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Sammanfattning 

Växjö kommun växer med ungefär 1000 invånare per år där majoriteten väljer att 

bosätta sig i Växjö stad, vilket medför att fler förskolor behöver byggas. Samtidigt 

börjar Växjö kommun få ont om ledig mark vilket har medfört att en undersökning 

har påbörjats, där förskolorna kombineras med andra verksamheter i en och samma 

byggnad. 

Rapportens syfte har varit att undersöka möjligheten med dessa kombinationer för att 

se vilka konsekvenser som uppstår. För att undersöka om detta är möjligt så har 

bland annat intervjuer med både förskolechef och arkitekt gjorts tillsammans med 

rådgivning från andra verksamma inom berörda områden. 

Arbetet omfattar en undersökning för två tomter i Växjö med olika förutsättningar. 

Den ena tomten är en kombination mellan en förskola och bostäder i ett kvartershus. 

Den andra tomten behandlar en kombination mellan en förskola och kontor för 

äldreomsorg. Detta ska uppföras i en småskalig bebyggelseform.  

Resultatet har presenterats i form av planritningar över verksamheterna tillsammans 

med situationsplaner och tredimensionella bilder. Resultatet är baserat på de 

intervjuer, rådgivningen samt den teori som har tagits in under arbetets gång. 

Det givna resultatet påvisar att en kombination mellan de olika verksamheterna är 

möjlig men att dagens regler och standardiseringar inte alltid går att ta hänsyn till. 

Dessa måste till viss del frångås för att ge verksamheterna så bra förutsättningar som 

möjligt för att kunna samverka. 

Rapporten beskriver vår syn på möjliga kombinationer mellan en förskola och andra 

verksamheter. Dock vidrör enbart arbetet frågan och är inte på något sätt det 

slutgiltiga svaret. 
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Summery 

The municipality of Växjö increases about 1000 inhabitants each year and the major 

part chooses to settle down in the city. One consequence is the need of new 

preschools. Simultaneously the municipality of Växjö are running out of vacant land 

which has led to an investigation has been initiated, where preschools are combined 

with other activities in the same building. 

The purpose of this report has been to study the possibility with combinations such as 

these and then look at the consequences that it brings. To study about this, 

information has been gathered through interviews with a director of a preschool as 

well as an architect made in conjunction with advice from people in the area of the 

study. 

The extent of the project is a study of two different building plots in Växjö where 

different conditions need to be followed. One is to be a combination of a preschool 

and apartments in a block house. The other is a combination of a preschool and 

offices of elderly care in a small-scale urban form.  

The result is shown through drawings where combinations are presented by plan 

views, site plans and three dimensional pictures. Its content is based on interviews, 

guidance and facts that have been gathered throughout the project. 

The result tells that a combination between different kinds of buildings is possible 

but todays regulations and standards can’t always be considered. They might have to 

be disregarded to give the different kinds of buildings as good conditions as possible. 

The project shows our solution of possible combinations between a preschool and 

other kinds of buildings, but is by no means a definite answer. The project only 

touches the question. 
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Abstract 

Växjö kommun har ont om ledig mark vilket har medfört att en undersökning har 

påbörjats, där förskolor kombineras med andra verksamheter i en och samma 

byggnad. Syftet har varit att undersöka möjligheten med dessa kombinationer för att 

se vilka konsekvenser som uppstår. 

Undersökningen behandlar två tomter i Växjö som har olika förutsättningar gällande 

dess detaljplaner. Resultatet visar att en kombination mellan de olika verksamheterna 

är möjligt men att dagens regler och standardiseringar inte alltid går att ta hänsyn till 

vid dessa kombinationer.  

Nyckelord: Förskola, Kontor, Bostäder, Lägenheter, Kombination, Utemiljö, 

Planlösning 
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Förord 

Arbetet har utförts åt Växjö kommun och har som mål att undersöka vilka 

konsekvenser som uppstår vid en kombination av en förskola och olika verksamheter 

i en och samma byggnad. 

Mats Elgström var handledare från Linnéuniversitetet och ska ha ett stort tack för all 

handledning samt vägledning under projektets gång.  

Handledare och uppdragsgivare var Kristina Thorvaldsson (Växjö kommun) som är 

projektledare på planeringskontoret. Ett stort tack även till henne för den vägledning 

som hon gav under arbetet. 

Även Tomas Broman (arkitekt på LBE arkitekt), Berit Juhlin-Bunn (Förskolechef på 

bland annat Björnen i Växjö) ska ha ett stort tack för att de var villiga att ta sig tid för 

intervjuer. 

Slutligen ett stort tack till Bo Blomqvist (landskapsarkitekt på Markskap AB), Ingvar 

Eek (projektchef på VÖFAB) samt Per Gustavsson (fastighetsamordnare Växjö 

kommun) för den rådgivning och de synpunkter de gav under arbetets gång. 

 

Jesper Andersson, Anton Aronsson & Mikael Sjöberg 

Växjö, 22 Maj 2015 
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1. Introduktion 

Begreppet blandstad är något som ofta används inom stadsplanering. Det 

handlar om att verksamheter så som bostäder, skolor, butiker och kontor 

återfinns inom samma byggnad eller område och är inte geografiskt 

separerade från varandra (Arkus 2013). 

I dagens samhälle byggs det för få bostäder. För att det ska finnas resurser åt 

kommande generationer så är hållbarhet i samhället en förutsättning. Med en 

medveten stadsplanering kan livsmiljön i och runt städerna vara hållbar. För 

att skapa ett hållbart samhälle behöver stora delar av städerna rustas upp 

eller förtätas. Nya bostäder, skolor och andra verksamheter behöver därför 

byggas (Boverket 2015
a
). 

Tidigare så har byggnader i form av bland annat bostäder och förskolor 

byggts separat och på egna tomter men på grund av förtätning av städer blir 

den kommunala marken allt mindre för produktion av nya byggnader. För 

att få plats med stadens alla nödvändigheter så krävs en ny form av 

byggnation. Bostäder, skolor, kontor och annan verksamhet behöver 

kombineras för att utnyttja marken på bästa sätt. 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

Växjö kommun växer med cirka 1000 invånare per år där majoriteten väljer 

att bosätta sig i Växjö stad (Statistiska centralbyrån 2015). Kommunen har 

ett behov av att bygga flera förskolor eftersom stadens befolkning växer och 

staden förtätas. Då kommunens mark inte räcker till för att bygga förskolor 

fristående, så har kommunen börjat leta efter andra kombinationsalternativ 

där bland annat förskolor kombineras med olika verksamheter i en och 

samma byggnad. De möjliga ytorna som finns att bebyggas minskar och 

detta leder till att en mer resurssnål planering av marken krävs. 

En byggnad som ska delas mellan olika verksamheter kan vara 

problematisk. De olika verksamheterna kräver olika ytor och utrymmen som 

ska samverka samtidigt som de inte ska störa varandra.  

I detta fall handlar det bland annat om att förskolan måste ha tillgång till en 

tillräcklig stor utemiljö (Boverket 2015
b
). Denna utemiljö ska inte inkräkta 

på de boendes utemiljö samtidigt som de båda ska få plats på en ofta relativt 

liten yta. 

För att uppnå bra kvalitet av en förskolas utemiljö krävs en stor yta. 

Samtidigt visar forskning på att barns hälsa påverkas av kvaliteten på en 

förskolas utemiljö (Söderström et al. 2012, s 90). 
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1.2 Mål och Syfte 

Huvudmålet för detta arbete är att undersöka möjligheten av att kombinera 

barnomsorg med andra verksamheter. 

Utöver huvudmålet finns följande delmål: 

 Ta fram planförslag för att se om det är möjligt att bygga hållbara 

kombinationer för respektive tomt och analysera resultatet. 

 Ta fram förslag för att undersöka om det är möjligt att göra en 

fungerande tomtdisposition samt utemiljö och analysera resultatet. 

 Se över vilka för- och nackdelar som kan uppstå av en sådan sorts 

byggnad. 

Syftet är att undersöka möjligheten att kombinera olika verksamheter i en 

byggnad och se konsekvenserna av detta. 

1.3 Avgränsningar 

Det är två stycken tomter där Växjö kommun vill undersöka möjligheten att 

kombinera olika verksamheter. De båda tomterna har olika förutsättningar 

där den ena tomten ska kombineras med en byggnad mellan en förskola och 

bostäder i kvartersform. Den andra tomten ska bestå av en byggnad med en 

kombination mellan en förskola och kontor för äldreomsorg i en småskalig 

form. I båda fallen handlar det om att möjliggöra för fyra avdelningar med 

20 barn per avdelning. 

Arbetet kommer att behandla förslag på planlösningar samt utformning av 

utemiljö vilket gör att förslagen begränsas till de specifika detaljplanerna. 

Förslagen kommer inte ta hänsyn till några konstruktionstyper, fasadtyper, 

energikrav eller ekonomiska aspekter. 

Arbetet kommer enbart fokusera på att ta fram fungerande lösningar för 

verksamheternas ändamål samtidigt som de inte ska störa varandra. 

Konsekvenserna för avgränsningarna är att underlaget framöver skulle 

behöva kompletteras med en mer ingående undersökning och ett bättre 

ritningsunderlag.  
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2. Teori 

2.1 Lagar och regler 

När det gäller alla typer av byggnader, oavsett användningsområde, så finns 

det ett antal olika typer av lagar och regler som måste följas. I Sverige finns 

en standard och lagstiftning gällande bostäder, arbetsplatser, omsorg och 

annan verksamhet. Nedan följer några av de lagar och regler som gäller vid 

produktion av byggnader. 

2.1.1 Plan- och bygglagen 

Plan- och bygglagen innehåller bestämmelser som gäller för planläggning av 

mark och vatten samt byggande. Dessa bestämmelser handlar om att främja 

en hållbar samhällsutveckling med likvärdiga och bra sociala 

levnadsförhållanden (Boverket 2014). 

2.1.2 Boverkets byggregler 

Boverkets Byggregler är en samling som innehåller föreskrifter och 

allmänna råd om bostadsutformning, brandskydd, bullerskydd, 

tillgänglighet, rumshöjd och driftutrymmen. De behandlar även hygien, 

miljö och hälsa, säkerhet vid användning och energihushållning. Reglerna 

gäller vid uppförande och ändring av en byggnad (Boverket 2015
c
). 

2.1.3 Arbetsmiljölagen 

Arbetsmiljölagen innehåller regler som omfattar skyldigheter för 

arbetsgivare och andra skyddsansvariga som ska förebygga ohälsa samt 

olycksfall i arbetet. Regler om samverkan mellan arbetstagare och 

arbetsgivare tas även upp (Arbetsmiljöverket 2015
a
). 

2.1.4 Svensk Standard 

Swedish Standard Institute är en del av ett nätverk som tar fram svenska, 

europeiska och globala standarder. De har hand om att sälja och upplysa om 

svensk, europeisk samt global standard. 

Standarder har ett syfte som är övergripande, vilket är att de ska underlätta 

handel och kommunikation. Andra syften med standarder är att skapa 

riktlinjer som är tydliga för att säkerställa kvalitet och funktion samt göra så 

processer blir effektivare och bättre Den ska även öka säkerheten och 

tillgängligheten samt främja utveckling (Swedish Standard Institute 2015). 
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2.2 Bostadens funktion och kvaliteter 

En byggnad ska uppfylla sin funktion men dessa funktioner kan utformas på 

olika sätt. Förutom att byggnaden ska uppfylla sin funktion så finns det olika 

kvaliteter och värden som kan uppfattas olika. Dessa värden kan i vissa fall 

vara svårdefinierade och är ofta en personlig uppfattning om vad som anses 

vara en kvalitet. 

2.2.1 Bostadens funktion 

Svensk lag säger att en byggnad som innehåller bostäder ska vara utformade 

med avskilda utrymmen för sömn och vila, samvaro, matlagning, måltider, 

hygien samt förvaring (SFS 1994:1215). 

Nedan beskrivs en bostads olika rum och innebörden av dessa samt vad de 

kan innehålla. 

 Bostadens entré 

Entrén är ingången till bostaden och i detta utrymme bör det finnas 

plats för att ta av- och på sig ytterkläder. Även utrymme för 

förvaring av ytterkläder samt ytterskor bör finnas (Swedish Standard 

Institute 2006, s 5). 

Bostadens entré är ett rum som är viktigt. Det är där den första 

kontakten med bostaden sker. Det finns flertalet saker som ska få 

plats i entrén. Bland annat handlar det om förvaringar, plats för 

ytterkläder samt att kunna svänga med en inomhusrullstol som 

kräver minst 1,3 meter i diameter. Något som är uppskattat är om det 

finns en klädkammare och en toalett i närheten av entrén till 

bostaden (Nylander et al. 2007, s 173). 

 Samvaro 

Ett vardagsrum ska finnas tillgängligt för bland annat 

musiklyssnande, tv-tittande, läsning och andra saker för umgänge 

(Swedish Standard Institute 2006, s 5). 

Vardagsrummet ska vara ett generellt rum där en mycket varierande 

användning ska fungera. Umgänge för familj och vänner, 

finmatplats, arbetsplats är några av de funktioner ett vardagsrum bör 

ha. Vardagsrum har idag ofta hemmabiosystem med stor TV och 

kraftiga musikanläggningar. Detta kan medföra högre ljudkrav både 

innanför och utanför lägenheten (Nylander et al. 2007, s 187). 
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 Arbete 

I bostaden ska det finnas utrymme för läxläsning och annat arbete 

(Swedish Standard Institute 2006, s 5). 

Arbete i hemmet kan ofta skötas från en liten arbetsplats som får 

plats i sovrummet, eller så kan det finnas ett mindre rum, kanske ett 

generellt sovrum som gjort till arbetsrum. För att ha arbetet i 

sovrummet så finns det dimensionerade mått angivna i Svensk 

Standard för bostadsutformning (Nylander et al. 2007, s 195). 

 Måltid 

En plats för måltider bör finnas antingen i ett enskilt rum eller 

tillsammans med köket (Swedish Standard Institute 2006, s 5). 

 Matlagning 

Ett kök ska finnas i bostaden för att bland annat kunna laga mat, 

diska, baka och förvara tillfälligt avfall (Swedish Standard Institute 

2006, s 5). 

 Sömn 

Sovrum ska finnas i bostaden för sömn och vila (Swedish Standard 

Institute 2006, s 5). 

Sovrummet behandlas inte enbart idag som ett rum för vila, utan 

även för aktivitet. Detta beror exempelvis på när två studenter väljer 

att bo tillsammans i samma bostad. Då bör varje sovrum vara 

generella, som gör det enkelt att välja vad de ska användas till. 

Det kan vara förödande för möbleringen av ett rum om hänsyn inte 

tas till de 15 centimeter som en radiator kan sticka ut från väggen. 

Det är av stor vikt att det är tillräckliga mått för att kunna ta hand om 

en person som är sängliggandes (Nylander et al. 2007, s 182). 

 Personhygien 

Toaletter samt duschutrymmen ska finnas i bostaden för att 

upprätthålla hygienen (Swedish Standard Institute 2006, s 5). 

Badrum och tvättstugors storlek har förändrats under senare år, detta 

beror på att det tillförts ytterligare krav för ökad tillgänglighet. 

Badrum placeras gärna nära sovrum och helst i anknytning till entrén 

för gäster. Det är även önskvärt att placera badrummen i anslutning 

till köket, detta då rördragning underlättas (Nylander et al. 2007, s 

191-192).   



6 

Andersson, Aronsson & Sjöberg 

 Tvätt 

Utrymmen för tvätt, torkning och strykning ska finnas tillgängligt i 

bostaden. Dessa aktiviteter kan förläggas i ett gemensamt utrymme i 

exempelvis källaren i ett flerbostadshus (Swedish Standard Institute 

2006, s 5). 

Gällande flerbostadshus så blir det mer vanligt med tvätt inne i 

lägenheten med tanke på tillgängligheten för rörelsehindrade. Det är 

mer omständigt att ta sig ner till en tvättstuga som hela huset samsas 

om. Vanligast och enklast är att ha en tvättpelare i lägenheten, vilket 

består av tvättmaskin och torktumlare placerade ovanpå varandra i 

ett hörn. Ur ett tillgänglighetsperspektiv är tvättpelare godtagbart om 

en gemensam tvättstuga finns som komplement. Om möjlighet finns 

så borde dock tvättmaskin och torktumlare placeras bredvid varandra 

längs med en vägg (Nylander et al. 2007, s 191-192). 

 Förvaring 

Förvaringsutrymmen så som garderober, städförråd med mera ska 

finnas i bostaden (Swedish Standard Institute 2006, s 5). I BBR finns 

det krav på mängden förvaringsyta som varierar beroendes på 

bostadens storlek. Detta hänvisas till Svensk Standard. I 

undersökningar under 1950- och 60-talen ansågs det vara tillräckligt 

med en garderob för en vuxen person att förvara kläder. Idag ser det 

annorlunda ut då antal saker i hemmen har ökat och det finns behov 

för större förrådsutrymmen. Dock är det ofta så idag att det är färre 

förrådsutrymmen i nya lägenheter än äldre. Detta är ett sätt för att 

enkelt minska lägenhetsytorna. 

Sovrum som har ett flertal garderober längs en vägg anses vara 

svårmöblerade och det gör det svårare att skapa flexibla och 

generella rum. Klädkammare är ett bra sätt att ge en lägenhet mer 

förvaring då användningsområdet kan skifta. Den kan användas för 

att förvara kläder samt en extra säng men även utnyttjas som en 

mindre arbetsplats (Nylander et al. 2007, s 189). 

 Förråd 

Ett gemensamt utrymme för cyklar, barnvagnar och rullstolar ska 

finnas tillgängligt i ett flerbostadshus (Swedish Standard Institute 

2006, s 5). 

 Aktiviteter 

Utrymmen för aktiviteter som sker såväl utomhus som inomhus ska 

finnas tillgängligt. Det kan handla om fria ytor för inomhuslek eller 
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plats för att kunna sitta utomhus. (Swedish Standard Institute 2006, s 

5). 

 Trapphus och huvudentré 

Trapphuset och entrén till huset är det som skiljer det offentliga från 

det privata i ett flerbostadshus. Den ska vara representativ, praktisk 

samt skyddande och inbjudande. Entrén ska vara tillgänglig för 

rörelsehindrade personer från markplanet.  

Vid en byggnad med fler än två våningar så krävs en hiss som 

rymmer en person samt en medhjälpare. I entrén är det bra om det 

finns utblick i form av fönster och en bänk för att sitta på när en 

person exempelvis väntar på taxi (Nylander et al. 2007, s 172). 

2.2.2 Bostadens kvaliteter 

Ola Nylander är professor vid Chalmers tekniska högskola och har 

tillsammans med Kjell Forshed skrivit boken bostadens omätbara värden. 

Boken tar upp och beskriver olika värden och kvaliteter som är viktiga att ha 

i åtanke vid utformning av en bostad.  

Nedan följer några utvalda kvaliteter som nämns i boken och en kort 

förklaring kring dessa. 

 Axialitet 

I en bostad handlar axialitet om att sammanbinda två eller flera rum 

med en rät linje. Denna linje har även möjlighet att skapa genomsikt 

via flera rum i en bostad, se Figur 1 (Nylander & Forshed 2011, s 

71). En axel som har sin början eller sitt slut vid ett fönster låter 

ljuset nå flera rum samtidigt vilket är en kvalitet. 

 

Figur 1: Axialiteten redovisas med de röda linjerna som går genom flera rum och i vissa fall även ut 

genom ett fönster (Nylander & Forshed 2011, s 78). 
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 Öppenhet – Omslutenhet 

Stora öppningar i en vägg skapar en kontakt mellan olika rum. Det 

kan även vara en kontakt mellan ute och inne. 

Omslutenhet handlar, till skillnad från öppenhet, om att skapa något 

privat. Mindre öppningar bidrar till mindre insyn och denna kvalitet 

behövs för att kunna känna sig trygg, se Figur 2. 

Det är en kvalitet om båda dessa delar kan upplevas i en bostad 

(Nylander & Forshed 2011, s 29). 

 

Figur 2: Omslutenhet och öppenhet redovisas enklast med en stor eller liten öppning i en vägg 

(Nylander & Forshed 2011, s 29). 

 Rörelse 

Att kunna röra sig genom en bostad från rum till rum utan att behöva 

vända är en kvalitet. 

Upplevelsen av att bostaden är stor och rymlig skapas genom en 

rundgång eller rörelse genom flera rum, se Figur 3. 

Rörselsens förmåga genom flera rum skapar en arkitektonisk helhet 

(Nylander & Forshed 2011, s 83). 

 

Figur 3: Exempel på en rörelse genom en bostad med flera rum (Nylander & Forshed 2011, s 89). 
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 Dagsljus 

Dagsljuset har en stor betydelse för upplevelsen av ett rum samt 

helhetsintrycket av en bostad. Ljuset förstärker ett rums karaktär och 

framhäver viktiga delar, se Figur 4. Samtidigt ska inte ljuset ge en 

bländande effekt utan det gäller att hitta en balansgång mellan detta. 

I Sverige är det extra viktigt med ljusinsläpp då de mörka vintrarna 

är långa (Nylander & Forshed 2011, s 41). 

 

Figur 4: Illustration över hur ljuset kan reflekteras genom ett fönster och skapa olika sorters ljus och 

upplevelser av ett rum (Nylander & Forshed 2011, s 41). 

 Rumsorganisation 

En viktig del av en bostad är att den ska vara både offentlig och 

privat. Rumsorganisation behandlar mötet mellan det inre privata 

rummet och det yttre offentliga. Även delar av bostadens utemiljö 

kan delas in i små privata uteplatser och större offentliga delar 

(Nylander & Forshed 2011, s 95). 

2.3 Förskolans funktion och kvaliteter 

Alla barn i Sverige mellan ett och fem år har möjlighet att gå i en förskola. 

Förskolan ingår inte i skolplikten vilket leder till att alla barn inte går eller 

har gått i förskolan. Statistik från skolverket visar dock på att 78,9 procent 

av Sveriges barn mellan ett till fem år är inskrivna på någon form av 

förskola (Skolverket 2013). 
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2.3.1 Förskolans historia 

Under 1800-talets industrialism i Sverige så skedde en urbanisering. 

Familjer flyttade från landsbygden in till städerna för att männen i familjen 

fick jobb inom industrin. Den tidigare levnadsstilen på landet var billig. 

Familjerna kunde odla sina egna grödor men i och med inflyttningen till 

staden blev detta inte längre möjligt och inkomsterna räckte inte till för 

hushållet (Lindberg 1991, s 4). 

Familjens inkomster behövde utökas och en möjlighet för kvinnorna att 

arbeta inom textilindustrin uppstod. I och med detta så fanns det ingen som 

såg efter barnen längre. De fick antingen sköta sig själva och leka på gatan 

eller följa med sin mor till dennes arbetsplats utan någon speciell 

sysselsättning (Lindberg 1991, s 5). De rådande förhållandena för barnen var 

inte hälsosamma. Barndödligheten var hög och många hade inte råd att 

anlita läkarvård (Lindberg 1991, s 11). 

Med tiden öppnades några enstaka barninstitutioner i syfte att ta hand om 

barn som var utan tillsyn på dagarna. En av de första institutionerna i 

Sverige var barnkrubban som startade på Kungsholmen i Stockholm 1854 

(Tallberg Broman 1995, s 11). Krubborna var beroende av ekonomiskt stöd 

från privatpersoner och det tog upp mot 90 år innan de fick statligt bidrag. 

I mitten av 1800-talet startades småbarnskolor genom initiativ av framför 

allt Carl af Forells. Småbarnskolan bestod av yngre och äldre barn. De fick 

undervisning i bland annat läsning och räkning, där de äldre barnen hjälpte 

de yngre (Tallberg Broman 1995, s 16). 

Maria Moberg var en kvinna som, via en utbildning kring Friedrich Fröbels 

teorier om barns utveckling och behov, utbildade sig till lärarinna i slutet av 

1800-talet (Lindberg 1991, s 20). Marias intresse för barn väcktes allt större 

där hon senare tillsammans med sin syster Ellen startade den första så 

kallade kindergarten i Norrköping. Verksamheten skulle till en början inrikta 

sig på barn i åldrarna fyra till sex år och hade sitt säte i hennes egna hem 

(Lindberg 1991, s 22).  

På grund av den höga avgiften så var det endast de rika familjerna som hade 

råd att placera sina barn i kindergarten trots att det var arbetarnas barn som 

främst behövde hjälp (Lindberg 1991, s 26). Detta bidrog till att systrarna 

Moberg år 1904 startade en folkbarnträdgård och med ekonomiskt stöd för 

hyran av lokal så kunde avgiften för barnen sänkas (Lindberg 1991, s 29-

30). 

1936 bestämde socialdepartementet att en inspektion skulle göras bland 

barnträdgårdar och barnkrubbor runt om i Sverige av Ellen Moberg, som vid 

denna tid hade blivit ordförande i svenska Fröbel-förbundet (Tallberg 

Broman 1995, s 118). 
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Hon gav ut en rapport där hon bland annat skrev om nödvändigheten av 

ekonomiskt stöd för barnträdgårdarna. Rapporten bidrog till att 

befolkningskommissionen slog fast att barnen behövde pedagogiskt stöd och 

två verksamhetstyper uppstod i form av daghem och lekskolor. Dessa blev 

de nya namnen för den tidigare barnträdgården (Lärarnas historia 2014
a
).  

1951 benämns de två verksamheterna istället som daghem och förskola och 

några år senare startar Sveriges förskolelärares riksförbund (Lärarnas 

historia 2014
b
). Det dröjde till 1972 innan namnet förskola blev det officiella 

namnet för verksamheten. 

Fram till 1998 hade socialstyrelsen tillsynsansvaret av förskoleverksamheter 

men har sedan dess tagits över av skolverket. Då uppkom en ny läroplan för 

verksamheten som bland annat betonade betydelsen för en utvärdering av 

verksamheten. Detta ansågs vara viktigt både för barnen samt verksamheten 

med hänsyn till deras utveckling (Karlsson 2000).  

2.3.2 Förskolans funktion 

Förskolans syfte är att ge barnen en grund för den kommande skoltiden. 

Verksamheten har med historien övergått från att enbart handla om social 

omsorg till att även utbilda barnen inför skolan (Skolinspektionen 2012, s 9).  

Skollagen (SFS 2010:800) säger att förskolan har som syfte att utveckla 

barnen och erbjuda dem en trygg omsorg. Förskoleverksamheten ska ha en 

helhetssyn på barnets behov och ge dem omsorg, utveckling och lärande. 

Förskolan ska vara ett extra stöd och en hjälpande hand för familjen gällande 

barnets utveckling och växande. Det handlar om ett sammarbete med 

föräldrarna för att ge barnet möjligheten att utvecklas efter sina 

förutsättningar (Skolverket 2010, s 5). 

En förskola består likt en bostad av olika utrymmen och rum för varierande 

aktiviteter. Socialstyrelsen gav 1989 ut allmänna råd kring lokaler samt 

miljö i förskola och fritidshem. Nedan följer de inomhusbehov som både 

barn och lärare är i behov av, dels utifrån socialstyrelsens allmänna råd men 

även utifrån nutidens behov: 

 Groventré 

Groventrén är den våta och smutsiga zonen där barnen tar av sig 

skorna. Utrymmet ska innehålla torkskåp och sittbänkar. 

I anslutning till denna del bör det finnas plats för byte av inomhus- 

och utomhusrullstol för de barn som är i behov av det.  

Barnvagnar ska även ha ett utrymme och ska ligga i anslutning till 

groventrén (Socialstyrelsen 1989, s 48).   
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Varje avdelning har en egen groventré men som också kan delas 

mellan två avdelningar. En toalett per groventré ska finnas 

tillgängligt och ytskiktet bör vara smutståligt och lättskött 

(Socialstyrelsen 1989, s 48). 

 Kapprum 

Kapprummet är den torra zonen och ska ligga i direkt anslutning till 

groventrén. Barnen ska ha möjlighet att sprida ut sina kläder på 

golvet för att förenkla påklädandet (Socialstyrelsen 1989, s 48). 

Rummet ska bestå av upphängningsmöjligheter och plats för skor 

och kläder för alla barn, där varje barn har sin enskilda plats, se 

Figur 5.  

 

Figur 5: Exempel på ett kapprum från förskolan Björnen i Växjö.(2015-04-16) 

 Huvudentré 

Förskolan ska utöver avdelningarnas groventréer ha en huvudentré 

som används av personal, gäster och föräldrar. Denna entré ska leda 

ut i ett gemensamt rum för alla avdelningar. Huvudentrén ska likt 

groventréerna ha tillgång till klädförvaring. 

 Hygienutrymmen 

Omvårdnad av barn i form av blöjbyte och liknande ska kunna ske i 

ett skötrum med tillhörande toaletter för både barn och personal, där 

tvättställ ska finnas tillgängligt i barnens höjd, se Figur 6. 

Toaletter för barn ska kunna rymma plats för både barn och en 

assistent och dörren ska kunna låsas. Låset ska gå att öppna utifrån 

av säkerhetsskäl (Socialstyrelsen 1989,s 48.) 

 

Skötrummet ska gärna ha ett visuellt samband till ett lekutrymme 
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och ett samband till kapprumet (Socialstyrelsen 1989, s 49). Förutom 

toaletter för både barn och personal ska det finnas en 

handikapptoalett i lokalen.  

  

a) b) 

Figur 6: a) Exempel på en skötbänk, b) Exempel som visar på tvättställ i nivå för både barnen och 

personalen. Båda bilderna är tagna på Björnens förskola i Växjö.(2015-04-16) 

 Matsal 

En gemensam matsal för förskolans alla avdelningar ska finnas. 

Dukning samt att plocka undan är av både pedagogisk- samt 

omsorgskaraktär och något barnen hjälper till med (Socialstyrelsen 

1989, s 51). Om hjälp behövs under måltiden får barnen hjälp av 

vuxna lärare men det ska även ses som en övning för barnen att klara 

sig själva. 

 Kök 

Förskolans mat tillagas i ett gemensamt kök och sköts av 

kökspersonalen. Livsmedelsverket har fastslagit att köksutrymmet 

för förskolor med fler än två avdelningar räknas som en 

livsmedelslokal. Detta betyder att köket ska vara godkänt av miljö- 

och hälsoskyddsnämnden och leder till att köket ska vara inrett och 

skötas, så att risken för att livsmedlet ska förstöras minskar 

(Socialstyrelsen 1989, s 66). 

Beroendes på förskolans storlek så är köket antinget ett 

tillagningskök eller ett mottagningskök. Det som skiljer dessa två är 

att tillagningsköket är större och har möjlighet att laga maten från 

grunden. Mottagningsköket har bara tillgång till uppvärmning av 

maten och får oftast sin mat från en annan förskolas tillagningskök. 

Arbetsytor och inredning ska vara lättstädat och lättskött. Sopavfall 

ska omhändertas och avlägsnas snarast möjligast (Socialstyrelsen 
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1989, s 66). Detta görs lättast via ett miljöhus eller miljöutrymme 

som mot yttervägg förses med en dörr utåt för att lätt kommas åt av 

sopbil. 

Till köket hör ett köksförråd för förvaring av konserver och andra 

torrvaror. Även ett varuintag placeras intill köket (Socialstyrelsen 

1989, s 68-69). 

 Vila 

Alla barn behöver både aktiva och vilande perioder. Det måste därför 

finnas ett avskilt rum för vila. Rummet ska vara akustiskt avskiljande 

och ha möjlighet att mörkläggas (Socialstyrelsen 1989, s 51). 

Idag är det vanligt att barnens föräldrar vill kunna ge sitt barn 

möjligheten att kunna sova utomhus. Detta är något som inte alltid är 

så lätt att tillgodose från förskolans sida, vilket har bidragit till att så 

kallade utesovrum har skapats. Detta rum ser ut som ett vanligt rum 

men är oisolerat och läggs i anslutning till en yttevägg vilket gör att 

en utomhuskänsla skapas.  

 Lekutrymme 

Barn har behov av rörelselek och motoriska aktiviteter. För detta 

krävs avskilda utrymmen från bland annat vilorummet. 

Rörselseleken försegår i lekrum men kan även ske i enskilda rum så 

som sovutrymmen om inget barn utnyttjar det för vila 

(Socialstyrelsen 1989, s 52). Förvaring av leksaker och andra 

redskap ska finnas i anslutning till lekutrymmena. 

Lekutrymmena kan förses med diskbänkar som kan utrustas med 

utdragbara socklar för att barnen ska kunna nå upp till diskbänken. 

Hyllor och annan förvaring ska placeras på en sådan höjd att barnen 

själva kan plocka in och ur från hyllorna. 

 Ateljéer 

Förutom rörselselekar ska barnen även kunna öva sig i mer lugna 

aktiviteter så som ritande och målande. Detta sker i avskilda rum mot 

lekutrymmet. Ateljéerna förses likt lekutrymmet med diskbänk och 

förvaringsutrymmen anpassade för barnen och personalen. Ateljén 

kan delas mellan två avdelningar och placeras då lämpligt för detta 

(Socialstyrelsen 1989, s 52). 

 

 Personalutrymmen 
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Förskolans lärare och förskolechef är i behov av separata utrymmen. 

Personalen ska ha tillgång till ett vilo- och pausrum. Rummet förses 

med bekväma sittmöbler och en lättare köksdel. En lättare köksdel 

omfattar bland annat mikrovågsugn och kaffekokare (Socialstyrelsen 

1989, s 64). 

Förutom att personalens och barnens toaletter placeras intill varandra 

bör även separata toaletter anordnas. Om verksamheten sker i fler än 

ett plan ska toaletter finnas på varje plan (Socialstyrelsen 1989, s 64). 

Personalens kläder ska kunna förvaras i separata skåp. Ytterkläder 

som personalen använder vid barnens utelek kan placeras vid 

barnens groventré eller kapprum (Socialstyrelsen 1989, s 64). 

Eftersom arbetet på en förskola ofta är smutsigt behöver personalen 

duschutrymmen i form av omklädningsrum (Socialstyrelsen 1989, s 

65). Omklädningsrummet kan placeras intill köket för att delas med 

kökspersonalen. 

Beroendes på förskolans storlek och antalet avdelningar så varierar 

kraven på personalutrymmen. Ju mindre förskolan är desto mindre 

antal utrymmen behövs. För en förskola med två till fyra avdelningar 

så räcker det med ett paus- och vilorum för personalen. 

 Administrativa utrymmen 

Ett expeditionsutrymme som innehåller bland annat arbetsrum för 

personal och förskolechef ska finnas. Utrymmet kan också användas 

till att ta emot besök i form av föräldrar, psykologer och läkare 

(Socialstyrelsen 1989, s 66). 

Likt övriga personalutrymmen, så beror de administrativa utrymmen 

på förskolans storlek. För en förskola med två till fyra avdelningar så 

räcker det med ett arbetsrum och ett avskilt samtalsrum. 

 Övrigt 

Utöver ovanstående utrymmen ska förskolan ha tillgång till bland 

annat ett centralförråd för förvaring av blöjor, papper med mera. 

Centralförrådet ska helst placeras centralt för att vara lättåtkomligt. 

Centralförrådet kan även delas upp i fler mindre förråd på olika 

ställen på förskolan. 

 

Förskolan ska även bestå av städutrymme eller städförråd samt 

tvättutrymme. Utöver detta ska även förråd för uteleksaker finnas. 
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Detta placeras antingen på utegården eller integrerat i 

huvudbyggnaden med ingång utifrån (Socialstyrelsen 1989, s 69). 

2.3.3 Förskolans kvaliteter 

Miljön för barnen ska kunna utmana och locka till lek samt annan aktivitet. 

Barnen ska inspireras och vilja utforska. Leken är viktig för barnens 

utveckling och förskolan ska präglas av detta (Skolverket 2010, s 6). 

Lärandet ska ske via samband mellan barn och lärare samt barn emellan. 

Barnen ska även låtas tänka och utföra handlingar själva (Skolverket 2010, s 

7). 

Barnen ska utveckla ett ekologiskt förhållningssätt och stor vikt ska läggas 

på miljö- och naturvårdsfrågor. Ett varsamt förhållningssätt till natur och 

miljö där barnen lär sig att bidra till en bättre miljö för framtiden är viktigt 

(Skolverket 2010, s 7). 

Förskolan ska kunna erbjuda barnet att skifta mellan olika aktiviteter under 

dagen. De ska ges utrymme för egna initiativ och kreativitet i lek och 

lärande både utomhus och inomhus. En viktig del av utomhusvistelsen är att 

den ska kunna ske i både planerad miljö samt i naturlig miljö (Skolverket 

2010, s 7).  

Miljöförvaltningen i Stockholm sammanställde 2009 ett dokument som 

sammanfattar hur miljöbalken och andra lagar styr verksamheten för 

förskolor, skolor och fritidshem. Dokumentet säger bland annat att rum där 

barn vistas ska ha fönster som täcker minst tio procent av golvytan och att 

lokalerna därför är direkt olämpliga att placera i källarnivå 

(Miljöförvaltningen 2009, s 8). 

Vidare påpekar miljöförvaltningen att renhållning är viktigt, vilket medför 

att materialvalet är en avgörande faktor. Lättstädade golv underlättar arbetet 

(Miljöförvaltningen 2009, s 9). 

Förskolelokaler som är belägna bredvid en eller flera bostadslägenheter ska 

ha väggar som är extra ljudisolerade. Förskolan ska också ha en egen entré 

med tillhörande förråd för bland annat barnvagnar så att dessa inte stör de 

boende i huset (Miljöförvaltningen 2009, s 11). 

Rökning får inte förekomma i eller i anslutning till förskolor enligt 

tobakslagen. Andra viktiga faktorer kring förskolor och barnomsorg att ta 

hänsyn till är ventilation, allergier, buller och andra ljud (Miljöförvaltningen 

2009, s 11). 
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2.4 Kontorets funktion och kvaliteter 

Arbetsmiljöverket har i dagsläget inga direkta regler som enbart gäller 

kontor. Det finns däremot fyra stycken föreskrifter som berör området och 

som måste följas (Arbetsmiljöverket 2015
b
). Dessa är följande: 

 Arbetsplatsens utformning, AFS 2009:2 

 Belastningsergonomi, AFS 2012:02 

 Buller, AFS 2005:16 

 Arbete vid bildskärm, AFS 1998:05 

2.4.1 Kort om kontorets historia 

Vid slutet av 1800-talet började tjänstemän placeras i öppna 

kontorslandskap. Vid 1900-talets början kom genombrottet för utseendet av 

kontorets planlösning, som grundade sig på uppfinningen av lysröret. Innan 

lysröret så var kontorets lyse väldigt beroende av insläppet av dagsljus, 

vilket medförde att det lätt blev mörkt i mitten vid stora lokaler.  

Öppna kontorslandskap är antingen helt öppna eller möbleras med 

skärmväggar. Skärmväggarnas funktion är att skapa mindre och mer 

avskilda kontor (Seddigh 2013). 

Forskning beträffande varierande kontorstypers samband till hälsa och 

välbefinnande visar att öppna kontorslandskap kan vara rent av dåligt för 

hälsan. Sämsta alternativet är ett mellanstort kontorslandskap och det bästa 

alternativet är flera mindre och mer avlägsna rum där arbetarna sitter var för 

sig (Toivanen 2011, s 5). 

Flertalet forskningsrapporter har studerat problemen som öppna 

kontorslandskap medför. Bland de mest omdebatterade aspekterna är ljud. 

Forskning visar att oljud på kontor medför flertalet negativa konsekvenser 

för de arbetande i öppna kontorslandskap. Konsekvenser som forskningen 

visar på är stress, koncentrationssvårigheter samt minskning av individuell 

produktivitet (Rasila & Tuuli 2014). 

2.4.2 Kontorets funktion 

Arbetsmiljöverkets författningssamling har föreskrifter om arbetsplatsens 

utformning där de bland annat tar upp föreskrifter om personalutrymmen för 

kontor. 
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Nedan beskrivs de personalutrymmen som föreskrifterna tar upp och vad 

som gäller kring varje enskilt utrymme: 

 Klädutrymme 

Föreskrifterna slår fast att arbetstagarna ska ha tillgång till utrymmen 

för förvaring av både privata och arbetskläder om verksamheten 

kräver detta (AFS 2009:2, s 23). 

Om arbetskläder eller andra skyddskläder medför risk för smitta eller 

annan ohälsa ska de förvaras separerade från den vanliga 

klädförvaringen (AFS 2009:2, s 23). 

 Omklädningsrum 

Verksamheter där arbetet bidrar till nedsmutsning eller fysisk 

påfrestning så ska det finnas utrymme för omklädningsrum eller 

annan lämpligt utrymme för omklädning. Dessa 

omklädningsmöjligheter ska vara avskilda mellan män och kvinnor 

om de behöver använda utrymmet på samma gång (AFS 2009:2, s 

23). 

 Torkutrymme 

Arbetskläder och skor som blir blöta under arbetet ska kunna torkas 

och därmed krävs ett torkutrymme (AFS 2009:2, s 24). 

 Tvätt- och duschutrymme 

På arbetsplatsen ska tvättmöjligheter finnas och på samma sätt som 

vid krav på omklädningsrum så ska det vid nedsmutsande arbete 

finnas tillgång till ett duschutrymme (AFS 2009:2, s 24). 

 Toalettrum 

Det ska på arbetsplatsen finnas tillräckligt många toaletter. Detta 

bestäms av hur många arbetande som finns samtidigt på 

arbetsplatsen (AFS 2009:2, s 24).  

 Matutrymme 

Personalen ska under matraster kunna äta under lugna förhållanden. 

Detta kan ske i en personalrestaurang, ett matrum eller annat 

matutrymme. För personal som medtar egen mat ska det finnas 

uppvärmningsmöjligheter (AFS 2009:2, s 25). 
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 Paus- och viloutrymme 

Arbetare kan ha pauser under arbetet och detta ska kunna ske på 

lämplig plats. På arbetsplatsen ska det också finnas plats för vila och 

detta ska kunna ske ostört och bekvämt (AFS 2009:2, s 25). 

 Väntrum 

Det ska finnas ett lämpligt väntrum på arbetsplatsen där väntetid kan 

uppstå. I väntrummet ska det finnas plats för bord och stolar (AFS 

2009:2, s 26). 

2.4.3 Kontorets kvaliteter 

Idag blir det allt vanligare med öppna kontorslandskap. Den största 

anledningen är för att det är mer ekonomiskt i ren produktions- och 

driftkostnad. En dansk studie visar emellertid på att antalet sjukdagar för 

anställda per år i snitt ökar med tre dagar. Om en bra arbetsmiljö vill uppnås 

så är ett sätt att först se till att följande fyra saker ordnas (Stockholms 

Universitet 2013): 

 Akustik och tysta rum - Om tysta rum inte är inredda så kan detta 

försämra rummets akustik, då ljudet studsar fritt. Om en anställd 

tycker det är för mycket ljud i sin omgivning så kan personen sätta 

sig här och fortsätta arbeta.  

 Belysning, temperatur & ventilation. 

 Förhållningsregler - Vid framtagning av dessa tas arbetarnas åsikter 

upp och reglerna uppdateras ständigt.   

 Organiserad placering - Vissa människor är i mer behov av lugn än 

andra, därmed borde de ha högre prioritet på den lugna miljön. 

Några andra saker som också är en utmaning vid utformning av ett öppet 

landskap är att minimera irritationsmomenten för den arbetande. Vid mycket 

ljus i ett öppet landskap med många datorer så kan bildskärmar reflektera 

ljus, vilket kan bli störande och försämra koncentrationsförmågan.  

En annan sak som också behövs tas hänsyn till är att människans öga dras 

till rörande objekt. Om det är ett öppet kontorslandskap med mycket spring 

och utan skiljeväggar så kan detta minska arbetseffektiviteten. Vid större 

lokaler är det även flera personers behov som ska samsas. Detta kan inte 

alltid vara möjligt utan kompromissande måste ske (Arbetsmiljöverket 

2015
c
). 
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2.5 Utemiljö 

Plan och bygglagen (SFS 2010:90) slår fast att en tomt som ska bebyggas 

ska ta hänsyn till de natur- och kulturvärdena som finns på platsen. 

Naturförutsättningarna ska tas tillvara på så långt som möjligt. 

Utryckningsfordon och andra nödvändiga transporter ska förses med goda 

möjligheter att ta sig fram till tomten. Utöver framkomligheten för fordon 

ska tomten även tillgodoses med parkeringsplatser och avlastningsplatser. 

Vidare säger lagen att tomten ska ordnas så att personer med nedsatt rörelse- 

eller orienteringsförmåga ska kunna utnyttja tomten om det inte är orimligt 

med hänsyn till terrängen och förhållandena i övrigt. 

2.5.1 Bostäders utemiljö 

Utemiljön för bostäder kan se ut på många olika sätt. Kerstin Torseke 

Hulthén har skrivit boken Bra bostadsgårdar – här vill vi bo! Där beskrivs 

olika exempel på bostadsgårdar. 

Författaren tar upp och skriver bland annat om en utegård för en 

bostadsrättsförening i Umeå som ligger beläget i närheten av en skog. Vid 

denna utegård löper en gångväg från huset ut i skogen. Skogen är ett bra 

komplement och äventyr för de äldre barnen i bostadsområdet. De yngre 

barnen får hålla till på gården innan de blir gamla nog att utforska skogen på 

egen hand. (Torseke Hulthén 2000, s 16). Samma bostadsrättförenings 

ordförande, Kent Lundholm, säger att gården är lättskött trots att den är 

innehållsrik med mycket träd, växter och lekplatser (Torseke Hulthén 2000, 

s 17). 

Ett annat exempel från boken är ett bostadsområde i Malmö där de boende 

har inriktat sig på mycket blommor och växter. Många av de boende i 

området saknade vid inflyttning erfarenhet av trädgårdsskötsel men har tack 

vare grannarna lärt sig om detta (Torseke Hultén 2000, s 26). 

De boende byter erfarenheter och på grund av de gemensamma intressena 

kring den blommande utegården så har en god gemenskap skapats. 

Ett tredje exempel som författaren tar upp i boken är ett bostadsområde i 

Göteborg. Innergården har byggts om och det har tillkommit en vattentrappa 

som är mycket uppskattad av barnen. Belysningen byttes ut då det tidigare 

ansågs vara för mörkt på innergården (Torseke Hulthén 2000, s 34). 

En undersökning visar på att gröna ytor dämpar aggressionen bland de 

boende. Undersökningen gjordes bland kvinnor och behandlade utemiljöer 

som var slitna och torftiga samt utemiljöer som hade många gröna ytor.  

Resultatet visade på att de som bodde i det mer gröna området blev mindre 

aggressiva mot sin partner än de som bodde i det mer torftiga området 

(Myhr 2007, s 31-32). 
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2.5.2 Förskolans utemiljö 

När en förskolas utemiljö ska utformas så finns det många olika faktorer 

som kan påverka. Något som är ett bra och grundläggande tema för en 

förskolgård är det fyra olika elementen jord, vatten, luft och eld. Med dessa 

så kan mycket lek och experiment automatiskt startas av barnen själva (Selin 

2007, s 19). 

Jord kommer i sig självt med mark och sandlådor som kan utgöra en del av 

utegården medan vatten kan tas till vara på om det finns någon rinnande 

bäck i närheten, eller om det finns konstgjorda dammar eller pölar på gården 

(Selin 2007, s 19). Användning av vatten vid en förskola kräver dock 

uppsyn av vuxna för att detta ska fungera (Selin 2007, s 29). 

Att använda sig av luft till en förskolgård är att exempelvis ha klockspel som 

hänger uppe i ett träd eller dylikt. Eld är något som kan vara spännande för 

barnen. Det är också bra att barnen lär sig kring allvaret med elden genom 

något så enkelt som att ha en grillplats på eller i närheten av förskolan. 

(Selin 2007, s 19). 

För att göra förskolgården mer spännande och varierande i dess struktur så 

kan växter användas. Det finns en uppsjö av olika växter som kan användas 

och samtliga kan ha olika funktioner. Buskage och träd kan användas för att 

klättras i eller leka kurragömma (Selin 2007, s 28). 

Fruktträd och bärbuskage är ett alternativ som även kan starta lekar så som 

fruktaffär och barnen kan smaka på frukter som går att äta. Barnen kan 

också räkna frukter och använda frukten för att göra sylter och safter på 

förskolan (Selin 2007, s 22). 

Förutom att växter kan skapa många alternativ till idéer och lek så ger de 

även en bra skuggningsfaktor under varma och soliga dagar (Selin 2007, s 

26). Växterna kan användas flitigt för att skapa avgränsningar för 

intilliggande miljöer samt skapa olika utrymmen på skolgården med hjälp av 

flertalet olika växter (Selin 2007, s 27). 

”En glänta, en tunnel, trappor, nivåskillnader, en spång, bro eller kanske 

bara en grop! Oväntade variationer i miljön skapar nya lekmöjligheter.” 

(Selin 2007, s 24). 

Genom användning av olika terrängskillnader på förskolgården så kan flera 

lek- och äventyrsmöjligheter skapas (Selin 2007, s 7). 

En av anledningarna till att det bör läggas pengar på en förskolas utemiljö 

beror på två stora områden som berör detta. Det handlar om hälsa och 

landskapsarkitektur där forskning visar på att för att bemästra problem så 

som koncentrationssvårigheter och stress så är naturen en bra väg att gå. 
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Forskningen pekar på att naturen gör människan mer glad, pigg, lugn och är 

därtill ett simpelt sätt att förebygga bråk (Persson 2005, s 93). 

I dagsläget finns över 1000 avhandlingar som behandlar området 

utomhuspedagogik. Några saker dessa påvisar tas upp nedan: 

 Utevistelse och rörelse är en viktig ingrediens för förbättrad 

bentäthet.  

 Stress sjunker i en naturpräglad miljö.  

 Vid hög stress minskar minneskapaciteten 

Det finns även olika sorters lekplatser. Några exempel som skiljer varandra 

åt är traditionell, modern samt äventyrlig. 

Beträffande vad barn önskar i sin utemiljö så visar forskning att de 

uppskattar möjligheter till fysisk rörelse eller där de kan utmana sig själva. 

En undersökning visar att både vanliga lekplatser och där naturlig 

omgivning används för lek så skapas många möjligheter för förskolebarn att 

leka. Dock så visar undersökningen också att lekplatsen med naturlig 

omgivning har en högre riskfaktor än vanliga lekplatser (Norðdahl & 

Einarsdóttir 2014).  

Traditionella lekplatser har stationära ställningar av metall. Typiskt för 

denna typ av lekplats är att den inkluderar en öppen yta som underlättar för 

kraftfulla fysiska lekar. Underlaget är ofta asfalt, grus eller gräs. En 

begränsning den här typen har, är att den tenderar att främja fysiska lekar på 

bekostnad av sociala (Holmes & Procaccino 2009, s 1104). 

Moderna lekplatser kan ses som en förbättrad version av den traditionella. 

Metallen har ersatts med PVC-plast och underlaget består vanligtvis av 

träflis, gräs eller konstgjorda material. Utöver den traditionella lekplatsen så 

finns sandlådor som tar den sociala biten i anspråk (Holmes & Procaccino 

2009, s 1104).  

Äventyrliga lekplatser skapas med hjälp av naturen. I denna typ skapar 

barnen sina egna utrymmen med hjälp av de närliggande materialen som 

finns att tillgå. Exempel på innehåll kan vara lekutrymmen, grillplats samt 

trädgård. Denna typ innehåller en stor variation av lekmöjligheter men anses 

farliga (Holmes & Procaccino 2009, s 1104). 
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2.5.2.1 Redskap 

Redskap är något som är uppskattat av barnen på en förskolgård som kan 

förekomma i varierande form och funktion. Det kan handla om ruschkanor 

och sandlådor till lösa föremål som i många fall anses som skrot, se Figur 7. 

Det kan vara allt från vanliga plaströr som barnen kan krypa i eller 

plasttunnor som de kan rulla på. Det kan även vara gamla möbler eller gamla 

stekpannor och kastruller.  

Lek kan skapas med oväntade saker som kan relateras till det vardagliga 

livet, så som matlagning med mera. Det kan även handla om att använda 

föremål så som ett plaströr att integrera på ett naturligt sätt med 

omgivningen och terrängen på skolgården. 

  

a) b) 

Figur 7: Typiska lekredskap på en förskola där a) visar på en rutschkana och b) visar på 

fjädergungor. Båda bilderna är tagna på Björnens förskola i Växjö.(2015-04-16) 

2.5.2.2 Ur och skur-förskola 

Intresset för den fysiska utemiljön har under det senaste decenniet ökat. Idag 

finns det förskolor som enbart fokuserar på utomhuspedagogik. Förskolan 

har som mål att under hela dagen hålla sig utomhus där de olika 

avdelningarna på förskolan har en bas i närheten av förskolan som de utgår 

ifrån (Änggård 2012, s 1). 

Basen förläggs i närheten av förskolan där naturen anses lagom utmanande 

för barnen att leka vid. Platsen förses med stockar eller liknande och 

fungerar som mat- och samlingsplats (Änggård 2012, s 4). 

Lekarna utomhus anses bidra till förbättrad motorik och sinnen för barnen. 

Naturmiljön bidrar till nya förändringar där nya aktiviteter skapas av barnen 

som därmed anses utveckla deras kreativa skapande (Änggård 2012, s 15). 
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2.5.3 Kontorets utemiljö 

Vanligvis läggs inte så stor vikt vid utemiljö när det gäller 

konstorsbyggnader. En undersökning som författaren Stigsdotter har gjort 

visar på att trivsel inte bara innebär glädje, nöje och bekvämlighet. Det 

handlar också om välbefinnande, som i detta sammanhang beskriver 

utemiljöns påverkan på personen (Myhr 2007, s 33).  

Utemiljön har två aspekter på en arbetsplats. Dels att genom en snabb blick 

ha något att vila ögonen på och dels att fungera som en plats att vistas i 

under raster (Myhr 2007, s 33). Arbetarnas trivsel och stressnivå påverkas på 

ett positivt sätt om arbetsplatsen har en trivsam och grön utemiljö. 

2.6 De aktuella detaljplanerna 

Undersökningen behandlar kombinationer av en förskola med andra 

verksamheter och sker på två olika tomter i Växjö. Den ena tomten finns 

beläget i ett område som heter Limnologen Syd. För den här tomten ska en 

kombination mellan en förskola och bostäder i en kvartersform utföras. 

Den andra tomten är belägen i ett område som heter Torparängen. På tomten 

ska en kombination mellan en förskola och kontor för äldreomsorg göras. 

Området ska utformas i en småskalig form med varierande byggnadsformer. 

För båda tomternas förskolor handlar det om att möjliggöra för fyra stycken 

avdelningar om 20 barn per avdelning. Den totala inomhusytan ska ungefär 

vara 600 m
2
. 

2.6.1 Limnologen Syd 

Regeringen beslutade i januari 2014 att anta detaljplanen för Limnologen 

Syd som då vann laga kraft 2014-01-16 (Växjö Kommun 2014
a
). 

Limnologen Syd är beläget söder om Växjö centrum intill sjön Trummen 

och det närliggande universitetsområdet. Limnologen Syd ingår i ett större 

projekt och ett område som kallas för Välle broar. Välle broar har som mål 

att bygga trähus med låg miljöpåverkan och energiförbrukning (Växjö 

Kommun 2014
a
). Idag finns bland annat bostadsområdet Limnologen som är 

beläget precis intill Limnologen Syd. Dessa hus är uppförda med en massiv 

trästomme i både väggar och bjälklag. Husen är åtta våningar höga där den 

första våningen är uppförd i betong. Detta gör Limnologen till Sveriges idag 

högsta bostadshus i trä (Midroc Property Development 2009).  

Limnologen Syd består av fem separata tomter och framtida byggnadsverk 

är tänkta att uppföras i kvartersform. Detta med syfte att skapa en hållbar 

stadsbebyggelse med torg, parker, närhet till vatten och gemensamma 
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uterum, se Figur 8 (Växjö Kommun 2014
a
). Byggnadernas innerhåll ska, 

utöver förskola och bostäder, bland annat bestå av resturanger, butiker, 

hotell och kontor (Växjö kommun 2014
a
, s 5). 

Mellan byggnaden och Trummen kommer en park uppföras. Parken är en 

pedagogisk anläggning med ett geometritema (Växjö Kommun 2014
a
). 

Den kan också fungera som ett bra komplement till förskolan och kan 

utnyttjas av barnen som en del av förskolans sätt att utveckla barnen. 

 

Figur 8: Planområdet över Limnologen Syd. Den markerade tomten är den del av detaljplanen som 

denna rapport behandlar och ska innehålla en kombination av förskola och bostäder (Växjö Kommun 

2014b, s 5).  

Detaljplanen säger att kvartershusen kan delas upp i mindre delar och på så 

sätt ge gaturum och innergårdar ljusinsläpp. Entréer ska vändas ut mot gatan 

men kan även placeras genomgående med en koppling till innergårdarna 

(Växjö Kommun 2014
a
, s 8). 

Behovet av parkeringsplatser blir en allt viktigare fråga i dagens bilsamhälle. 

Parkeringsbehovet för detta område är beräknat enligt boverkets riktlinjer 

som säger att det krävs maximalt en halv parkeringsplats per bostad för att 
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kunna lämna mer plats åt grönska och uteplatser.  Ett alternativ för utökning 

av parkeringsplatser är att låta uppföra ett parkeringsgarage. Ett annat 

alternativ är att skapa en bilpool som dessutom bidrar till en bättre miljö, 

något Välle broar också har som mål. Parkeringsplatser för gäster förläggs 

intill lokalgatorna (Växjö Kommun 2014
a
, s 9). 

Det finns strikta regler gällande buller i området. På grund av 

Teleborgsvägen, som är belägen intill området, och den tunga trafik som 

belastar vägen så uppstår mycket buller. Detaljplanen säger att det inte får 

vara enkelsidiga lägenheter ut mot teleborgsvägen samt att minst hälften av 

alla bostadsrum ska vändas mot tyst eller ljuddämpad sida (Växjö kommun 

2014
a
, s 10). Ytterligare krav för området är att alla bostäder ska ha uteplats, 

antingen delad eller enskild. 

2.6.2 Torparängen 

Torparängen är ett område beläget några kilometer söder om Växjö centrum 

intill Södra Bergundasjön. Detaljplanen är i dagsläget skickat på samråd och 

har därmed inte vunnit laga kraft ännu. 

Området är tänkt att innehålla mestadels bostäder för att skapa en ny 

stadsdel. Till området så planeras en begravningsplats, parker, nya 

bostäderna samt en förskola (Växjö Kommun 2015
a
, s 1). Förskolan är 

planerad att kombineras med kontor för äldreomsorg. 

Bostadsbebyggelsen i området ska vara tät och yteffektiv beståendes av 

småhus blandat med några högre flerbostadshus placerade på passande ytor.  

Detaljplanen möjliggör en blandning av bostads- och upplevelseformer 

(Växjö Kommun 2015
a
, s 4).  

På markområdet finns bland annat två stycken torp, London respektive 

Lybäck. I torpet London pågår idag en hunddagisverksamhet medan det i 

Lybäck huserar ett kafé. Verksamheterna har möjlighet att bevaras men kan 

även göras om till bostäder (Växjö Kommun 2015
a
, s 4). Utöver torpen finns 

det ett koloniområde på över 7500 kvadratmeter som är tänkt att bevaras 

men områdets yta kommer att minska (Växjö Kommun 2015
a
, s 3). 

Centralt i området finns tomten för den byggnad som är tänkt att innehålla 

en kombination av förskola och kontor för äldreomsorg, se Figur 9. I direkt 

anslutning till tomten finns en stor parkyta som möjliggör utökad plats och 

utforskning för skolans barn. Detta är precis som vid Limnologen Syd, ett 

bra komplement till förskolans utegård. 
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Figur 9: Plankarta över Torparängen. Den centralt markerade tomten är den del av detaljplanen som 

denna rapport behandlar (Växjö Kommun 2015b). 

2.7 Kvartersform och småskaligt bostadsområde 

2.7.1 Kvartersform 

Kvartersformen präglas av omslutenhet och består av flervåningshus som 

byggs i tomtgränsens direkta anslutning till gatan utanför. Denna typ av 

stadsplan är typisk för stenstaden där det förr murades i tegel i de större 

städerna medan de i mindre ofta byggdes i trä. (Björk et al. 2012, s 33). 

Under 2000-talets nymodernism har den slutna och strikta kvartersformen 

öppnats upp. Kontakt med vatten och natur är minst lika viktigt som 

gatubilden (Björk et al. 2012, s 30).  

I en studie som har tagits fram av Evidens BLW AB och Spacescape AB 

tillsammans med regionsplanekontoret och stadsledningskontoret 

Stockholm, (Bernow et al. 2011) definieras kvartersformen i grad av 

slutenhet och andelen utåtvända entréer mot gatan. 

Växjö kommun har i detaljplanen för Limnologen Syd tagit fram skisser 

över hur den tänkta kvartersformen kan komma att se ut. I vissa fall läggs 

byggnaden i direkt anslutning till gatan och trottoaren medan det i andra fall 

placeras en bit grönyta mellan byggnadens fasad och trottoaren, se Figur 

10. 
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Figur 10: Växjö kommuns förslagsskiss över gatan mellan två byggnader. Längst ner är på gatan 

återfinns ett torg (Växjö Kommun 2014b, s 7).  

2.7.2 Småskaligt bostadsområde 

Den småskaliga bostadsformen omfattar en blandning mellan villor och 

flerbostadshus i färre antalet våningsplan. Inne i stadens kärna består oftast 

bebyggelsen av högre kvartershus. Till skillnad mot detta är det småskaliga 

bostadsområdet placerat utanför stadens centrum och består av villor, parhus 

eller radhus (Björk et al. 2012, s 32). 

Denna bostadsform ökar möjligheten för dagsljus åt flera väderstreck. 

Bostäderna varierar i både utseende och placering (Björk et al. 2012, s 32). 

Det småskaliga bostadsområdets placering utanför staden bidrar till en 

lugnare miljö och består ofta av barnfamiljer. Lugnet och tryggheten är två 

kvaliteter denna målgrupp söker. 
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3. Metod 

Med utgångspunkt att undersöka möjligheten för kombinationer av 

verksamheter i en och samma byggnad så har arbetet baserats på kvalitativa 

metoder. Information kring de olika verksamheternas utrymmesbehov och 

viktiga värden har samlats in genom empirisk data i form av intervjuer samt 

rådgivning. För att få en förståelse kring vad som skiljer verksamheterna åt 

så har grundläggande teoristudier genomförts. 

3.1 Litteraturstudier 

För att få en förståelse för hur verksamheterna ska vara utformade, varför de 

ska innehålla vissa specifika rum samt vilka kvaliteter verksamheterna kan 

bestå av, så har teorier tagits in i form av böcker, elektroniska källor samt 

lagar och regler. Informationen har studerats och beskrivits i teoridelen.  

En viktig del av arbetet handlar om att få utemiljöerna för de olika 

verksamheterna att samspela. Litteratur kring de olika verksamheternas 

utemiljö och deras behov har studerats för att ge en grund i hur de skulle 

kunna fungera tillsammans. 

Arbetet är begränsat till de specifika detaljplanerna vilket har gjort att en 

kort beskrivning av dem återfinns i teoridelen för att ge läsaren en förståelse 

till varför resultatet ser ut som det gör. 

3.2 Muntliga intervjuer och vägledning 

Kvalitativa intervjuer har gjorts med två stycken personer för att ge ett 

utökat underlag för utformningsförslagen och för att få olika yrkesgruppers 

syn på kvalitet. En intervju gjordes med Tomas Broman som är arkitekt på 

LBE-arkitekt i Växjö och som har erfarenhet av att utforma förskolor. 

Intervjun gjordes för att ge en utökad kunskap och underlag för det fortsatta 

utformningsarbetet. 

Den andra intervjun gjordes med Berit Juhlin-Bunn som är förskolechef på 

bland annat förskolan Björnen i Växjö. Intervjun gjordes för att ge en bild av 

en förskolechefs syn på en förskolas behov och kvaliteter. Positiva och 

negativa delar av en förskola diskuterades och gav hjälp i det fortsatta 

arbetet. 

Vägledning i arbetet användes i form av diskussioner med 

landskapsarkitekten Bo Blomqvist. För- och nackdelar med utemiljön för de 

båda tomterna diskuterades där landskapsarkitekten kom med råd och tips. 

Även vägledande diskussioner fördes med Per Gustafsson från Växjö 

kommun samt Ingvar Eek från VÖFAB kring de framtagna tomförslagen. 
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3.3 Studiebesök 

Besök gjordes på två olika förskolor i Växjö för att ge inspiration och stöd 

för det fortsatta arbetet.  Besöken ägde rum på Björnens förskola, se Figur 

11, samt på Vikaholms förskola som stod klart så sent som i november 2014. 

Björnens förskola är en kombination med bostäder. 

 

Figur 11: Björnens förskola i Hovshaga, Växjö. Vy från vägen utanför med förskolan på bottenplan 

och bostäder ovanför. Förskolan har entréer på långsidan och på bilden syns en balkong utöver detta 

område.(2015-04-16) 

3.4 Referensobjekt 

För utformningen av förskolorna så har referensritningar använts från 

Vikaholms förskola för att ge arbetet en förståelse för utrymmesbehov och 

rumsstorlekar i en förskola, se Bilaga 8. 

Ett underlag från VÖFAB i form av utrymmesbehov och en enkel variant av 

ett lokalprogram kring kontor för äldreomsorg har använts i arbetet, se 

Bilaga 9. 
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4. Genomförande 

Utformningsförslagen baseras på den inhämtade informationen om bostäder, 

kontor och förskolor. De baseras också på de föreskrifter som finns utifrån 

detaljplanernas krav på byggnadsverken i de olika områdena. 

4.1 Möte med handledarna 

Arbetet inleddes med ett möte med handledaren och uppdragsgivaren 

Kristina Thorvaldsson från kommunen tillsammans med arbetets hjälpgrupp, 

bestående av Per Gustafsson som är fastighetssamordnare på kommunen 

samt Ingvar Eek som jobbar för VÖFAB som projektchef. Hjälpgruppen 

består även av Carina Herbertsson från Växjöbostäder men som inte 

närvarade vid mötet på grund av förhinder. 

Mötet handlade om att gå igenom det tänkta arbetet samt att kommunen och 

andra inblandade parter fick ge deras bild av vad de ville få ut av arbetet. 

4.2 Besök på de båda tomterna 

Ett besök på de båda tomterna gjordes tidigt i arbetet för att få en 

uppfattning och känsla av möjlig tomtdisposition för respektive byggnad, se 

Figur 12. Limnologen Syds tomtdisposition var styrd sedan tidigare 

eftersom området ska byggas i kvartersform och därmed följa tomtgränsen 

runt ett kvarter. 

  

a) b) 

Figur 12:Bild a) visar Limnologen Syds tomt där schaktning pågår (2015-04-29) och bild b)visar 

Torparängens tomt (2015-04-05).   
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4.3 Instudering av detaljplanerna 

För att få en förståelse för den tänkta utformningen behövdes detaljplanerna 

studeras. Detta gjordes för att se över de bestämmelser och riktlinjer som 

gäller för respektive detaljplan. De viktigaste riktlinjerna som gäller för båda 

detaljplanerna skrevs ner för att analyseras inför skissfasen. 

4.4 Intervjuer 

Frågor baserades på intervjupersonens arbete. Frågor som rörde utformning 

av förskolor ställdes till Tomas Broman och frågor som rörde förskolans 

dagliga arbete ställdes till Berit Juhlin-Bunn. Intervjuerna skedde på 

respektives arbetsplats där anteckningar för svaren skrevs ner samtidigt som 

intervjuerna spelades in för att senare sammanställas. 

Frågorna för respektive intervju kan ses i Bilaga 1. 

4.5 Skissarbete 

Flera planlösningsskisser gjordes för de båda tomterna. För skissandet av 

Limnologen Syd så utgick arbetet från bostädernas form som ska ligga 

ovanför förskolan och även bredvid densamma. 

För Torparängen utgick skissandet från förskolans olika utrymmen. 

Kontorets olika utrymmen fick ta hänsyn till förskolans bärande innerväggar 

samt yterväggar. Utöver användning av underlag så som exempelritningar 

över förskolor, intervju- och teorimaterial så användes hjälp i form av 

handledning och rådgivning. 

Skisserna för de båda tomternas byggnader granskades sedan kritiskt inom 

gruppen där för- och nackdelar diskuterades mellan de olika förslagen. 

4.6 Bearbetning 

Efter den kritiska granskningen övergick skissfasen till ett alternativ per 

tomt. Valen föll på de som ansågs vara de bästa alternativen utifrån de 

utrymmen som behövdes och som tydligast besvarade de naturliga 

rörelserna för barnen i förskolan. 

Planlösningarna bearbetades ytterligare för alla de verksamheterna som 

tomterna ska innehålla. Mer optimala ytor samt genomgångar av de olika 

utrymmenas storlekar studerades och granskades för att kompletteras vid 

behov. 

Efter att planlösningarna ansågs vara bra så övergick utformningsarbetet till 

utemiljön för båda tomterna. Utemiljön gjordes i form av situationsplaner 
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och tredimensionella bilder. De tredimensionella bilderna gjordes för att ge 

en illustration av situationsplanen. 

Skiss- och bearbetningsarbetet utfördes i programmen AutoCAD 

Architecture, SketchUp och Kerkythea. 
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5. Resultat 

Resultatet delas in i två delar där den första är en sammanställning av de 

intervjuer som har gjorts under arbetets gång med en arkitekt samt en 

förskolechef. Den andra delen består av utformningsförslag baserat på 

intervjuer och rådgivning som förts samt den teori som har tagits upp och 

behandlats i arbetets teoridel. 

5.1 Sammanställning av intervjuer 

Det generella tankesättet vid utformning av förskolor 

Arkitekten säger att programskedet är viktigt när det gäller utformning av 

förskolor. Han nämner även att det oftast hålls en genomgång med 

personalen som är tänkt att arbeta på den blivande förskolan för att de ska få 

ge sina synpunkter på den tänkta förskolans innehåll och utseende. 

Programskedet är också viktigt då den ena förskolan inte är den andra lik. 

För varje nytt projekt så ändras någonting i form av avdelningsstorlekar och 

liknande. I ena projektet kan en avdelning bestå av 20 barn medan det i ett 

annat projekt kan vara en avdelning för 12 barn. Detta gör att ytorna varierar 

i storlek vid de olika projekten.  Programskedet är aldrig statiskt när det 

gäller en förskola. 

Vad som skiljer i framtagning av en förskola gentemot bostäder och 

kontor 

Bostäder byggs ofta med ett ekonomiskt tänk, särskilt när det gäller 

hyresrätter. För bostäder gäller det att vara yteffektiv och bygga rationellt. 

Oftast finns det inte mycket utrymme att spela med utan programmet är 

styrt. Det finns normer och regler när det gäller bostäder, så som svenska 

standard, till skillnad mot förskolor. Däremot används det ofta för sådana 

verksamheter också, om än till en mindre grad. 

Utmaningen med att utforma en förskola i kombination med bostäder 

Först och främst så måste förskolans utemiljö skiljas av från bostäderna. Det 

går inte att ha balkonger över förskolans utemiljö och lekutrymmen. En bra 

idé är att placera bostädernas balkonger åt väster eftersom de oftast utnyttjas 

på eftermiddagen, medan förskolans utegård kan placeras åt öster då den 

utnyttjas främst på förmiddagen. 

Arkitekten anser att tvåspännare för bostadshus inte är ekonomisk hållbart 

att bygga. Med tvåspännare menas att två lägenheter delar på ett trapphus 

per plan. Istället kan trespännare göras men som samtidigt då bidrar till en 

större utmaning för utformning av förskolan. 
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En annan utmaning för kombinationen är hur entrén till bostädernas 

trapphus ska placeras. De bör placeras på ett sådant sätt att förskolans 

lokaler fortfarande kan utnyttja hela bottenplan. Det går alltså då inte att till 

exempel ha en genomgång från trapphuset till husets utegård. 

Idén kring att kombinera bostäder med förskolor 

Arkitekten tycker att idén är utmärkt. Han tycker att det är fint om det går att 

integrera verksamheterna. 

Förskolechefen tycker att en kombination av dessa verksamheter är bra så 

länge det går att balansera och avskilja förskolan och bostäderna. 

Förskolan är en del av samhället och om barnfamiljerna kan bo så pass nära 

förskolan så är det bra. Då blir det promenadavstånd istället för cykel eller 

bilåkande. Undvikandet av bilåkandet bidrar i sin tur till en bättre miljö.  

Idén kring att kombinera förskola med kontor 

En förskola och kontor är båda lokaler vilket gör att de har samma krav på 

ventilation och sådant som inte bostäder har. Saker så som bjälklagshöjder 

blir densamma för de båda verksamheterna till skillnad mot bostäder som 

oftast har lägre takhöjd.  En kombination mellan dessa verksamheter är 

något lättare än en kombination med bostäder. 

Att tänka på vid utformning av heldygnsförskola 

Byggs förskolan i en våning så är det inget problem med heldygnsförskola. 

Det blir dock mer problematiskt om förskolan byggs i fler än ett plan då 

detta kräver mer gällande de brandtekniska kraven som uppstår. Det ska 

finnas larm med mera om förskolan har sovande barn på natten. I övrigt så 

påverkas inte byggnaden någonting. 

Heldygnsförskolan som funktion 

Förskolechefen är kluven kring funktionen. Dels önskar hon att barnen alltid 

kan sova hemma men samtidigt förstår hon problematiken och att förskolan 

idag blir mer tvungna att kunna erbjuda övernattning. 

Tidigare var det oftast ensamstående föräldrar som behövde hjälp med att 

behålla barnet kvar på förskolan under kvällar och nätter. Då kunde oftast 

det hela lösas med dagmammor eller liknande men idag ser situationen 

annorlunda ut. 

Med den utveckling samhället har tagit så finns det troligtvis en efterfrågan 

på heldygnsförskola. Idag finns redan helgs- och kvällsöppet men som är en 

relativt ny företeelse i Växjö.  
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Idén kring att anpassa lägenheterna till barnfamiljer i kombinationshus 

Arkitekten anser att det är en bra idé att anpassa bostäderna till barnfamiljer. 

Förskolan ligger då nära till hands och dessutom blir lägenheterna i ett hus 

som är kombinerat med en förskola av sig själv ganska stora. Förskolans alla 

avdelningar i ett eller två plan ska motsvara lägenheter för samma yta. 

Eftersom förskolan är mer styrd av utrymmesstorlekar och liknande så får 

bostädernas storlek anpassas utefter förskolans olika ytor. 

Om kombinationer av dessa verksamheter är önskvärda av allmänheten 

För arkitekten handlar det inte om att svara på det folk vill ha, utan kunna 

lösa det beställaren önskar. I detta fall representeras beställarna av 

Växjöbostäder och VÖFAB som är byggherrar.  

Allmänt är det mer effektivt att bygga större förskolor då det är mer 

personaleffektivt. Istället för att exempelvis ha två lärare för två olika 

förskolor som har hand om fem barn var, så går det i en större förskola ha 

dessa tio barn samlade i en grupp där enbart en lärare behövs. 

Arkitekten tror att kombinationer likt dessa är av intresse för befolkningen 

eftersom han själv under detta arbete projekterar för en liknande 

kombination mellan en förskola och bostäder. 

Han nämner också att det är en utmaning för fastighetsägarna eftersom 

kombinationerna bidrar till en tredimensionell fastighetsbildning. I detta fall 

är det VÖFAB som äger och driver förskolan medan Växjöbostäder äger och 

driver bostäderna. Dessa fastighetsägare ska då samsas inom en och samma 

byggnad. 

Vad som skiljer en förskola och bostäder interiört samt exteriört 

Arkitekten själv anser att förskolan ska vara mer neutral till utseendet och i 

fallet kring att kombinera detta med bostäder så passar det bra eftersom 

förskolan inte skiljer ut sig exteriört från bostäderna. 

Idag avgränsas utegården och det blir mer och mer staket och stängsel där 

det i många fall även låses om barnen. Samhället har ändrats mot hur de var 

för cirka tio år sedan. Idag upplevs det att barnen riskerar att föras bort i 

vissa fall. 

Utemiljön brukar planeras till cirka 20-30 m
2 

per barn vilket gör att 

förskolans totala uteplats blir stor. Utemiljön har blivit allt viktigare med 

åren. Regelverk och normer har höjt sina ambitionsnivåer för att få barnen 

att röra på sig och komma ut vilket enligt studier är viktigt för barnens 

motorikutveckling. Samhället går mot en utveckling där stillasittandet ökar, 

vilket har gjort att skolor och förskolor har fått ta större ansvar. 
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Svårigheter med utformning mellan kvartersform kontra småskaligt 

bostadsområde 

Att på förhand säga vilken av formerna som är mer av en utmaning än den 

andra är svårt att svara på. En sak som kan göras är att upprätta en 

konsekvensanalys. Denna analys handlar om att ta reda på förutsättningarna 

för de båda områdena och sedan försöka se konsekvensen dessa ger upphov 

till, för verksamheterna som är tänkta att finnas på tomten. 

Behov av utemiljö för kontorsverksamhet och bostäder 

Behovet av utemiljö för kontor är mest bara besvärande då den kräver 

underhåll. Den lilla utemiljö som ofta skapas för kontor är en liten terrass 

eller balkong. Större delen av utemiljö för kontor handlar istället om 

parkeringsplatser då dessa upptar en stor tomtyta. 

För bostäder krävs en mer planerad utemiljö även om den är betydligt 

mindre än förskolors utemiljö. Det viktigaste för bostäder är att det ska 

finnas en mindre lekplats för barn, grönyta samt ett cykelförråd eller 

liknande. Det går också att placera cykelförrådet i bottenplan intill 

respektive trapphus. 

Förskolans utrymmesbehov och kvaliteter 

Förutom hemvisten med tillhörande utrymmen för de olika avdelningarna så 

behövs ett mottagningskök i storlek på cirka 70 m
2
. För denna yta ingår ett 

miljörum, en varumottagning och andra ytor som tillhör köket. 

Personalutrymmen i form av ett paus- och vilorum behövs också samt ett 

mindre kontor på cirka 10 m
2
 för planering av det dagliga arbetet. För 

Limnologen Syd och Torparängen, där avdelningarna uppgår till enbart fyra 

avdelningar per förskola, så behövs ingen större administrativ del. Det 

administrativa arbetet förläggs istället i en större förskola där cheferna sitter 

samlade. 

Förskolechefen på förskolan Björnen säger att skötrummen måste ha 

tillräckligt med toaletter. Höj- och sänkbara skötbord är bra om det finns 

tillgängligt men är inget måste. Dock ska barnen själva kunna klättra upp på 

skötbordet vilket också kan göras via en mindre stege av något slag. Detta är 

för att underlätta för personalen beträffande deras fysiska ansträngning och 

arbetsmiljö. 

Det anses även bra om fönster kan placeras i höjd anpassat för barnen. Då 

kan de titta ut på egen hand och upptäcka saker som sker utanför. En annan 

viktig del som ska tas hänsyn till, är ljussättningen av lokalen. En kvalitet är 

om det finns dimmers som kan tona ner ljuset vid behov. 
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Bord och stolar ska finnas i varierande storlek beroende på vilka åldrar som 

finns på avdelningarna. Användning av textiler ska helst begränsas då det 

kan bidra till allergier och samla damm. Allt som underlättar städningen 

anses vara bra. Ateljéer är också en kvalitet, speciellt om det finns rinnande 

vatten tillgängligt, då sådant är uppskattat av barnen. 

Det är bra om det finns ett galler vid början av groventrén där barnen kan 

stampa av det värsta gruset för att sedan gå vidare in i groventrén. Därefter 

kan de gå vidare in i kapprummet där de hänger av sig sina ytterkläder. 

Oavsett om det mesta gruset stampas av vid gallret så följer alltid lite av det 

med vidare in på förskolan. 

Utformning för på- och avstigning för biltrafik 

Det finns inga bestämda direktiv när det gäller detta angående förskolor. Det 

ska däremot finnas en naturlig rörelse, så att föräldrar som ska lämna eller 

hämta upp sina barn har möjlighet att stanna till.  

Groventrén placeras oftast intill lekutrymmena. Det medför att föräldrarna 

följer med barnen till utrymmet fast det oftast finns en huvudentré till 

förskolan som placerats i närhet till parkeringen. Om groventrén inte 

placeras i anslutning till parkeringsplatserna så får föräldrarna gå en bit med 

barnen. Det brukar lösas med en gång genom skolbyggnaden via 

huvudentrén. 

När det gäller utformning av parkeringsytor så ska de skärmas av med 

stängsel eller liknande mot förskolans utelekplats. Vid kombination av en 

förskola och bostäder i en och samma byggnad så underlättas 

förhoppningsvis biltrafiken en del, då barnfamiljerna eventuellt bor i 

närheten eller i byggnaden som förskolan då ligger i. 

Inne- och utmiljön på förskolan Björnen 

Chefen på förskolan Björnen anser att utemiljön för verksamheten är både 

bra och dålig. Utemiljön består av två uppdelade uteplatser på var sin sida av 

huset där den ena utegården på baksidan av huset delas med de boende i 

bostadshuset. Detta är något som helst hade undvikits om det hade gått. 

Den uteplats som delas med de boende i området är dessutom inte inhägnad 

vilket gör att personalen måste ha uppsikt över barnen hela tiden när de är 

utomhus.  

Den andra uteplatsen som finns på framsidan av huset är inhägnad men som 

även används som passage för de boende. Detta leder till att grindarna inte 

alltid hålls stängda vilket gör att lärarna måste gå och kontrollera dessa 

grindar titt som tätt. Det går inte att släppa ut barnen på egen hand. Trots att 

detta inte är optimalt för varken personalen eller barnen så lär de sig arbeta 

efter dessa förutsättningar. 
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En annan sak kring utemiljön är att de boendes balkonger hänger ut ovanför 

barnens lekplats. Detta har bidragit till att bland annat cigarettfimpar har 

kastats ner på marken där barnen leker vilket inte är uppskattat. 

De boendes rökande har också bidragit till att röklukt har spridit sig via 

ventilationssystemen på förskolan. Detta har bidragit till att ett aggregat har 

satts in i ett ut av lekrummen vilket inte alltid är så uppskattat. Rökning får 

inte förekomma i eller i närheten av en förskola enligt lagar och regler. Detta 

är svårt när det gäller kombination med bostäder då de inte berörs av detta 

reglerverk. 

Bra miljö för barn i allmänhet 

Förskolechefen tycker att det kring utegården är bra om det är naturmiljö. 

Varierande miljö där barnen kan cykla på en asfalterad väg som slingrar sig 

samtidigt som stockar, stenar och kullar kan användas som utforskning för 

barnen. Att utveckla ett barns rörselse genom terrängskillnader är bra. Det 

ska vara lite bökigt och inte enbart en plan miljö. 

Nuförtiden pratas det mycket om utemiljön. Eftersom innemiljöns lokaler 

blir allt mindre till ytan så blir istället utemiljön viktigare. I många fall sover 

även barnen utomhus, vilket anses bra.  

När det gäller inomhusmiljön tycker förskolechefen att den ska vara estetiskt 

tilltalande. Den ska även vara vacker och lugn för barnen. Det är något som 

inte alltid uppnås då det på förskolan sker aktiviteter i olika former under 

dagen. 

Angående inredningen så anser Berit att färgerna ska vara tilltalande. Miljön 

ska vara praktisk både för barnen och för personalen. Barnen ska kunna nå 

leksaker, material och annat från hyllor som då ska sitta på en höjd anpassat 

för dem. Samtidigt ska det vara praktiskt för personalen. 

Användning av de fyra elementen 

De fyra elementen jord, luft, vatten och eld anses vara ett bra sätt för 

pedagogiken kring barns utveckling. När det gäller användning av vatten, så 

som vid dammar och liknande, ska försiktighetsåtgärder vidtas så att barn 

inte kan trilla i. Det krävs inte något vidare djup för att ett barn ska kunna 

drunkna. 

Plantering av olika slag är uppskattat av barnen. Odlingslådor där de kan 

plantera örter och sätta olika frön är bra. Grillning är också uppskattat av 

barnen. Det kan finnas enkla grillplatser på förskolans utegård men det går 

också att göra utflykter till en grillplats i närheten. 
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När det gäller buskar och träd ska man vara försiktig så att de inte är giftiga 

på något sätt. Barn är nyfikna och plockar upp och smakar på allt möjligt. 

Även fruktträd kan bidra till att bland annat getingar dras till nedfallen frukt. 

Förskolans funktion 

Förskolechefen anser att förskolan ska vara förberedande inför skolan och 

inte ersätta hemmet för barnen. Det finns en läroplan som ska följas där 

verksamheten ska erbjuda en trygg och trevlig miljö för barnen och inte 

efterlikna hemmamiljön. 
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5.2 Utformningsförslag 

Förslagen är, som tidigare nämnts, dels baserade på den teori som tas upp i 

rapportens teorikapitel, men också det intervjumaterial som har tagits fram 

under arbetets gång. Förslagen redovisas i form av planlösningar över de 

olika verksamheterna samt med situationsplaner för de båda tomterna. 

Utöver detta så redovisas även tredimensionella bilder. 

5.2.1 Planlösningar för Limnologen Syd 

För Limnologen Syd handlade det om att utforma en förskola i kombination 

med bostäder i ett kvartershus. Den totala tomtytan är 6500 m
2
 och huset har 

placerats längs med tomtgränsen. Huset har en U-form och är åtta våningar 

högt i den västra delen. Våningsantalet sjunker sedan i den norra och södra 

delen av huset likt en trappa, se Bilaga 6a. Huset består av 110 stycken 

lägenheter i varierande storlekar, alltifrån tvåor till femmor, samt en förskola 

som har en nettoarea på 828 m
2
. 

Förskoleverksamheten har placerats i den norra delen av kvartershuset, se 

Bilaga 2a-c. Förskolan är fördelad på två plan på en yta som annars hade 

motsvarat sex stycken lägenheter på bottenvåningen och fyra stycken 

lägenheter på plan två. 

Resultatet inriktar sig på kombinationen mellan förskola och lägenheter och 

redovisar således inga ingående planlösningar för lägenheterna i resterande 

delar av kvartershuset. Lägenheterna för resterande delen av huset redovisas 

enbart i form av placering med hänsyn till uteplatserna som varje lägenhet 

behöver.  

5.2.1.1 Bottenplan 

Förskolan består av fyra avdelningar för vardera 20 barn per avdelning. Två 

avdelningar placeras på bottenplan och två avdelningar på plan två. 

Barngrupper mellan ett till tre år är tänkt att hålla till på den nedre våningen 

och barngrupper mellan tre till fem år en våning upp. 

Avdelningarna på bottenvåningen ligger på motsatta sidor av varandra i 

byggnaden och är spegelvända mot varandra. Avdelningarna har ett 

hemvistrum samt två avskilda rum för att separera barnens olika aktiviteter. 

Till detta hör ett skötrum samt ett toalettpaket med två toaletter där den ena 

är anpassad för personalen och den andra för barnen, se Figur 13. Till 

skötrummen finns även ett skötbord samt tvättställ anpassat i höjd för 

barnen.  
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Bortanför avdelningarna finns även en tillhörande ateljé, se Bilaga 2d. Både 

ateljén och hemvisten har tillgång till diskbänksyta med vattenkran. I 

hemvisten finns även ett förrådsutrymme för förvaring av bland annat blöjor 

och leksaker. 

Två avdelningar delar på en groventré. Det vill säga att en avdelning på 

bottenplan och en avdelning på plan två delar på en och samma groventré. 

Från groventrén tar sig sedan barnen vidare genom ett kapprum där den 

yngre åldersgruppen hänger upp sina kläder i kapprummet och går vidare in 

i sin hemvist. Den äldre åldersgruppen går istället upp för trappan till en 

avdelning på plan två, se Figur 13.  

Till groventrén hör ett vagnförråd samt en toalett som dessutom innehåller 

en dusch och kan användas av nersmutsade barn vid behov. Entrén är 

utrustad med en skohylla som barnen även kan sitta på och ta av sig skorna 

för att sedan gå vidare ut i kapprummet. Rummet har även tillgång till 

torkskåp för torkning av blöta ytterkläder. 

 

Figur 13: Bilden visar groventrén med tillhörande kapprum och hemvisten för den yngre 

åldersgruppen där de äldre går upp för trappan till en annan avdelning. De gråmarkerade områdena 

symboliserar trapphuset för boende samt lägenheter och tillhör således inte förskolan. 
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Centralt på bottenplan finns det en matsal för alla fyra avdelningarna. Intill 

matsalen ligger köket som har en tillhörande varumottagning samt ett 

miljörum. Dessa har separata ingångar från gatan, se Bilaga 2d. 

Köket är ett mottagningskök och består av bland annat kylar, bänkutrymmen 

och spisar för enklare tillagning och uppvärmning av mat. Rummet intill 

matsalen är försedd med tvättställ där barnen kan tvätta händerna innan 

måltid, se Figur 14. Dessa tvättställ sitter på en höjd anpassade för barnen 

liknande tvättställen i skötrummen. 

Huvudentrén till förskolan är tänk att användas av personal, gäster och till 

viss grad även föräldrar. Hit hör ett mindre kapprum för avhängning av 

ytterkläder, se Figur 14. Vidare består denna del av förskolan av ett mindre 

omklädningsrum för personalen samt en handikapptoalett. Här finns också 

en gemensam trappa upp till plan två tillsammans med en hiss. Här återfinns 

även en gemensam sovsal för de yngre åldersgrupperna som vistas på 

bottenplan. 

 

Figur 14: Bilden visar köks- och matsalsdelen av förskolan samt huvudentrén med trappa och hiss 

upp till plan två. Det gråmarkerade området symboliserar trapphuset för boende.  
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5.2.1.2  Plan två 

Den äldre gruppen av barn delar, som tidigare nämnt, groventré med en 

yngre grupp. De äldre barnen går från groventrén upp via en trappa och 

kommer upp i ett kapprum, se Figur 15. 

Avdelningarna med tillhörande utrymmen för de äldre åldersgrupperna är i 

stort sett spegelvända. Dessa avdelningar består av ett skötrum med ett 

toalettpaket för både personal och barn. Precis som för avdelningarna på 

bottenplan så är tvättställen anpassade i höjd för barnen. 

Avdelningarna består av en ateljé samt två ytterligare lekrum, se Figur 15. 

Lekrummen namnges i figuren som hemvist. De olika rummen är till för att 

barnen ska kunna sysselsätta sig med varierande typer av aktiviteter utan att 

de stör varandra. Ateljén och ett av lekrummen är försedda med 

diskbänksyta för tillgång till bland annat vatten. Avdelningarna har även 

utrustats med två förrådsutrymmen för förvaring av bland annat leksaker, 

precis som för de yngre åldersgrupperna. 

 

Figur 15: Hemvist för åldersgrupperna tre till fem år med tillhörande utrymmen. Det gråmarkerade 

området symboliserar trapphuset för boende.  
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Mellan de två avdelningarna på plan två finns personalutrymmen samt den 

gemensamma trappan och hissen som leder ner till bottenplan, se Figur 16. 

Personaldelen består av ett samtalsrum, ett gemensamt arbetsrum samt ett 

paus- och vilorum. Utöver dessa utrymmen finns även en handikapptoalett 

som har försetts med duschmöjligheter, se Figur 16. 

Centralt på plan två finns förutom den gemensamma trappan och hissen 

även en gemensam sovsal för de äldre barnen samt ett tvätt- och 

städutrymme som har tillgång till tvättmaskin, torktumlare samt torkskåp, se 

Figur 16. 

Alla rum i förskolan har tillgång till minst ett fönster där vissa fönster i 

rummet, som exempelvis matsal, har placerats med en lägre bröstningshöjd 

anpassat i barnens höjd. 

 

Figur 16: Bilden visar bland annat personalens arbetsrum samt paus- och vilorum. Även den 

gemensamma trappan och hissen ner till bottenplan syns på bilden. Det gråmarkerade området visar 

trapphuset för boende.  
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5.2.1.3  Plan tre 

På plan tre och uppåt finns lägenheter ovanför förskolan. På plan två så finns 

även en lägenhet på var sin sida om förskolan, se Bilaga 2e-f. Hela 

kvartershuset är utformat som tvåspännare med ett trapphus mellan 

lägenheterna. Huset har ett djup av 10 meter där varje lägenhet har tillgång 

till en balkong. Balkongerna har placerats in mot gården i den västra delen 

av huset. I den södra och norra delen av huset så har balkongerna placerats 

ut mot gatan förutom på bottenplan i den södra delen, där balkongerna har 

placerats in mot gården, se Bilaga 2a. 

Lägenheterna i kvartershuset är av varierande storlek, från tvåor till femmor. 

Lägenheterna ovanför förskolan har skapats som treor. Dessa är lika till 

utformning och är spegelvända mot varandra sett från trapphuset, se Figur 

17. 

 

Figur 17: Planlösning av en bostad med tre rum och kök. Denna lägenhetstyp finns ovanför förskolan 

i den norra delen av huset.  
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Lägenheterna ovanför förskolan har en bruksarea på 88 m
2
 och består av en 

entré som leder vidare in till kök och matsal. Vidare består lägenheten av ett 

vardagsrum samt två stycken sovrum där det ena sovrummet är ungefär 

dubbelt så stort som det andra, se Figur 17. Lägenheten består även av en 

klädkammare samt ett badrum som utrustats med tvättmaskin och 

torktumlare. 

Balkong har placerats ut mot gatan i denna del av kvartershuset. Minst ett 

fönster har placerats i varje rum med undantag för klädkammaren. 

Lägenheten har också utformats på så sätt att den ena halvan av bostaden 

består av en privat del med sovrummens och badrummets placering på den 

vänstra sidan medan en mer offentlig del med kök och vardagsrum har 

placerats i den högra delen av bostaden, se Figur 17. 

Den privata delen har försetts med dörrar medan den offentliga delen är mer 

öppen med en stor öppning mellan kök och vardagsrum. Hela lägenheten är 

tillgänglighetsanpassad enligt Svensk Standards mått på bostadsutformning. 

5.2.2 Utemiljö för Limnologen Syd 

Limnologen Syds tomtdisposition visas i Figur 18. De tre olika kulörerna 

bildar tillsammans hela tomtytan, se Bilaga 4. Samtliga trapphus har en 

genomgång till innegården, med undantag för trapphusen som är belägna vid 

den norra delen av huset. Denna del av huset delas mellan förskolan och 

bostäderna och bidrar således till att en genomgång från trapphuset till 

innergården inte är möjlig. 

 

Figur 18: Utemiljö för Limnologen Syd. Orange med nummer 1 symboliserar huskroppen, grönt med 

nummer 2 förskolans utemiljö samt blått med nummer 3 bostädernas utemiljö.  
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5.2.2.1 Förskolans utemiljö 

Barnens utemiljö är sammanlagt på cirka 1700 m
2
, detta är markerat med 

grönt i figur Figur 18. Utemiljön är indelad i två lika stora ytor, om ca 750 

m
2
. Ena ytan är tilldelad barn i åldrarna ett till tre och den andra tre till fem. 

Mellan dessa ytor och huskroppen så finns en passage belägen. Den är till 

för att dela upp barnen till respektive lekyta eftersom en utgång delas mellan 

olika åldersgrupper. En situationsplan över området finns att se i Bilaga 4.  

Lekplatserna är spegelvända mot varandra och består av rutschkanor, kullar, 

förråd och växthus. Vidare finns även odlingsland, grillplats, två mindre 

lekhus, gungor samt en fontän, se Bilaga 4. Kullen består av en betonggrund 

med ett överdrag av bitumenmatta.  

I förrådet finns barncyklar och i utkanten av respektive lekyta går en 

asfalterad väg för detta ändamål. De olika åldersgruppernas lekplatser delas 

av med hjälp av stängsel mot passagen samt mot varandra. 

Avskärmningarna mot bostädernas utegård består av både stängsel och 

buskage. Vad gäller markmaterial så är det sand vid gungorna, lekhusen och 

sandlådan. Övriga ytor, bortsett från den yttre asfaltssträckan, har försatts 

med en bitumenmatta, se Bilaga 4. 

5.2.2.2 Bostädernas utemiljö 

Bostädernas utemiljö är på sammanlagt cirka 2300 m
2
, detta är markerat 

med blått i Figur 18. Utemiljön består av en stenlagd gångyta intill 

huskroppen. Utanför detta område finns en gräsyta och träd där bänkar har 

placerats på vardera sida om träden. Centralt beläget finns en gemensam 

grillplats med tillhörande bänkar och bord, med ett underlag av stenplattor. 

På båda sidor om grillplatsen så finns det lekplatser där ena består av gungor 

och en rutschkana medan den andra består av gungor och en sandlåda. 

Lekplatsernas underlag består mestadels av sand med undantag nedanför 

rutschkanan där det är bitumenmatta samt vid två bänkar där det är hårt 

packat grus. Bänkarna kan till exempel användas av föräldrar medan barnen 

leker. Framför grillplatsen finns en gräsyta på 104 m
2
, som kan användas till 

någon gemensam aktivitet så som kubb eller yoga, se Bilaga 4. 
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5.2.3 Planlösningar för Torparängen 

För Torparängen handlade det om att utforma en förskola i kombination med 

kontor för äldreomsorg i en småskalig form. Den totala tomtytan är 5200 m
2
 

och huset har utformats i två våningar. Förskolan har en nettoarea på 743 m
2
 

och har placerats i ett plan där största delen av bottenplan upptas av 

förskoleverksamheten medan plan två består enbart av kontorsverksamhet. 

5.2.3.1 Bottenplan 

Förskolan består av fyra avdelningar för vardera 20 barn per avdelning. Två 

avdelningar placeras på var sin sida av huset. Barngrupperna mellan ett till 

tre år är tänkt att hålla till i den norra delen av huset medan barngrupperna 

mellan tre till fem år vistas i den södra delen av huset, se Bilaga 3a. 

Avdelningarna är spegelvända mot varandra och innehåller samma slags 

rum med samma storlekar. Alla avdelningar har en egen groventré men som 

skiljer sig i storlek mellan avdelningarna för de yngre och äldre barnen, se 

Figur 19 samt Figur 20. 

De två avdelningarna för de yngre barnen delar kapprum med varandra. På 

liknande sätt delar de äldre barnen på dessa ytor med varandra. 

Groventréerna på förskolan har tillgång till en toalett som utrustats med 

duschmöjligheter. Utöver detta så finns det utrymme för torkskåp samt en 

sittplats och skohylla för barnen att ta av sig skorna på.  

Via groventréerna tar sig sedan barnen vidare ut i ett kapprum. Dessa 

kapprum delas mellan avdelningarna. Det vill säga att de två yngre 

åldersgrupperna delar på ett kapprum, medan de äldre åldersgrupperna delar 

på ett annat. 

Avdelningarna för den yngre åldersgruppen består av en hemvist samt ett 

avskilt rum. Till detta hör ett skötrum med ett toalettpaket där det finns 

toaletter anpassat för både barn och personal. Likt Limnologen Syds 

förskola så är tvättställen anpassade i höjd för både barn och personal. 

Skötrummet med tillhörande toaletter och skötbänk delas mellan 

avdelningarna, se Figur 19. 

Alla förskolans avdelningar leder ut i en gemensam ateljé. Denna ateljé leder 

vidare ut i en gemensam matsal, se Bilaga 3a. Avdelningarna för de äldre 

barnen påminner om avdelningarna för de yngre barnen. Det som skiljer 

avdelningarna åt är främst att hemvisten har minskat i storlek för att ge plats 

åt ytterligare ett avskilt rum, se Figur 20. 

Alla avdelningar har tillgång till ett utesovrum. Den yngre åldersgruppen 

delar på ett utesovrum medan den äldre delar på ett annat. Dessa utesovrum 

har placerats intill respektive avdelnings groventréer, se Figur 19 samt 

Figur 20. 
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Figur 19: Planlösning över en avdelning med åldrarna ett till tre år där de båda avdelningarna är 

spegelvända mot varandra. 

 

Figur 20: Planlösning över en avdelning med åldrarna tre till fem år där de båda avdelningarna är 

spegelvända mot varandra. 
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Den östra delen av förskolan består av en personalavdelning med ett 

arbetsrum, ett paus- och vilorum samt ett samtalsrum.  Utöver 

personalavdelningen så består denna del av ett kök med tillhörande 

utrymmen. Köket är ett mottagningskök och består av enklare 

tillagningsmöjligheter med kylar, diskbänkar och spisar. Till köket hör en 

varumottagning och ett miljörum som har försetts med separata ingångar, se 

Figur 21. Utanför ingångarna till varumottagningen och miljörummet så 

finns en asfalterad infart för transportfordon, se Bilaga 5. 

I den här delen av förskolan finns även huvudentrén som leder ut till ateljén. 

Entrén har ett enklare kapputrymme samt en handikapptoalett. I anslutning 

till detta finns även ett omklädningsrum för personalen samt ett städ- och 

tvättutrymme. 

En stor del av den östra delen tas upp av cykel- och elcykelförrådet som 

tillhör kontorsdelen på plan två, se Figur 21. Ingångarna till kontoret samt 

tidigare nämnda elcykelförrådet är belägna längs med östra delen av 

byggnaden. Kontorets entré består av ett trapphus med tillhörande hiss. 

Större delen av förskolans alla rum har försetts med fönster med undantag 

för några utrymmen. I vissa utrymmen har fönstren placerats med en lägre 

bröstningshöjd för att de ska kunna användas av barnen och ge dem 

möjlighet att se ut, detta sker exempelvis i matsalen. 

 

Figur 21: I förskolans östra del kan här urskiljas att bland annat köket och personalutrymmen är 

belägna. 



52 

Andersson, Aronsson & Sjöberg 

5.2.3.2 Plan två 

Kontoret upptar mindre yta jämfört med förskolan. Det som skiljer är den 

yta som upptas av skolans matsal samt utesovsalar, dessa återfinns enbart på 

bottenplan och ovan dem är tak. 

Direkt ovanför förskolans olika avdelningar finns kontorsrummen. I den 

södra delen av kontorslandskapet finns två avskilda rum för kontorscheferna. 

Utöver detta finns även ett gemensamt kontor för två stycken planerare, ett 

rum för dokumentation samt två personalgrupprum, se Figur 22. Ett 

gemensamt post- och kopieringsrum har tillsammans med ett toalettpaket 

placerats centralt i kontorsdelen. 

Kontorlandskapets norra del består av kontorsrum för sjuksköterskor 

tillsammans med ytterligare personalgrupprum. Ett mötesrum samt ett förråd 

har placerats centralt i den norra delen, se Bilaga 3b. 

 

Figur 22: Här visas utformningen på en del av kontorslandskapet som finns på plan två.   
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Kontorets östra del består av ett trapphus tillsammans med en hiss från 

ingången till byggnaden på bottenplan. En mat- och fikadel finns placerat 

centralt i huset med många fönster och en balkong med riktning åt söder, se 

Figur 23. 

Kontoret har tillgång till omklädningsrum samt ett vilorum för personalen. 

Omklädningsrummen för damer är något större än det för män. Detta då 

antalet kvinnor på arbetsplatsen antas vara fler än män. 

Byggnadens teknik- och elutrymme har placerats på plan två, ovan miljörum 

samt varumottagningen och delas mellan förskolan och kontoret. Kontoret 

har utrustats med många fönsterpartier för både de gemensamma utrymmen 

och de mer avskilda kontorsrummen. Exempelvis så har korridorerna 

försetts med stora fönsterpartier för att bidra med ljusinsläpp. 

 

Figur 23: Kontorets östra del består bland annat av omklädningsrum och foajé. Centralt i byggnaden 

syns också mat- och fikarummet. 
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5.2.4 Utemiljö för Torparängen 

Torparängens tomtdisposition visas i Figur 24. Tillsammans beskriver de 

fyra olika kulörerna hela tomtytan. Gränsen mellan förskolans och kontorens 

utemiljö syns nederst i Figur 24 och består av buskage samt staket. Staket 

finns sedermera runt hela förskolans tomt, med undantag för utsidan av den 

södra parkeringsplatsen. Utöver detta staket så finns det även avskärmningar 

vid varumottagningen och miljöhuset, se Bilaga 5. 

 

Figur 24: Utemiljö för Torparängen. Orange med nummer 1 symboliserar huskroppen, grönt med 

nummer 2 förskolans utemiljö samt gult med nummer 3 kontorets utemiljö. Det grå med nummer 4 

symboliserar utemiljö som delas.  

5.2.4.1 Förskolans utemiljö 

Ytan är på sammanlagt cirka 1700 m
2
 och är inte uppdelad mellan de olika 

åldersgrupperna som det är vid Limnologen Syd. De minsta barnen har 

ingångar nära den stora parkeringsplatsen som har markerats med grått i 

Figur 24. 

De äldre barnen har ingångar på andra sidan byggnaden mot söder. Där finns 

en mindre parkeringsplats för tre bilar samt tre cyklar och detta symboliseras 

av det mindre gröna området nederst i Figur 24. Från detta område går ett 

gångstråk av stenplattor till respektive ingång för de äldre barnen. Inne på 

tomten finns två förråd, en koja, en rutschkana och sandlådor.  Vidare finns 

även gungor, en grillplats, bord, bänkar, ett växthus samt ett odlingsland. 

Detta åskådliggörs i Bilaga 5. 
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Vid förskolans huvudentré finns ett cykelställ för sex stycken cyklar. 

Bredvid cykelställen finns en gräsyta där träd och rabatter har planterats. 

Markytorna vid grillplatsen samt rutschkanan består av bitumenmatta. I 

övrigt finns asfalt från förråden som slingrar sig runt en koja i markplan 

samt två gungställningar. Växthuset omgärdas av hårt packad grus och intill 

finns en gräsyta med en brunnspump. För illustration, se Bilaga 5.  

På denna tomt finns även en rutschkana. Skillnaden är att den delas mellan 

samtliga fyra avdelningar och är därför större än de båda på Limnologen 

Syd. Materialval samt typ av grund är densamma som kullarna på 

Limnologen Syd, alltså betonggrund med ett överdrag av bitumenmatta. 

5.2.4.2 Kontorets utemiljö 

Området är markerat med gult i Figur 24. De har en inspänd terrass på 

andra våningen med riktning åt söder och är intill kontorspersonalens 

pausrum. I övrigt består tomten av gräsyta förutom vid gångstråket intill 

byggnaden, denna består av stenplattor. För illustration, se Bilaga 5. 

5.2.4.3 Den gemensamma uteplatsen 

Den yta som är gemensam på tomten är en parkeringsyta beståendes av 46 

stycken parkeringsplatser samt två stycken handikappsplatser. Utöver detta 

finns en infart till varumottagningen och miljöhuset för förskolans kök.  

Parkeringsunderlaget är asfalt, likaså vid varumottagningens infart. Vid 

huvudentrén till förskolan är det stenplattor och ett gångstråk mellan 

byggnaden och parkeringen som består av trottoarer, därmed asfalt med 

kantsten. De två handikappsparkeringarna är belägna närmast huskroppen av 

samtliga parkeringar. Detta för att underlätta för de som är i behov av dessa 

parkeringar. För illustration, se Bilaga 5. 
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6. Analys 

6.1 Planlösningar för Limnologen Syd 

I intervjun med Tomas Broman nämndes att tvåspännare inte är ekonomiskt 

att bygga men som samtidigt är enklare att utforma. Resultatet går i detta fall 

emot den kvalitativa teorin eftersom det framtagna förslaget på Limnologen 

Syd har ritats som tvåspännare. Detta beror dels på att detaljplanen har ett 

krav där lägenheterna ut mot Teleborgsvägen inte får vara enkelsidiga på 

grund av bullerkravet, samtidigt som byggnaden är tänkt att ha liknande 

planlösningar. 

Huset i den norra och södra delen av kvarteret har inte samma bullerkrav 

som delen ut mot teleborsvägen. Om dessa delar av huset hade skapats som 

tre- eller fyrspännare så hade inte utemiljön för varken förskolan eller 

bostäderna uppfyllt sina krav gällande storlek. 

6.1.1 Förskolan 

De invändiga utrymmen i form av lekutrymmen, ateljéer, kök, matsal med 

mera stämmer överens med socialstyrelsens allmänna råd samt med de 

intervjuer som gjorts. Rummens storlekar har utformats utifrån de 

referensobjekt som har använts där minimikravet uppfylls men som 

samtidigt blivit överdimensionerade i vissa fall. 

Huvudentrén leder bland annat ut i ett gemensamt och centralt utrymme 

vilket stämmer överens med råden från socialstyrselsen 1989. Råd kring att 

groventréerna ska innehålla vagnförråd och toalett uppfylls där utrymmet 

övergår i ett kapprum. Kapprummens storlek gör att barnen kan sprida ut 

sina kläder på golvet vid påklädning, som också var ett råd från 

socialstyrelsen. 

Varje avdelning har tillgång till ett skötrum där tvättställen har placerats i 

höjd för både barn och personal. Vilket också var ett råd från socialstyrelsen 

som har uppnåtts. 

Förskolan har tillgänglighetsanpassats enligt Svensk Standard där vissa 

toaletter har försetts med utökad tillgänglighet samtidigt som en hiss upp till 

plan två har placerats i anslutning till huvudentrén. 

I teorin nämns att ett rum ska ha fönster som täcker minst tio procent av 

golvets yta enligt miljöförvaltningen 2009. Förskolans olika rum har tillgång 

till minst ett fönster vilket gör att kravet uppfylls. 
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6.1.2 Bostäderna 

Bostäderna innehåller de rum och utrymmen som nämns i teorin enligt 

Nylander et al 2007 samt Svensk Standard. Bostäderna har 

tillgänglighetsanpassats enligt Svensk Standard. 

I teorin nämns kvaliteten kring en bostad gällande bland annat axialitet, 

rumsorganisation samt ljusinsläpp. Dessa värden har uppfyllts till viss del 

där axialitet finns mellan vardagsrum samt kök och matsal. Ljusinsläpp finns 

även i form av fönster i alla rum med undantag för klädkammaren, se Figur 

25. 

Bostäderna har både omslutenhet och öppenhet där kök och matsal samt 

vardagsrum har försetts med en stor öppning mellan rummen. De mer 

omslutna och privata delarna av lägenheterna är sovrummen och 

badrummen som har försetts med avskiljande dörrar. 

 

Figur 25: Bilden visar på axialitet samt ljusinsläpp för alla lägenheter.  
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I teorin nämns det som en kvalitet att en bostad har tillgång till 

tvättmöjligheter. Detta ska finnas tillgängligt för personer med nedsatt 

rörelseförmåga enligt Nylander et al 2007. Bostaden är 

tillgänglighetsanpassad vilket har medfört att tvättmöjligheterna har förlags i 

lägenheten tillsammans med badrummet, utöver gemensamma tvättstugor i 

källarplan, som inte har redovisats på ritningar. 

6.2 Planlösningar för Torparängen 

Torparängen har utformats i två plan för att följa detaljplanen som säger att 

tomten får byggas mellan två till fyra våningar. Området ska vara också vara 

småskaligt vilket gör att en högre byggnad med flera våningar hade frångott 

småskalighetens innerbörd, där det i teorin nämns att ett småskaligt område 

byggs i få antalet våningar. 

6.2.1 Förskolan 

Likt Limnologen Syd så har förskolan för Torparängen de utrymmen och 

behov som socialstyrelsens rapport från 1989 tar upp i teorin. Förskolans 

utformning gällande de olika avdelningarna liknar Vikaholms förskola som 

har använts som underlag och referensobjekt. 

Varje avdelning har tillgång till en egen groventré som innehåller en toalett 

och stämmer överens med det som tidigare har nämnts i teorin från samma 

rapport. Avdelningarna för de yngre barnen har utrustats med var sitt 

vagnförråd som nås via utsidan. Rapporten nämner också att det anses vara 

en kvalitet om barnen ges möjligheten att blicka ut över lekutrymmena. 

Detta visas i resultatet i form av skötrummens placering och kan ses i Bilaga 

3a. 

Med några få undantag för bland annat omklädningsrummet, så har de flesta 

utrymmena och rummen försetts med fönster för att uppnå kraven på 

ljusinsläpp från miljöförvaltningen 2009. Förskolan har 

tillgänglighetsanpassats enligt Svensk Standard där vissa toaletter har 

försetts med utökad tillgänglighet. 
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6.2.2 Kontoren 

Kontoret har tillgång till en egen entré som har placerats avskilt från 

förskolan. På så sätt går det enkelt att se skillnad på vad som tillhör 

förskolan och vad som tillhör kontoren. 

 

Kontoret har utöver arbetsplatserna utformats med bland annat paus- och 

vilorum, matutrymme, toaletter samt omklädningsrum som har försetts med 

duschmöjligheter. Detta är några av de utrymmen som ska finnas och 

arbetsmiljöverket nämner i sina föreskrifter och allmänna råd från 2009. 

Kontoret har även försetts med mycket fönster och ljusinsläpp som benämns 

som en viktig kvalitet i teorin från Stockholms universitet 2013. Från samma 

källa nämns att tysta rum är viktigt och detta har tagits i åtanke i 

utformningsarbetet. Kontoret har utformats med avskilda rum för de 

anställda där vissa rum har skapats som något större grupprum.  

Hänsyn till tysta rum har tagits gällande vilo- och pausrummet som har 

placerats bortanför arbetsplatserna där mindre ljud och andra störande 

moment uppstår. 

6.3 Den generella utemiljön 

Något som är återkommande i intervjuerna och tas upp i teorin är hur stor 

vikt naturen har för människor i allmänhet. Teorin tar upp studier som 

påvisar naturens positiva inverkan samtidigt som Berit Juhlin-Bunn påpekar 

att behålla så mycket natur som möjligt är viktigt. Detta har tagits i åtanke 

när resultatet har utformats. 

En annan sak som också tas upp i både teori och i intervjun med Berit 

Juhlin-Bunn är att ojämnheter i underlaget kan vara bra för barnens 

utveckling av motorik. Detta har skapats genom kullar på båda tomterna som 

även har försetts med rutschkanor ner från kullarna. 

I teoriavsnittet berörs ämnet kring de fyra elementen. Detta tycker också 

Berit Juhlin-Bunn är viktigt och har funnits i åtanke vid utformningen av 

utemiljöerna på respektive tomt. Detta i form av bland annat grillplats som 

symboliserar eld, fontän som symboliserar vatten samt jord visas genom ett 

odlingsland. 

På de båda tomterna har förskolorna utrustats med växthus och tillhörande 

odlingsmark. Detta var något som teorin värderade högt och som tagits i 

åtanke. Barnen får odla egna saker som uppskattas av dem enligt Berit 

Juhlin-Bunn. 
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6.3.1 Utemiljö för Limnologen Syd 

Enligt detaljplanen för Limnologen Syd så ska varje bostad ha tillgång till en 

uteplats. Samtidigt nämns det i intervjun med Tomas Broman att 

bostädernas balkonger inte bör placeras ovanför förskolans utegård. Detta 

visas i resultatet genom att balkongerna för bostäderna har placerats mot 

norr i den delen av huset där förskolan finns, samtidigt som utegården till 

förskolan placerats mot söder.  

Utemiljön för bostäderna har tillgång till lekplatser, grönyta och grillplatser. 

Detta är något som boken av Torseke Hultén från 2000 nämner gällande 

exempel som bra uteplatser för bostäder. 

6.3.2 Utemiljö för Torparängen 

I både teorin från Myhr 2007 och intervjuerna framgår det att det inte finns 

några större krav på utemiljön för kontorsverksamheter. Resultatet visar på 

att kontoret har utrustats med en mindre terrass tillsammans med lite 

grönyta. Att kontoret har tillgång till grönyta gör att personalen kan blicka ut 

över en grön miljö och på så sätt minska stressnivån och öka trivseln. Detta 

benämns i teorin från Myhr 2007. 
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7. Diskussion  

Denna rapport beskriver vår syn på möjliga kombinationer mellan en 

förskola och andra verksamheter men som inte på något vis är det slutgiltiga 

eller riktiga svaret. Om andra hade åtagit sig samma uppgift så hade de med 

stor sannolikhet inte fått samma resultat. 

Resultatet i denna rapport kan bearbetas ytterligare med andra dimensioner 

och synsätt på utformningen. En eventuell fortsättning kring problematiken 

för ämnet kan studeras på en mer utökad detaljnivå. Resultatet av rapporten 

vidrör bara problemet i detta fall. 

7.1 Metoddiskussion 

Den teori som rapporten tar upp känns relevant gällande dess betydelse för 

resultatet. I vissa fall har teorier kring de olika verksamheterna varit svåra att 

hitta vilket har gjort att informationen kring bland annat en förskolas 

utrymmen är något utdaterad. Det ska dock nämnas att denna information 

fortfarande idag fungerar i praktiken, vilket är anledningen till att den 

används i rapporten tillsammans med ett mer uppdaterat referensobjekt. 

De intervjuer som gjordes under arbetets gång var givande. Det gav ett bra 

komplement till den teori som användes och gav indikationer på att det 

teoretiska även stämde överens med det praktiska. 

Samtal och rådgivning som fördes under arbetes gång med bland annat 

landskapsarkitekten Bo Blomqvist var även givande för resultatet av 

utformningen. Det gav arbetet en ytterligare dimension när någon med 

erfarenhet inom området kring utemiljö fick ge sina synpunkter och tips på 

förbättringar. Även rådfrågningar från arbetets hjälpgrupp var givande och 

gjorde att resultatet och arbetet i stort blev mer genomtänkt med större 

kvalitet.  

Studiebesöken som gjordes på Vikaholms förskola samt Björnens förskola 

gav en bra inblick i hur förskoleverksamheten fungerar i praktiken. Genom 

studiebesöken kunde det senare utformningsarbetet relateras på ett bra sätt. 

En förståelse för de olika utrymmena som krävs i en förskola och 

anledningarna till varför de faktiskt finns var till stor hjälp i arbetet. 

För ett bättre resultat av arbetet hade ett ordentligt program kunnat arbetas 

fram. Detta program hade kunnat ta upp saker så som ett lokalprogram för 

de olika verksamheterna. Tillsammans med detta så hade en dialog eller ett 

samtal kunnat föras med inblandade parter från verksamheterna. Lärare som 

är tänkta att arbeta på de båda förskolorna hade kunnat vara med i en 

diskussion under programmet där de hade kunnat ge sin syn på 

utformningen samt de olika behoven. Detta förtydligades under intervjun 



62 

Andersson, Aronsson & Sjöberg 

med Tomas Broman att programfasen är viktig när det gäller projektering av 

förskolor. Detta visar alltså på att ett program hade varit bra. 

I detta fall hade det dock inte varit möjligt att rådfråga eventuell personal 

eftersom arbetet bara är en undersökning kring kombinationer. Det är med 

detta sagt inte säkert att kombinationerna kommer att undersökas ytterligare 

och genom detta byggas i framtiden. Ett ordentligt program hade även tagit 

så pass lång tid att resterande delen av arbetet och resultatet hade blivit 

lidande. 

På grund av bristen på programunderlag började skissfasen i ett så pass 

tidigt skede att det gjordes om flertalet gånger. 

Metoder som hade kunnat tillföras i arbetet är enkätundersökningar för både 

möjlig personal av en förskola, boende samt anställda hos äldreomsorgen. 

Enkätundersökningarna hade gett ett bättre underlag för resultatet då 

synpunkter hade kunnat tas in. På grund av tidsbrist frångicks dock denna 

typ av metod.  

Gruppen bestämde sig för att bygga upp den kvalitativa teorin runt intervjuer 

och därmed frångå enkäter. Enkäter känns mer av en chansning då det tar 

lång tid att utforma, tar tid att sammanställa och risken finns att resultatet är 

missvisande. Detta kan dock bero på att enkätfrågorna inte är exakt ställda 

och vid en intervju så kan frågetecken som dessa snabbt redas ut. 

7.2 Resultatdiskussion 

Alla typer av verksamheter har regler och standarder kring hur utformningen 

ska uppnås. Detta är något som är svårt att följa när olika verksamheter ska 

kombineras. Det är svårt att undvika att de olika verksamheternas krav 

påverkar varandra. 

Det finns ingenting som säger att barnens utegård måste vara uppdelad 

mellan åldersgrupperna, men resultatet är olika och tänkt att redovisa hur 

och att de båda varianterna kan fungera. Med detta i åtanke hade det mest 

naturliga varit att dela upp Torparängens utegård mellan åldersgrupperna 

istället för Limnologen Syd. Åldersgrupperna delar ändå utgångar till gården 

på Limnologen Syd vilket de inte gör vid Torparängen. Där är utgångarna 

för de äldre respektive yngre åldersgrupperna separerade från varandra 

vilket då hade underlättat indelningen av utegården. 

Som nämndes i teorin och i intervjuerna så återkommer vikten av de fyra 

elementen i förskolans utemiljö. Resultatet var till en början tänkt att spegla 

detta via en större damm eller något liknande. Det framkom dock under 

intervjun med Berit Juhlin-Bunn samt genom samtal med Bo Blomqvist att 

det inte krävs mer än några decimeter i djup för att ett barn ska kunna 

drunkna. Hade dammen då försetts med mindre vatten riskerar den att torka 
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ut. För att lösa problemet försågs utemiljöerna på förskolorna istället med 

fontäner. 

Gällande utemiljön för förskolan har det tidigare i rapporten även nämnts 

vikten av att den ska vara naturlig och bestå av ojämn yta. Detta har 

gestaltats genom att placera en kulle vid utemiljön för Torparängen samt två 

kullar vid utemiljön för Limnologen Syd. Vid varje kulle har en rutschkana 

placerats för att på ett naturligt sätt få in den i miljön. Dessa kullar var från 

en början tänkta att bestå av en jordmassa tillsammans med en gräsyta 

ovanpå. Vid samtal med Bo Blomqvist framkom det att kullarna var för små 

för att underlaget skulle klara yttre påfrestningar i form av springande barn. 

Gräset hade gått sönder och kullen i sig hade plattats ut. Istället försågs 

kullen med en betonggrund tillsammans med en bitumenmatta ovanpå.  

7.2.1 Limnologen Syd 

För att uppfylla kraven på utrymmesstorlekar på förskolan så hade en 

utbyggnad kunnat göras. Med en utbyggnad hade exempelvis matsalen och 

köket kunnat göras bättre rent utformningsmässigt. Även dagens önskemål 

om utesovsal hade kunnat förläggas med en utbyggnad. Med detta menas att 

utbyggnaden sker på enbart de plan där förskolan bedrivs och alltså inte för 

resterande delen av byggnaden. 

Anledningen till varför en utbyggnad inte valdes att göras beror dels på att 

kombinationen som funktion frångås. Både enligt oss själva men också via 

intervjun med Tomas Broman så framkom det att ingen av verksamheterna 

bör sticka ut och bli iögonfallande.  Det beror även på att bärande väggar 

och ytterväggar ska följa varandra genom hela byggnaden. Anledningen är 

för att förskolan eventuellt ska kunna göras om till bostäder i framtiden och 

att dessa då ska likna resterande bostäder i byggnaden. 

Placeringen av utgångarna till barnens uteplats på Limnologen Syd är inte 

optimal med hänsyn till nedsmutsning av de yngre åldersgruppernas 

kapprum. Det mest optimala är att groventréns ingång även används som 

utgång till uteplatsen men som i detta fall inte var möjligt eftersom detta 

hade lett till att barnen och föräldrarna måste gå runt huset för att nå entrén 

och utegården. En valvöppning i huset hade kunnat göras för att underlätta 

problemet men ytan som detta kräver behövdes istället av förskolan. 

Kommunens underlag för arbetet visade på att inomhusmiljön för en 

förskola skulle vara runt 600 m
2
. Resultatet för Limnologen Syd visar på 

828 m
2
 vilket är över 200 m

2
 för mycket. Detta beror till största delen på att 

utformningen av förskolan har baserats på lägenheternas bärande väggar. 

Det vill säga att lägenheterna har utformats med några bärande väggar som 

är genomgående i huset. Dessa väggar skapar i sin tur bestämda rumsytor för 

förskolan under lägenheterna. 
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Överdimensioneringen av Limnologen Syds förskola beror också på att 

kvartershuset har skapats som tvåspännare. Detta leder till att byggnaden blir 

smal men lång och som då även påverkar rumsutformningen. Dessa två 

parametrar bidrar till sämre utnyttjande av ytor i förskolan där rummen ofta 

blir större än vad kravet säger.  

På grund av att detaljplanen säger att tomten ska bebyggas som ett 

kvartershus och att alla bostäder måste ha tillgång till en uteplats, så får de 

boende ovanför förskolan uteplats mot norr. Detta beror på att under 

intervjuerna och samtalen framkom att balkonger inte bör placeras ovanför 

en förskolas utegård. Eftersom förskolans utegård är placerad på 

kvartershusets innegård så hamnade bostädernas uteplats ut mot gatan. 

Den olyckliga situationen med detta visar på att en placering av förskolan i 

den södra delen av kvarteret hade varit ett bättre alternativ.  Detta hade 

medfört att förskolans utegård fortfarande hade placerats på innergården 

men att uteplatserna för bostäderna hade riktats ut mot gatan och då även fått 

ett söderläge. På grund av bristande erfarenhet hade mer tid behövts för att 

placera förskolan i den södra delen av kvartershuset, då den är svårare att 

utforma.  

Trots att undersökningen inte tar hänsyn till parkeringar för Limnologen Syd 

så är detta en del som bör undersökas ytterligare. Det nämns i teorin att det  

behövs en halv parkeringsplats per bostad samtidigt som tomten får 

innehålla ett parkeringshus. När det gäller av- och påstigning kring förskolan 

så uppstår ett problem. Det finns ingen gestaltning för hur detta ska lösas för 

just förskolan, utan mer generellt för hela området. Längs med huvudgatan 

har parkeringsfickor placerats men dessa räcker inte till för alla. Samtidigt är 

det väldigt trångt för på- och avlastning kring förskolan och lokalgatan 

utanför. Hur det ska lösas borde som sagt ses över i mer detalj. 

Limnologen Syds detaljplan var styrd med kvartersform. Ljudkrav gjorde 

det problematiskt att utforma lägenheterna i den västra delen av kvarteret ut 

mot Teleborgsvägen. Detta hade kunnat ordnas genom att kontor eller 

affärer placerats i denna del av huset. 

Bostäderna i hela byggnaden har fått balkonger som är indragna i 

huskroppen, vilket är ett resultat av att balkongerna inte skulle hänga ut över 

gatan. Att balkongerna är indragna medför även att de blir lite mer av en 

privat del till lägenheten än om de hade hängt ut över gatan. Det blir även 

enligt vårt tycke en mer estetiskt tilltalande design på byggnaden. 

Det här arbetet är en generell undersökning kring frågan. Detaljplanernas 

utseende och förutsättningar har stor inverkan på resultatet vilket gör att 

generella lösningar tas fram. Alla tomter är unika vilket betyder att det inte 

finns några bestämda utformningar kring denna fråga. Den generella 

lösningen visar på riktlinjer hur problematik runt frågan kan lösas i stora 
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drag. Detaljlösningar kan inte vara generella eftersom förutsättningarna 

skiljer sig från fall till fall. 

7.2.2 Torparängen 

Detaljplanen för Torparängen är inte lika styrd som vid Limnologen Syd. 

Kravet från detaljplanen var att 30 procent av tomtytan fick bebyggas men 

placeras efter önskemål. Med hänsyn till detta så är chansen mindre att ett 

liknande utseende av huset framkommer om någon annan antar sig samma 

uppgift. Till skillnad mot Limnologen vars detaljplan är mer styrd, så hade 

chansen istället varit större att resultatet blivit liknande. 

Förskolan har utformats liknande referensobjektet från Vikaholm. Detta 

gjordes för att det ansågs vara en bra och fungerande lösning av en förskola. 

Samtidigt kändes det onödigt att hitta på en ny lösning där underlaget 

faktiskt fungerar i praktiken. Med tanke på det så uppfylls behoven och 

kraven på ytan mycket bättre på Torparängen än för Limnologen Syd.  

Parkeringsplatsen för tomten är till för både förskolan och 

kontorsverksamheten. Denna yta är för stor med hänsyn till antalet 

människor som är tänkt att arbeta på kontoret och förskolan. Samtidigt 

kräver parkeringsplatser stor yta av en utemiljö. 

Om en kombination mellan förskola och bostäder istället hade gjorts, eller 

om huset hade haft fler våningsantal vid Torparängen så hade förmodligen 

ännu mer parkeringsyta behövts. Detta hade kunnat lösas genom ett 

parkeringshus. 

Planlösningsmässigt hade det varit mer effektivt att kombinera förskolan 

med bostäder istället för kontor. Detta hade dock inte tillgodosett 

bostädernas utemiljö då tomten är så liten. Möjligtvis om parkeringen hade 

försetts till ett parkeringshus i flera plan så mark hade vunnits som hade 

kunnat användas som utemiljö för bostäderna.  

Likt Limnologen Syd så tar inte arbetet hänsyn till parkeringsplatser vilket 

har gjort att en mer simpel utformning har gjorts av just parkeringsytan på 

tomten. Istället har arbetet tagit hänsyn till den använda utemiljön för 

förskolan respektive kontorsverksamheten. 

Kontoret har utformats på ett flexibelt sätt där icke bärande väggar kan 

placeras annorlunda om så önskas, vilket gör det möjligt för andra 

verksamheter i byggnaden.  

Kontor och förskola var lättare att kombinera. Största anledningen är att 

kontor inte har några större krav på utemiljö samtidigt som en förskola har 

höga krav i form av både plats och utformning. Genom att kolla på 

planlösningen så syns det att verksamheterna är väldigt uppdelade.   
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8. Slutsatser 

Det är svårt att undvika att förskolan och de andra verksamheterna som 

kombineras i en och samma byggnad inte påverkar varandra. Påverkan 

behöver dock inte enbart vara negativt. 

Kombinationen försvåras av dagens regelverk och standardiseringar. För att 

få en smidig samverkan måste detta till viss del frångås. Samtidigt är det 

svårt att göra en generell lösning då mycket beror på platsens detaljplan. 

Alla tomter och fall är unika vilket gör det svårt att bestämma en exakt 

lösning på problemet. 

Ju mer styrd och bestämd en detaljplan är, desto mer begränsad blir 

utformningen av huset och på så vis påverkas verksamheterna av detta. I 

detta fall begränsades utformningen av huset för Limnologen Syd vars 

detaljplan var mer strikt än Torparängens detaljplan.  
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BILAGA 1: Intervjufrågor 

 

 Frågor till Tomas Broman 

 Hur tänker du generellt vid framtagning av ritningar för en förskola? 

 Hur skiljer sig framtagning av förskolan om man jämför med 

framtagning av bostäder och kontor? 

 Vad är den stora utmaningen när man ska rita en förskola i 

kombination med bostäder? 

 Vad tycker du om idén om att kombinera bostäder och förskola i en 

byggnad? 

 Vad tycker du om kombination mellan förskola och kontor? 

 Vad ska man tänka på om förskolan ska kunna vara öppet dygnet 

runt? 

 Vad tror du om att göra större lägenheter som då blir mer anpassat 

för barnfamiljer i och med att en förskola finns i huset? 

 Tror du det är önskvärt av befolkningen att ha dessa kombinationer? 

 Vad skiljer bostäder och förskolor interiört samt exteriört? 

 Vad tror du kommer vara svårast att utforma en kombination på 

mellan kvartersform och småskaligt bostadsområde? 

 Tror du att det kommer bli vanligare med sådana här kombinationer i 

framtiden? 

 Vad behövs för utemiljön för kontor? 

 Vad ska man tänka på vid utformningen av på- och 

avstigningsplatsen för föräldrarnas bilar? 

 Vilka utrymmen behövs för en förskola? 
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Frågor till Berit Juhlin-Bunn 

 Hur många avdelningar har ni här på Björnen? 

 Anser du att inne- och utemiljön är bra här på förskolan? 

 Om du jämför med andra förskolor med denna, är det någonting 

utöver utegården som delas med bostäderna som ni inte är nöjda 

med? 

 Hur länge har denna förskola funnits? 

 Vad anser du vare en bra miljö för ett barn? 

 Vad skiljer behoven för de äldre och de yngre årskullarna? 

 Dagens förskolor är numera ett för stadie till skolan jämfört med förr. 

Vad anser du om detta? 

 Vad anser du om heldygnsförskolor? 

- Tror du det är något som skulle behövas i Växjö? 

 Hur ser du på kombination av förskola och bostäder, är det något 

som är bra eller mindre bra? 

 Kan du berätta i korta drag hur en dag på en förskola ser ut, vad 

lägger man vikt på?  

 Denna förskola har ju inget utesovrum utan vanliga sovsalar. Är 

temperaturen nersatt i dessa sovsalar då? 

 Att barnen kan använda sig av de fyra elementen eld, jord, luft och 

vatten när det gäller utemiljö. Vad anser du om det? 

- Grillplats, är det något som skulle kunna vara bra för barnen? 
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BILAGA 2: Planlösningar för Limnologen Syd 

 

Bilaga 2a  Plan 1 Skala 1:200/1:400 

Bilaga 2b Plan 2 Skala 1:200/1:400 

Bilaga 2c  Plan 3  Skala 1:200/1:400 

Bilaga 2d  Plan 1 Skala 1:100/1:200 

Bilaga 2e  Plan 2 Skala 1:100/1:200 

Bilaga 2f  Plan 3 Skala 1:100/1:200 
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BILAGA 3: Planlösningar för Torparängen 

 

Bilaga 3a  Plan 1 Skala 1:100/1:200 

Bilaga 3b  Plan 2 Skala 1:100/1:200 

 

 

 







Bilaga 4: sid1: (2) 

Andersson, Aronsson & Sjöberg  

BILAGA 4: Situationsplan för Limnologen Syd 

 

Bilaga 4   Situationsplan Skala 1:250/1:500 

 

 

 





Bilaga 5: sid1: (2) 

Andersson, Aronsson & Sjöberg  

BILAGA 5: Situationsplan för Torparängen 

 

Bilaga 5   Situationsplan Skala 1:250/1:500 

 

 

 

 





Bilaga 6: sid1: (6) 

Andersson, Aronsson & Sjöberg 

BILAGA 6: Tredimensionella bilder för Limnologen Syd 

 

Bilaga 6a 

 

Bilaga 6b 
  



Bilaga 6: sid2: (6) 

Andersson, Aronsson & Sjöberg 

 

 

Bilaga 6c 

 

Bilaga 6d 
  



Bilaga 6: sid3: (6) 

Andersson, Aronsson & Sjöberg 

 

 

Bilaga 6e 

 

Bilaga 6f 
  



Bilaga 6: sid4: (6) 

Andersson, Aronsson & Sjöberg 

 

 

Bilaga 6g 

 

Bilaga 6h 
  



Bilaga 6: sid5: (6) 

Andersson, Aronsson & Sjöberg 

 

 

Bilaga 6i 

 

Bilaga 6j 
  



Bilaga 6: sid6: (6) 

Andersson, Aronsson & Sjöberg 

 

 

Bilaga 6k 

 

 

 



Bilaga 7: sid1: (5) 

Andersson, Aronsson & Sjöberg 

BILAGA 7: Tredimensionella bilder för Torparängen 

 

Bilaga 7a 

 

Bilaga 7b 
  



Bilaga 7: sid2: (5) 

Andersson, Aronsson & Sjöberg 

 

 

Bilaga 7c 

 

Bilaga 7d 
  



Bilaga 7: sid3: (5) 

Andersson, Aronsson & Sjöberg 

 

 

Bilaga 7e 

 

Bilaga 7f 
  



Bilaga 7: sid4: (5) 

Andersson, Aronsson & Sjöberg 

 

 

Bilaga 7g 

 

Bilaga 7h 
  



Bilaga 7: sid5: (5) 

Andersson, Aronsson & Sjöberg 

 

 

Bilaga 7i 

 

 

 



Bilaga 8: sid1: (2) 

Andersson, Aronsson & Sjöberg 

BILAGA 8: Referensobjekt - Vikaholms förskola 

 

Bilaga 8a 
  



Bilaga 8: sid2: (2) 

Andersson, Aronsson & Sjöberg 

 

Bilaga 8b 

 



Bilaga 9: sid1: (1) 

Andersson, Aronsson & Sjöberg 

BILAGA 9: Lokalprogram för kontor 
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