonzalo och Examinatorn Dag 

Haugum för deras värdefulla insatser. 

Ett stort tack vill vi ge till alla förskolemedarbetare som var villiga och deltagit i studiens 

enkätundersökning. Med deras bidrag har vi fått en del av väsentliga erfarenheter inom 

förskoleverksamhet, vilket underlättade för oss att tänka utifrån både pedagogens och barnens 

perspektiv och behov.  

Sist men inte minst vill vi tacka vår opponent som hjälpte till att göra studien komplett. 
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Förkortningar/Teckenförklaring/Begreppsförklaring 

Flexibilitet:  I detta arbete menas som att byggnaden kan med sin befintliga utformning eller 

med enkla ändringar användas till olika ändamål.  

BBR: Boverkets Regler 

SS: Svenska standard 

ÄTA:  Ändringar, Tillägg, Avgående, det handlar om ändringar som sker under arbetet.  

SCB: Statistiska centralbyrå 

SBI: Stålbyggnadsinstitutet 

LSS: Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade  

Green Building: Byggnader som använder 25 % mindre energi jämfört med 

nybyggnadskraven i BBR.  
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1. INLEDNING  

Dagens samhälle utvecklas i full fart och förändringarna sker så fort, att man inte märker det 

emellanåt. Utvecklingen sker i alla verksamhetsområden. Byggbranschen är en viktig sektor 

och en del av samhällsplaneringen, den utvecklas i takt med alla andra arbetssektorer.  

Samhällets behov ändras kontinuerligt, och därför kom man på flexibla lösningar så att 

lokalernas användning kan anpassas för olika verksamheter. I generella lokalprogram ställer 

ofta kommunerna krav på flexibilitet framför allt ställs kraven om anpassbarhet inom 

förskolans och skolans lokaler. (Norrköpings kommun 2015).   

Detta examensarbete är en viktig del av vår byggnadsingenjörsutbildning. Kunskaper från 

flera intressanta obligatoriska och icke obligatoriska kurser som ingår i programmet 

Högskoleingenjör i byggteknik har implementerats i studien. Med detta arbete vill vi visa hur 

mångsidig byggnadsingenjörens arbete kan bli och hur man kan sammankoppla design samt 

flexibilitet med problemlösningen. 
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1.1 Problemformulering 

Staden Norrköping växer intensivt och i samband med befolkningsökningen ökar behovet av 

nybyggnation. Enligt Norrköpings kommun så har antalet invånare ökat med 6600 personer, 

(Befolkningsutveckling, Norrköping 2015). I dagsläget lider Kommunen av brist på 

förskoleplatser på grund av ökad befolkning samt brist på förskole nybyggnation. Väntetiden 

för att placera barnet på förskolan är 5 till 6 månader. (Norrköpings kommun 2015).  

På grund av stigande befolkningsökning uppstår problemet med optimal utnyttjande av 

befintliga byggnader för olika verksamhet samtidigt, lika som lägenhetshus och förskola.  

Behovet av lägenheter och förskolor kan skifta sig. Ökningar och sänkningar av behovet är 

bundna till vissa tidsperioder. 

Problemet med bostadsbristen har ökat även i samband med flyktingmottagandet i landet. 

Enligt prognosen från Migrationsverket kommer 29 000 platser för nyanlände att avvecklas. 

26500 personer skall skickas ut till olika kommuner, men ca 80 % av kommunerna lider av 

en stor bostadsbrist som gör att de inte kan ta emot flyktingarna. Migrationsverket uppskattar 

antal asylsökande år 2018 till 65 000 vilket innebär att behovet av nya bostäder blir större. 

(Anna Wetterqvist, 2017) 

Bland nyanlände personer som ska bo vidare i Sverige så finns det säkert barnfamiljer och 

dessa barn kommer att behöva en förskoleplats.  

Nybyggnation är både tids och platskrävande lösning i dagsläget, därför är det mer lönsamt att 

bygga flexibelt från början för att underlätta eventuella problemen som kan uppstå i framtiden 

i samband med stadens tillväxt. 

En lösning till problemet är design av en flexibel modulbyggnad på tre våningar som kan snabbt 

omvandlas från ett lägenhetshus till en förskola och vice versa helt eller delvis och på det här 

sättet hjälpa till att få tillräckligt med plats för dess två verksamheter. 

Det finns redan tankar kring flexibel byggande, ämnet är skapat länge sen. Det är också finns 

en lång rad intressanta arbeten kring flexibelt byggande och utformning.  
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Bland de arbete som studerats var ett verk som heter “Flexibelt byggande-Flexibelt boende” 

den riktar sig åt smarta planlösningar för ett, två och trerumslägenheter som kan placeras på 

samma yta och skapa variationer. (Stefan Lara Torres & Sara Wåhlberg 2015)  

Ett annat examensarbete med namn “Multifunktionell byggnad för Göteborgs Stad” vänder sig 

åt att ta fram en byggnad som genom enklare omställningsarbeten i byggnadens invändiga 

utseende kan fungera för tre olika verksamheter bostäder med Särskild Service, förskola samt 

skola F-3. (Niklasson, L. och Ulvan, E. 2013) 

Ännu ett arbete som har varit relaterad till vårt forskningsområde är “Flexibla Byggnader 

Utformning av en förskola med en möjlig verksamhetsändring för framtida behov” 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. 

(Caroline Abrahamsson Johanna Waltersson 2014) 

Att bygga flexibelt innebär också att man måste ta hänsyn till riktlinjer och regler som gäller 

alla verksamheter som byggnaden tänkt användas till . Vi höll oss till riktlinjer för utformning 

av lägenheter och förskolor som beskriver klart vilka mått, material, friytor bör man hålla sig 

till. Boverkets byggregler, BBR gäller både vid nybyggnation samt ändring av en befintlig 

byggnad. För att få närmare inblick i riktlinjer för byggande av förskolor använde vi oss av ett 

dokument med namn “Sammanställning av planeringsförutsättningar för förskolor i Västra 

hamnen i Malmö” som fokuserar på förskolans utformning och även utemiljö med tanke på att 

en god utemiljö ökar förutsättningarna hos barnen att utveckla sig och få kunskaper och 

färdigheter på egen hand. 

Vårt examensarbete vänder sig till byggföretag som kan ha glädje och inspiration vid 

konstruktion, design och bygge av framtida bostadshus eller förskolor. Arbetet kan vara 

relevant för kommuner som kan ställa krav på flexibilitet vid byggandet av förskolor.   
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1.2 Syfte och mål 

Syftet med denna studie är att utreda möjligheten att konvertera bostadshus till förskolor i 

samband med den ökande befolkningsmängden i Norrköping och det ökande behovet av nya 

förskoleplatser. Studien kommer att beröra arkitektoniska och utformnings aspekter samt hur 

smarta design lösningar kan implementeras vid flexibel byggandet. Med hjälp av denna 

examensarbetet skulle man kunna få inspiration för konstruktion och byggandet av framtida 

bostadshus eller förskolor.  

Målet med denna studie är att med hjälp av enkätundersökning och utvald litteraturstudier 

utforma en flexibel byggnad som skulle kunnat omvandlas från fastighetshus till en förskola 

och vice versa för att täcka områdets behov som kan uppstå i varierande tidsperioder. 

Byggnaden tänkas vara universell vad gäller design och skulle kunnat passa olika städer runt 

omkring i landet. Vi har inte bundit oss till någon befintlig tomt men försöker att utforma 

byggnaden med minsta optimala ytan så att den kan anpassas i de flesta stora och små 

områden och så att ytan på modellen inte blir bekymmer för att implementera i småstäder.  
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1.3 Frågeställningar 

Examensarbetet skulle besvara tre konkreta frågor:  

– Hur kan en byggnad designas så att den kan snabbt ombyggas från ett lägenhetshus till en 

förskola och användas för dessa två ändamål helt eller delvis?  

– Kommer denna design att påverka/minska bristen på förskoleplatser eller lägenheter i 

Norrköpings Kommun?  

– På vilket sätt kan det vara lönsamt att bygga flexibelt? 
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1.4 Avgränsningar 

I vår studie kommer vi att fokusera på mer långsiktiga flexibilitetslösningar och beröra 

konverteringen mellan enbart bostadshus och förskolor med så lite ombyggnation som möjligt. 

Arbetet kommer inte att omfatta detaljerade konstruktions- eller finansiella beräkningar då är 

det väldigt omfattande område och behöver tillgång till olika databaser. Vi kommer inte heller 

att ta hänsyn till byggnadens miljöpåverkan.  

Enkätundersökningen utfördes i Norrköping och delades till både kommunala och privata 

förskolor. Litteraturstudien begränsades genom att undersöka enbart litteratur som är hög 

relaterat till vår studie. Arbetet behövde väldigt fördjupad studie och stora statistiska 

undersökningar för att kunna dra det slutliga resultatet och slutsatser speciellt. Inga personer 

kommer att intervjuas på grund av tidsbrist. 

En översiktlig ekonomisk beräkning utfördes på grund av begränsad åtkomst till olika 

databaser samt varierande prisklasser i marknaden.  

Ingen hänsyn tas till vatten och avlopp, ventilation och el-anslutningar. Ingen befintlig tomt 

väljs då byggnaden anses vara anpassbar till olika område, dess historiska miljö och landskap. 
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1.5 Disposition 

Kapitel 1 är ett introducerande kapitel som beskriver syftet och målet med arbetet. I detta 

kapitel beskrivs problemen som skall behandlas samt metod och material som har använts 

under studiens gång.  

Kapitel 2 handlar om den teoretiska referensramen där redogörs källor och teorier som är 

relevanta för studien. Gruppens hypoteser samt inledande idéer har även tagits fram i detta 

kapitel. 

I kapitel 3 behandlas empirin där sammanfattas resultatet av enkätundersökningen och 

presenteras i form av grafiska tabeller. Några renderingar i form av bilder som visar resultatet 

av studien läggs in i detta kapitel.  

I kapitel 4 analyseras resultatet. 

Kapitel 5 är avslutande kapitel där slutsatser dras och kopplas till frågeställningen.  
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1.6 Metod  

Enligt Patel och Davidson (2011) så finns det flera olika tekniker att samla information för att 

svara på frågor som ställs i ett vetenskapligt arbete. Det kan vara någon form av 

observationer, studie av befintligt dokument, intervjuer, enkäter och mycket mer.  

För att besvara frågor i just detta arbete så valdes kvalitativ metod i form av 

enkätundersökning i kombination med studier av dokument som innehåller krav på 

utformning av lägenheter och förskolor.  

 

1.6.1 Teoretisk bakgrund för enkätundersökning  

”Enkäten består av ett formulär, vilket innehåller frågor med övervägande fasta 

svarsalternativ” (Ejlertson, Göran, 2005, s.7) 

Man kan nämna flera fördelar och nackdelar med enkätundersökning: 

Fördelar:  Enkätundersökning kan göras till ett större urvalgrupp jämfört med intervju 

eftersom man inte behöver vara närvarande varje gång när frågorna skall besvaras. Samt att 

enkätundersökning har mindre påverkan utifrån den som ställer frågor jämfört med intervju. 

Att svara på frågor i en enkät ger anonymitet. Man kan ta sin tid för att svara på frågor det 

vill säga ingen brådska. Svaret som man får från enkäter kan lätt tolkas och analyseras om 

man har ställt okomplicerade frågor. (Jansdotter & Svensson2002) 

Nackdelar: Man kan inte få insikt i hur besvarare har tänkt när den svarade på frågor i 

enkäten. Ibland kan man få endast entydigt svar på sina frågor t ex “ja” på alla eller mittersta 

kryss på alla, eftersom de inte vill lägga ner mycket tid och tänka bakom svaret på varje 

enskild fråga. Resultatet som förväntas kan manipuleras i enkäter då man kan fokusera på 

vissa saker och undvika de andra. (Jansdotter & Svensson2002) 
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Det finns olika sätt att välja bland hur man vill distribuera enkäter till de valda abonnenterna: 

Postenkät, gruppenkät, enkät till besökare, datorenkät, enkät för den intresserade. (Höst, 

Regnell, Runeson, 2006) 

Det finns olika typer av enkätundersökningar och beroende på enkätens syfte kan man dela 

dem i flera kategorier: 

Attitydundersökning, åtgärdsundersökning, uppföljningsundersökning, behovsundersökning. 

(Jansdotter & Svensson2002) 

Det finns också olika typer av urval av deltagare som måste göras för att enkätresultaten 

skulle kunnat användas och generaliseras: 

Totalundersökning, systematiskt urval, klusterurval, stratifierat urval.(Höst, Regnell, 

Runeson, 2006) 

Efter att man har bestämt hur enkäten skall distribueras och vilket typ av urval man ska ha för 

sin undersökning då är det dags att ta hänsyn till aspekter som rör själva utformningen av 

enkät. 

Bland dessa aspekter är: Enkelhet i språket, frågor skall vara entydiga och icke ledande. Man 

ska precisera sig i rum och tid. Hypotetiska och kunskapsfrågor ska undvikas. Man ska kunna 

svara på en fråga åt gången etc.etc. (Höst, Regnell, Runeson, 2006) 

Det är vanligt att innan man gör en enkätundersökning så kan man inbjuda svarare och väcka 

deras intresse med ett följebrev. Ett sådant brev skulle innehålla följande information (Höst, 

Regnell, Runeson, 2006): 

● Syfte med undersökningen 

● Varför personen valts ut  

● Information om att enkäten är frivillig 

● Svarsrutiner och tidsgränser 

● Konfidentialitet samt uppgifter om kontaktperson 

 

Utformat följebrev: (Se bilaga 1.) 
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1.6.2 Utformning av enkätformulär med hjälp av teorin 

För att utforma nedanstående enkätformulär har teoretiska kunskaper räknats in och för 

distribution av enkäten valdes gruppenkät eftersom man planerar att lämna enkäten till de 

som arbetar i förskolor.  

Som typ av undersökning valdes behovsundersökning eftersom det är behovet av vissa 

nödvändigheter i en förskola som utreds.  

Urvalet av deltagare är totalundersökning eftersom alla som arbetar på de valda förskolorna 

få delta i undersökningen. 

Och slutligen språket och svarsalternativ har valts med avseende på att det är erfarenhet av 

arbete med barn som skall tala vilka behov en förskola har. 

Utformat enkätformulär: (Se bilaga 2.) 
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2.  Teoretisk referensram 

För att utföra detta arbete teoretiska studier har genomförts. I detta kapitel behandlas riktlinjer 

och regler för utformning av förskolor samt lägenheter. Kvalitetskrav för både utomhus- och 

inomhusmiljö studeras så att planeringen sker efter den gruppen som har det högsta kravet 

och byggnaden kan då användas som förskola eller bostadshus utan brister. Examenarbete 

från Uppsala Universitet har studerats. De viktiga för vårt arbete utdrag ur böckerna ”Bygg 

barnsäkert” av Boverket samt ”Stålbyggnad” av Stålbyggnadsinstitutet har gjorts. Slutligen 

en mängd av information har tagits fram den Statistiska Centralbyrån angående kostnader för 

byggnad och ombyggnad.  

 

2.1 Planeringsförutsättningar för förskola i projekt. 

För att få en inblick i riktlinjer för byggandet av förskolor så har vi använd som förebild 

dokument med namn “Sammanställning av planeringsförutsättningar för förskolor i Västra 

hamnen i Malmö”. 

Den valda PM redovisar dokument som Malmö Stad har själv tagit fram beträffande 

utformning och dimensionering av förskolor. Fem utredningar har använts som verktyg och 

riktlinjer: “Förskolor i stadsbyggandet”, “Utemiljö för förskolor i Malmö”, “Lagkrav och 

miljöförvaltningens råd”, “Förskola på tak ”och” Lekvärdesfaktor för förskole gårdar i 

Malmö”. 

 

I bakgrunden belyses problem som inträffar när en stadsdel växer. Vid bebyggelse av ett 

större område som kan ta in mer än 20 000 invånare kan oftast byggandet av förskolor hålla 

inte samma steg som byggandet av lägenheter och då uppstår besvärlig situation i samband 

med långa väntetider för förskoleplatser. 

Intresse för att bygga lägenhetshus eller en förskola kan ställas mot varandra när det gäller 

byggandet i ett tätt stadsområde. Ibland kan vissa kvarter sakna planering av förskole 

byggandet eftersom förskolans ytkrav inte kan följas. Trots att kvarteret med förskola i 

närheten kan räknas som god kvalitet så kan en förskola utföra en belastning för den enskilda 

exploatören. Men barn har rätt till en god förskolemiljö oavsett alla de ovan nämnda problem. 
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I kapitlet som rör utemiljöns betydelse all data är baserad på forskning. När förskolan har en 

utemiljö av god kvalitet så ger det förutsättningar för barnet att få kunskaper och färdigheter 

på egen hand. Grön samt varierad utemiljö bidrar till att grov och finmotorik kan övas. Man 

kan även öva problemlösning, utveckla fantasi och öka kreativitet. Emotionellt välmående 

kan uppnås genom vistelse i naturliga miljöer med utsikt över grönska. Forskningen visar att 

förskole gårdar som har kuperad terräng och mycket vegetation, främjar spontana fysiska 

aktiviteter, ökar tiden för utevistelse och bidrar till mindre risk för skada av UV-ljus genom 

varierande skuggade område. 

 

Utdraget ur Läroplan för förskolan Lpfö 2010 beskriver hur förskolans verksamhet ska 

stimulera och utmana barnets utveckling och lärande.  Det finns ett stort antal mål som 

förskola ska sträva efter för varje barn. Riktlinjer för förskollärare beskriver dess ansvar och 

arbetslagets mål och regler tas fram. 

 

Utdrag ur “Förskolor i stadsbyggandet” Dialog-PM 2006:2 har beskrivningar angående 

ytbehov, platsbehov samt prognoser.  

Antalet förskolor som kommer att behövas i ett område bygger på en hel kedja av statistiska 

prognoser och uppskattningar. Det är ganska svårt att bedöma bostadsbyggandet för att det 

styrs av marknaden. Resultatet av befolkningsprognosen är beroende av byggprognosen. 

Både plats- och ytbehovet ingår som delar i en behovs kedja där riktlinjer av kommunens 

aktörer behöver att överses.  

Följande figur föreslår planerings normer för att översiktlig bedöma platsbehov samt ytbehov 

i samband med nybyggandet av bostäder. Platsbehovsnormen baseras på en uppföljning av 

hur barnantalet utvecklades i genomsnittsområdet, byggda år 1990–2003. Ytbehovsnormen 

utgår från enplans förskolor med fyra avdelningar. 
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Figur 5. Källa: Sammanställning av planeringsförutsättningar för förskolor i Västra Hamnen. 
 
Den bästa önskvärda storleken för friyta för ett förskolebarn är 40 kvadratmeter. Då finns det 

stora möjligheter att skapa kreativ och varierad utemiljö vilket dessutom kommer att klara 

slitage som barnen utsätter sin omgivning för. Grönska och lekutrustning kan då kombineras 

och gynna barnets utveckling och välbefinnande. En friyta på 30 kvadratmeter utgör en 

brytpunkt där det fortfarande finns möjlighet att skapa kvalitets och slitage stark utemiljö 

men med vissa begränsningar. Friyta som är mindre än 20 kvadratmeter per förskolebarn 

kommer inte att klara kravet på variation av utemiljöer ämnade åt barn och då extra element i 

form av varierande lekutrustning måste infogas för att uppmuntra barnet att ta fram sin 

kreativitet och fantasi. 

 

När det gäller utemiljö så tas fram utdraget ur “Utemiljö vid förskolor i Malmö” som 

beskriver att förskolegårdens utemiljö kan indelas i tre zoner i förhållandet till avståndet till 

själva förskole byggnaden. Den första zonen intill byggnaden så kallad trygg zon kan har 

bord, lekutrustning såsom sandlådor, lekhus och gungor. Den andra zonen lite längre bort 

från byggnaden kallas vidlyftig zon och kan ha kuperad terräng, rutschkanor samt enstaka 

buskar och träd. Den tredje zonen med namnet vild zon skulle kunnat ha tätare grönska och 

stig mellan träd och buskar. 

Utdraget också har rekommendationer bullerskydd, luftkvalitet och andra kriterier vilka 

presenteras i följande figurer: 
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Figur 6. Källa: Sammanställning av planeringsförutsättningar för förskolor i Västra Hamnen. 
 

 

Figur 7. Källa: Sammanställning av planeringsförutsättningar för förskolor i Västra Hamnen. 
 
Vad gäller utemiljö utifrån Miljöförvaltningens råd så vänder sig PM-et till utdrag ur “Starta 

Förskola”. 

Barnet ska erbjudas en fullgod utomhusmiljö. Parkeringsytor för bilar och cyklar ska räknas 

bort från den yta där barnet ska vistas utomhus. 

En av de viktiga faktorer man ska tänka på är hur barnet kan skyddas från den skadliga UV 

strålningen under vistelse utomhus sommarhalvåret. Detta kan uppnås genom naturligt 

skuggade området från träd, växter samt växtbeklädda pergolor. 

Man kan även utforma barns utemiljö ovanpå ett tak om det finns direkt tillgång till denna 

yta. Vid utegårdar på tak ska hänsyn tas till jordlager samt buskar och träd så bjälklaget ska 

konstrueras tålig mot dessa extra tyngder.  

 

 

 16 



En separat utredning gjordes för att uppskatta möjligheten att bygga en förskola på tak. 

Utdraget ur “Förskola på tak “belyser för och nackdelar med en sådan konstruktion.  

Samtliga förvaltningar som deltagit i utredningen om förskola på tak har kommit till 

slutsatsen att det är möjligt men man måste ta hänsyn till vissa aspekter.  

Bland nackdelarna nämns att förskola på tak är en dyrare lösning än om den ska byggas på 

marknivå och att den kräver en annan omfattning av drift och underhåll.  

Bland fördelarna nämns att en stor variation i takytan med grönska kan skapa attraktiva 

platser för vistelse och positiva miljöer som i sin tur uppmuntrar till odling och byggandet av 

kojor. 

Utevistelsen på tak kan kombineras med utevistelsen i förskolans närliggande gård. 

Sista kapitlet i pm-et handlar om lekvärdesfaktor. Lekvärdesfaktor för förskolegårdar i 

Malmö är baserad på uttal ur Miljöprogram för Malmö stad 2009 – 2020 och där står det att: 

“Alla barn ska ha möjlighet att leka utomhus i hälsosamma och inspirerande miljöer”. I stora 

städerna är det svårt att uppnå ett krav på 30 kvadratmeter lekyta per barn så är det extra 

viktigt att utveckla utegårdens lekmiljöer kvalitet och innehåll. En väl genomtänkt 

förskolegård kan ha en mindre yta men fortfarande bidra till barnets fysiska utveckling samt 

utvecklingen av kreativiteten.   
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2.2 Riktlinjer och regler för lägenheter 
 

Inledning  

Boendeplanering och bostadsförsörjning är en viktig uppgift för kommunen för att kunna 

skapa en god boendemiljö som erbjuder individen trygghet och frihet. Utvecklingen och 

växande i kommunen ställer ökande krav i form av visionära strategier för att möta 

befolkningsökningen på ett effektivt sätt. Enligt bostadsförsörjningslagen så är det en 

skyldighet för alla kommuner att planera för bostadsförsörjningen. Med hjälp av dessa 

riktlinjer så kan övergripande mål och strategier samlas och förtydligas. 

  

2.2.1 Generella tillgänglighets principer 

Enligt handboken “ombyggnad” så ska man förhålla sig på varsamt sätt vid ändring av 

bebyggelse. Lösningarna som söks skall stämma överens med gestaltning av byggnaden och 

byggnadens tekniska utförande. Det som strävas efter i detta arbete är att hitta en sådan 

byggnadsgestaltning som skall passa båda verksamheter lika som lägenhetshus och en 

förskola, inte minst vill vi att byggnadens design skulle vara modernt och passar in 

varierande stadsområde i olika städer. Man ska, säger “ombyggnad”, välja lösningar och 

material som främjar och underlättar ett långsiktigt underhåll av byggnaden samt medger 

framtidens utbyte eller förnyelse utan stora ingrepp.  

Sammanfattande generella tillgänglighets principer enligt BBR 

● Varje byggnad skall ha en tillgänglig entré 

● Korridor skall kunna användas av rullstolsburen 

● Hiss skall finnas i byggnad med tre eller flera våningar 

● Dörrar skall kunna användas av rullstolsburen 

● Toalett för rörelsehindrade skall finnas om lokalen har allmän toalett 

● Gemensamhetslokaler skall vara tillgängliga 

● Alla rum i enplans bostäder skall vara tillgängliga för rullstolsburen 

● Varje bostad skall ha en toalett som kan användas av rullstolsburen och efter ändring 

ha plats för medhjälpare och dusch. Detta går nästan alltid att lösa i ett badrum som 

minst har måtten 160x190 cm 
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2.2.2 Lägenhetsutformning 

Lägenhetsplanlösningar bör ge bra rumsformer och rum förbindelse. Vad det gäller Dagsljus 

så är rådet i BBR att fönsterglas arean bör vara minst 10 % av rums golv area och bör 

överstigas med hänsyn till exploateringsnivå.   

Den fria höjden i dörrar, trappor, utrymningsvägar och andra kommunikationsutrymmen ska 

vara mins 2,00 meter. (enligt BBR 8.34) 

När det gäller fast inredning och utrustning som kan nås lätt utav barn så ska det utformas så 

att den inte kan falla och så att barn inte skadar sig genom att öppna luckor, lådor eller genom 

att klättra på inredningen.  

Glasytor som står oskyddade och åtkomliga för personer ska utformas så att risken för 

personskador begränsas. Glasytor och infästningar ska tåla kraftfull påverkan av en 

människa. De ska utformas så att risken för att falla ut genom glasytan begränsas. Enlig BBR 

så anses risk för fall föreligga då fallhöjden överstiger 2,0 meter till underliggande mark eller 

om avståndet mellan underkanten för glasytan och marken är mindre än 0,6 meter. Som 

skydd kan man använda sig av laminerat säkerhetsglas enligt avsnitt 8:353 i BBR, räcke eller 

motsvarande. Risken för skärskador ska också begränsas. Termisk härdat säkerhetsglas som 

klarar lägst klass 1(C)2 eller laminerat säkerhetsglas som klarar lägst klass 2(B)2 enligt SS-

EN 12 600 bör användas i om avståndet mellan glasytor i enskilda bostadslägenheter och 

golvet är mindre än 0,6 meter medan glasytor i dörrar i förskolan bör ha härdat eller laminerat 

glas om avståndet är mindre än 1,5 meter.  

Trappor och ramper bör ha ledstång på ena sidan och den ska sitta på 0,90 meters höjd. Man 

måste ta hänsyn till trappans lutning för att få en säker utformning och för att undvika att 

personer snubblar bör en trappa ha fler än två steg och djupet för trappstegen bör vara minst 

0,30 meter.  

Det bör finnas skydd mot ofrivillig kontakt om yttemperaturen överstiger 90 ˚C medan i 

förskolor och fritidshem bör delar som är lätt åtkomliga utrustas med skydd mot ofrivillig 

kontakt om yttemperaturen överstiger 60 ˚C.  

Enligt BBR så ska man ha stötdämpande underlag till klätterställningar, gungor och liknande 

lekredskap och utforma lekredskapen så att risken för personskador vid en olycka begränsas. 
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2.2.3 Köksplanering 

Diskbänk, beredningsbänk och spis ska helst ställas intill varandra. Bredden på diskbänken 

ska vara minst 60 cm, beredningsbänk ska vara minst 80 cm medan bredden på spisen ska 

vara minst 80 cm. 

 

Figur 8. Källa: http://www.omboende.se 

Vilken höjd som ger bäst arbetsställning beror helt enkelt på hur långa man är. Vanligtvis är 

höjden 90 cm som är lämplig för de flesta. I dagsläget är det mer vanligt att ha ugnen lite 

högre så att man slipper böja sig och få en bättre arbetsställning, men höjden måste vara 

lämplig med personens längd så att den inte blir för hög och risken för brännskador ökar. 

Maximala höjden på ugnen ska dock vara 90 cm.  

 

Figur 9. Källa: http://www.omboende.se 
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2.2.4 Badrumsplanering 

Det är viktigt att byggande/renovering av badrum planeras fackmässigt så att döda ytor och 

utrymmesbrist undvikas. Det är inte absoluta sanningen med måtten som anges utan man ska 

också anpassa sig efter situation och material. Gällande toalettstolen så ska det vara minst 38 

cm från toalettens mittlinje till väggen eller motsvarande hinder på vardera sida. Framför 

toaletten bör man ha yta med ca 1,5 m i diameter för att underlätta rörelsen för personen som 

använder badrummet. (Byggmentor.se 2011) 

Det är svårt att ange exakta mått för badkaret men det är viktigt att lämna yta framför 

badkaret som är ca 150 x 75 cm. För stående dusch så räcker det med ytan 80 x 80 cm. 

(Byggmentor.se 2011) 

 

 

Figur 10. Några exempel på badrums mått med både grundläggande och utökad 

tillgänglighet. Källa: Svensk standard. http://www.sis.se 
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2.2.5 Ljudisolering 

Uppkomst och spridning av störande ljud skall dämpas samt begränsas vid utformning av 

byggnader som avsedda för bostäder eller lokaler i form av förskolor, vårdlokaler och 

fritidshem. I avsnitt 7 Bullerskydd från BBR finns det föreskrifter och allmänna råd som bör 

förföljas vid byggande eller ändringar av en byggnad. Gällande byggnader som innehåller 

bostäder så skall ljud och störningar som förekommer på grund av installationer och hissar 

begränsas i den omfattningen så att personer som vistas i byggnaden inte besväras. I följande 

tabell beskrivs lägsta ljudnivåskillnad respektive högsta stegljudsnivå i bostäder. 

 

     

Figur 11. Källa: http://www.boverket.se  
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I vissa utrymmen behöver extra åtgärder vidtas exempelvis när bostad gränser till tvättstuga 

eller träningslokal. I detta fall skall hänsyn tas till den högsta ljudnivåskillnad enligt följande 

tabell.  

 

Figur 12. Källa: http://www.boverket.se 

För lokaler så är allmänna råden att kraven i både avsnitt 7:1 och 7:2 är uppfyllda om de 

byggnadsrelaterade kraven i ljudklass C. I fall bättre ljudklass önskas kan ljudklass A eller B 

väljas enligt SS 25268 för lokaler.  
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2.3 Examensarbete från Uppsala Universitet 

Ännu ett arbete som har varit relaterad till vårt forskningsområde är “Flexibla Byggnader 

Utformning av en förskola med en möjlig verksamhetsändring för framtida behov” 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.  

 

2.3.1 För- och nackdelar med flexibel byggandet. 

Det finns båda för- och nackdelar i samband med flexibel byggandet. För kommunerna är till- 

och ombyggnation stora investeringar och en av de största kommunernas utgifter. Därför är det 

viktigt att försöka hålla ner kostnaderna redan i planerings- och projekteringsfasen genom att 

ställa krav på flexibel lokalutformning så att kostsamma och komplicerade ombyggnationer 

undvikas (Sveriges Kommuner och Landsting 2008). Flexibel byggandet är också bra 

miljömässigt då det leder till effektivisering av lokalutnyttjandet och även minska förbrukning 

av samhällets resurser genom att undvika användning av nya material vid nybyggnation.    

Flexibel byggandet kan medföra höga kostnader om man tänker kortsiktigt och i detta fall är 

det svårt att avgöra om flexibel byggandet är en bra lösning därför skall man alltid tänka 

långsiktigt vid planering av ett nytt projekt. Dock finns några nackdelar vid en långsiktig 

flexibilitet, det kan vara att behovet av förändringen aldrig dyker upp och då är det inte längre 

kostnadseffektivt att planera och bygga flexibelt (Sveriges Kommuner och Landsting 2013). 

En annan nackdel är att funktionerna i lokalerna begränsas och blir lidande i samband med 

flexibelt byggandet för det fokuseras mer på att anpassa byggnaden till olika behov och olika 

verksamheter istället för att anpassa det till en speciell grupp. 
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2.3.2 Befintliga byggnader med olika former av flexibilitet. 

Här presenteras tre exempel på flexibla byggnader med olika mål.  

1. Det flexibla huset i Annestad. 

I Annestad i Malmö har det byggts en förskola, Sadelmakarebyns förskola, som en flexibel 

byggnad så att den är anpassad till att kunna omvandlas genom små åtgärder från förskola 

till skola eller lägenheter av typ äldreboende, LSS eller studentboende. Projektet stod klart 

hösten 2009 och bakgrunden till iden var att Malmö har haft många lediga skollokaler 

samtidigt som de hade brist på förskolelokaler. Det var svårt att omvandla de lediga 

skollokalerna eftersom de var ofta dåligt anpassade för att byggas om till förskolor därför 

blev ombyggnationerna kostsamma och tidskrävande.  

 

2. Fjellvegen och Sommereng- Tromsø, Norge  

Fjellvegen och Sommereng är två förskolor som ligger i Tromsø. Dessa förskolor är ett 

resultat efter en arkitekttävling som kommunen utlyste. Syftet med tävlingen var att 

garantera förskoleplatser till alla barn i kommunen. Konceptet för dessa har varit en 

kortsiktig flexibilitet, där rummen i byggnaden kan ändras och nya rum kan skapas med 

hjälp av enkla medel. Konceptet kallas för multifunktionalitet. Exempel på lösningarna som 

de har använt är innerväggar som snurrar kring sin egen axel.  

 

 

 

Figur 13 och 14. Visar innerväggarna med multifunktionalitet på förskolan i Tromsø  

Källa: belowtheclouds.com 
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3. Ångelsta förskola- Uppsala kommun 

I det här projektet har det skapats flexibiliteten genom att växla användningen av 

verksamheten från förskola till skola utan stora förändringar. Projektledaren Hamid Karim 

berättar att man gynnar framtida behov av förändringar till en lägre kostnad genom att 

bygga flexibelt men det fungerar bäst om det planeras in så tidigt som möjligt i 

byggprocessen. I den här byggnaden är varje avdelning en egen platta på mark vilket gör 

att man kan bygga till avdelningar på ett smidigt sätt. När det gäller energianvändning så 

klarar byggnaden kraven med 45 % lägre förbrukning. Byggnaden är den första som 

uppfyller Green Building i kommunen Uppsala. (Hamid Karim) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 26 



2.4  Bygg barnsäkert i byggnader, på tomter och i utemiljön Boverket 2011 

Denna bok som är utfärdat av boverket handlar i stor del om att bygga barnsäkert och vilka 

regler bör man tänka på vid byggandet. Boken redovisar statistik över olika typer av skador 

som barnen mellan åldern 0–14 utsätts för, där kommer fallskador först. Instängning, 

skärskador, förgiftet och klämskador är också väldigt vanligt bland små barn. Därför är det 

viktigt att bygga bostäder och andra byggnader så att riskerna för dessa skador minimeras.  

Exempel på saker som man bör tänka på är 

● Ha svängrum i hallen i förskolan då är det många barn som samlas där samtidigt och 

på så sätt slipper barnen trängas och knuffas. Kläder, skor, väskor ska vara lätt 

tillgängliga för barnen. 

● Stegdjupet i trappor bör vara minst 0,25 m och trappor som är bredare än 2,5 m bör 

delas i två eller flera lopp.  

● Öppningsbara fönster och glaspartier vars karm underkant sitter lägre än 1,8 m över 

golvet ska ha säkerhetsbeslag som begränsar risken för att barn ska falla ut.   
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2.5  Stålbyggnad av stålbyggnadsinstitutet. 

Denna bok är den sjätte upplagan med omfattande revideringar. Framtagandet av nya kapitel 

och revideringar har utförts av SBI, stålbyggnadsinstitutet. I boken behandlas stålbyggande, 

tillverkningsprocesser, konstruktionselement och många andra beståndsdelar inom detta ämne. 

En effektiv lösning som ger bättre möjligheter till olika utformnings åtgärder är stålstomme 

som minskar behovet till bärande väggar som kan ersättas med bärande pelare. Det finns tre 

vanliga system för flervåningsbyggnader: 

● Pelare- och balksystem 

● Pelare- och bjälklagssystem 

● System med bärande väggelement 

När det gäller bjälklag så är det viktigt att välja den som är tillräckligt styvt så att svängningar 

och sviket inte uppkommer. Bjälklag för stålstomme finns i tre grupper:  

● Prefabricerade betongbjälklag 

● Delvis platsgjutna bjälklag 

● Lätta bjälklag med stålstomme. 

Den sistnämnda skall väljas i detta arbete. Med lätta bjälklag kan en god ljudmiljö uppnås 

vilket är ett högt krav som ställs på lägenhetsskiljande konstruktioner. Överföring av ljud 

reduceras kraftigt med hjälp av ljudbygel eller akustikprofil och för att dämpa luftljudet kan 

mineralullisolering läggas mellan balkarna i bjälklaget.  

Stomkonstruktionen kompletteras med lätta ytterväggar som består av slitsade 

ytterväggsreglar, isolering och gipsskivor. Ytterväggar kan förses med valfritt fasadmaterial 

t.ex. puts, träpanel, tegel och glas. När det gäller innerväggar så finns det olika krav på 

rumsskiljande och lägenhetsskiljande väggar. För lägenhetsskiljande väggar ställs högre krav 

på ljudisolering, därför är det viktigt att välja skiljande väggar med bra ljudisoleringsförmåga. 
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2.6  Nybyggnation eller renovering? 

I samband med byggnationen behov dyker upp många funderingar och frågor. Kostnaden är 

en stor fråga som kan leda till många begränsningar. Frågan som oftast ställs upp är hur kan 

en byggnad byggas på ett effektivt sätt och hög kvalité med minsta kostnader eller hur kan 

kostnaderna för bygget minimeras.  

 

Det slutliga priset för bygge av ett hus varierar beroende på olika faktorer. Det kan bero på  

● I vilken del av landet byggandet sker 

● Estetik och konstruktion 

● Materialval 

● Entreprenadform och egen arbetsinsats 

Enligt statiska centralbyrån, SCB, i sin tabell från år 2013–2014 kan priset för en kvm variera 

mellan 29 913 kr och 37 808 kr beroende på var det ska byggas. I storstadsområden brukar 

det vara dyrare att bygga.  

 

Figur 15. Källa SCB. 

I vårt arbete antar vi att vi har en färdig byggt hus med 3 våningar. Vi ska jämföra priset med att 

renovera/ombygga en eller två våningar av detta hus eller bygga en hel ny förskola. För att veta 

kostnaderna för bygget av en ny förskola har vi studerat några kostnads översikt.  
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Nedan kommer två kostnadsöversikter för två olika förskolor som ligger i Uppsala. (siffrorna 

hämtades från Revisionsrapporten Jämförelse av lokalkostnader inom förskolan) 

 

Almunge förskolan i Uppsala 

Kostnaderna för Almunge förskola fördelar sig enligt följande:  

Fastighet/tomt inköp   1 mkr  

Byggherrekostnad projektering mm   9, 6 mkr  

Entreprenadkostnad inkl. ÄTA 1   29,1 mkr 

Totalt  39,7 mkr 

 

Lindbackens förskola 

 

Kostnaderna för Lindbackens förskola fördelar sig enligt följande:  

Tomt  2, 5 mkr  

Bygglov och avgifter  0,7 mkr  

Totalentreprenad inkl. ÄTA   18 mkr  

Övriga kostnader   1, 1 mkr  

Totalt   22,3 mkr 
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Figur 16. Källa: Tabellen är hämtad från Revisionsrapporten Jämförelse av lokalkostnader 
inom förskolan 

När man renoverar befintliga hus kan priset för att köpa en ny tomt besparas samtidigt som 

man utnyttjar byggnader eller delar av byggnader som samhället inte har riktigt stort behov 

av. Tänker man långsiktigt så bör man ta hänsyn till stigande priser för nybyggnation under 

alla åren och ha i tanke att det kommer bli väldigt stora investeringar för att bygga en ny 

förskola eller ett nytt bostadshus.  
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2.7 Hypoteser 

För att kunna använda byggnaden till olika ändamål så finns det flera moment som bör tas 

hänsyn till. Det första som ska tänkas på är att bärande väggar inte går att förflytta eller riva 

ner, därför är det viktigt att konstruera bärande väggar så att de inte står iväg vid förändringen 

av utformningen. En lösning som vi hade för att minska antal bärande väggar och ge mer 

frihet vid omvandlingen av byggnaden är att välja stålstomme med stålpelare som skulle 

kunna monteras med stålbalkar. 

En annan punkt som kan beaktas är fasadens utseende och placeringen av alla dörrar och 

fönster så att de kan passa byggnadens varierande ändamål. Vid bostadsbyggande är tanken 

att ha stora inglasade balkonger för varje lägenhet. När byggnaden omvandlas till förskola är 

frågan hur ska balkonger hanteras så att risken för fallskador upphör som en lösning på detta 

problem hade vi en ide om att kunna omvandla balkonger så att det blir en del av ett lekrum. 

Detta görs genom att byta glaset till balkongen till heltäckande fönster samt att vägg mellan 

balkongen och lägenheten tas bort. 

För att utnyttja så mycket utrymme som möjligt så skall taket också kunna användas till olika 

ändamål. Så istället för att ha ett vanligt tak så skulle vi kunna bygga en takterrass som kan 

användas av både vuxna och barn. I takterrassen skall det finnas ett lekområde för 

förskolebarn. Med denna lösning behöver vi inte ha en så stor lekplats utanför förskolan men 

samtidigt fylla i utrymmesbehov för förskolor.   
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2.7.1 Inledande idéer kring design och utformning av lägenhetshus och 
förskola. 

2.7.1.1 Fasaden 

För det första vill vi designa med fasadmaterial som skall passa både lägenhetshus och 

förskola. Det kan vara putsade ytterväggar med kombination av olika färger eller till 

exempel, eller kombination av glas med yt-beklädning. 

Kombinationen av glas och specialutformade paneler kan vara till användning eftersom med 

en mindre bekostnad och krav på tid kan man omvandla byggnaden så att den kommer att se 

ut annorlunda och kan skapa ett annat utseende som kan passa bättre till exempel en förskola. 

Kombinatorisk val ger mer möjligheter kring flexibilitet i design. Paneler kan sättas fast på 

fasaden så att det går att byta till en annan panel av en annan form, material och färg om man 

vill. 

Man kan inte tycker vi, ha endast glasytor eller endast betong till exempel, alla ytor med en 

mindre ombyggnad skall kunna tillämpas för både förskoleverksamhet och för lägenhetshus. 

För fönstret kan man tillämpa en sådan teknik då vid bruk av byggnad endast för 

förskoleverksamhet har man stora genomskinliga glasrutor. När densamma byggnad vill 

omvandlas till ett lägenhetshus så byts den nedre halvan av rutan till ett spegelglas eller med 

icke genomskinligt material för att skapa ej genomskinlig yta som i sin tur skapar trygghet i 

lägenheten och tillåter den bli mer privat. 

Balkonger för ett lägenhetshus skulle kunnat vara inglasade, och om byggnaden skall 

omvandlas lätt och snabbt till ett dagis tycker vi att det är mer praktisk att designa nischade 

balkonger istället för hängande modeller av dessa. 

En annan idé kan vara byggnaden utan balkonger i början för en dagisverksamhet men vid 

omvandlingen till ett lägenhetshus skulle kunna finnas en möjlighet att hänga balkonger som 

en yttre konstruktion.   
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2.7.1.2 Taket  

 

Figur 1. Inspirationsbild. Källa: http://brfsilvertornet.se 

När man kommer till utformning av taket så finns det flertal olika varianter att välja ifrån. 

Sadeltak, brutet tak och valmat tak, Säteritak, tälttak och pulpettak. 

Funktion av taket är inte minst viktigt på nutid men vem hade sagt att taket är en konstruktion 

som endast ska skydda från snö och regn? 

Takets funktioner kan vara multipla, kombinerade, praktiska och dessutom estetiskt 

iögonfallande. 

Här kommer flera förslag på hur taket kan utnyttjas, tak med: 

terrass på, placerade solpaneler för att spara på el, simbassäng, fotboll fält, lek gård, växthus, 

minigolfbana, minipark och mycket fler varianter. 
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2.7.1.3 Grova preliminära skiss  

Nedan illustreras med hjälp av handritade skisser hur byggnaden i projektet tänkas att se ut. 

 

 

Figur 2. Helhetsbild. Källa: Olga Isdalen, Hamsa Taufik. 

Målet är att designa ett hus som skulle vara modern, enkel, funktionell och anpassningsbar till 

de flesta områden i olika städer. 

Huset skulle vara av medelstorlek och ha inglasad takterrass. 

Det skulle finnas möjlighet att bygga en kombination av flera liknande hus, som har 

gemensam takterrass. (På bilden ovan är tre hus som kan byggas intill varandra). 

Även kommunikation mellan huskroppar kan förekomma på det här sättet så att man skulle 

kunna komma igenom alla byggnader om det behovs. Detta ide` är speciellt lämplig för 

dagisverksamhet tycker vi för att då kan förskolepersonal gå från hus till hus utan att lämna 

byggnaden och gå utomhus. 

Takterrass kan vara sammankopplade eller inte och vid den fall då terrassen är 

sammankopplad så kan det vara tillräckligt med endast en utgång till terrassen. 

Ifall varje huskropp ska ha sin egen terrass då kan utgångar till den byggas från varje hus. 
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Figur 3. Fasad för lägenhetshus. Källa: Olga Isdalen, Hamsa Taufik. 

 

Här byggnaden används som lägenhetshus så boende kan använda takterrass som en liten 

park, för att ödla blommor eller grönsaker.  

Det skulle vara ett område då endast boende har tillträde och det ska bidra till trevligare 

boendemiljö samt en yta för avkoppling, hobby och vila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      36 



 

Figur 4. Fasad för förskola. Källa: Olga Isdalen, Hamsa Taufik.  

 

Här byggnaden brukas som förskola och då spelar takterrassen en extra roll som förskole 

gård. 

Detta bidrar med att en mindre yta kan bebyggas även i statsmiljö. 

Husets fasad kan dekoreras med paneler av gladare färger och på så sätt uppmuntra barnet till 

förskole gång.  

På terrassen kan man placera lekutrustning, odlingsplatser, växt och mycket mer. 
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3. EMPIRIN  

3.1 Resultat av enkätundersökningen. 

För att få svar på frågor som var intressanta för oss i projektet genomfördes en 

enkätundersökning och 120 styck frågeformulär delades ut i form av pappersblanketter. 

Enkäter delades till alla förskole medarbetare av kommunala och privata förskolor som kunde 

nås inom Norrköping och som var villiga att delta i undersökningen.  

Av dessa 120 utdelade frågeformulär besvarades 40 styck. Vilket motsvarar 30 procent av 

alla utdelade blanketter. 

Mer än hälften av personerna som deltog i studien har erfarenheter i mer än 5 år inom 

förskolearbete och svarade på frågorna utifrån deras erfarenheter.  

60 procent av deltagarna tycker att en grupp av barn bör bestå av 5-10 barn men en del tycker 

att antal barn i varje grupp beror på barnets ålder och är svårt att bestämma översiktligt utan 

man måste kategorisera grupper i olika åldersgräns. 

Det optimala antalet pedagoger som ska tilldelas en grupp av barn skulle bestå av 3 personer 

tyckte 68 procent av förskole medarbetare. 

En övervägande del av deltagarna tyckte att antal tillgängliga lekrum till varje grupp bör vara 

mer än 3 lekrum medan nästan 38 procent svarade med att det räcker med 3 lekrum.  

Angående färger som skulle passa lek rummets design splittrades många åsikter och vissa 

förskole pedagoger har kommit på sin egen färgkombination utom det som fanns i blanketten.  

Då när det gällde frågan om separat eller gemensam matsal för varje grupp av barn har hela 

68 procent av medverkare varit enade om att en grupp av barn behöver ha en separat matsal. 

När det rör sig frågor kring barnets hygienutrustning så cirka 53 procent av pedagoger tyckte 

att det räcker att en grupp av barn har tillgång till 4-6 handfat. 

Densamma tendens och svarsfördelning kan man överskåda vid svar på frågan angående antal 

toaletter tillgängliga, 53 procent av personerna som deltog i studien 

valde mindre än 4 toaletter till en grupp av barn. 

En viktig del av förskolemiljö är utegården och 68 procent av förskole pedagoger tyckte att 

det ska finnas minst 4-6 styck av lekutrustning för barnet att leka med. 

När vi ville precisera vilket utrustning som ska finnas på gården så visade det sig att 

sandlåda, klätterställning samt rutschkana och gunga är nödvändiga attributen för 

förskolegård.  
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Svarsresultat fördelades ganska linjärt med 70 procent för sandlåda, 65 procent för 

klätterställning 62,5 procent för rutschkana och 55 procent för gunga, utom den viktigaste 

lekutrustning som nämnts ovan fick vi egna förslag av förskole medarbetare för lekhus, 

motorikbana, fotboll och basketboll plan, gräsmatta och grill. 

Slutligen den sista frågan i enkätundersökningen varit angående förskole byggnader och 68 

procent av pedagoger var enade om att det räcker med att en del av lägenhetshus tilldelas för 

förskoleverksamhet.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 39 



3.2 Resultatet i grafisk form 

Nedan visas sammanfattningen av enkätundersökningen i form av stapel- och cirkeldiagram  

 

Figur 17. Källa: Hamsa Taufik, Olga Isdalen 

 

Figur 18. Källa: Hamsa Taufik, Olga Isdalen 
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Figur 19. Källa: Hamsa Taufik, Olga Isdalen 

 

Figur 20. Källa: Hamsa Taufik, Olga Isdalen 
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Figur 21. Källa: Hamsa Taufik, Olga Isdalen 
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Figur 22. Källa: Hamsa Taufik, Olga Isdalen 

 

Figur 23. Källa: Hamsa Taufik, Olga Isdalen 
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Figur 24. Källa: Hamsa Taufik, Olga Isdalen 

 

Figur 25. Källa: Hamsa Taufik, Olga Isdalen 
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Figur 26. Källa: Hamsa Taufik, Olga Isdalen 

 

Figur 27. Källa: Hamsa Taufik, Olga Isdalen 
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3.3 Sammanfattning av svar på enkät formuläret. 
 
 

1) Antalet barn per grupp är 5 personer i ålder upp till 4 år och 10 personer i ålder från 4 

till 6 år.  

2) 3 pedagoger till varje grupp oavsett ålder. 

3) 3 lekrum till varje grupp av 5 barn och 4 lekrum till varje grupp av 10 barn. 

4) Färgglad design med följande färger: rosa, turkos, vit 

5) Separat matsal till varje grupp av barn 

6) 4 handfat till grupp med 5 barn och 6 handfat till grupp med 10 barn 

7) 3 toaletter till grupp av 5 barn och 4 toaletter till grupp av 10 barn 

8) 6 styck lekutrustning på gården 

9) Sandlåda, klätterställning samt rutschkana och gunga + 2 valfri (bestäms tillsammans) 

Exempel på dagis som är endast på första våningen, på två första våningar och som hela 

huset. Dessutom ett exempel på dagis som är endast på sista våningen (eftersom vi har en 

utegård på taket) på lägenhetshus. 

 

Figur 28. Källa : Hamsa Taufik, Olga Isdalen 

Det är beroende också på hur många barn det finns i varje grupp då vissa regler och riktlinjer 

skall följas när det gäller yta för varje enskilt barn och utifrån detta kan utformningen och 

antalet lekrum planeras.  
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3.4 Val av material  

3.4.1 Stomme  

Strävan efter flexibiliteten gör att vi vill 

skippa ha bärande väggar som kan vara 

svåra att förflytta för att förändra 

planeringen. Därför för husets bärande 

stomme valdes stål element i form av 

balkar och pelare.  

 

Figur 29. Inspirerande exempel av stålstomme. Källa: http://wawan-garishitam.blogspot.se 

3.4.2 Ytterväggar 

Nedanstående vägg är stålregelvägg med ventilerad putsfasad. Väggen är isolerad med 

ISOVER fasadskiva 30 från utsidan, detta ger heltäckande isoleringsskikt som i samband med 

ett ventilerat putssystem minskar risken för fuktskador och ger stommen optimalt fuktskydd. 

Väggen klarar ljudnivå på upp till 58 dB, om mer ljudreduktion önskas så kan man lägga extra 

skikt gipsskivor invändigt. OSB-skivor kan läggas bakom gipsskivor för att ge förbättrad 

stadga vid montering av tyngre inredning på väggarna.  

 

 

20   Ventilerat putssystem 
15   Hattprofil av stål 
80   ISOVER Fasadskiva 
9     Gipsskiva, Gyproc GHSE vindskiva el.likv 
145  ISOVER Stålregelskiva 33 c 600 
145  Slitsad stålregelstomme, vertikal c 600 
1      ISOVER Plastfolie inkl. tätningstillbehör 
70    ISOVER ULTIMATE stålregelskiva 36 
70    Slitsad stålregelstomme, vertikal c 600 
15    OSB- skiva 
15    Gipsskiva, Gyproc GF Brand el. likv. 
 

 

Figur 30. Yttervägg i stålregelstomme, www.isover.se samt eget förslag. 
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3.4.3 Inre väggar 

Innervägg med trästomme vars nedanstående biståndsdelar väljs för båda bostadshus och 

förskola. Väggen uppfyller kraven i klass A, B samt C. Tjockleken blir 210 mm. Sådana väggar 

klarar ljudnivå på upp till 56 dB och skall användas därför som lägenhetsskiljande väggar men 

i vissa utrymme behövs inte extra ljudisolerande väggar då kan väggar med lägre krav 

användas. För att förstärka även innerväggar vid behov av montering av tyngre inredning så 

kan en av gipsskivorna bytas mot OSB-skivan. 

 

EI 90  (56 dB)  

• 2 x 12.5 mm gipsskiva (normal) 

• 2 x (45 x 70 mm träregel), cc 600 mm/20 
mm luftspalt mellan reglarna/145 mm PAROC extra 

• 2 x 12.5 mm gipsskiva (normal) 

 

 

 

 

Figur 31. Innervägg i trästomme. www.paroc.se 
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3.4.3.1 Färgsättning  

Det ställs alltid höga krav på byggnadens funktion men det är också viktigt att skapa en trivsam 

miljö för alla som vistas på byggnaden. När det gäller lägenhetshus så är tanken att färgerna 

skall vara kalla för att skapa en harmonisk och avkopplande omgivning. Med kalla färger kan 

små platser se större ut än vad de egentligen är och då kan detta ge mer lugnande effekt. De 

flesta deltagaren i enkätundersökningen valde färgkombinationer med starka färger så när 

byggnaden skall användas som förskola så kan en kombination av lite starkare färger införas. 

En blandning av starka färger är energigivande och uppmuntrande känsla som passar perfekt 

för små barn. Enligt enkätstudien så är det också viktigt att skapa lugnande miljö när det gäller 

små barn och detta tänkte vi göra genom att föra in grön färg som ger barnen trygghets känslor 

(mainland.se 2012).  

 

        

 

 

 

 

Figur 32. Inspirationsbilder. Källa: pixabay.com 
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3.4.4 Fasad  

For att fasaden skulle kunna passa ännu mer till den verksamhet byggnaden används för, valdes 

den att bekläddas med en yttre panel på fram och baksida. Detta skulle ge byggnaden ytterligare 

flexibilitet vid behovet av en förändring. 

Ett exempel på vilket material och konstruktion kan användas, är fasasskivor VIVIX ® från 

Formica Group. 

Dessa paneler består av högtryckslaminat som är anpassad för konstruktion av ventilerad fasad, 

för nyproduktion och renovering av befintliga fastigheter. (Byggkatalogen, byggtjänst 2017) 

Fasadskivorna har en låg vikt, som är viktigt för konstruktionens bärande beståndsdelar. De är 

lätt att bearbeta och kan kapas till önskat mått direkt på byggarbetsplatsen. Det går även att 

måttbeställa skivorna från Formica Group och underlätta bygg eller ombyggnadsprocessen. 

VIVIX fasadskivor är mycket tåliga, som gör att de dammar inte vid bearbetning som är en 

ytterligare fördel med val av dessa paneler. (Byggkatalogen, byggtjänst 2017) 

Sortimentet av Formica Groups fasadskivor innehåller en stor mängd dekorer. Dessa dekorer 

kan anpassas för den moderna arkitekturen som i sin tur bidrar till skapandet av unik design. 

 

 

Figur 33. Källa: https://byggkatalogen.byggtjanst.se samt http://www.formica.com 
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3.5 Ritningar 

Efter analys av all information som har fåtts från enkätundersökningen samt från 
litteraturstudier har vi kommit fram till följande design av lägenhetshus och förskolan. 

3.5.1 Planritning: Stålstomme. Balkar och pelare. Förslag. 

 

 

Figur 34. Källa: Olga Isdalen Hamsa Taufik  
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3.5.2 Planritning: Bottenvåning Lägenhetshus 

 

 

 

Figur 35. Källa: Olga Isdalen Hamsa Taufik 
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3.5.3 Planritning: Bottenvåning Förskola 

 

 

Figur 36. Källa: Olga Isdalen Hamsa Taufik 
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3.5.4 Planritning: Plan 1 Lägenhetshus 

 

 

Figur 37. Källa: Olga Isdalen Hamsa Taufik 

 54 



3.5.5 Planritning: Plan 1 Förskola 

 

 

 

Figur 38. Källa: Olga Isdalen Hamsa Taufik  
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3.6 Renderingar 

För att illustrera resultaten av vår design för lägenhetshus samt förskola så har vi vald 
renderingsbilder, då det tillåter bättre åskådning av den tänkta designen. 

 

3.6.1 Fasad lägenhetshus 

 

 

 

Ett hus på tre våningar har designats.  

Bottenvåning har tvättstuga, förråd, soprum en två rums lägenhet och cykelrum. 

Första och andra våningar är utsedda för ett och två rums lägenheter. 

Takterrassen är avsedd för vila, hobby och rekreation. 

 

 

 

 

Figur 39. Källa: Olga Isdalen Hamsa Taufik 
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3.6.2 Fasad förskola 

 

 

 

 

Förskolans fasad har inga balkonger men rum med inglasade fönster. 

Fasadpaneller är utbyta till paneler med gladare färger som passar mer denna miljö. 

Terrassen används nu som extra lek gård och utrustats med lek redskap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 40. Källa: Olga Isdalen Hamsa Taufik  
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3.6.3 Helhetsbild med gård lägenhetshus 

 

 

 

Här kan man se hur både gård och terras kan utnyttjas på det optimala sättet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 41. Källa: Olga Isdalen Hamsa Taufik  
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3.6.4 Helhetsbild med gård förskola 

 

 

 

Både gården och terrassen kan utnyttjas för förskolans fritidsaktiviteter vilket ger möjlighet för 

fler barn vistas utomhus samtidigt samt att flera aktiviteter kan pågå samtidigt utan att barn 

från olika grupper blandas ihop. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 42. Källa: Olga Isdalen Hamsa Taufik  
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3.7 Resultat av ekonomiska beräkningen 
 

För att kunna besvara vår sista frågeställning som handlar om hur det kan vara lönsamt att 

bygga flexibelt så gjordes en enkel ekonomisk beräkning på renoveringen som skall göras vid 

omvandling av byggnaden från lägenhetshus till förskole verksamhet. Denna beräkning 

jämförs nedan med byggnadskostnaden för Lindbackensförskola som nämns tidigare i 

rapporten. Resultatet av ekonomiska beräkningen bifogas som bilaga. (Se bilaga 3 resp. bilaga 

4) 

Renoveringen kommer att omfatta hel målning, golvbyte, rivning och bygge av väggar, 

montering av nya dörrar mm…  

Den totala kostnaden för renoveringen på bottenvåningen och våning 1 beräknas till 1,5 mkr. I 

priset ingår renovering på de viktigaste delarna i huset. När man jämför priset med kostnaden 

för Lindbackensförskola som är 22,3 mkr så är det väldigt stor skillnad på priset. 

Lindbackensförskola har yta på 650 kvm.  

Kostnaden på renoveringen kan avvika från verkligheten på grund av olika faktorer exempelvis 

den varierande marknadspriser, den stora utbudsvariationen av byggmaterial och Äta-arbete. 

Bengt Hansson skriver i sin bok ”Kalkylering vid bygg- och fastighetsutveckling” om de 

viktigaste orsakerna till varför det är vanligt med de negativa avvikelser som upptäcks under 

byggandet. En av orsakerna är bristande information om ingående kostnadsposter 

(kostnadsslag, mängder, kvaliteter, kostnadsläge, inaktuella kalkyldata och säkerhet). Man kan 

även välja fel kalkylmetod och glömma vissa kostnadsposter. Avvikelsen i kalkyleringen kan 

handla om stora summor ett exempel visas nedan med hjälp av en del av produktionskalkyl för 

projektet som handlar om en totalrenovering av kvarteret kvarnseglet 5 i Rinkeby  

 

Figur 43. Källa: Examensarbetet skillnader mellan kalkylerande och verkliga byggkostnader. 

Johan Blomqvist och Camilla Grönnå 
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I vårt arbete kan kostnadsavvikelser förekomma också på grund av skillnaden i yta av de valda 

byggnaderna. För jämförelse är Lindbackensförskola har yta på 650 kvm och byggnaden som 

vi har konstruerat har yta 510 kvm. 

Vid utnyttjande av en befintlig byggnad sparas kostnaden för köp av ny tomt samt kostnader 

för bygglov och avgifter som beräknas till ca 3 miljoner. Vid kalkylering tas ingen hänsyn till 

VVS- och elarbeten. Genom att återanvända innerväggarna sparas materialkostnader för bygge 

av nya väggar.  

Priserna i beräkningen är hämtade från olika källor exempelvis byggmax och golvpoolen.    
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4. Analys och diskussion 

”Att bygga” är ett väldigt gammal begrepp. Människor har börjat bygga så snart de har 

förstått att skyddet från regn, vind och snö kan göras med egna händer och kan vara ett 

alternativ till de färdiga naturligtuppkomna grottor som gav dem skyddet innan dess. All 

material som man kunde hitta i närheten har börjat användas, från sten till lera, trädstammar 

och trä löv. 

Byggtekniken och byggteknologier har utvecklats enormt sen dess att man hittat de första 

människobyggda strukturerna. Det har skapats nya tekniker, och teknologier har förbättrats 

för att uppnå den högsta möjliga prestationen när det gäller bygg.  

Flexibiliteten i byggandet är inte minst viktigt och har fått framsteg under 70-talet. Denna 

teknik ger bra förutsättningar i samband med den demografiska förändringen i samhället. Vid 

skapandet av en bra byggnad så är det en stor utmaning att kombinera funktionalitet, teknik 

och design, därför krävs det en bra planering samt omfattande prognoser över framtidens 

behov. För att kunna ha en helhetsbild på vad flexibelt byggande innebär har olika litteratur 

och studier utforskats.  

En studie i form av enkätundersökning utfördes och utifrån denna studie konstruerades 

modellen på byggnaden. Tack vare enkätundersökningen så kunde vi ta reda på de viktiga 

detaljer som ska inkluderas i konstruktion och design, t ex antalet handfat för förskole 

byggnad samt antal toaletter som behövs för en grupp av barn. Inte minst viktigt är en yta 

som ska tilldelas en grupp av barn med pedagoger. Vi har också fått förslag på de 

obligatoriska delar som skulle ingå i en förskole byggnad samt gård. Från specifik 

lekutrustning till antalet matsal per grupp. 

Att tänka långsiktigt när det gäller flexibelt byggande kan vara lönsamt därför gjordes en 

ekonomisk studie över kostnaden vid renovering och omvandling från bostadshus till 

förskola. Genom vår studie har vi kommit fram till att det är lönsamt att bygga flexibelt från 

början än att riva bort en befintlig byggnad och bygga på nytt. 

Vi som framtida byggingenjörer vill vara en liten del av den stora byggteknikprocessen och 

med denna insats bidra med så mycket vi kan för att inspirera till fler liknande arbete.  
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5. Slutsatser 

Här ska vi besvara de frågor som formulerats i början av examensarbetet. 

– Hur kan en byggnad designas så att den kan snabbt ombyggas från ett lägenhetshus till en 

förskola och användas för dessa två ändamål helt eller delvis?  

Efter noggranna undersökning av både sociala och tekniska aspekter som rör förskole 

byggnader och lägenhetshus har vi efter många timmar arbete med skissning och ritning 

kommit fram till den ur förutsättningarna bäst tänkbara design utifrån vårt perspektiv.  

Byggnaden har fått ganska enkelt och symmetrisk design, vilket gynnar ombyggnad om det 

behovs. Stålstomme, rumsplanering, nisch balkonger som kan omvandlas till fönster, 

fasadpaneller som kan bytas, är bara en del av de detaljer som spelar sin roll i flexibiliteten av 

denna byggnad. 

Vi försökte att komma så nära som möjligt den tänkta designen som illustrerats i handritade 

skisser, men det har uppstått vissa hinder i utföring av rumsplaneringen, så att den tänkta ytan 

ska utnyttjas på det mest optimala sättet. Så entré har flyttats från sidor av byggnaden till dess 

centrum på den frontala fasaden. Detta gav oss utrymme att göra rumsplaneringen flexibelt och 

anpassbar för de två verksamheter. 

Luftiga och öppna utrymme, stora ljusa fönster, breda korridorer och lättfattlig design det har 

vi åstadkommit i utformningen av vår byggnad. 
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– Kommer denna design att påverka/minska bristen på förskoleplatser eller lägenheter i 

Norrköpings Kommun?  

Det är svårt att säga ja eller nej, eftersom vårt arbete inte har varit förknippad till ett specifikt 

område i Norrköping eller företag.  

Ett eventuellt lösningsförslag är att bygga den typ av byggnaden. Undersöka hur området där 

den är byggt förändras med tid, samt se till hur ombyggnaden påverkar/minskar bristen på 

förskoleplatser eller lägenheter. 

Det är inte alltid möjligt att tillgå de tidsresurser som man skulle önska sig i sitt arbete. 

Informationsutrymme är väldigt stor och det är svårt att göra en större statistisk undersökning 

om man är inramad i ett examensarbete. Men vi tycker ändå att den åstadkomna designen 

kommer spara tid och pengar för ombyggnad av fastigheten. Och det är två av det viktigaste 

faktorer som kan spela stor roll. 

– På vilket sätt kan det vara lönsamt att bygga flexibelt? 

Under den senaste århundraden gick byggteknik med stora steg fram genom att utveckla nya 

byggmetoder, tåliga och billiga byggmaterial samt organisationsmetodik som tillåter att bygga 

på kort tid och i sin tur spara på finansiella resurser. 

Med vår relativt lilla undersökning försökte vi att visa, att om man bygger en flexibel byggnad 

från början så öppnas det lönsamma möjligheter att omvandla denna byggnad för ett annat 

ändamål om så önskas beroende på omständigheter, utan att man behöver riva bort befintliga 

byggnaden och bygga upp på nytt.  
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5.1 Metodkritik 

Istället för enkätundersökning så skulle man kunnat välja en annan datainsamlingsmetod i form 

av t ex intervju eller enbart dokumentstudier men risken finns att ett stor antal av avsevärt 

datamaterial skall hamna vid sidan av undersökningen på grund av tidsbrist i det första fallet 

och mager datamängd enbart med regler och standarder i det andra fallet. 

Därför valdes kombination av enkätundersökningsmetoden med dokumentstudier det vill säga 

kombinerat analys utav primär och sekundär data. 

Studier av dokument som innehåller krav på utformningen av lägenhetshus och förskolor lika 

som studier av tidigare, liknande examensarbete har bidragit med att en ny modell av flexibel 

byggnad har utformas och gav upphov till inspiration samt vidare forskning i detta område. 
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5.2 Förslag till fortsatt utveckling 

I detta examensarbete försökte vi illustrera den möjliga designen av en flexibel byggnad som 

skulle kunna omvandlas snabbt från ett lägenhetshus till en förskola helt eller delvis beroende 

på omständigheter i området. 

Men i liknande riktning kan man fortsätta ännu vidare och undersöka om till exempel hur 

snabbt en omvandling kommer att ske. Tiden är en av de ekonomiska aspekter som är väldigt 

viktigt för Sverige.  

Beståndsdelar av en flexibel byggnad inte minst viktiga. Vilka byggmaterial kan vara mest 

lönsamma att tillämpa vid ombyggnad. 

Hur kan man placera kommunikationer i en sådan byggnad är ett väldigt bra fråga som skulle 

kunnat utvecklas. 

Man kan även undersöka de befintliga förskolor och genom en enkätundersökning och ta reda 

på vad personalen tycker om själva byggnadsplaneringen. Man skulle även kunnat utforma 

enkätformulärets frågor med ytterligare betoning på konstruktiv del samt designförslag. 

Fortsätta med fördjupad studie av stora statistiska undersökningar som bevisar att flexibelt 

byggandet är lönsamt tidsmässigt och ekonomiskt. Man kan även intervjua personer med 

kunskaper inom detta område för att kunna få en klarare helhetsbild.  
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Bilaga1. 

Vi är två studenter vid Linköpings Universitet som går årskurs 3 inom 
programmet Högskoleingenjör i Byggteknik. Det är dags för oss att utföra 
ett examensarbete i ett valt område inom byggteknik. För detta valde vi 
ett arbete där vi ska designa en flexibel byggnad som kan omvandlas från 
lägenhetshus till en förskola helt eller delvis och från en förskola tillbaka 
till lägenhetshus om behovet för detta kommer att uppstå. 

Syftet med vår enkät undersökningen är att ta reda på flera aspekter som 
rör sig utformningen av en förskola.  

Ni blev valda för detta undersökningen eftersom Ni har erfarenhet inom 
arbete i en förskola och kan ge oss väsentliga åsikter angående 
utformningen av det bästa alternativet som kan vara inspirerande för 
framtida byggandet av förskolor. 

Vi vill informera Er att svar på våra frågor är frivilligt, och icke bindande. 
Om ni väljer att delta ii undersökningen så är vi tacksamma om ni lämnar 
in svaren senast …  

Information som fås från enkäter kommer att bearbetas i konfidentialitet 
och vi garanterar att alla svar skall behandlas anonymt. 

 

Vid eventuella frågor kontakta en av oss. Vi nås via telefon eller e-mejl. 

 

Kontaktperson 1.                                        Kontaktperson 2.               

Olga Isdalen                                                Hamsa Taufik                 

Telefon: 0123456789                                   Telefon:0123456789            

E-mejl: student1@student.liu.se               E-mejl: student2@student.liu.se 

 

 



Bilaga 2. 

Enkät  

Ringa in ditt svar 

Fråga 1. Hur många år erfarenhet har Ni inom arbete i en förskola?    

 

a. Mindre än 2 år b. 2-5 år c. Mer än 5 år 

 

Fråga 2. Hur många barn maximalt tycker Ni en grupp skall innehålla?   

 

a. Mindre än 5 barn b. 5-10 barn c. Mer än 10 barn 

 

Fråga 3. Hur många pedagoger maximalt skall tilldelas för uppsyn över en grupp av barn?  

 

a. Mindre än 3 b. 3 personer c. Mer än 3 

 

Fråga 4. Hur många lekrum skall en grupp av barn ha tillgång till?  

 

a. Mindre än 3 rum b. 3 rum c. Mer än 3 rum 

 

Fråga 5. Vilka färger tycker Ni lekrum ska vara färgad i för att skapa trygghet hos barnen? 

 

a. Röd, grön, gul  b. Rosa, turkos, vit 

c. Lila, ljusblå, grå d. Egen kombination:  

 

Fråga 6. Skall man ha en gemensam matsal för hela förskolan eller varje grupp skall tilldelas en separat 

matsal?  

 

Gemensam  Separat  

  

Fråga 7. Hur många handfat är en grupp av barn behöver ha tillgång till?  

 

a. Mindre än 4 st. b. 4-6 st. c. Mer än 6 st. 

 

Fråga 8. Fråga 4. Hur många toaletter ska vara tillgängliga till en grupp?   

 

a. Mindre än 4 st. b. 4-6 st. c. Mer än 6 st. 

 

 



 

Fråga 9. Hur många lekutrustning bör finnas på förskolans gård? (ex. lekhus, rutschkana, sandlåda osv..) 

 

a. Mindre än 4 st. b. 4-6 st. c. Mer än 6 st. 

 

 

 

Fråga 10. Nämn den lek utrustning som skall finnas minst på utegården. (Plats utom rutor kan även 

användas vid behov)  

  

  

  

  

  

  

  

Fråga 11. Tycker Ni att en förskole byggnad skall vara en separat byggnad eller räcker det att den är en 

del av ett lägenhetshus?    

a. Byggnad avsedd för 
förskolor  

b. En del av 
lägenhetshus  

c. Spelar ingen roll  

  

   

Fråga 12. Lägg egen kommentar eller önskemål angående förskolans utformning.  

  

  

  

  

      

Tack för deltagande! 

     
    

 



Bilaga 3. 

Specifikation Bottenvåning          Arbetskostnad (kr)         Materialkostnad (kr)       Totalkostnad (kr) 

Allrum > 40 m2 

Helmålning h >2,5 m  10640 3660 14300 

Byte dörrblad och karm 1540 9260 10800 

Rivning av vägg 9,18 m2 2815  2815 

Rivning av vägg med dörr 5217  5217 

Bygga innervägg 9,18 12342  12342 

Byte av golv, Linoleumgolv 

Stort kök> 30 m2 

8320 17179 25499 

Bygge av vägg 10,81 m2 477  5156 

uppsättning av skjutdörr 4672 2336 7008 

Öppning mot matsalen 1901  1901 

Rivning av vägg  5217  5217 

Byte av kök Komplett   100000 

Helmålning  h> 2,5 9620 3460 13080 

Golvläggning 41 m2 

Matsal  

8320 17179 25499 

Rivning av vägg med dörr 5217  5217 

Helmålning h> 2,5 10640 3660 14300 

Golvläggning 41 m2 8320 17179 25499 

Bygge av vägg 17 m2 

Sovrum 

11427  11427 

Helmålning h>2,5 9620 3460 13080 

Bygge av vägg 5,94 m2 3993  3993 

Golvläggning 36 m2  

Personalrum 36 m2 

5391 15084 20475 

Bygge av vägg 9,18 m2 12342  12342 

Bygge av vägg 9,53 m2 6406,7  6406,7 

Montering dörr 2377 1198 3575 

Kakel till badrum  7785 13245 21039 

WC  2259 2259 

Duschkabin   6595 6595 

Handfat  699 699 

Golvbeläggning, linoleum 4500 12570 17070 



Klinkerbeläggning 

RWC 

5452 2514 7966 

WC med armstöd  3360  

Handfat  699  

Kakelbeläggning 15600 10815 26415 

Klinkerbeläggning 

Toaletter 

9088 5281 14369 

Rivning av vägg 9.18 2815  2815 

WC   10854 10854 

Innervägg 9,18 12342  12342 

Handfat   2097 2097 

Kakelbeläggning 31200 16752 47952 

klinkerbeläggning 

Städrum  

16635 8978 25613 

Innervägg 7,29 m2 4900  4900 

Linoleumgolv 

Lekrum 

3168 969 4137 

Upptagning dörrhål 1933  1933 

Helmålning 

Allrum> 40 m2 

9620 3460 13080 

Helmålning h >2,5 m  10640 3660 14300 

Byte dörrblad och karm 1540 9260 10800 

Rivning av vägg  9,18 m2 2815  2815 

Rivning av vägg  med dörr 5217  5217 

Bygga innervägg 9,18 12342   

Byte av golv, Linoleumgolv 

Entré  

8320 17179 25499 

Byte av golv  

Kapprum  

16818 34725 51543 

Byte av golv 10957 22647 33604 

                                                                                                                    Totalsumma                      697 981 

Hämtat från Byggmax    samt     Golvpoolen 



Bilaga 4. 
 

Specifikation Plan 1             Arbetskostnad (kr)       Materialkostnad (kr)   Totalkostnad (kr) 

Matsal > 40 m2 

Helmålning h >2,5 m  10640 3660 14300 

Byte dörrblad och karm 1540 9260 10800 

Rivning av vägg  9,18 m2 2815  2815 

Rivning av vägg  med dörr 5217  5217 

Bygga innervägg 9,18 12342  12342 

Byte av golv, Linoleumgolv 

Stort kök > 30 m2 

8320 17179 25499 

Bygge av vägg 10,81 m2 477  5156 

uppsättning av skjutdörr 4672 2336 7008 

Öppning mot matsalen 1901  1901 

Rivning av vägg  5217  5217 

Byte av kök Komplett   100000 

Helmålning  h> 2,5 9620 3460 13080 

Golvläggning 41 m2 

Idrottshall 

8320 17179 25499 

Rivning av vägg med dörr 5217  5217 

Helmålning h> 2,5 10640 3660 14300 

Golvläggning 80 m2 

Personalrum 36 m2 

16240 33520 49760 

Bygge av vägg 9,18 m2 12342  12342 

Bygge av vägg 17 m2 11431  11431 

Bygge av vägg 7,56 m2 5080  5080 

Montering dörr 2377 1198 3575 

Kakel till badrum  7785 13245 21039 

WC  2259 2259 

Duschkabin   6595 6595 

Handfat  699 699 

Golvbeläggning, linoleum 6545 13509 20054 

Klinkerbeläggning 

RWC 

5452 2514 7966 

WC med armstöd  3360 3360 



Handfat  699  

Kakelbeläggning 15600 10815 26415 

Klinkerbeläggning 

Toaletter 

9088 5281 14369 

Rivning av vägg 9.18 2815  2815 

WC   10854 10854 

Innervägg 9,18 12342  12342 

Handfat   2097 2097 

Kakelbeläggning 31200 16752 47952 

klinkerbeläggning 16635 8978 25613 

Hall 

Innervägg 7,29 m2 4900  4900 

Linoleumgolv 

Sovrum 25 m2 

3168 969 4137 

Helmålning 9620 3460 13080 

Golvbeläggning 

Allrum> 40 m2 

5075 10475 15550 

Helmålning h >2,5 m  10640 3660 13400 

Byte dörrblad och karm 1540 9260 10800 

Rivning av vägg  9,18 m2 2815  2815 

Rivning av vägg  med dörr 5217  5217 

Bygga innervägg 9,18 12342   

Byte av golv, Linoleumgolv 

Lekrum > 40 m2 

8320 17179 25499 

Helmålning 10640 3660 13400 

Byte dörrblad och karm 1540 9260 10800 

Rivning av vägg med dörr 5217  5217 

Byte av golv 

Entré  

8320 17179 25499 

Byte av golv  

Kapprum  

16818 34725 51543 

Byte av golv 10957 22647 33604 

 

Totalsumma  

 

770430 



 

 

  


