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ABSTRACT 

New production is not the only thing that is important for the city’s growth. It is also crucial 

to recover existing buildings in order to create attractive areas. There is a school in Västerås 

city called Wenströmska skolan which consists of six high schools that provide different 

professional specializations and which has an area of about 35000 square meters. Due to 

many different reasons the city has decided to close the school down and any decisions on 

what to do with the remaining buildings have not yet been made. The aim of this thesis is to 

develop a proposal on Wenströmska skolan future. The proposal illustrates a vision towards 

adaptive reuse of school’s buildings based on the district’s needs and the city’s visions for the 

future. The proposal can be used as inspiration in the larger context or as idea for upcoming 

decisions regarding Wenströmska skolan. The theoretical part is an overview and 

compilation of general requirements and rules on availability and technical aspects regarding 

school buildings design. The pre-study investigates the best alternative which is based on the 

needs in the district that provides support making the choice of activities. SWOT-analysis 

helps to define strengths, weaknesses, opportunities and threats which affect the choice of 

activities too. New drawings are created in order to illustrate the proposal. Both the buildings 

and the plot of Wenströmska skolan are used to develop the proposal. The buildings can be 

adapted to a secondary school in combination with other operations such as sports and 

health, cultural, music and theater, rooms and areas for children activities, a restaurant with 

food from different cultures, offices spaces for companies and new residents. The buildings 

and the plot can also be used as a gathering place. The proposal shows that adoption of the 

vision may help to raise social values, sustainability and quality of life in the district. The 

residents would be connected in a way they haven’t been before. 
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SAMMANFATTNING 

Nyproduktion är inte det enda som är viktigt i en stad som växer utan även befintlig 

byggnation måste tillvaratags för att skapa attraktiva områden. I stadsdelen Vallby i Västerås 

är Wenströmska skolan belägen. Skolan har en yta på cirka 35 000 kvadratmeter och 

bedriver gymnasieverksamheter som består av sex mindre gymnasieskolor med olika 

yrkesinriktningar. Av olika skäl har kommunen bestämt att lägga ned skolan där 

utflyttningen fortfarande är under process sedan år 2013 och beräknas vara klar år 2017; 
något beslut om vad som ska göras med den kvarstående byggnaden har ännu inte fattats. 

Syftet med detta arbete är att ta fram ett förslag på möjligheter för ändrad verksamhet för 

Wenströmska skolan där en anpassning till en högstadieskola i kombination med övriga 

verksamheter ska göras. Förslaget illustrerar en vision över de möjligheter som finns för 

byggnadens framtid utifrån stadsdelens behov och stadens framtidsvisioner. Förslaget kan 

användas som inspirationskälla i större sammanhang vid ett beslut om byggnadens framtid 
och användningsmöjligheter. 

Arbetet består av bland annat en litteraturstudie som handlar om skolbyggnaders utformning 

och var till hjälp vid planering av en ny skolverksamhet. Utifrån den grundläggande 

litteraturstudien skapades förståelse vid uppbyggnad av en skolverksamhet med hänsyn till 

skolbyggnaders funktioner och utrymmen, tillgänglighet och tekniska aspekter som ljud, ljus, 

luft samt brand och säkerhet. För skolbyggnader handlar det mest om hur anpassningen för 

tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga 

ska utvecklas. Skolbyggnader ses som arbetslokaler och här ska både elever och anställda 

som vistas i lokalen ha rätt till god arbetsmiljö där trivsel, tillgänglighet och användbarhet är 
tre viktiga begrepp. 

Arbetet består även av en förstudie som gick ut på att göra ett platsbesök i skolbyggnaden, 

utföra studier och analyser samt en materialinsamling hos Stadsbyggnadskontoret i Västerås 

för tillgång av bland annat ritningar. Platsbesöket gav en uppfattning av dagsläget som 

skapade en vision till nya utformningsmöjligheter. Behovsstudien belyser stadsdelens olika 

behov och utgör ett beslutsunderlag vid val av verksamheter. Objektet behandlas i dagsläget 

och med hjälp av en nulägesanalys i form av SWOT-analyser analyseras både skolbyggnaden 

och omkringliggande områden där dess styrkor, svagheter, möjligheter och hot tags fram. 

Denna analys skapar en överblick över nuläget och ligger som underlag för arbetet. De 

befintliga ritningarna över skolbyggnaden låg som grund vid framtagande av nya skisser på 

alternativa planlösningar med hänsyn till fastställda förutsättningar. En lång skissprocess 
resulterade slutligen i färdiga förslagsritningar. 

  



Arbetet studerar hur skolbyggnader bör utformas och hur den befintliga byggnaden kan 

anpassas till en ny högstadieskola samt vilka förutsättningar som finns för att uppnå detta. 

Den nya utformningen av byggnaden ska gynna stadsdelsborna efter de behov som finns 

samt koppla samman omgivande stadsdelar genom en naturlig samlingsplats för social 

integration och livskraft. Utifrån de möjligheter och tillgångar som behövs för att skapa en 

hållbar och livskraftig stadsdelsmiljö studeras omgivningen och närområdet för att ta fram 

de behov som finns. De mötespunkter som skapas ska främja utbyte och mångfald både 
kulturellt och socialt. 

A-byggnaden uppfyller de krav som krävs för att en skolverksamhet och därför kan en del av 

byggnaden anpassas till en ny grundskola med årskurserna sex till nio. A-byggnaden 

innehåller de viktigaste delarna en skola behöver såsom idrottshall, aula och matsal; 

resterande yta går enkelt att anpassa till klassrumsbehovet och övriga utrymmen för en 
elevmängd på cirka 500 till 600 elever. 

En skolbyggnad ska utformas med hänsyn till själva skolverksamheten eftersom 

undervisningsämnena skiljer sig mellan olika skolverksamheter. En ytterligare viktig punkt i 

hur en skolbyggnad bör utformas är tillgängligheten och användbarheten för personer med 

nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. Det är viktigt att skolbyggnadens alla utrymmen 

och funktioner är utformade efter de minimikrav som gäller så att alla elever och lärare kan 

röra sig i byggnaden utan hinder och problem. Även god arbetsmiljö måste råda för både 

elever och lärare; vid utformning av skolbyggnader måste hänsyn tags till tekniska aspekter 
som påverkar välbefinnandet, undervisningen och inlärningsförmågan. 

För att byggnaden ska bidra de omgivande stadsdelarna en naturlig samlingsplats för social 

integration och livskraft måste de omgivande mångkulturella stadsdelarna kopplas samman 

och förenas med gemensamma intressen. Byggnadens olika funktioner kommer även att 

skapa mötespunkter som främjar utbyte och mångfald både kulturellt och socialt; 

omgivningen är mångkulturell med olika målgrupper där studenter och ungdomar, 

barnfamiljer och äldre är bosatta. En viktig utgångspunkt för de möjligheter och tillgångar 

som behövs för att skapa en hållbar och livskraftig stadsdelsmiljö är stadsdelens behov. 

Stadsdelens behov är bland annat skola, idrott och hälsa, mat, boenden av olika slag, kultur- 
och föreningsliv samt möjligheter för verksamheter i form av kontorsytor och lokaler. 

Omgivningen består av blandad bebyggelse och kultur med närområden som består av 

mångkulturella stadsdelar vilket innebär en anpassning till olika målgrupper som i sin tur 

bidrar till många möjligheter. Området har en stor del odefinierade ytor utan funktion vilket 
gör att området har stor potential att utvecklas och förtätas. 

 

Nyckelord: Tillgänglighet, skolbyggnad, mångfald, stadsvisioner, ombyggnad 
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1 INLEDNING 

Arkitektföretaget 3P Arkitektur AB har haft ett stort intresse för Wenströmska skolan i 

Västerås sedan beslutet fastställdes att skolan skulle stängas ned. Det är flera gymnasieskolor 

på en omfattande yta och 3P Arkitektur AB har sett potential i byggnaden och har stora 

visioner för en tilltalande framtid. I uppdrag av 3P Arkitektur AB ska detta examensarbete 

behandla och studera problemet kring Wenströmska skolan för att fastställa en vision för 
byggnadens kommande användningsområde. 

1.1 Bakgrund och problemformulering 

I en stad som växer är inte bara nyproduktion viktigt utan det är även viktigt att ta tillvara på 

den byggnation som redan finns för att skapa attraktiva områden. När det berör byggnationer 

som inte är centralt placerade i staden är det speciellt viktigt att studera närområdets 

exploateringsmöjligheter för att kunna ta fram attraktiva och hållbara förslag för att öka 
efterfrågan i dessa stadsdelar. 

I stadsdelen Vallby i Västerås är Wenströmska skolan belägen som är en kommunal 

gymnasieskola på cirka 35 000 kvadratmeter; skolan är sedan några år tillbaka uppdelad i 

sex mindre gymnasieskolor med olika yrkesinriktningar. På grund av olika skäl har 

kommunen bestämt att lägga ned skolan och istället flytta de mindre gymnasieskolorna till 

andra tillgängliga lokaler i staden. Utflyttningen av byggnaden som började år 2013 är 

fortfarande under process där byggnaden beräknas vara tömd år 2017. Något beslut om vad 

som ska ske med byggnaden har inte tagits fram; många möjligheter finns för byggnadens 
framtid. (Lund 2014) 

På grund av att byggnaden är på en väldigt stor yta kan den tänkas brytas ned till flera olika 

verksamheter för att skapa naturliga samlingspunkter för de människor som bor i området. 

Av ekonomiska skäl anser uppdragsgivaren att den skolutrustning som redan finns i 

byggnaden ska behållas för att användas till en ny skolverksamhet; den nya tänkta 

skolverksamheten kommer bara ta upp en mindre del av byggnaden och hur verksamheten 

ska anpassas till den avsedda ytan är en fråga som arbetet ska studera och besvara. 

Huvudfrågan för arbetet handlar om byggnadens framtid och hur förslaget som ska tags fram 
kan grunda sig i stadens framtidsvisioner. 

1.2 Syfte 
Examensarbetet avser att ta fram ett förslag på ändrad verksamhet för Wenströmska skolan 

där en anpassning till en högstadieskola i kombination med övriga verksamheter ska göras. 
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Förslaget ska illustrera en vision över de möjligheter som finns för byggnadens framtid 
utifrån stadsdelens behov och stadens framtidsvisioner. 

1.3 Mål 
Målet med examensarbetet var att ta fram en vision som berör skolans framtid och 

användningsmöjligheter; ett förslag som kan användas som inspirationskälla i större 

sammanhang. Målet var även att lyckas anpassa en del av byggnaden för en ny 
skolverksamhet i kombination med andra verksamheter. 

1.4 Frågeställningar 
Arbetet kommer behandla följande frågor som är uppdelade i huvudfrågor med tillhörande 
underfrågor. 

1. Hur kan byggnaden anpassas till en ny högstadieskola? 

- Hur bör en skolbyggnad utformas? 

- Vilka förutsättningar finns för att placera den nya skolan i en del av byggnaden? 

2. Hur kan byggnaden bidra de omgivande stadsdelarna en naturlig samlingsplats för social 
integration och livskraft? 

3. Vilka möjligheter och tillgångar behövs för att skapa en hållbar och livskraftig 
stadsdelsmiljö? 

- Hur ser omgivningen och närområdet ut, vilka möjligheter finns? 

- Vad finns det för behov för stadsdelen? 

4. Vilka mötespunkter krävs för att främja utbyte och mångfald både kulturellt och socialt? 

1.5 Avgränsning 
Examensarbetet handlar om att genomföra en visionsstudie som bara berör frågan kring 

Wenströmska skolan och dess närområde. Arbetet fördjupas och avgränsas till behovet och 

möjligheterna av förändringar och anpassningar till en ny kommunal högstadieskola samt 

ytterligare funktioner som ska skapa mötespunkter genom integration både kulturellt och 

socialt. Arbetet behandlar främst den övergripande sammankopplingen mellan de olika 

funktionerna och det närliggande området; detaljer kring den estetiska utformningen för 

ombyggnad har inte behandlats djupgående. Alternativa planlösningar har tagits fram för 
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endast en del av byggnaden; övriga delar redovisas med förslag av funktion och verksamhet. 

Inga ekonomiska aspekter redovisas i detta projekt men har funnits i åtanke vid utformning 

av ett rimligt förslag.  
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2 METODBESKRIVNING 

Innan arbetet sattes igång gjordes ett upplägg för hela arbetet för att få fram den mest 

passande metoden vid utförandet. Metodvalet redovisas genom en beskrivning av hur 
datainsamlingen, databearbetningen samt litteraturundersökningen har gått till. 

2.1 Litteraturstudie 
Litteraturstudien inleddes med en sökning på andra examensarbeten och rapporter av 

liknande karaktär för att få inspiration och idéer för det egna upplägget. Detta blev en grund 

för vidare sökning efter litteratur för att definiera de riktlinjer som används vid utförandet av 

skolbyggnader. Med hjälp av sökord underlättade arbetet vi framtagandet av lämplig 

litteratur. Tillgänglighet, skolbyggnad, mångfald, stadsvisioner och ombyggnad är de sökord 

som omfattar detta examensarbete och har även varit till stor hjälp under själva 
litteraturstudien och det fortsatta arbetet. 

Alla de insamlade rapporter och examensarbeten har funnits tillgängliga på internet och i 

databaser. Under läsning av dessa arbeten har olika krav och regler framkommit som är 

viktiga att ha med i examensarbetet och därför har även litteratur på biblioteket sökts för att 

nå fram till de första källorna. Sedan gjordes en genomgång av allt insamlat material för att 

ta fram de mest relevanta källorna för arbetet för att slutligen fastställa upplägget och 
inriktningen för litteraturstudien. 

Litteraturstudien är en ämnesfördjupande studie som syftar till att skapa en bredare 

kunskapsgrund innan och även under arbetets gång. Litteraturstudien baseras på 

skolbyggnaders utformning och skulle vara till hjälp vid planering av en ny skolverksamhet. 

Litteraturstudien skapade förståelse vid uppbyggnad av en skolverksamhet med hänsyn till 

skolbyggnaders funktioner och utrymmen, tillgänglighet och tekniska aspekter som ljud, ljus, 

luft samt brand och säkerhet. För skolbyggnader handlar det mest om hur anpassningen för 

tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga 

ska utvecklas. Skolbyggnader ses som arbetslokaler och här gäller även att både elever och 

anställda som vistas i lokalen ska ha rätt till god arbetsmiljö där bland annat trivsel, 
tillgänglighet samt användbarhet är tre viktiga begrepp. 

2.2 Förstudie 
Utifrån en definierad problemformulering, olika frågeställningar samt ett fastställande 

huvudsyfte kunde ett upplägg för förstudien bestämmas. Det planerade upplägget var till 
fördel för arbetet och underlättade genomförandet av uppdraget. 
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Ett platsbesök i skolbyggnaden och i det omkringliggande området gjordes i syfte att skapa 

en egen uppfattning samt få igång tankarna till nya utformningsmöjligheter. Genom en 

dialog med stadsbyggnadskontoret i Västerås sattes materialinsamlingen igång där ritningar 

över skolbyggnaden, baskarta och detaljplan över området blev tillgängligt för arbetet. Den 

övergripande översiktsplanen över Västerås stad för år 2026 har även legat till grund för 

detta examensarbete; utifrån detta dokument togs olika visionsbehov fram som staden vill 
uppnå för att tillämpa dessa till det aktuella området. 

Förstudien innefattade även en nulägesanalys som gjordes för att studera hur området såg ut 

i dagsläget samt en behovsstudie som definierade behoven för stadsdelen. Genom en utförd 

SWOT-analys för skolbyggnaden och en för det omkringliggande området kunde de styrkor, 

svagheter, möjligheter samt hot som fanns lyftas fram. Utifrån SWOT-analyserna gjordes en 

sammanställning som definierar möjliga åtgärder för bästa hantering av de styrkor, 
svagheter, möjligheter och hot som tagits fram. 

Därefter gjordes en sammanställning av allt material och genomförda studier och analyser 

för att få ett tydligt upplägg av nuläget. Sedan studerades olika förslag på lösningar över en 

framtida vision för skolbyggnaden. De olika lösningarna reflekterades och analyserades i dess 

sammanhang där den slutliga visionen fastställdes. Resultatet från analyserna och 

undersökningarna sammanställdes för att ingå i projektets slutgiltiga rapport med bilagor 

som presenterar förslaget i form av nya planlösningar för den nya skolverksamheten, en 

övergripande situationsplan samt ett visionsprogram som presenterar förslaget i helhet i 
form av kartor, illustrativa bilder med förklarande text. 

2.3 Ritningsförslag 
Utifrån de befintliga ritningarna över skolbyggnaden togs nya skisser fram på alternativa 

planlösningar med hänsyn till de förutsättningar som fanns. Efter en omfattande 

skissprocess fastställdes de planlösningar som ansågs vara rimligast; med hjälp av 
ritprogrammet Revit 2014 övergick skisserna till färdiga förslagsritningar. 
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3 SKOLBYGGNADENS UTFORMNING 

Litteraturstudien behandlar frågan kring en skolbyggnads utformning med hänsyn till 

tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. 

Studien behandlar dimensionerande rullstolsmått, regler och krav på utformningar av olika 

utrymmen, tekniska aspekter som ljud, ljus, luft samt brand och säkerhet där 

utrymningsvägar är i fokus. 

3.1 Bakgrund 
I Sverige är det nioårig skolplikt som gäller där skolplikten innebär rätt till utbildning från 

sju års ålder. Oberoende av geografisk hemvist, kön, sociala och ekonomiska förhållanden 

ska barn och ungdomar ha tillgång till en likvärdig utbildning enligt den svenska skollagen. 

(Regeringskansliet 2014) Barn och ungdomar har inte bara rätt till att få gå i skolan utan har 

även rätt till en trivsam skolmiljö. Vid utformning av skolor är det speciellt viktigt att tänka 

till gällande god arbetsmiljö; skolan ses som den största arbetsplatsen i Sverige och där ska 
både anställda och elever ha rätt till en god arbetsmiljö (Arbetsmiljöverket 2014). 

Högstadieskolor i Sverige är grundskolor anpassade till elever i årskurs sju till nio med elever 

som omfattar åldrarna 13 till 16 år. För att en högstadieskola ska fungera är det viktigt att 

skolbyggnaden är försedd med de utrymmen som verksamheten är i behov av. Vilka 

utrymmen som krävs beror bland annat på de ämnen som skolan undervisar i; enligt 

Skolverket är det bestämt vilka ämnen elever i årskurs sju till nio ska läsa. En del av ämnena 

är i behov av specialutformade klassrum anpassat till undervisningen; det är därför viktigt 

vid utformningen av respektive lokal att de utformas med hänsyn till specifikt ämne 
(Arbetsmiljöverket 2014). 

Det är viktigt att skolbyggnader är utformade så att de är tillgängliga och användbara för 

personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga samt att de är försedda med 

utrymningsvägar som är synliga och tillgängliga vid nödsituationer (Svensk författarsamling 
SFS 2010:900, 8 kap 1 §). 

3.2 Skolbyggnadens utrymmen och funktioner 

Skolbyggnader består av olika utrymmen och funktioner; olika typer av utrymmen beror helt 

på vilken skolverksamhet bygganden är anpassad för eftersom undervisningsämnena skiljer 

sig mellan årskurserna. Gemensamt för alla skolor utöver klassrum är utrymmen som 

studieytor eller uppehållsytor för eleverna, lärarrum, matsal med tillhörande kök, hygienrum 

där även handikappanpassade hygienrum ska finnas tillgängligt, idrottshall med 

omklädningsrum inklusive duschrum, städutrymmen för städutrustning, administration, 
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aula, bibliotek samt elevhälsa där medicinska, psykologiska, psykosociala och 
socialpedagogiska kompetenser ska finnas tillgängligt (Skolverket 2014). 

3.2.1 Klassrum 

Klassrummen ska vara utformade så att de lämpar sig till den undervisning lokalen är avsedd 

för. Vissa ämnen kräver specialutformade klassrum som bland annat är ämnen som hem- och 

konsumentkunskap där det finns behov av kök, musik som är i behov av en sal med specifika 

ljudisoleringskrav, naturorienterande ämnen som är i behov av labbsalar samt slöjd där 

framför allt träslöjd har specifika krav på grund av maskinutrustningen (Skolverket 2011). 

Övriga klassrum ska vara försedda med arbetsbänkar för elever och lärare, bokhyllor med 

skolmaterial, förvaring för eleverna samt whiteboardtavla för undervisning. Vid inredning av 

arbetsbänkar är det viktigt att sittplatserna till dessa även kan användas av personer med 

nedsatt rörelseförmåga. Sittplatserna ska vara stadiga och försedda med rygg- och armstöd; 

armstöden underlättar för personer att enkelt sätta och resa sig. Alla stolar bör dock inte ha 

armstöd på grund av att dessa kan vara i vägen när personer i rullstol ska förflytta över till en 
stol för att sitta vid ett bord. (Svensson 2008, s. 173) 

Arbetsbänkens utformning för eleverna bör anpassas till en person i rullstol (se Figur 1). Ett 

fritt utrymme som i regel ska användas är framtaget utefter rullstolens generella sitthöjd och 

armstödsutformning. Lämplig höjd på arbetsbänk varierar mellan 0,70 meter och 0,85 meter 

för personer som använder rullstol; kan inte höjden anpassas individuellt är det cirka 0,75 

meter som anses lämpligt för inomhusrullstolar med förutsättningen att utrymmet under blir 

tillräckligt. Det fria utrymmet vid arbetsbänken anpassat för en person i rullstol bör ha en 
minsta bredd på 0,80 meter och minsta djup på 0,60 meter. (Svensson 2008, s. 174) 

 

Figur 1. Lämpliga mått för en person i rullstol vid en arbetsbänk (Svensson 2008, s. 50, 174) 

För att skapa goda förhållanden för eleverna i undervisningslokalerna är ljud, ljus och luft tre 

viktiga aspekter som ska tags hänsyn till vid utformning av klassrum; bra förhållanden 

stimulerar elevernas koncentrations- och minnesförmåga samt underlättar skapande och 
logiskt tänkande (Arbetsmiljöverket 2014), se kapitel 3.4 Tekniska aspekter. 
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3.2.2 Pausutrymmen 

Enligt Arbetsmiljöverket (2014) behöver elever pausutrymmen som är skilda från 

klassrummen; pausutrymmen är studieytor och uppehållsytor där eleverna i en annan miljö 

ska kunna umgås, vila och eventuellt studera på rasterna mellan och innan lektionerna. 

Utrymmen som kan användas som pausutrymmen är bland annat bibliotek, kafeteria, 

datorsalar och skolgård. Även grupprum ger möjlighet till eleverna att studera självständigt 

eller tillsammans diskutera i mindre grupper som är både bra och nyttigt; många elever har 
svårt att koncentrera sig i stora klasser och därför kan mindre grupprum vara till stor hjälp. 

3.2.3 Lärarrum 

Lärarrum är arbetskontor avsedda för lärarna som arbetar på skolan. Dessa utrymmen ska 

vara utformade och inredda med arbetsbänk med tillhörande sittplats samt bokhyllor och 

övriga möbler för förvaring. Lärarrummen kan utformas och inredas med flera arbetsbänkar 

så att ett större antal lärare kan sitta i samma rum och arbeta. Lärarrummen kan även 

utformas som enskilda cellkontor där varje rum endast rymmer plats för en lärare. (Seddigh 

2014) Utformningen på arbetsbänkar och sittplatser gäller som tidigare nämnt i kapitel 3.2.1 

Klassrum. Även lärarrummen ska vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt 
rörelse- och orienteringsförmåga. 

3.2.4 Matsal 

Matsalen ska vara tillgänglig och användbar för personer i rullstol; utrymmet mellan bord 

och stolar ska vara tillräckligt så att personen i fråga kan ta sig fram utan svårigheter. Borden 

ska vara användbara och rymliga så att personer i rullstol kan sitta och äta utan svårigheter. 

Enstaka nivåskillnader och trappsteg bör undvikas för att öka tillgängligheter i lokalen. 

(Svensson 2008, s. 164) 

 

Figur 2 illustrerar hur en rymlig och bekväm plats för en person i rullstol vid ett matbord ska 

utformas; bordslängden bör minst vara på 0,80 meter med ett påslag på 0,40 meter och en 

bordsbredd på 1,20 meter. En matplats för en person utan rullstol räcker minsta måtten 0,60 

meter som bordslängd för varje person samt en bordsbredd på 0,80 meter. (Örnhall 2012, s. 

32) 
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Figur 2. Rekommenderat mått vid matbord för en person i rullstol (Granberg, u.å.) 

Om en person i rullstol sitter vid bordsänden gäller samma krav som tidigare. Personen vid 

denna plats ska ha ett utrymme på minst 1,20 x 1,20 meter runt sig från bordskant det vill 

säga en bordsbredd på 0,80+0,40 meter samt en bordslängd på 1,20 meter (Örnhall 2012, s. 
32). Figur 3 visar ett utrymme som är lite större än minimikravet. 

 
Figur 3. Rekommenderat mått för en person i rullstol vid bordsände (Granberg, u.å.) 

Vid runda bord är det viktigt att se till att personer i rullstol får ett utrymme på 1,20 x 1,20 

meter (se Figur 4). För personer som inte sitter i rullstol minskas måttet på bordsbredden till 
0,75 meter. (Örnhall 2012, s. 32) 

	  

Figur 4. Rekommenderat mått vid matbord för en person i rullstol vid ett runt matbord (Granberg, 
u.å.) 
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För personer med nedsatt rörelseförmåga ska sittplatserna vara stadiga och försedda med 

rygg- och armstöd; armstöden underlättar för personen att sätta och resa sig. Armstöd bör 

dock inte finnas på alla stolar på grund av att de kan vara i vägen när personer ska flytta över 

från rullstol till matsalsstolen. (Svensson 2008, s. 173) 

3.2.5 Hygienutrymmen 

Hygienutrymmen ska vara utformade och utrustade så att även personer med nedsatt 

rörelse- och orienteringsförmåga kan använda dessa rum. Enligt Arbetsmiljöverket (2014) 

anses det rimligt med en toalett för varje påbörjat 15-tal elever där det även ska finnas en 

toalett som är tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- och 
orienteringsförmåga. 

Enligt Boverkets byggregler (BBR20, 3:1453) ska en toalett som är tillgänglig och användbar 

ha de minsta måtten på 2,20 x 2,20 meter (se Figur 5). Hygienutrymmet ska även vara 

utrustad och utformad med lämplig utrustning och inredning, vara försedd med 

säkerhetslarm samt ha kontrastmarkeringar. Med lämplig utrustning och inredning menas 

att papperskorg, handduk av papper, tvål, klädkrok, spegel med mera ska finnas i varje 
hygienutrymme (Arbetsmiljöverket 2014). 

 

Figur 5. Lämpliga mått för en tillgänglig och användbar toalett (Rolén, 2013) 

3.2.6 Dusch- och omklädningsrum 

Dusch- och omklädningsrum ska vara utformade så att personer med nedsatt rörelseförmåga 

ska kunna använda dessa. Det bör finnas möjlighet att klä om och duscha i avskildhet för 
personer som är i speciellt behov av detta. (Svensson 2008, s. 140) 

När det gäller tvättrum och duschar beror antalet på vilken utbildning skolan bedriver. Det 

ska finnas flera duschar i samband med idrott och hälsa så att många elever kan duscha 

samtidigt. Det ska även finnas separata omklädningsrum och duschrum för pojkar och flickor 

om dessa utrymmen kommer användas samtidigt. Ur säkerhetssynpunkt för att undvika 

halkolyckor är det lämpligt att golvet i duschen är strävt eller har en matta som elever inte 
halkar på. (Arbetsmiljöverket 2014) 
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Det ska finnas ett eller flera duschbås som kan användas av personer med nedsatt 

rörelseförmåga; duschbåsen bör minst vara 1,3 meter i bredd där övriga duschbås av normal 

bredd är på 0,90 meter (se Figur 6). Det bör finnas en duschstol eller vägghängd uppfällbar 

duschpall som ska sitta på en ungefärlig höjd på 0,50 meter. Duschbåset bör vara försett med 

en horisontell ledstång som ska löpa utan avbrott längst med hela båsets väggar på en 
lämplig höjd på 0,90 meter över golv. (Svensson 2008, s. 142) 

 

Figur 6. Lämpliga mått i duschbås (Svensson 2008, s.142) 

3.2.7 Städutrymmen 

I skolbyggnader är det viktigt att hålla rent för att minska risken för att snubbla och halka; 

välstädade lokaler är även viktigt för att förebygga och lindra allergiska besvär samt minska 
risken för smittspridning (Arbetsmiljöverket 2014). 

Städutrymmena ska vara utformade med plats för städvagn, städutrustning och 

förbrukningsmaterial. Även eluttag, utslagsvask, golvbrunn, varmt och kallt vatten samt 

laddningsplats för städmaskiner bör finnas i städutrymmet. Städutrymmet ska förses med 

bra belysning och bra ventilation så att städredskap med mera kan torka. För bra 

ergonomiskt arbete bör städutrymmet utformas så att arbete över axelhöjd och under 

knähöjd undviks. (Arbetsmiljöverket 2014) 

3.3 Tillgänglighet i skolbyggnader 
Tillgängligheten i skolbyggnader är viktig; både elever och anställda som har nedsatt rörelse- 

eller orienteringsförmåga ska kunna vistas i byggnaden utan problem. Byggnadens 

korridorer, utrymmen och passager mellan möbler, dörrar samt rörelsestråket mellan 
våningar ska anpassas efter rullstolens mått. 

3.3.1 Dimensionerande mått för rullstol 

Enligt Boverkets författarsamling (BFS 2013:14, BBR20 3:112) ska skolbyggnader vara 

tillgängliga och användbara vilket innebär att personer med nedsatt rörelse- och 

orienteringsförmåga ska kunna vistas i byggnaden på ett enkelt och smidigt sätt. För att en 
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person i rullstol ska kunna röra sig fritt utan hinder är det viktigt att skolbyggnaden är 

utformad efter dessa behov. 

 

En person i rullstol ska kunna ta sig fram i byggnaden på ett enkelt och smidigt sätt och 

därför är det viktigt att dörrar, gångar och utrymmen i klassrum och matsal är tillräckligt 

rymliga så att personen i fråga kommer fram. Skolbyggnadens utformning bör vara anpassad 

efter de minimimått som gäller vid utformning efter dimensionerande rullstolsmått (se Figur 

7). Vilka mått som krävs för att en person som använder rullstol lätt ska kunna förflytta sig 

beror bland annat på rullstolens utformning och mått, användarens förutsättningar att 

manövrera samt vilka rörelsemönster personen använder som exempelvis kan vara att 

personen backar i samband med vändning. (Svensson 2008, s. 37-38) Rekommenderande 

mått för en manuell inomhusrullstol är 0,70 x 1,20 meter och för en eldriven utomhusrullstol 

gäller måtten 0,70 x 1,30 meter (Svensson 2008, s. 40, 43). 

 

 
Figur 7. Mått på manuell inomhusrullstol och eldriven utomhusrullstol (Granberg, u.å.) 

Enligt BBR20 (BFS 2013:14, 3:113) innebär dimensionerande mått för rullstol det minsta 

tillåtna mått för en mindre utomhusrullstol och inomhusrullstol. Vid bedömning av 

tillgänglighet och användbarhet är ett lämpligt vändmått för en inomhusrullstol en cirkel 

med en diameter på 1,30 meter och för en mindre utomhusrullstol gäller diametern 1,50 

meter (se Figur 8). 

 

 
Figur 8. Svängradier för manuell inomhusrullstol och eldriven utomhusrullstol (Granberg, u.å.) 

3.3.2 Entré- och kommunikationsutrymmen 

Enligt BBR20 (BFS 2013:14, 3:142) ska entré- och kommunikationsutrymmen vara 

utformade så att de är tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller 

orienteringsförmåga. Det ska finnas tillräckligt manöverutrymme för en rullstol vid entré- 
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och kommunikationsutrymmen så att rullstolsbundna personer lätt kan förflytta sig utan 

hjälp. Nivåskillnader vid dessa utrymmen ska undvikas i så stor utsträckning som möjligt; 

om det inte går att undvika nivåskillnader ska skillnaden utjämnas med ramp, hiss eller 

annan lyftanordning och trappa. Ett kommunikationsutrymme bör minst ha en fri bredd på 

1,30 meter som dock inte gäller för trappor. 

 

När det gäller utformning av dörrar och portar ska dessa medge passage med rullstol samt att 

tillräckligt utrymme gör det möjligt att öppna och stänga dörren eller porten från rullstolen. 

Dörrar och portar ska utformas så att dessa är tillgängliga och användbara för personer med 

nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga; dessa personer ska lätt kunna öppna dörrar och 

portar där handtag, manöverdon och lås är placerade och utformade efter deras förmåga. 

Figur 9 illustrerar att placering av manöverdon bör sitta med centrum 0,80 meter från golv 

eller mark och minst 0,70 meter från hörn eller dörrbladets framkant i det ogynnsammaste 

läget. (BFS 2013:14, BBR20 3:143) 

 

 

Figur 9. Placering av manöverdon för dörröppnare (BBR20 figur 3:143) 

Kravet för minsta passagemått vid uppställd dörr i 90 grader är 0,80 meter (se Figur 10); 

detta gäller för entrédörrar, hissdörrar, korridorsdörrar placerade vinkelrätt mot korridorens 

längdriktning, dörrar till samlingslokaler samt dörrar till hygienrum. I utrymmen där 

personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga kan tänkas vistas ska det finnas 

möjlighet till manöverutrymme framför och bredvid dörr för samtliga dörrar från trapphus 

och alla invändiga dörrar; det ska vara enkelt att öppna och stänga dörrar från rullstol. (BFS 
2013:14, BBR20 3:143) 

 

Figur 10. Minsta tillåtna passagemått för dörrar med hänsyn till personer i rullstol (Rolén, 2013) 

Kommunikationsutrymmen i skolor är passager i form av korridorer. Passagemått för en 

gående kräver minst 0,7 meter och för en person i en liten inomhusrullstol är kravet på minst 
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0,8 meter; även städvagn eller städmaskin kräver ett minsta passagemått på 0,8 meter 
(Arbetsmiljöverket 2014). 

Enligt Arbetsmiljöverkets författarsamling gällande arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2, 

53 §) rekommenderas en minsta passagebredd på 1,20 meter vid möte mellan två gående. 

Kravet på passagebredder är i princip samma för inomhusrullstolar som för 

utomhusrullstolar men skillnader förekommer. Som Figur 11 illustrerar möjliggörs en 

passage mellan gående och person i rullstol om passagebredden minst är 1,40 meter. 
(Svensson 2008, s. 41). 

 

Figur 11. Minsta tillåtna passagebredder vid möte mellan person i rullstol och gående (Svensson 2008, 
s. 40) 

Figur 12 visar mötet mellan två personer i inomhusrullstol respektive utomhusrullstol. Vid 

möte mellan två personer i inomhusrullstolar gäller en minsta passagebredd på 1,60 meter; 

minsta passagebredden för möte mellan två personer i utomhusrullstolar bör däremot vara 
1,80 meter (Svensson 2008, s. 41, 45). 

 

Figur 12. Minsta tillåtna passagebredder vid möte mellan två personer i rullstol (Svensson 2008, s. 41) 

3.3.3 Hissar och andra lyftanordningar 

I en skolbyggnad med mer än en våning ska hiss eller andra lyftanordningar finnas tillgänglig 

och användbar där minst en av dem ska rymma en person som använder rullstol med en 

medhjälpare. Hissar eller lyftanordningar ska utformas så att de självständigt kan användas 

av personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga; dessa ska även utformas så att 

personerna kan uppmärksammas när hisskorgen stannat för av- och påstigning. (BFS 
2013:14, BBR20 3:144) 
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3.3.4 Ramp 

Enligt BBR20 (BFS 2013:14 3:1422) ska ramper utformas så att personer med nedsatt 

rörelse- och orienteringsförmåga säkert kan förflytta sig. För att minimera risken att någon 

välter får en ramp högst luta 1:12 men för att utforma en säkrare ramp rekommenderas den 

till att inte luta mer än 1:20. En ramp bör utformas med en höjdskillnad på högst 0,5 meter 

mellan vilplanen samt en total höjdskillnad på 1,0 meter. Vilplanen ska minst vara 2,0 meter 

långa så att det finns bra med plats för rullstolen. En ramp ska även vara fri från hinder och 
minst ha en fri bredd på 1,30 meter. 

3.3.5 Trappa/trapphus 

Trappor bör utformas så att personer kan förflytta sig säkert; vid säker utformning av trappor 

bör hänsyn tags till trappans längd och lutning samt måttförhållande mellan höjd och 

stegdjup på trappstegen. Enskilda trappsteg bör vara så jämna som möjligt för att minska 

risken för snubblig samt utformas i ett material som minskar halkrisken. För att öka 

säkerheten i trappor bör även trappstegen i trappans början och slut markeras med en tydlig 
kontrasterande markering (se Figur 13). (BBR19, 8:232) 

 
Figur 13. Kontrasterande markering i trappans början och slut (BBR19 figur 8:232) 

Balansstöd i form av ledstänger ska finnas i trappor och ramper som bör placeras på båda 

sidor; ramper och trappor som är lägre än tre trappsteg bör minst ha en ledstång. Placering 

av ledstänger bör vara på 0,90 meters höjd och dessa ska löpa förbi rampens eller trappans 

början och slut med minst 0,30 meter. (BBR19, 8:2322) 

3.4 Tekniska aspekter 
Ljud, ljus och luft är tre viktiga tyngdpunkter i undervisningslokaler för att skapa goda 

förhållanden för eleverna; bra förhållanden stimulerar elevernas koncentrations- och 

minnesförmåga samt underlättar skapande och logiskt tänkande. Även brand och säkerhet är 

en viktig aspekt att ta hänsyn till; skolbyggnaden måste vara försedd med utrymningsvägar 
som är synliga och tillgängliga vid nödsituationer. (Arbetsmiljöverket 2014) 
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3.4.1 Ljud 

Enligt BBR20 (BFS 2013:14, 7:1) ska bland annat undervisningssalar i skolor utformas så att 

störande ljuds uppkomst och spridning begränsas; detta gör att olägenheter för de anställda 
och elevernas hälsa undviks. 

Skolbyggnader ska därmed vara utformade och inredda med hänsyn till dess ändamål, 

ljudegenskaper och förekommande bullerkällor. För att lyckas reducera bullerexponeringen i 

så stor grad som möjligt måste skolbyggnadens utformning planeras, disponeras och isoleras 

mot omgivningen. Om stor noggrannhet ägnas åt den akustiska planeringen och att 

eventuella bullerkällor uppmärksammas i ett tidigt skede i planeringsprocessen kan riskerna 
minimeras när det gäller hörselskadliga och störande ljud. (AFS 2009:2, 32 §) 

Oftast utgör buller en stor belastning i arbetsmiljön som kan medföra en rad negativa 

konsekvenser; det har visats att läsförståelse, läskunnighet och språkförståelse försämras hos 

barn som utsätts för bullerstörningar under skolundervisningen. Det är även viktigt att tänka 

på att bullerstörningar bidrar till ökad risk för negativ påverkan hos personer som är 
känsligare som exempelvis hörselskadade. (AFS 2009:2, s. 30-31) 

Det är även viktigt att tänka på att den mänskliga rösten kan vara en bullerkälla och inte bara 

maskinell utrustning; lokalerna måste därmed utformas med hänsyn till elevernas ljudnivå. 

För undervisning i öppna planlösningar är risken stor för störningar och är därmed endast 

lämpliga om det går att säkerställa att lokalens utformning är till fördel för undervisningen 

som ska bedrivas. I slutna undervisningslokaler har rumsakustiken en viktig betydelse för 

hur lokalen fungerar. Dessa lokaler är avsedda för talad kommunikation och därför är det 

viktigt att lokalen har en lämplig efterklangstid samt att den är utformad så att tal lätt kan 

uppfattas. För att uppnå bra taluppfattbarhet är det viktigt att det är en låg nivå på 

bakgrundsbullret. I skolor bör det finnas möjlighet till ostörd miljö för samtal eller liknande 

och därmed ska pausutrymmen utformas och inredas så att störande ljud minimeras. (AFS 
2009:2, 32 §) 

3.4.2 Ljus 

Enligt BBR19 (BFS 2011:6, 6:21) ska utformningen av byggnader göra det möjligt att uppnå 

tillfredsställande ljusförhållande utan att skaderisker och olägenheter för människors hälsa 

uppstår. Tillfredsställande ljusförhållanden menas att rätt belysningsstyrka och 

luminansfördelning förekommer vilket innebär att tillräcklig ljusstyrka och rätt ljushet 

(luminans) uppnås samt att inga störande bländningar eller störande reflexer uppkommer. 

 

För att skapa en god arbetsmiljö i skolan för både anställda och elever bör rikligt 

dagsljusinsläpp och god utblick eftersträvas. För hälsotillståndet är dagsljus en positiv källa 

därför att det bidrar till fysiologiskt nödvändig stimulans för människors orientering i tid och 

rum, dygns- och årsrytmer samt naturlig uppfattning av rummets och föremålens skiftningar 
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i färg och form. För att skapa ett tillfredsställande dagsljusinsläpp ska fönsterarean uppgå till 

cirka 10 procent av golvarean för lokaler med ett rumsdjup mindre än sex till åtta meter. 

(ASF 2009:2, 9 §) 

 

Fönster är inte bara en källa för dagsljus utan de ger också möjlighet till utblick. Med 

utblicksfönster skapas kontakt med omgivningen i syfte att minska känslan av instängdhet, 

omväxling för att motverka tröttande enformighet, ge information för orientering samt 

upplevelse av väder och årstid. Utrymmen som normalt innebär kort vistelsetid som bland 

annat omklädningsrum, toalettrum, tvätt- och duschrum är behovet till dagsljus och utblick 

av mindre betydelse och kan därmed utelämnas. (ASF 2009:2, 9 §) 

 

Enbart dagsljus är ingen tillräcklig källa eftersom ljuset varierar med årstid, väderlek och tid 

på dygnet. För att ljusbehovet i en skola ska tillfredsställas bör dagsljus och artificiell 

belysning kombineras; belysningsanläggningar dimensioneras utan hänsyn till dagsljus. 

Ljusinfallet i byggnaden samt belysningsanläggningarnas ljusstyrka är två viktiga aspekter att 

ta hänsyn till eftersom risken för olycksfall ökar vid felaktigt ljusinfall, otillräcklig eller alltför 

stark belysning, reflexer och skuggbilder; de olika fallen kan ge upphov till bland annat 

ögonbesvär och belastningsskador för eleverna och de anställda som blir utsatta. (ASF 
2009:2, 10 §) 

Det är inte enbart i klassrum, vid lärarplatser och övriga arbetsplatser i skolbyggnaden som 

är i behov av tillfredsställande ljusförhållanden utan även de utrymmen och områden som 

personer vistas på under dagen eller vid dagens början eller slut såsom trapphus, gångar och 

korridorer. Belysningsbehovet på tillfälliga arbetsplatser måste även beaktas så att 
underhålls- och städpersonal får en god arbetsmiljö. (ASF 2009:2, 10 §) 

En god arbetsbelysning har som huvuduppgift att tillgodose arbetsuppgiftens ljusbehov. I 

klassrum används allmänbelysning som är utformad att ge en skaplig jämn fördelad 

belysning. Allmänbelysning säkerställer dock inte alltid att enskild arbetsplats får rätt och 

tillräcklig belysning. För att åtgärda detta utformas allmänbelysningen så att den främst 

orienteras till de enskilda arbetsplatserna; genom speciellt riktade och fördelade armaturer 

anpassas allmänbelysningen till arbetsplatsernas ljusbehov med avseende på 
belysningsstyrka, ljusfördelning samt ljusriktning. (ASF 2009:2, 10 §) 

3.4.3 Luft 

Luften i skolbyggnaden har en minst lika stor betydelse som ljudet och ljuset. I skolor är dålig 

ventilation ett vanligt problem som uppkommer. Oftast beror dålig luft på att det är för varmt 

eller att lokalen har ett för dåligt ombyte av luft. I varje undervisningslokal är ventilationen 

anpassad efter ett antal personer; om antalet personer överskrider blir oftast koldioxidhalten 
för hög vilket bidrar till dålig luft. (Arbetsmiljöverket 2014, s. 10) 
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För att skapa goda förutsättningar för god luftkvalitet i rum där elever och anställda vistas 

mer än tillfälligt måste skolbyggnader och dess installationer utformas för att tillämpa dessa 

krav. Inneluften måste vara av god kvalitet och får inte innehålla föroreningar i en 

koncentration som kan förorsaka negativa hälsoeffekter eller besvärande lukt. (BBR19, 6:21) 

 

Skolbyggnader ska ha ett ventilationssystem som är utformat så att nödvändigt uteluftsflöde 

kan tillföras till byggnaden. Ventilationssystemet ska också kunna föra bort hälsofarliga 

ämnen, besvärande lukt, utsöndringsprodukter från personer och byggmaterial samt fukt. 

(BBR19, 6:25) 

 

I skolbyggnader är personer den huvudsakliga föroreningskällan; vanligtvis dimensioneras 

ventilationsbehovet efter bortförandet av lukter som mestadels är luktkällor som parfymer, 

kroppslukt, byggmaterial, möbler och andra inredningsdetaljer (Arbetsmiljöverket 2014). I 

lokaler där personer som vistas mer än tillfälligt rekommenderas ett minsta luftflöde sju liter 

per sekund och person (l/s och person) vid stillasittande arbete. Även ett påslag på 0,35 liter 

per sekund och kvadratmeter golvarea (l/s och m2 golvarea) tillråds på grund av att 
föroreningar från andra källor än personer förekommer. (ASF 2009:2, 17 §) 

3.4.4 Brand och säkerhet 

Utrymning är ytterligare en viktig del att ta hänsyn till vid utformning av skolor. Både lärare 

och elever måste känna till utrymningsrutinerna vid utrymningslarm; denna kunskap fås 

bäst genom regelbundna utrymningsövningar. Det ska i regel finnas minst två stycken 

utrymningsvägar som måste hållas olåsta och fria från hinder samt markerade med tydlig 

skyltning. Vid nödsituationer ska även personer med funktionsnedsättning lätt kunna ta sig 

ut eller förflytta sig till en säker plats och vid denna plats vänta på hjälp. (Arbetsmiljöverket 
2014) 

Det är viktigt att fördelning, kapacitet och antalet utrymningsvägar är anpassade till 

skolbyggnadens storlek, utrustning och efter det största antal människor byggnaden är 

avsedd för (ASF 2009:2, 75 §). För en säker utrymning ska utrymningsvägar med belysning 

ha en nödbelysning som lyser upp tillräckligt vid strömavbrott. Skolbyggnader ska ha 

markeringar och andra vägledande markeringar för utrymning där vägledande markeringar 
ska vara belysta eller genomlysta om det behövs. (ASF 2009:2, 79 §) 

I skolbyggnader ska utrymningslarm installeras eftersom detta är en förutsättning för 

brandskyddets utformning. I vissa lokaler i skolbyggnaden såsom musiksal är ljudisoleringen 

av högre klass och därför måste hörbarheten av utrymningslarm även nås till dessa delar av 
byggnaden. (BBR20, 5:2512)  
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4 DEN AKTUELLA STUDIEN 

Den aktuella studien bygger på en nulägesbeskrivning som ger en grundlig beskrivning av 
området och det aktuella objektet i dagsläget där förutsättningar och möjligheter definieras. 

4.1 Nulägesbeskrivning 
Figur 14 visar stadsdelen Vallby med främsta fokus på Wenströmska skolan och dess 

närliggande område. Detta flygfoto ska underlätta förståelsen för kommande analyser samt 
skapa en uppfattning om vilka ytor och storlekar det handlar om. 

 

Figur 14. Flygfoto över Vallby och Wenströmska skolan (Eniro 2014) 

Arbetet behandlar hela byggnaden som är markerad på kartan i Figur 15; som figuren visar 
består skolan av flera byggnader och omfattar en stor yta. 

	  

Figur 15. Karta med det aktuella objektet markerat (Eniro 2014) 
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4.1.1 Områdesbeskrivning 

I Figur 16 visas hela Vallbyområdet som har studerats vid framtagandet av stadsdelens behov 

där även Brottberga, Hagaberg, Råby och Pettersberg har tagits med i studien, se kapitel 5.1 

Behovsstudie. Vallby är beläget cirka tre kilometer nordväst från Västerås City. Området 

delas av med en tydlig markör av motorvägen E18 som sträcker sig längst med hela södra 

sidan från Vallbymotet till Bäckbymotet. Öster om Vallby finns en stor golfbana belägen. 

Vallby Centrum präglas av ett punkthus med cirka 14 våningar; bebyggelsen i övrigt är i 

största del av flerbostadshus i form av lamellhus i tre till fyra våningar. I norra Vallby är 

bebyggelsen uppdelat med ett område av kedjehus och ett område av friliggande villor. 

Områdena Brottberga och Hagaberg består även här till största del av friliggande villor. 

Väster om området är Erikslund belägen som är Västerås stora shoppingcenter. Söder om 

motorvägen E18 ligger stadsdelarna Råby och Pettersberg som är av likartad storlek som 

Vallby. Figur 16 ska visa en illustrativ bild av bebyggelsen i Vallbyområdet inklusive 

Hagaberg och Brottberga; tätheten varierar omgående bland bebyggelsetyperna se Figur 14 
för tydligare uppfattning. 

 

Figur 16. Karta över hela Vallbyområdet som ska studeras (Eniro 2014) 
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4.1.2 Vägar och kommunala förbindelser 

I Västerås Översiktsplan 2026 står det om att planera för social hållbarhet där planeringen 

ska erbjuda bra möjligheter för människor att förflytta sig till fots, med cykel, buss och bil 

(Västerås stad 2012, s. 13-14). Figur 17 redovisar de befintliga gång- och cykelbanor som finns 

tillgängliga i dagsläget, se de blåmarkerade linjerna. Vad som går att tyda är att gång- och 

cykelbanorna finns i god utsträckning men det finns även möjligheter att kunna utveckla 
dessa vägar för att öka framkomligheten till den nya tänkta samlingspunkten. 

 

Figur 17. Gång- och cykelbanor (Eniro 2014) 

I Översiktsplanen 2026 står det även om ekologisk hållbarhet eftersom staden vill satsa på 

förtätning, funktionsblandning och närhet till service och därför ska förutsättningarna för 

gång-, cykel – och kollektivtrafik förbättras för att på sådant sätt minska utsläppen av 

växthusgaser (Västerås stad 2012, s. 72). I Figur 18 markeras den befintliga byggnaden av en 

röd cirkel och det går att tyda förhållandet mellan dagens kollektivtrafik och byggnaden; den 

närmsta busshållplatsen ligger vid Vallbyleden. Här syns en tydlig möjlighet för utvecklig av 

kollektivtrafiken; en koppling mellan området på västra sidan av skogspartiet, Vedboskogen, 

och byggnaden kan göras för att återigen öka och underlätta framkomligheten till denna 

punkt. 

 

Figur 18. Busstrafiken i Vallbyområdet (Västmanlands lokaltrafik 2013) 
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4.1.3 Tomtbeskrivning 

Byggnaden är belägen vid stora grönområden där skog finns både på väster och öster sida om 

skolbyggnaden. Vedboskogen som är belägen på västra sidan av byggnaden är enligt 

grönstrukturplanen för Västerås tätort markerad som värdefullt grönområde och måste 

därför bevaras till stor del (Västerås stad 2004, s. 14). I anslutning till skolbyggnaden finns 

det tennisbanor samt Wenströmska IP som är en stor idrottsplats som går att tyda i Figur 19. 

Det finns även ett koloniområde belägen i närheten av skolbyggnaden och idrottsområdet. En 

stor parkeringsplats finns tillgänglig på östra sidan av idrottsplatsen som används flitigt av 
olika besökare. 

 

Figur 19. Tomtbeskrivning (Eniro 2014) 
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4.1.4 Objektsbeskrivning 

Ett platsbesök gjordes i ett tidigt skede i arbetet för att skapa en egen uppfattning av 

skolbyggnaden. Byggnaden är som tidigare nämnt på cirka 35 000 kvadratmeter och är byggt 

i suterräng. Skolbyggnaden består av A-byggnaden som är den främre delen mot söder som 

är uppbyggt med tre plan där ett källarplan ingår och räknas som plan 1; i A-byggnaden är 

entrén, matsal inklusive kök beläget samt ingången till aulan som är via källarplanet och 
ingången idrottshallen som är via källarplanet och entréplanet. 

Mittendelen är uppbyggt som en lång korridor i tre plan där första planet är källarplan som 

innehåller all media och alla dragningar och är därför en viktig del som måste bevaras. Från 
mittendelen kopplas de rektangulära enplansbyggnaderna ihop. 

Invändigt är de flesta klassrum placerade inåt i byggnaden med korridorer längst med 

ytterväggarna vilket är orsaken till högt uppsatta fönster. Planlösningen består av många 

korridorer som skapar en labyrintliknande känsla. Invändigt är byggnadens ytskikt ganska 

slitna och därför är en renovering att rekommendera. Luftkvaliteten är inte av den bästa; det 

luktar instängt vilket kan beror på att för många personer vistas i byggnaden eller att 
ventilationssystemet kräver en underhållning. 

Planutformning och fasader 

Situationsplanen enligt Figur 20 redovisar hela byggnaden där A-byggnaden är markerad; 

arbetet behandlar främst denna del av byggnaden där nya planlösningar för de tre olika 

planen har tagits fram. De övriga enplansbyggnaderna behandlas övergripande i en 
situationsplan där olika möjligheter för området redovisas. 

 

Figur 20. Situationsplan (Stadsbyggnadskontoret Västerås 1983) 
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Plan 1 som är källarplanet i A-byggnaden visar bland annat ingångarna till aulan och 
idrottshallen (se Figur 21). 

 

Figur 21. Planritning över A-byggnaden, källarplan (Stadsbyggnadskontoret Västerås 1983) 

 

Plan 2 är entréplanet för A-byggnaden och även här finns en ingång till idrottshallen. På 
detta plan är matsal med tillhörande kök beläget (se Figur 22). 

 

Figur 22. Planlösning över A-byggnaden, entréplan (Stadsbyggnadskontoret Västerås 1983) 
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Plan 3 för A-byggnaden består i största del av klassrum och lärarrum där lärarrummen nås 

via slutna lärarkorridorer. Som ritningen visar är korridorer placerade mellan ytterväggarna 

och klassrummen (se Figur 23). Passager till enplansbyggnaderna nås via mittendelen på 
detta plan. 

 

Figur 23. Planlösning över A-byggnaden, plan 3 (Stadsbyggnadskontoret Västerås 1983)  



27 

 

 

 

  

Figur 24. Fasad mot söder, huvudentrén Foto: Caroline Ekoutsidou 

Figur 26. Fasad mot söder, aula Foto: Caroline 
Ekoutsidou 

Figur 25. Fasad mot söder Foto: Caroline Ekoutsidou 

Figur 27. Fasad mot öster Foto: Caroline Ekoutsidou Figur 28. Fasad mot norr Foto: Caroline Ekoutsidou 
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5 RESULTAT 

Resultatet för arbetet består av en behovsstudie, SWOT-analyser samt skisser på den nya 

gestaltningen utifrån framtagna förutsättningar. Det slutgiltiga förslaget för Wenströmska 
skolan sammanställs och redovisas i ett visionsprogram, se Bilaga B. 

5.1 Behovsstudie 
På grund av skolbyggnadens stora yta är den främsta lösningen att bryta ned byggnaden till 

olika delar för olika typer av funktioner istället för att satsa på en enda verksamhet som 

gymnasieverksamheten i dagsläget. Det finns många olika möjligheter för byggnaden att 

utvecklas till något bra som kan gynna stadsdelen; den viktigaste utgångspunkten vid val av 

nya funktioner är stadsdelens behov. För att skapa en hållbar och livskraftig stadsdelsmiljö 

behövs en funktionsblandad stadsdel som innebär olika mötespunkter för flera olika 

målgrupper (Engberg & Nordberg 2013, s. 26); detta kan därmed bli en naturlig 
samlingsplats för de bosatta i stadsdelen och även för bosatta i närliggande områden. 

För att lyckas skapa en samlingsplats för social integration och livskraft mellan olika 

målgrupper måste de bosatta ha en central placering vid framtagande av förslag för 

Wenströmska skolan (Engberg & Nordberg 2013, s. 6, 11). Stadsdelsborna sammankopplas 

och förenas genom gemensamma intressen såsom idrott, kultur, föreningar av olika slag, 

kvällskurser, restaurang och mat, möjligheter för företag i form av kontorsytor, olika typer av 

boenden med mera. Behovsstudien har genomförts utifrån olika tänkbara funktioner som 
sedan har analyserats i dess sammanhang. 

5.1.1 Högstadieskola 

Ur ekonomisk synpunkt blir det lönsamt att utnyttja den utrustning som redan finns 

tillgänglig i byggnaden och därför är en av funktionerna redan bestämd; en ny 

skolverksamhet ska byggas upp i en del av bygganden. Vid val av att en skolverksamhet ska 

hållas i byggnaden beror inte bara på att utrustning och system redan finns för att bedriva en 

skola utan det beror även på stadsvisionerna som redovisas i Västerås Översiktsplan 2026. 

Enligt översiktsplanen växer Västerås som stad vilket innebär en befolkningsökning och 

därmed ny bostadsbebyggelse (Västerås stad 2012, s. 8). Vallbyområdet inte är så bebyggt i 

dagsläget och är därför ett område som kan tänkas expanderas med fler bostäder vilket 
innebär att behovet av en ny skola kommer växa fram ännu mer. 

En skolverksamhet i form av gymnasium fungerade inte i området och därför har behovet av 

en högstadieskola i en eventuell kombination med låg- och mellanstadiet istället studerats. 

För att ta reda på om behovet finns har befintliga grundskolor och grundsärskolor studerats i 

området och närliggande områden. I detta fall studerades inte bara Vallby, Hagaberg och 
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Brottberga utan även stadsdelarna Råby och Pettersberg som ligger söder om motorvägen 

E18. Tabell 1 redovisar vilket område respektive grundskola är belägen, vilken typ av 

skolverksamhet som bedrivs samt avståndet mellan respektive skola och Wenströmska 

skolan; inga grundsärskolor fanns belägna i de områden som studerades. Av denna 
undersökning framgår ett tydligt behov av en grundskola med årskurserna sex till nio. 

Tabell 1. Sammanställning av grundskolor i närliggande områden (Västerås stad 2014)	  

Område Namn Typ av skolverksamhet Avstånd 

Vallby Norra Vallbyskolan Förskola, år 1-5 Ca 1.4 km 

Vallby Pilträdsskolan Förskola, år 1-9 Ca 0,9 km 

Vallby Vallbyskolan Förskola, år 1-5, fritidshem Ca 2,0 km 

Hagaberg Hagabergsskolan Förskola, år 1-5 Ca 4,6 km 

Brottberga  - - - 

Råby Fredriksbergsskolan Förskola, år 1-5 Ca 3,4 km 

Råby Råby öppna förskola Förskola Ca 2,9 km 

Råby Mälarstrandskolan år 8-9 Ca 3,5 km 

Pettersberg S:t Ilians skola År 6-9 Ca 2,3 km 

Pettersberg Trollbacksskolan Förskola, år 1-5 Ca 2,3 km 

 

5.1.2 Rörelse och fysiskt hälsosamma aktiviteter 

Stadsvisionen för Västerås stad är även att planera med människan i centrum vilket bland 

annat innebär att planera för att öka fysiska aktiviteter (Västerås stad 2012, s. 13). Överallt i 

Västerås finns det många olika väletablerade gym där framför allt Västerås City har ett stort 

utbud. I Vallbyområdet är det dock en brist på dessa gym där det närmsta är Friskis och 
Svettis på Rocklunda som ligger cirka fyra kilometer från Vallby Centrum. 

Skolbyggnadens idrottshall består utöver själva hallen av en extra del som bland annat 

innehåller en längdhoppsgrop. Idrottshallen har i dagsläget en yta på cirka 54x24 meter och 

för en grundskola räcker det med en idrottshall på högst 42x22 meter (Falkenberg 2014). 

Hela idrottshallens yta behövs inte för en den nya skolan och därför skulle en del kunna 

byggas om till ett gym på två plan. I denna lokal har något av de mer väletablerade gymmen 

möjlighet att flytta in och därmed öka sitt utbud i staden; gymmet ska avse en funktion för 

allmänheten. Att bygga in ett gym på denna plats är till fördel eftersom idrottsplatsen 

Wenströmska IP ligger i närheten samt att det finns motionsspår i Vedboskogen; detta 
kommer främja rörelse och fysiskt hälsosamma aktiviteter vilket staden strävar efter. 
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5.1.3 Restaurang och mat 

I dagsläget har Wenströmska skolan en öppen restaurang för allmänheten där elever som går 

hotell- och restaurangprogrammet på Tranellska gymnasiet lagar den mat som serveras. 

Färdigt kök med tillhörande utrustning som bland annat kylar, frysar och ugnar finns 

tillgängligt i byggnaden och ett smart val kan vara att behålla all utrustning och fortsätta med 

att ha en öppen restaurang. Inga nya investeringar på redskap och utrustning behövs göras 

och en plats för denna verksamhet är redan avsedd för detta ändamål. Restaurangen kommer 
skapa en naturlig samlingsplats för de bosatta i stadsdelen och närliggande områden. 

5.1.4 Boenden av olika slag 

I Översiktsplanen 2026 står det om en expandering och att bygga staden inåt vilket innebär 

att marken inom staden ska utnyttjas effektivare så att natur- och jordbruksmark bevaras. 

För att lyckas åstadkomma detta finns flera olika sätt som exempelvis innebär tillbyggnader, 

påbyggnader eller rivning och nybyggnad med tätare eller högre bebyggelse. (Västerås stad 
2012, s. 28-29) 

Delar av byggnaden skulle kunna rivas för att skapa tillgänglig plats på tomten för att bygga 

upp nya bostadshus av olika slag. För att effektivare utnyttja marken kan en satsning på 

punkthus göras så att bostäderna istället byggs i vertikalled. Stora tomma ytor finns 

tillgängligt på och omkring tomten som går att bygga på om så önskas. Även en bit av 
skogspartiet kan bebyggas; viktigt att tänka på är att stora delar av skogen måste bevaras. 

Servicehus med 57 stycken lägenheter finns belägen vid Vallby Centrum (Västerås stad 2013) 

likaså studentlägenheter där 67 stycken lägenheter i varierande storlekar ämnade för 

gymnasie- och högskolestudenter (Bostad Västerås 2014) finns tillgängligt. Dessa typer av 

bostäder är kanske inte att prioritera för tillfället istället kan en satsning på hyreslägenheter 
eller bostadsrätter samt specialboenden göras. 

5.1.5 Kulturlokal/föreningar 

En av riktlinjerna i Översiktsplanen 2026 är att skapa attraktiva mötesplatser för gemenskap 

och kultur (Västerås stad 2012, s. 35). Vallby är en mångkulturell stadsdel med människor 

från olika länder med olika religioner och kulturer; istället för att separera olika föreningar 

till enskilda punkter i stadsdelen kan denna byggnad utnyttjas som en gemensam punkt med 

lokaler för de olika föreningarna där alla är samlade på samma ställe. Genom integration och 

kultur förs människorna samman genom denna gemensamma punkt och på så sätt kan det 
sociala värdet höjas. 

För att på bästa sätt utnyttja byggnaden kan kvällsaktiviteter bedrivas i form av fysiska 

aktiviteter i idrottshallen för olika idrottsföreningar, aulan kan användas till att hålla dans- 
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och teaterkurser, olika typer av kvällskurser som exempelvis språkkurser, konst och hantverk 
med mera kan hållas i övriga lämpliga lokaler i byggnaden. 

5.1.6 Kontor för olika verksamheter och mindre företag 

Byggnaden har många och stora ytor att använda där en del kan utnyttjas som kontor för 

olika verksamheter och mindre företag. Detta skapar möjligheter för de människor som bor i 

stadsdelen och även för utomstående som söker bra lokaler för sina verksamheter. Plats och 
utrymme finns tillgängligt. 
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5.2 SWOT-analys 
Utifrån en SWOT-analys som är en nulägesanalys har både skolbyggnadens och 

omkringliggande områden analyserats där dess styrkor (Strengths), svagheter (Weaknesses), 

möjligheter (Opportunities) och hot (Threats) tagits fram. Denna analys skapar en överblick 
över nuläget och förståelse för möjliga och nödvändiga förändringar. 

5.2.1 Nulägesanalys över skolbyggnaden 

Denna analys lyfter fram skolbyggnadens starka och utvecklingsbara delar som ligger till 
grund för det slutgiltiga förslaget (se Tabell 2). 

Tabell 2. SWOT-analys, skolbyggnaden 

S1.1: Byggnaden har ett geografiskt 

intressant läge i förhållande till omgivande 

stadsdelar 

 

S1.2: Byggnaden kan enkelt anpassas för 

andra behov 

 

S1.3: För skoländamål finns redan krävande 

erforderliga utrustningar, funktioner och 

tekniska installationer 

 

S1.4: En ny kommunal skolverksamhet kan 

relativt enkelt anpassas och inrymmas till A-

byggnaden 

 

W1.1: Byggnaden är statisk och saknar 

dynamik 

 

W1.2: Byggnadens storlek och nuvarande 

förhållande till omgivningen 

 

W1.3: Byggnadens upplägg och layout 

vänder sig inåt 

 

W1.4: Byggnaden upplevs som en institution 

i negativ bemärkelse 

 

W1.5: Befintliga konstruktioner kan komma 

att bli ett hinder vid ombyggnad 

 

W1.6: Opersonlig 

O1.1: Byggnaden har potential att utvecklas 

till en samlingsplats för social integration och 

livskraft 

 

O1.2: Byggnadens volym ger möjlighet till 

nya funktioner och behov som omgivande 

stadsdelar saknar 

 

O1.3: En förändring av byggnaden och dess 

närliggande område kan leda till nya 

mötespunkter som kan främja utbyte och 

mångfald både socialt och kulturellt 

T1.1: På grund av projektets komplexitet kan 

beslutsgången bli omfattande och 

tidsutdragen 

 

T1.2: Ekonomisk investeringsrisk 

 

T1.3: Att byggnaden blir oanvänd 
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5.2.2 Nulägesanalys över omkringliggande område vid skolbyggnaden 

Det är även nödvändigt med en nulägesanalys över det omkringliggande området vid 

skolbyggnaden eftersom byggnaden är beroende av området. Nulägesanalysen redovisar 

situationen i dagsläget och lyfter fram områdets styrkor, svagheter, möjligheter och hot som 

finns vilket också ligger till grund för det slutgiltiga förslaget (se Tabell 3). 

Tabell 3. SWOT-analys över det omkringliggande området 

S2.1: Omgivande grönområden bevaras och 

kan bidra till social hållbarhet vid utveckling 

av området 

 

S2.2: Wenströmska IP ger möjlighet till 

fysiska hälsoaktiviteter och föreningsliv 

 

S2.3: Omkringliggande områden består av 

blandad bebyggelse och kultur 

W2.1: Det finns en stor del odefinierade ytor 

utan funktion 

 

W2.2: I dagsläget skapar 

högspänningsledningarna ett hinder för att 

koppla samman stadsområdena norr om med 

bebyggelse 

 

W2.3: Otrygga utomhusmiljöer 

 

W2.4: Miljön från E18 

O2.1: Bygga staden inåt, området har stor 

potential att utvecklas och förtätas 

 

O2.2: Områdets läge gör det möjligt att 

nyttja och effektivisera gång-, cykel- och 

kollektivtrafik 

 

O2.3: Skapa ett mångkulturellt och socialt 

centrum att leva och må bra i 

 

O2.4: Omgivande mångkulturella stadsdelar 

gör att detta område kan bli en plats för 

integration och livskraft 

T2.1: Att en fördjupad studie skulle kunna 

påvisa negativa utfall som motverkar 

möjligheterna enligt ovan 
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5.2.3 Sammanställning av nulägesanalyserna 

Utifrån SWOT-analyserna har alla styrkor, svagheter, möjligheter och hot sammanställts för 

att studera vilka åtgärder som behövs för att ta reda på hur de på bästa sätt ska hanteras (se 

Tabell 4). Sammanställningen har utgått från hur de starka sidorna kan utnyttjas bättre, hur 

de svaga sidorna kan kompenseras, hur möjligheterna som finns ska kunna tillvaratags på ett 
så bra sätt som möjligt samt hur de hot som definierats ska kunna undvikas eller bemötas. 

Tabell 4. Sammanställning av SWOT-analyserna med definierade åtgärder 

S1.1 + O1.1 Byggnaden har potential att utvecklas till en samlingsplats 

för social integration och livskraft. Här spelar byggnadens 

geografiska läge en viktig roll; det blir möjligt att koppla 

samman de omgivande stadsdelarna i en gemensam punkt. 

 
S1.2 + W1.3 + W1.5 Den största förändring som önskas göras är en ändring på 

byggnadens upplägg och layout eftersom allt är vänt inåt; de 

invändiga väggelementen gör att byggnaden enkelt kan 

anpassas för andra behov. De befintliga konstruktionerna 

behöver därför inte bli ett allt för stort hinder vid 

ombyggnad. 

 
S1.4 En ny kommunal skolverksamhet kan relativt enkelt 

anpassas och inrymmas till A-byggnaden eftersom denna 

byggnad innehåller funktioner och utrymmen verksamheten 

är i behov av som bland annat hygienrum, idrottshall, aula 

och matsal med tillhörande kök. 

 
W1.1 + W1.4 + 
W1.6 

Byggnaden är statisk och saknar dynamik; den har en 

opersonlig utformning och upplevs som en institution i 

negativ bemärkelse. Detta innebär en rad av möjligheter för 

byggnadens utformning för att få bort denna massiva känsla. 

 
W1.2 + O1.2 Byggnadens storlek och nuvarande förhållande till 

omgivningen ska inte ses som något negativt utan som en 

möjlighet till nya anpassningar av funktioner och behov som 

omgivande stadsdelar saknar. 
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T1.1  Det ska vara lönsamt med en ombyggnad än att låta den stå 

tom; tags ett inspirerande och rimligt förslag fram kan detta 

påskynda beslutsgången om vad som ska göras med 

byggnaden. 

 
T1.2 + S1.3 För skoländamål finns redan krävande erforderliga 

utrustningar, funktioner och tekniska installationer och 

dessa ska behållas och användas i så stor utsträckning som 

möjligt; detta gör att allt för dyra investeringar inte behöver 

göras. 

 
T1.3 +O1.3 För att undvika risken att byggnaden bli oanvänd ska en 

grundlig behovsstudie göras där behovet för stadsdelarna 

tags fram så att en förändring av byggnaden och dess 

närliggande område leder till nya mötespunkter som kan 

främja utbyte och mångfald både socialt och kulturellt. 

 
S2.1 + O2.2 Västerås stad strävar efter social hållbarhet vilket de 

grönområden som bevaras kan bidrag till vid utvecklandet 

av området. En satsning på kollektivtrafiken bidrar också till 

social hållbarhet; läget för byggnaden gör det möjligt att 

effektivisera gång-, cykel- och kollektivtrafiken. 

 
S2.2 Wenströmska IP ger möjlighet till fysiska hälsoaktiviteter 

och föreningsliv vilket kommer vara en anledning till att 

området hålls eftertraktat. 

 
S2.3 + O2.3 + O2.4 Omkringliggande områden består av blandad bebyggelse och 

kultur vilket innebär en anpassning till olika målgrupper 

som i sin tur bidrar till många möjligheter. Det går att skapa 

ett mångkulturellt och socialt centrum att leva och må bra i; 

området kan bli en plats för integration och livskraft. 

 
W2.1 + O2.1 Stadsvisionerna för Västerås är att staden ska byggas inåt; 

den stora andelen odefinierade ytor utan funktion gör att 

området har stor potential att utvecklas och förtätas. 
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W2.2 I dagsläget skapar högspänningsledningarna ett hinder för 

att koppla samman stadsdelsområdena norr om med 

bebyggelse; i stadsvisionen vill man bygga bort barriärerna 

och flytta ut högspänningsledningarna utanför Västerås 

tätort (Västerås stad 2012, s. 8). 

W2.3 + W2.4 I dagsläget kan utomhusmiljöerna uppfattas som otrygga 

med E18 placerad i närheten. Det är viktigt i detta fall att 

planera med utgångspunkt att forma behagliga 

utomhusmiljöer samt trygghet och avskildhet från 

motorvägen. 

 
T2.1 Det gäller att studera på lång sikt och inte bara i dagsläget 

eftersom staden är under expandering; ett behov för denna 

mindre bebyggda stadsdelen finns. 
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5.3 Skisser 
Skissprocessen har pågått parallellt med arbetsgången. På grund av att byggnaden är på en 

väldigt stor yta gjordes en begränsning där fokus har legat på A-byggnaden och hur denna del 

skulle kunna anpassas till en ny skolverksamhet i kombination med övriga verksamheter. 

Förslag på vad som kan tänkas göras med resterande delar av byggnaden redovisas i en 

övergripande situationsplan för att illustrera vilka möjligheter som finns, se Bilaga A för 
fullständiga förslagsritningar. 

5.3.1 Förutsättningar inför skissarbetet 

Fokusområdet i detta arbete har varit hur en anpassning till en ny skolverksamhet i A-

byggnaden ska göras. För att kunna anpassa byggnaden till en ny skolverksamhet måste ett 

antal förutsättningar tags fram. Utifrån behovsstudien i Tabell 1 i kapitel 5.1.1 Högstadieskola 

kan behovet av en grundskola med årskurserna sex till nio tydas; lämplig fördelning av 

klasserna är i detta fall fem paralleller med cirka 20 - 25 elever i varje klass. Byggnaden ska 

utformas med en maximal elevmängd på cirka 500 - 600 stycken elever så att en marginal 

tillkommer för en eventuell expandering i framtiden. Riktlinjerna på vilka utrymmen som 
krävs för att skolverksamheten ska kunna verka är följande: 

- Minst 20 stycken klassrum  

- 7 stycken specialutformade klassrum (naturorienterande ämnen, bild, slöjdsalar, 

hem- och konsumentkunskap, musik) 

- Drygt 36 stycken toaletter inklusive HWC 

- Elevskåp 

- Grupprum och öppna studieytor 

- Lärarrum och fikarum 

- Matsal med tillhörande kök 

- Elevhälsa 

- Administration 

- Idrottshall med tillhörande dusch- och omklädningsrum 

- Aula 

- Bibliotek 

- Städutrymmen 

5.3.2 Plan 1 – källarplan 

Enligt Figur 29 kommer den befintliga utformningen på plan 1 bevaras till stor del med 

endast mindre ändringar och justeringar; befintliga delar kommer vara kvar för framtida 

förändringar av kommande behov. Befintliga trapphus med hissar bevaras likaså den 

fristående trappan från entréplanet. Ytor vid den fristående trappan öppnas upp för att skapa 
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en sammankoppling med det övre planet samt för att skapa ett naturligt ljusflöde från 
ovanliggande plan. 

Detta plan ska utmärka fysiska hälsoaktiviteter och kulturliv med musik och teater. 

Idrottshallens stora yta har minskat och ett gym har istället införts i två plan på denna yta. 

Ingång till idrottshall och gym finns tillgängligt via detta plan; tillhörande dusch- och 

omklädningsrum samt lärarrum för idrottslärare är placerat i närheten. I anslutning till 

aulan placeras musiksal och replokal samt lokal för teater med tillhörande smink- och 

omklädningsrum och eventuellt rekvisitaförvaring; närheten mellan dessa utrymmen och 

aulan kommer underlätta transporten av instrument och material vid olika framträdanden 
och föreställningar. 

För att eleverna ska ha något att göra efter skoldagen har olika aktivitetsrum införts för 

fritidsaktiviteter där pingisbord, biljardbord eller liknande kan införas. För att på bästa sätt 

använda byggnaden ska detta plan vara öppet för kvällsaktiviteter där idrottsföreningar, 
teatergrupper med mera kan få tillgång till att hyra lokaler. 

 

Figur 29. Skiss över plan 1, källarplanet (Caroline Ekoutsidou, 2014) 

5.3.3 Plan 2 – entréplan 

Plan 2 som är entréplanet ska vara byggnadens centrala samlingspunkt; entréplanet är avsett 

som ett allmänt plan (se Figur 30). För att markera entrén och skapa en prägel för byggnaden 

tillförs en tillbyggnad i form med matsalen. Tillbyggnaden ska förses med en glasfasad och 
ska sträcka sig upp till plan 3. 

På entréplanet ska olika kulturer kopplas samman genom olika mötespunkter för de bosatta i 

området. I anslutning till det befintliga köket ska en öppen restaurang med inriktning på 

olika matkulturer öppnas upp; även skolmatsal, kafeteria samt undervisningskök för hem- 

och konsumentkunskap finns vid denna plats för att på bästa sätt utnyttja tillgången till det 
befintliga köket. 
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För att skapa ytterligare mötespunkter som främjar utbyte och mångfald kulturellt och socialt 

är temat föreningsliv och samhörighet. På detta plan ska föreningslokaler av olika slag finnas 

tillgängliga. 

Kvällsaktiviteter i form av kvällskurser som språk, konst och hantverk samt kultur och 

historia skapar internationell samverkan och kulturell mångfald. Här finns tillgång till 

skolans slöjdsalar och övriga ytor som går att använda för dessa aktiviteter. Ytterligare på 

detta plan är elevhälsa och skoladministration beläget samt yta till kontor för andra 
verksamheter. 

 

Figur 30. Skiss över plan 2, entréplanet (Caroline Ekoutsidou, 2014) 

5.3.4 Plan 3 – skolplan 

Enligt Figur 31 är plan 3 själva skolplanet; detta plan ska rymma en grundskola för elever i 

årskurs sex till nio. Utformningen av detta plan är öppen och ljus med stora fönster och 

glasade innerväggar för att skapa ett genomskådligt ljus genom planet. Här öppnas ytor av 

golvet upp för att skapa en sammankoppling med de underliggande planen; öppningarna 
bidrar även till ett ljusflöde som kommer vandra genom våningarna och byggnaden. 

Klassrummen är placerade längst med ytterväggarna med nya stora fönster för att öka 

tillgången till dagsljus och god utblick. Lärarrummen placeras i mittgången för att skapa 

gemenskap och närhet mellan elever och lärare; för att öka trivseln används konceptet 

flexibla undervisningslokaler som öppna studieytor och uppehållsytor samt grupprum. Den 

glasformade tillbyggnaden som sträcker sig från entréplanet upp till skolplanet ska här 
utformas till ett bibliotek för skolverksamheten. 

Sammankopplingen till enplansbyggnaderna tags bort så att A-byggnaden blir en fristående 

byggnad; detta gör det möjligt att tillföra en mindre entré på norra sidan för att öka 
tillgängligheten. Den mindre entrén utformas i stil med huvudentrén. 
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Figur 31. Skiss över plan 3, skolplanet (Caroline Ekoutsidou, 2014) 

5.3.5 Situationsplan 

Enligt Figur 32 kan de två enplansbyggnaderna till vänster som är sammankopplade med 

mittendelen förslagsvis rivas ned för att istället skapa plats för bostäder. Yta för ytterligare 

bostäder finns tillgängligt väster om A-byggnaden; skulle ytan inte vara tillräcklig för önskat 

antal bostäder kan mindre delar av skogspartiet tags bort för att uppfylla ytbehovet. Vallby 

och de närliggande stadsdelarna saknar grundsärskolor och därför kan den tredje 

enplansbyggnaden rivas ned till viss del för att sedan anpassas till denna verksamhet. Den 

fjärde enplansbyggnaden kan bevaras men ska kopplas bort från A-byggnaden så att det blir 

enskilda fristående byggnader; denna byggnad kan användas av någon eller några 

verksamheter som är i behov av lokaler. I dagsläget används de resterande friliggande 

byggnaderna av övriga verksamheter som bland annat bilvård vilket kan bevaras. 

 

Figur 32. Skiss över situationsplanen (Caroline Ekoutsidou, 2014)	    
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6 DISKUSSION 

Uppgiften för examensarbetet gick ut på att ta fram ett förslag på ändrad verksamhet för 

Wenströmska skolan där en anpassning till en högstadieskola i kombination med övriga 

verksamheter skulle göras. Syftet med förslaget var att visa de möjligheter som finns för 
byggnadens framtid. 

För att förstå hur en förändring skulle vara möjlig att utföra genomfördes en litteraturstudie 

som behandlar den allmänna utformningen för skolor. Under denna studie fann jag dock 

ingen enskild handbok gällande skolbyggnaders utformning utan var tvungen att ta ut regler 

och krav från Boverkets Byggregler. Skolor definieras som arbetslokaler där utgångspunkten 

vid utformning handlar om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt 

rörelse- och orienteringsförmåga samt tekniska aspekter som ljud, ljus, luft samt brand och 
säkerhet. 

Huvudförslaget var att uppföra en ny skolverksamhet i byggnaden. Vad som framgår i Tabell 

1 i kapitel 5.1.1 Högstadieskola finns ett behov av en ny grundskola med årskurserna sex till 

nio. Det går dock att se omvänt på situationen gällande behovet av en ny skola; hittills har 

området klarat sig på det skolutbud som redan finns så varför uppföra en ny? Att Västerås 

stad är under expandering är ett faktum vilket innebär en förtätning av bostäder och 

människor vilket innebär ett behov av mer skolverksamheter. Behovet finns idag och det 
kommer med stor sannolikhet att finnas inom en snar framtid eftersom staden växer. 

Förutom att det finns ett behov av att införa en skolverksamhet i byggnaden så är det ett 

smart val ur ekonomisk synpunkt. I den befintliga byggnaden finns redan all utrustning som 

krävs för att driva en skolverksamhet; här menar jag främst den dyra utrustningen som bland 

annat köksutrustning, fläktrum med alla ventilationssystem, el- och vattendragningar med 

mera. Den investering som krävs är för renovering och ombyggnad vilket är en investering 

jag anser är värd att göra istället för att slänga och göra sig av med den dyra utrustningen 
som finns bara för att i framtiden ändå behöva bygga upp nya skolor i området. 

Jag anpassade grundskolan till A-byggnaden på grund av att den här delen innehåller de 

mest omfattade funktionerna som skolor är i behov av såsom idrottshall, aula, kök och 

matsal. Jag ansåg därför att det var mest lämpligt att placera den nya skolverksamheten i A-

byggnaden. Storleken på ytan gjorde det möjligt att placera en skolverksamhet med fem 

paralleller med fyra årskurser på ett och samma plan. Som underlag vid utformningen av 

planlösningarna gjordes en sammanställning över krav på utrymmen för en högstadieskola, 
se kapitel 5.3.1 Förutsättningar inför skissarbetet. 

De stora ytorna gjorde det även möjligt att anpassa utformningen med hänsyn till 

tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. 

Alla dörrar, utrymmen, passager och korridorer är utformade med hänsyn till 

tillgängligheten; användbara hissar finns sedan tidigare vid trapphusen och dessa bevaras för 
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den nya skolverksamheten. När det gäller brand och säkerhet är byggnaden redan utformad 
med utrymningsvägar vilket även här bevaras. 

Tillgången till ljus var den största bristen skolbyggnaden hade. Jag ansåg att det var bättre att 

flytta ut undervisningssalarna och placera dessa längst med ytterväggarna med så stora 

fönster som möjligt för att skapa ett rikligt dagsljusinsläpp och möjlighet till utblick. I 

mittgången placerades lärarrum och grupprum som ska utformas med glasväggar vilket även 

gäller för undervisningslokalerna. Glasväggarna kommer göra det möjligt för dagsljuset att 

flöda genom planet som därmed kommer skapa en känsla av öppenhet. Arbetet behandlar 

även ljud och luft men dock bara övergripande; inga detaljerade lösningar har tagits upp i 
förslaget på grund av att dessa var svåra och väldigt omfattande att studera. 

I kapitel 5.1 Behovsstudie behandlas även flera verksamheter som kan tänkas verka i 

kombination med skolverksamheten. Att kombinera en skolverksamhet med övriga 

verksamheter kan uppfattas som negativt på grund av att skolbyggnader inte är offentliga 

platser. Som tidigare nämnt tar skolan i stort sett bara upp ett plan i A-byggnaden så fler 

verksamheter måste in eftersom ytorna på de övriga planen inte kan stå tomma. Med hänsyn 

till att hålla skolan avskild placerades denna på översta planet där bara elever och lärare får 

vistas. Idrottshallen, aulan och slöjdsalarna är utrymmen placerade på entré- och 

källarplanet och kan uppfattas som utsatta eftersom de är i kontakt med den offentliga delen 

av byggnaden; en åtgärd för att få dessa utrymmen mer avskilda kan vara att de endast får 

användas av skolverksamheten under skoldagen och att den regeln framhävs tydligt. Övriga 

verksamheter som kan tänkas vara i denna byggnad och på tomten är framtagna utifrån 
stadsdelens behov samt stadens framtidsvisioner. 

Wenströmska skolan är ett stort och komplext projekt som är väldigt omfattande; det 

kommer kosta pengar att göra en förändring och det kommer att ta tid. Jag anser dock att det 

är mer lönsamt att genomgå denna förändring än att inte göra något med byggnaden alls. Jag 

tycker att befintliga tillgångar ska bevaras och utvecklas istället för att riva allt och bygga upp 

något helt nytt. Det är viktigt att ta tillvara på det befintliga som finns och arbeta med 
utveckling och förändring; det är inte bara nyproduktion som är viktigt.  
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7 SLUTSATSER 

I detta arbete har ett förslag på ändrad verksamhet för Wenströmska skolan tagits fram där 

en anpassning till en ny högstadieskola i kombination med övriga verksamheter har gjorts. 

Förslaget ska visa de möjligheter som finns för byggnadens framtid utifrån stadsdelens behov 
och stadens framtidsvisioner. 

Hur en del av byggnaden ska anpassas till en högstadieskola utifrån de förutsättningar som 

finns går att tyda utifrån objektsbeskrivningen i kapitel 4.1.4 Objektsbeskrivning där det 

framgår att A-byggnaden uppfyller de krav som krävs för en skolverksamhet. Här finns de 

viktigaste delarna som idrottshall, aula och matsal; A-byggnadens resterande yta går att 

anpassa till klassrumsbehovet för en högstadieskola med cirka 500 till 600 stycken elever. 

Befintliga hygienrum behålls i så stor utsträckning som möjligt så att även detta behov 

uppfylls. Ytterligare utrymmen som administration, elevhälsa, specialutformade klassrum 

och bibliotek får också plats i denna del av byggnaden. A-byggnaden uppfyller därmed de 
förutsättningar som krävs för att anpassas till en högstadieskola. 

Enligt kapitel 3 Skolbyggnadens utformning, ska en skolbyggnad utformas med hänsyn till 

själva skolverksamheten eftersom undervisningsämnena skiljer sig mellan olika 

skolverksamheter; en skillnad råder vid behov av olika utrymmen och undervisningslokaler. 

En ytterligare viktig punkt i hur en skolbyggnad bör utformas är tillgängligheten och 

användbarheten för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. Det är viktigt att 

skolbyggnadens alla utrymmen och funktioner är utformade efter de minimikrav som gäller 

så att alla elever och lärare kan röra sig i byggnaden utan hinder och problem. 

Skolbyggnaden ses som Sveriges största arbetsplats och här ska god arbetsmiljö råda för både 

elever och lärare. Vid utformning av skolor måste därför hänsyn tags till tekniska aspekter 

som påverkar välbefinnandet, undervisningen och inlärningsförmågan; tekniska aspekter 

som främst påverkar är förhållandet till ljud, ljus och luft. Brand och säkerhet är en 

ytterligare teknisk aspekt som måste studeras noggrant så att byggnaden kan utrymmas vid 
nödsituationer. 

För att byggnaden ska bidra de omgivande stadsdelarna en naturlig samlingsplats för social 

integration och livskraft måste de omgivande mångkulturella stadsdelarna kopplas samman 

och förenas med gemensamma intressen. Genom att utforma byggnaden till en plats för 

idrott och hälsoaktiviteter, kultur- och föreningsliv, restaurang med mat från olika 

matkulturer, kvällsaktiviteter i form av kvällskurser, möjligheter för företag i form av 

kontorsytor samt olika typer av boenden kan en sådan samlingsplats skapas. Byggnadens 

olika funktioner kommer även att skapa mötespunkter som främjar utbyte och mångfald 

både kulturellt och socialt; omgivningen är mångkulturell med olika målgrupper där 
studenter och ungdomar, barnfamiljer och äldre är bosatta. 
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En viktig utgångspunkt för de möjligheter och tillgångar som behövs för att skapa en hållbar 

och livskraftig stadsdelsmiljö är stadsdelens behov. Vilka behov som finns i stadsdelen 

framgår i kapitel 5.1 Behovsstudie där skola, idrott och hälsa, mat, boenden av olika slag, 

kultur- och föreningsliv samt möjligheter för verksamheter i form av kontorsytor och lokaler 
är de möjligheter och tillgångar som behövs. 

Omgivningen består av blandad bebyggelse och kultur med närområden som består av 

mångkulturella stadsdelar vilket innebär en anpassning till olika målgrupper som i sin tur 

bidrar till många möjligheter. Området har en stor del odefinierade ytor utan funktion vilket 
gör att området har stor potential att utvecklas och förtätas. 

Betydelsen av förslaget som har tagits fram är att det kan höja det sociala värdet i stadsdelen 

genom integration och kultur för att uppnå samhällelig hållbarhet och höjd livskvalitet. 
Stadsdelsborna kopplas samman på ett sätt som de tidigare inte har gjorts. 
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8 FÖSLAG TILL FORTSATT ARBETE 

I det här examensarbetet har förlag på ändrad verksamhet för Wenströmska skolan tagits 

fram som avser att användas som inspirationskälla för kommunen vid ett fastställande beslut 

gällande skolbyggnaden. Frågan kring Wenströmska skolans framtid är ett stort och 

komplext arbete och därför har avgränsningar gjorts till behovet och möjligheterna av 

förändringar och anpassningar till en ny kommunal högstadieskola i kombination med övriga 
funktioner som stadsdelen är i behov av. 

På grund av tidsbristen kunde inte större perspektiv studeras vilket bidrog till en avgränsning 

att endast studera närområdet. Genom att studera större områden kring skolan kan mer 

övergripande kopplingar mellan stadsdelarna tags fram; en tydligare planering av 
kollektivtrafik och gång- och cykelbanor har stor betydelse för framkomligheten i staden. 

Förslaget är fortfarande i idéstadiet och kan utvecklas ytterligare genom en mer bearbetad 

och djupgående undersökning. För att få en bättre och tydligare bild av behovet i området 

kan exempelvis en enkätundersökning göras så att de bosatta får möjlighet att uttrycka sina 

önskemål; en väl utarbetad behovsstudie kan bidra till ett mer omfattade förslag som 

kommer gynna stadsdelen i positiv riktning. Vid utveckling och bearbetning av idén på att 

införa en skolverksamhet är förslag till fortsatt arbete att studera de tekniska aspekterna mer 
genomgående speciellt när det gäller ljud och luft. 
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FÖRORD 

Visionsprogrammet analyserar och utreder Wenströmska skolan och Vallbyområdets styrkor och 

svagheter idag och utifrån det ska förslag på möjligheter för byggnadens och närområdets 

framtid ges i Vision 2026. 

Visionsprogrammet används som bilaga till examensarbetet Ombyggnad av skolbyggnad för 

nya verksamheter – En visionsstudie för Wenströmska skolan och dess närområde skrivet av 

Caroline Ekoutsidou, student från Mälardalens Högskola. 

Arbetet har utförts av Caroline Ekoutsidou i samarbete med 3P Arkitektur AB där medverkande 
har varit Andreas Puskas och Claes Källeskog. 
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1. INLEDNING 

1.1 FRÅN SLUTEN… 

Wenströmska skolan byggdes i på 1970 - talet och var då Västerås största gymnasieskola. Det är 

en stor och massiv byggnad på cirka 35 000 kvm med en labyrintlikande planlösning där 

byggnaden är vänd inåt. Små högt uppsatta fönster skulle tillgodose dagsljus till alla klassrum 
som placerades mitt i byggnaden istället för en placering längst med ytterväggarna. 

Skolan är sedan några år tillbaka uppdelad i sex mindre gymnasieskolor med olika 

yrkesinriktningar. På grund av olika skäl har kommunen bestämt att lägga ned skolan och istället 

flytta de mindre gymnasieskolorna till andra tillgängliga lokaler i staden. Något beslut om vad 

som ska ske med byggnaden har inte tagits fram; många möjligheter finns för byggnadens 

framtid. Det är på hög tid att utreda vilka funktioner och verksamheter som ska verka i området i 

framtiden. Visionsprogrammet för Wenströmska skolan och närområdet riktar sig till en vision 

för år 2026 och framåt. 

… TILL ÖPPEN (MÅL) 

Målet med visionen är att med utgångspunkt i stadsdelens behov och stadens framtidsvisioner 

skapa och utveckla en unik och behaglig samlingsplats med mötespunkter för olika målgrupper. 
Bygganden ska öppnas upp och uppfattas som öppen och ljus. Den massiva klossen ska bort. 

1.1 SYFTE 

Visionen som redovisas i visionsprogrammet syftar till att höja det sociala värdet i stadsdelen 
genom integration och kultur för att uppnå samhällelig hållbarhet och höjd livskvalitet. 

Visionen ska användas som en inspirationskälla inför framtida projektering, bygglovshantering, 
byggande, förvaltning och underhåll av bebyggelsen och marken. 
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1. INLEDNING  

1.2 VAD SKA SKE MED BYGGNADEN? 

Visionen för Wenströmska skolan är en anpassning till en ny kommunal högstadieskola i 

kombination med övriga verksamheter. Visionen som presenteras är möjligheter som finns för 
byggnadens framtid utifrån stadsdelens behov och stadens framtidsvisioner. 

Behovet för en kommunal högstadieskola finns i dagsläget och framtida behov kommer med stor 

sannolikhet att stärka behovet eftersom staden är under expandering. Byggnaden har en central 

placering i förhållande till de omkringliggande stadsdelarna och är lättillgänglig för 

upptagsområdena. Byggnadens strategiska placering kan nyttjas för att skapa en gemensam 
samlingspunkt. 

Byggnaden anpassas till en ny kommunal grundskola med årskurserna 6 - 9 med en uppskattad 

elevmängd på cirka 500 till 600 elever. Högstadieskolan kombineras med övriga verksamheter 

som idrott och hälsa i form av gym, kulturliv med musik och teater, lokaler och ytor till 

fritidsaktiviteter för skoleleverna, restaurang med mat från olika matkulturer, kontorsytor och 
lokaler för olika verksamheter och företag samt boenden av olika slag. 

Både byggnaden och tomten kommer användas för att forma denna vision. Byggnaden och 

tillhörande mark utformas till en samlingsplats med hänsyn till de mångkulturella stadsdelarna i 

omgivningen; förslaget som tagits fram ska visa möjligheter som kan höja det sociala värdet i 

stadsdelen genom integration och kultur för att uppnå samhällelig hållbarhet och höjd 
livskvalitet. 

Stadsdelsborna kopplas samman på ett sätt som de tidigare inte har gjorts. 
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1. INLEDNING 

1.3 VAR LIGGER WENSTRÖMSKA SKOLAN? 

Wenströmska skolan som ligger i Vallbyområdet har ett geografiskt intressant läge i förhållande 

till omgivande stadsdelar, cirka 3 km nordväst från Västerås City. Vägarna är anpassade efter 

kollektivtrafik, bilar, cyklister och fotgängare och det är därmed relativt enkelt att ta sig till 

området. Närheten till Wenströmska IP och tillgången till motionsspåren i Vedboskogen 
förstärker områdets värde och framtida möjligheter till en naturlig samlingsplats. 

 

     î 
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2. WENSTRÖMSKA 2014 

2.1 VALLBYOMRÅDET IDAG 

Vallbyområdet delas av med en tydlig markör av motorvägen E18 som sträcker sig längst med 

hela södra sidan från Vallbymotet till Bäckbymotet. Öster om Vallby finns en stor golfbana 

belägen. Vallby Centrum präglas av ett punkthus med cirka 14 våningar; bebyggelsen i övrigt är i 

största del av flerbostadshus i form av lamellhus i tre till fyra våningar. I norra Vallby är 

bebyggelsen uppdelat med ett område av kedjehus och ett område av friliggande villor. 

Områdena Brottberga och Hagaberg består även här till största del av friliggande villor. Väster 

om området är Erikslund belägen som är Västerås stora shoppingcenter. Söder om motorvägen 

E18 ligger stadsdelarna Råby och Pettersberg som är av likartad storlek som Vallby. 

Aktuellt visionsprogram behandlar området mellan Vedboskogen och Vallbyleden. 
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2. WENSTRÖMSKA 2014 
2.2 SWOT – ANALYS ÖVER SKOLBYGGNADEN 
 

S: Byggnaden har ett geografiskt intressant 

läge i förhållande till omgivande stadsdelar 

 

S: Byggnaden kan enkelt anpassas för andra 

behov 

 

S: För skoländamål finns redan krävande 

erforderliga utrustningar, funktioner och 

tekniska installationer 

 

S: En ny kommunal skolverksamhet kan 

relativt enkelt anpassas och inrymmas till A-

byggnaden 

 

W: Byggnaden är statisk och saknar dynamik 

 

W: Byggnadens storlek och nuvarande 

förhållande till omgivningen 

 

W: Byggnadens upplägg och layout vänder 

sig inåt 

 

W: Byggnaden upplevs som en institution i 

negativ bemärkelse 

 

W: Befintliga konstruktioner kan komma att 

bli ett hinder vid ombyggnad 

 

W: Opersonlig 

O: Byggnaden har potential att utvecklas till 

en samlingsplats för social integration och 

livskraft 

 

O: Byggnadens volym ger möjlighet till nya 

funktioner och behov som omgivande 

stadsdelar saknar 

 

O: En förändring av byggnaden och dess 

närliggande område kan leda till nya 

mötespunkter som kan främja utbyte och 

mångfald både socialt och kulturellt 

T: På grund av projektets komplexitet kan 

beslutsgången bli omfattande och 

tidsutdragen 

 

T: Ekonomisk investeringsrisk 

 

T: Att byggnaden blir oanvänd 
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2.3 SWOT – ANALYS ÖVER DET OMKRINGLIGGANDE OMRÅDET 
 

S: Omgivande grönområden bevaras och kan 

bidra till social hållbarhet vid utveckling av 

området 

 

S: Wenströmska IP ger möjlighet till fysiska 

hälsoaktiviteter och föreningsliv 

 

S: Omkringliggande områden består av 

blandad bebyggelse och kultur 

W: Det finns en stor del odefinierade ytor 

utan funktion 

 

W: I dagsläget skapar 

högspänningsledningarna ett hinder för att 

koppla samman stadsområdena norr om med 

bebyggelse 

 

W: Otrygga utomhusmiljöer 

 

W: Miljön från E18 

O: Bygga staden inåt, området har stor 

potential att utvecklas och förtätas 

 

O: Områdets läge gör det möjligt att nyttja 

och effektivisera gång-, cykel- och 

kollektivtrafik 

 

O: Skapa ett mångkulturellt och socialt 

centrum att leva och må bra i 

 

O: Omgivande mångkulturella stadsdelar gör 

att detta område kan bli en plats för 

integration och livskraft 

T: Att en fördjupad studie skulle kunna 

påvisa negativa utfall som motverkar 

möjligheterna enligt ovan 
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3. VISION 2026 

3.1 VISION 

Utifrån inventering och analyser visas vad som är bra och vad som är utvecklingsbart för 

Wenströmska skolan och det omkringliggande området. Det finns många möjligheter till 

utveckling för byggnaden och dess område. 

Fokusområden för Wenströmska 2026 utgår från stadens framtidsvisioner och kan presenteras i 
5 meningar: 

- Omgivande områden kring Wenströmska ska bidra till social hållbarhet. 

- Det ska vara lätt att ta sig till Wenströmska, det ska vara tillgängligt där gång-, cykel- och 
kollektivtrafik gör det möjligt. 

- En tät och blandad stad ger mångfald, området kring Wenströmska skolan ska utvecklas och 
förtätas. 

- Wenströmska ska bli en flexibel mötesplats för alla som utvecklas med tiden. 

- Wenströmska ska vara en plats för kulturliv som vitaliserar, väcker intresse och lockar till sig 
kreativa människor och företag. 
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3. VISION 2026 

3.2 WENSTRÖMSKA I STADSBILDEN 

 

 

 
I kombination med bostäder och övriga verksamheter skapas liv och rörelse kring byggnaden 

 

 

Huvudentrén markeras med en glasad tillbyggnad som ska förse 
byggnaden med ett jämnt ljusinsläpp 
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3. VISION 2026 

3.3 ILLUSTRATIONSPLAN 2026 

Plan 1 är utformat med fokus på fysiska hälsoaktiviteter, kulturliv med musik och teater samt 
fritidsaktiviteter. 

 

Utformningen på plan 2 fokuserar på temat föreningsliv och samhörighet, möjligheter för företag 
samt kvällsaktiviteter för lärdom och hobby. 
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Plan 3 anpassas till en skolverksamhet med elever i årskurs 6 till 9. Flexibla undervisningslokaler 

som öppna studieytor och uppehållsytor, gemenskap och närhet mellan elever och lärare samt 
trygghet genom olika hemvister i planlösningen. 
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3. VISION 2026 

3.4 ILLUSTRATIONSPLAN 2026 

1. Grundskola åk. 6-9 i kombination med övriga verksamheter 

2. Idrott och hälsa, gym 

3. Aula 

4-6. Verksamheter 

7. Grundsärskola 
8-13. Boende av olika slag 
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3. VISION 2026 

3.5 SAMMANSTÄLLNING 

Betydelsen av förslaget som har tagits fram är att det kan höja det sociala värdet i stadsdelen 
genom integration och kultur för att uppnå samhällelig hållbarhet och höjd livskvalitet. 

En viktig utgångspunkt för de möjligheter och tillgångar som behövs för att skapa en hållbar och 
livskraftig stadsdelsmiljö är stadelens behov. 

För att byggnaden ska bidra de omgivande stadsdelarna en naturlig samlingsplats för social 

integration och livskraft måste de omgivande mångkulturella stadsdelarna kopplas samman och 

förenas med gemensamma intressen. Byggnaden utformas till en plats för idrott och 

hälsoaktiviteter, kultur- och föreningsliv, restaurang med mat från olika matkulturer, 

kvällsaktiviteter i form av kvällskurser, möjligheter för företag i form av kontorsytor samt olika 
typer av boenden. 

Byggnadens olika funktioner kommer att skapa mötespunkter som främjar utbyte och mångfald 

både kulturellt och socialt. 
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