Bygget av

Pär Lagerkvistskolan

Bakgrund
Vi bygger en ny skola och en förskola med tio avdelningar i området Bergunda. Den nya skolan
kommer att ersätta Bergundaskolan som ligger i området. Denna skola är i så dåligt skick att man
har bedömt att det är bättre att bygga en ny skola istället för att bygga om. En annan orsak är att
bostadsbyggandet kommer att öka i området inom en nära framtid, och då kommer behovet av
skol- och förskoleplatser att bli större.

Illustrationsplan mark

Beskrivning
Nybyggnad av förskola och skola till och med årskurs 9. Byggnaden byggs i två plan och placeras
på mark som är orörd. Stommen är i betong, utom förskoldelen som är i massivt trä. Total BRA är ca
13 300 m2, BTA 14 400 m2 och total tomtyta 40 400 m2. Skolan ska kunna ta emot ca 800 elever och
förskolan innehålla tio avdelningar för ca 200 barn.
Byggnaden projekteras och byggs så att den kan uppnå miljöcertifieringen enligt Miljöbyggnad,
betyg Silver.

Tidsplan
2013 vecka 49 – 50
2014 vecka 02 – 07
2014 vecka 08 – 37
2014-03-06
2014 vecka 38 – 44
2014 vecka 45 –
2015 vecka 04
2015 vecka 05 – 06
2015 vecka 06 – 14

2015 vecka 08
2015-04-13
2015-04-20
2017-03-15
2017-08-15

Kalkyler tas fram
Beslut om projektering i skol-och barnomsorgs arbetsutskott och
nämnd samt kommunstyrelsens arbetsutskott
Detaljprojektering. 2014-02-26 startmöte.
Vi köper marken
Beslut om anbudsutskick i skol-och barnomsorgs arbetsutskott och
nämnd samt kommunstyrelsens arbetsutskott
Anbudsräkning
Anbudsutvärdering och upphandling
Beslut om byggnation i utbildningsförvaltningens arbetsutskott och
nämnd, VKABs styrelse, kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
Villkorat tilldelningsbesked
Entreprenaden startar
Första spadtaget
Klart för slutbesiktning av förskolan och skolan
Slutbesiktning av marken

Plan 1

Plan 2

Augusti 2014
Bilder från fastigheten innan byggnationen påbörjades. Här fanns en stuga, en ladugård och ett
skjul. De revs i oktober 2014 och träd fälldes i november.

April 2015
En väg, parkering och vändplats för bussar har anlagts. Infarten asfalterades några dagar senare.
Vägen blir infart till det nya området.

20 april 2015 – första spadtaget
Måndagen den 20 april var det äntligen dags
att sätta spaden i marken för bygget.
Utbildningsnämndens ordförande Anna Tenje
och Pierre Wiberg, ordförande i Vöfabs styrelse, fick god grävhjälp av barn från en förskola i närområdet. Många av dem kommer
att bli elever i skolan eller flytta över till förskolan.
Uppslutningen var stor på byggplatsen. Drygt
100 personer hade tagit sig dit och under en
klarblå vårhimmel fick de ta del av musik från
en blåskvartett från Kulturskolan och det
symboliska spadtaget. Efteråt var det mingel
och fika.

Juni 2015

Grävningsarbetet för grunden är i full gång. Det finns mycket sten.

Oktober 2015

Gjutning av betongplattor
pågår.
< Golvet i förskoldelen är
gjutet och betongstommen
till förskolans matsal håller på
att monteras.

November 2015

Längst bort syns bygget av matsal och kök och närmast bottenplattan till lokaler till F-6.

Ovan t.v. konstgräsplanen med läktare
växer fram.
Ovan t.h. matsal och kök från vägen.
< Konstnärlig utsmyckning är gjuten
inne i matsalens vägg. Innanför skymtar
köket.

Förskolan (täckt) med matsal är på plats. Förskolans stomme är i massivt trä.

December 2015
Den 15 december blev det klart att byggnaden fått certifieringen GULD enligt Miljöbyggnad.

Förskolan har fått fönster och matsalen till förskolan tak. T.v. syns lokalerna till F-6.

Ovan.
Limträstommen till
sporthallen är uppe.
T.v.
Lokalerna till F-6
växer fram.

Matsalsbygget har
kommit ytterligare
en bit på väg.
I förgrunden syns
bottenplattan till
entrén och högstadiedelen.

Februari 2016

Huvudentrén och högstadiedelen växer fram. På delar av högstadiebyggnaden finns en konstnärlig utsmyckning i konstbetong som kommer att utvecklas.

Förskolans fönster är på plats och fasadplattor monteras. Väggarna målas invändigt. En del väggar
ska ha kvar ytskiktet i trä och täcks därför över.

Förskolan får olika tekniska installationer som sprinkler, el, vs och ventilation.

Lokalerna för F-6 har kommit ytterligare en bit på väg. T.h. sporthallens väggar är på plats och omklädningsrummen, som blir till vänster, är under uppbyggnad.

April/maj 2016

Bilderna ovan, baksidan av förskolan
(mot väster).
T.v. utesovplatsen
byggs upp.
T.h. plattsättning
pågår.
< Förskolan sett
från innergården.
Den har nu fått färg
på fasaden.

Invändigt är förskolans väggar målade och väggarna med träytskikt har lackats. Näst i tur är att
lägga gummigolv. Väggarna är målade även i förskolans matsal (t.h.).

I entré- och högstadiedelen är arbetet i gång på plan 1. På bilden t.h. syns huskropparna från
innergården.

F-6-delens fasad har blivit
målad delvis.
Invändigt pågår arbetet
med innerväggarna.
Nedan syns plan 1 t.h. och
t.v. plan 2.

Ovan t.v. på plan 2 i bibliotekets
och hemkunskapens lokaler är
golvet gjutet. Takarbete pågår
där man bland annat förbereder
för installation av en solcellsanläggning.
T.h. innanför biblioteket blir det
en läktare till sporthallen. Arbetet med väggar och tak i sporthallen fortskrider. I omklädningsrummen är murningen
klar och nu pågår arbete med
väggarna.

Juni/juli 2016

T.v. det sista taket är rest och det firades med en taklagsfest för cirka 100 personer den 22 juni.
Kransen hänger kvar på huvudentrén.
T.h. här syns entréhallen där man ska kunna se rakt fram genom huskroppen. Till höger blir det en
cafeteria och till vänster en stor trappa ner till matsalen.

F-6-delen har fått färg på fasaden och mellanstadiets kapprum har fått gula väggar.

T.v. i sporthallen pågår för fullt arbete med att beklä väggarna. De förstärks samtidigt för att hålla
när gymnastikredskap, matchtavlor, baketkorgar med mera sätts upp.
T.h. vid F-6-delen blir det en entré från baksidan.

Förskolans uteplats har fått plattor, en grill och även en del lekredskap har kommit på plats.

T.v. arbetet med utesovplatsen fortsätter. Ovanpå (brun) byggs en ateljé.
T.h. invändigt har en del väggar fått en ljus grön färg och köket har kaklats.

I stora delar av byggnaden arbetats det för fullt med innerväggar och installationer.
Entré- och högstadiedelen är den del där det finns mest kvar att göra.

September/oktober 2016

Högstadiedelens fasad har målats så mycket som det går med hänsyn till väderleken.

Även en del av den konstnärliga utsmyckningen på fasaden har fått färg. Entrédelen har fått panel.

I entréhallen är innerväggarna målade och de tekniska installationerna pågår. Storköket har fått
kakel. Där och även i matsalen pågår nu arbete med undertaket. Matsalen målas.
I oktober månad installerades solceller på taket mellan huvuddelen och sporthallen.

T.v. Mellan högstadiedelen och förskolan gjuts grunden till växthuset.
Nedan. Fotbollsplanen anläggs och
samtidigt bygger man små tillhörande förråd.
I sporthallen som syns nedan till
vänster får väggarna invändigt
björkplywood och i slutet av oktober
sätts ytterväggen igen. I omklädningsrummen är väggarna kaklade
och golven har fått klinker.

T.v. I låg-och mellanstadiedelen är golv, undertak och målning klart. Utvändigt finns nu en trappa
och plattor är lagda. Nedan. Fasaden är målad.

Förskolan
Förskolan är den del som blir klar först. I början av november ska den städas och sedan är det dags
för injustering för att få alla tekniska system att fungera.

Utemiljön är till största delen klar. Det som saknas är staket.

Skåpsinredning i olika färger är på plats och även trappor. Toaletterna är kaklade i olika färger och
sanitetsvarorna håller på att monteras dit.

Inredningen i skötrummen håller på att monteras. I köket har utrustning kommit på plats.

November/december 2016

Huvudentrén börjar komma på plats.
T.v. Ytterväggarna har satts igen på
idrottshallen och runt fotbollsplanen har man anlagt löparbanor.

Lågstadiedelen börjar bli klar.

Det gäller även mellanstadiedelen
T.v. Växthuset som finns i anslutning till huvudbyggnaden
har börjat få väggar.

Utemiljön till förskoldelen är klar med lekredskap, stängsel
och grindar. Här har också planterats buskar och andra växter.

Ovan. Förskolan har fått ytterligare
inredning.
T.v. Köksdelen har utökats med mer
utrustning.

Mars 2017
Bygget börjar bli klart och slutbesiktning pågår. Den 6 april flyttar de första barnen in i förskolan
och den 10 april kommer ytterligare några. Skolan flyttar in vid höstterminens start 2017.

Förskolans utemiljö är klar för lek och möbler har börjat komma på plats inomhus.
T.v. Högstadiedelen
till höger. Intill finns
ett växthus och förråd.

En modern hemkunskapssal

och kemisal

T.v. Den konstnärliga
utsmyckningen i
matsalen ska snart
färgsättas. Den var
ingjuten i väggarna
redan när de sattes
upp hösten 2015.

Mosaikkonst på väggarna med bland annat Pär Lagerkvist som motiv. Tydlig skyltning.

En modern aula

En hel del träinslag på golv och övrig inredning.

Ett välutrustat kök, som har kapacitet att tillaga 1 500 portioner per dag.

Högt i tak i idrottshallen – 6 meter.

Dörrar låses upp med tag.
T.v. F-6-fasaden och till höger
sporthallen. En hel del markarbeten återstår.
Nedan. En av entrédörrarna till
F-6, närmast förskolan. Den
delen syns på bilden längst ner
till vänster.

Maj 2017

Arbetet med att färdigställa utemiljön pågår.

Förskolans matsal är inredd.

Fina sittplatser.

Upphållsrum med inredning i trä.

Korridor i mellanstadiedelen.

Konstverket i matsalen har fått färg.

