
Sturebyskolan  
 

Riva ”Vitan” och bygga nytt på kort tid och till låg kostnad. 



Ersätta befintlig tillfällig Paviljong ”Vitan” med permanent byggnad. 

 

 

Att bygga nytt kostar pengar och tar tid det kan vi alla vara överens om.  

 

Vi har fått information om att det tar upp till 4 år innan en ny byggnad kan vara på plats. Därför är 
”den enkla lösningen” att inte bygga nytt utan att trycka in 180 elever i befintliga lokaler och att 
ersätta hemklassrum med skåp i korridorer. 

Detta får ofantligt stora konsekvenser för en väl fungerande verksamhet - något som Sturebyskolan 
och dess föräldraförening belyst via möten och brev till tjänstemän och politiker. 

 

Att det skulle ta  långt tid och  upp till 4 år är absurt säger vi som är insatta i byggbranschens alla 
delar– och vi vill därför med denna presentation  bidra och visa på ett gott exempel där man med val 
av metod både kan bygga snyggt, snabbt,  energi- och kostnadseffektivt. 

 

Om man tänker nytt och om man vill. 

 

- Allt handlar om val av byggmetod och val av process! 

 

 

Mvh  

Monica Carlström, Arbetschef Metrolit AB  samt Ingrid Westman, VD Friendly Building AB 

     Monica.carlstrom@metrolit.se          ingrid.westman@friendlybuilding.se  
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BAKGRUND 

 

Byggnad N Pav 1 är den byggnad som avses och som har ett utgånget tillfälligt bygglov. 

Ytan som byggnaden upptar är ca 549 kvm. 

Byggnaden anser Sturebyskolan och Sturebys Föräldraförening behöver ersättas med en ny byggnad 
snarast. 



DEN NYA BYGGNADEN 

 

Skolan önskar i dagsläget en tvåvåningsbyggnad som innehåller följande lokaler 

Våning 1: Samma ytor som idag dvs:  

• 4 klassrum  

• 1 personalrum 

• WC 

• Kapprum 

Våning 2: 

• 4 rum innehållande slöjdsalar /grupprum. Skolan med sina dryga 1000 elever är i skriande 
behov av nya och fler lokaler för bland annat slöjd  och det kan inrymmas i den övre 
våningen. Rummen kan göras flexibla och  även användas till klassrum/personalrum. 

 

”Vitan” motsvarar Våning 1 och det ”extra” är alltså att komplettera nya byggnaden med en till 
våning. Byggnaden behöver komma på plats så fort som möjligt då Vitan skall rivas. 

 

Det vi föreslår är att ersätta byggnad N Pav 1 ”Vitan” med en ny permanent tvåvåningsbyggnad på 
samma plats och samma yta som tidigare byggnad. 

 

Detaljplanen medger en skolbyggnad på två våningar och ett bygglov för detta bör vara enkelt att få 
igenom. 

 

Vi presenterar här ett referensprojekt för att visa på en arkitektritad förskola i två plan och 
använda oss av referensvärden från det projektet - både vad gäller tid och ekonomi. 

 

 

 

 

 



 

REFERENSPROJEKT 

 

För att kunna visa på riktiga värden för tider och ekonomi och vad som faktiskt har byggts  i ett 
motsvarande projekt så har vi valt att titta på Friendly Building.   

Friendly Building ägs av Ingrid Westman vars mål är att leverera energisnåla och kostnadseffektiva 
byggnationer med kort byggtid. De bygger enbart med volymelement i stål och betong och är  
ledande inom sitt område . 

Friendly Building bygger förskolor och bostäder och vi har valt förskolan Vendelsö Hage som 
referensprojekt då det väl möter de höga krav som finns för skolverksamhet vad gäller energi, ljud, 
ventilation och tillgänglighet.  

. 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt Vendelsö Hage, 
Volymelement i Stål och betong 
800 kvm i två plan. Lokaler inklusive kök. 
Kostnad 20 miljoner SEK 
Energiförbrukning 24kW/kvm & år 
Byggtid 4 månader på fabrik + 5 veckor på plats 

 

Projekt Vendelsö Hage, 
Volymelement i Stål och betong 
800 kvm i två plan. Lokaler inklusive kök. 
Kostnad 20 miljoner SEK 
Energiförbrukning 24kW/kvm & år 
Byggtid 4 månader på fabrik + 5 veckor på plats 

 



Bilder: Vendelsö Hage, Förskola 800 kvm i 
två plan inklusive kök. 



 

BYGGMETOD 

 

För att minimera påverkan på skolans verksamhet är det bäst att utnyttja att skolor  har långa 
sommarlov. 

 

För att riva och bygga under en sommar krävs att man har en kort byggprocess och detta möjliggör 
man genom att välja volymelement. 

 

Volymelement är en typ av byggelement där golv, vägg, installationer, inredning och takdelar 
tillverkas industriellt i en kontrollerad miljö på fabrik.  

 

På byggplatsen ställs volymelementen efter transport samman på en färdigställd grund. 

 

Fördelen med att bygga i volymelement är bland annat: 

• Snabbheten då huset kan byggas i fabrik innan grunden är påbörjad/klar. 

• Betydligt mindre transporter till och från byggarbetsplatsen jämfört med traditionellt byggande. 

• Mindre risk för byggskador då merparten av arbetet sker på fabrik i kontrollerad miljö. 

• Den höga prefabriceringsgraden ger ökad möjlighet till rationalisering och kvalitetsövervakning. 

• Flyttbarheten då byggnaderna oftast är lätta att tas isär till volymelement igen. Flyttbarhetan 
medför möjligheten att hyra vissa byggnader viss tid. 

 

Referensprojektet består av Volymelement av Stål och Betong. 

 

 

 

 

 

 



 

EKONOMI 

 

Förskolan Vendelsö Hage består av en komplett byggnad om 800 kvm fördelat på två plan. Den 
innehåller personalrum, rum för barnen, WC utrymmen, kapprum och dessutom ett komplett kök. 

 

Köket i detta projekt kostade 275 000 kr och skall alltså dras bort från totalsumman då 
ersättningsbyggnaden för Vitan endast skall innehålla klassrum/personalrum samt tillhörande biytor. 

 

Ett kvadratmeterpris landar då på (20 000 000 – 275 000)/ 800 = 24 656 kr /kvm 

Ny byggnad som ersätter ”Vitan” blir ca 24 656*1098 kvm = 27 072 288  kr. 

 

 

 

Om det är fråga om ekonomi och finansiering så kan man alltid tänka sig en finansiering från en 
privat aktör där man sedan hyr ut byggnaden till skolan.  

 

 

 

 

 



 

TIDPLAN 

 

Att bygga nytt tar tid.  

Gör man på rätt sätt och disponerar tiden väl så kan man riva och bygga nytt på en sommar. 

 

I tidplanen har jag tänkt att möta de delar som finns i Stockholm stads process för att bygga nytt i 
kommunal regi och därmed lagt till gott om tid för framtagning av bygglovshandling, ansökan om 
bygglov och upphandling av Totalentreprenör- allt för att försöka möte den tid det borde ta om detta 
sköts mha Sisab och Lagen om offentlig upphandling. 

 

I övrigt är tidplan hämtad från referensprojektet Vendelsö Hage. 

 

Referensprojektet som har en privat beställare har en mycket kort och effektiv process som följs av 
en kort och effektiv byggprocess vilket har gjort att de från start till mål använde sig av enbart 8 
månader från start till invigning. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

SUMMERING 

 

Utan att stressa skall det ta max 12 månader att 

• Ta fram underlag för en ny byggnad,  

• Söka bygglov 

• Handla upp en Totalentreprenör,  

• Projektera en  tvåvåningsbyggnad om totalt ca 1100 kvm av hög kvalité, som väl möter skolans 
önskemål och krav.  

• Under ett sommarlov: 

• Riva Vitan 

• Ställa dit Ny byggnad 

• Iordningställa omkringliggande ytor. 

 

Kostnaden landar på ca 27 miljoner kronor.  

 

En ny byggnad är alltså, utan stress och minimal påverkan på skolans verksamhet, invigd till ht 
2016 

Hade man satt igång denna process tidigare hade vi kunnat haft en byggnad framme till ht 2015 

 

Mvh Monica Carlström 

 

 

 


