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Syfte
Målet med utredningen är att peka ut en eller flera platser som är lämpliga för en framtida
förskoleetablering inom området Kronandalen, Luleå kommun. Utredningen ska vara ett stöd för
arbetet med ny detaljplan för området.

Förutsättningar och förändringar
Processen med att utveckla området är redan i full gång och arbete på platsen har påbörjats. Sedan
tidigare finns en förskola i utkanten av området. Den kompletteras med en skola och även en
idrottshall kommer att byggas i nära anslutning. Kommunen har bedömt att det finns behov av
ytterligare en förskola inom området som ska betjäna boende, både inom och utanför Kronandalen.
Uppgifter om förutsättningar har inhämtats från tjänstemän vid fastighetskontoret samt barn‐ och
utbildningsförvaltningen, Luleå kommun.
Denna utredning utgår från behovet tio avdelningar med sammanlagt 170 barn. För att motverka de
fluktueringar av elevunderlag som är vanligt förekommande vid större nyetableringar tänker man
bygga en förskola som helt eller i delar kan användas av skolan i stället för av förskolan.
Andra underlag som har legat till grund för arbetet är Kronandalen Kvalitets‐ och
gestaltningsprogram samt information på Luleå kommuns hemsida, exempelvis beträffande
Markanvisningsetapper och Planerad infrastruktur.
Efter att utredningen genomförts har vissa planeringsförutsättningar förändrats eller tillkommit.
Komplettering av utredningen med de förändrade förutsättningarna redovisas separat i PM.
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Påverkande faktorer/Kriterier för utvärdering
Närhet till naturen
Det är positivt att förskolegården har kontakt med natur och grönområden. Då blir det tystare och
lugnare på gården än om den omges av trafik. Det blir också lättare för pedagogerna att komma ut i
naturen och använda den för rörelse och i pedagogiska sammanhang.
Även ekonomiskt är det en fördel, för gården kan göras mindre i och med att förskolan kan använda
den intilliggande naturen och nyttjandet av värdefull tomtmark begränsas.

Solförhållanden
Det är viktigt att solen kommer åt tomten så att en del av gården blir solbelyst hela året.
Lulsundsberget skuggar stora delar av Kronandalen under vintermånaderna, vilket påverkar urvalet
av tomter på den västra sidan.
Där det har varit möjligt har byggnaderna skissats in så att de inte skuggar så stor del av tomten.

Kommunikation
Det ska vara lätt och smidigt att ta sig till och från förskolan både för föräldrar/barn och för personal.
I enlighet med andemeningen i detaljplaneprogrammet bör förskolan i första hand placeras i närhet
till lokaltrafik och där det finns bra gång‐ och cykelvägar. Detta är även viktigt om byggnaden ska
nyttjas som skola och elever ska ta sig till och från platsen själva.
Eftersom den aktuella förskolan även ska betjäna boende från andra områden kommer en del av
kommunikationen att ske med bil. Förskolan bör ligga längs någon av huvud‐ eller lokalgatorna för att
inte öka tillströmningen av trafik på gångfartsgatorna.
Det kan också uppstå oönskade effekter av ökad trafik på gångfartsgatorna om dessa förbinder
förskolan med skolan, då vissa föräldrar lockas av att ta den kortaste vägen om de ska lämna/hämta
barn på olika platser.

Förskolans effekter på övrig etablering
Kan placeringen av förskolan ha påverkan på etablering av övrig service inom området? Vi tror att en
placering i anslutning till centrum kan påverka handeln positivt, speciellt dagligvaruhandel. Tvärtom
kan placeringen också minska förutsättningarna för handel om förskolan förläggs i ett perifert läge,
vilket kan bidra till att boende i området aldrig kommer i kontakt med centrum.

Tidplan för utvecklingen av området
Förskolan bör placeras längs någon av de vägar i Kronandalen som ingår i någon av de tidiga
etapperna. Detta utesluter området i nordväst och längs gångfartsgatan i den avslutande etappen.

Förskola/Skola
För att kunna utnyttja den nya förskolan som en buffert för skolan i området är det en fördel om
dessa ligger på gångavstånd till varandra. Dessutom behöver de skolklasser som förläggs i förskolan
ha tillgång till idrottsanläggningen för idrottsundervisning.
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Alternativa placeringar
Utredningen har utgått från tre lägen som pekats ut av beställaren. Se figur och beskrivning nedan.
Utredningen har inte hittat några egna, mer lämpliga placeringar. Däremot har alternativa lösningar
inom område A och C studerats och utvärderats.

Alt A
En tomt i områdets sydvästra hörn, där Studion (C2) ligger idag. Tomten ligger mellan Lulsundsberget
och Huvudgatan.

Alt B
En långsmal tomt väster om huvudgatan mot Lulsundsberget, mitt mellan anslutningarna till
Lokalgata 1 och 2.

Alt C
En tomt i nordost som rymmer en befintlig byggnad, Bränneriet (C7). Tomten ligger längs Lokalgata 1
i riktning mot anslutningen till Kronanbacken och Bensbyvägen.
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Utredning
Behovsutredning byggnad
Planeringsunderlag
10 avdelningars förskola med 17 barn i varje avdelning.
För verksamhetsyta (pedagogisk yta och kapprum, korridorer samt wc) beräknas ca 10 m2 per barn1.
Utöver detta tillkommer:
Storkök
Matsal
Personalarbetsrum
Personalrum
Teknikutrymmen, fläktrum
Enligt tjänstemän vid fastighetskontoret och barn‐ och utbildningsförvaltningen blir summan 1850 m2
BRA, som de tänker dela upp i två plan. Ytan är dock tilltagen något i denna utredningsskiss, se
motivering under rubriken ”Slutsats” nedan.

Referensobjekt tio avdelningar
Tallbacka förskola i Bureå, Skellefteå kommun, tio‐avdelningsförskola under uppförande 2016.
Förskolan har tillhörande kök och matsal, där matsalen endast nyttjas av den intilliggande skolan.
Större delen av byggnaden är uppförd i två plan. Den är utformad som adderade huskroppar i olika
djup och bred vilket ger ett varierat uttryck och bryter ner skalan.
Den totala byggnadsarean är 3060 m2. Den del som nyttjas av enbart förskolans verksamhet är på
1920 m2, kök och matsal exkluderat.

Referensobjekt Flexibel Förskola/Skola
Kombiskolan Ormen Långe i Lund, färdigställd år 2008. Utan ombyggnad ryms 100 barn, antingen i
sex förskoleavdelningar eller i fyra skolklasser år F‐3 med fritidshem. Byggnaden är utformad som två
långsmala huskroppar i vinkel. I mitten ryms de gemensamma funktionerna. Varje sida har tre
klassrumstora rum om ca 50 m2, med två mindre rum i direkt anslutning. Utöver det finns
gemensamma ateljéer på båda sidor. Byggnaden är uppförd efter ett koncept som även kan
dubbleras och byggas i två plan. Byggnadsarean är 1480 m2.

Slutsats
Om man tar Tallbackas yta, 1920 m2 och lägger till en nerskalad yta för kök, serveringsrum, matsal för
två sittningar och fläktrum för köket, ca 490 m2 får man 2410 m2.
Exemplet Ormen Långe i Lund har 246 m2 per avdelning. Om man utgår från den ytan får man 2460
m2 som ett riktmärke för en flexibel förskola/skola med 10 avdelningar.
De exempel vi har använt som referenser landar runt 2400 m2. För att inte begränsa sig så mycket i
tidigt skede och för att möjliggöra att bygga delar av förskolan i ett plan, t ex en matsal med förhöjd
rumshöjd har vi skissat på 1300 m2.
Om man i stället väljer att lägga personalrum och teknik på plan 3 kan man minska avtrycket på
marken ytterligare och komma ner under 1000 m2.

1

I efterhand har det framkommit att kommunens lokalstrategi anger 11‐13 m2 pedagogisk yta per
barn. Kompletterad utredning med de nya planeringsförutsättningarna redovisas i separat PM.
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Osäkerheter
Den form som de utritade byggnaderna har ska endast ses som en grov skiss. Inget fördjupat
skissarbete har ännu utförts. Den tänkta ytan har tillskrivits en form som delvis har utgått från
referensprojektens husdjup, och delvis baseras på tomtens förutsättningar. Tomterna har inte heller
detaljstuderats.
Det saknas information från verksamheten hur man vill organisera avdelningarna och hur mycket
egna respektive gemensamma ytor varje avdelning ska ha. Tio avdelningar genererar för många barn
för att i full utsträckning kunna samarbeta och ha gemensamma lokaler. Därför bör de grupperas på
lämpligt sätt, t.ex. 4+4+2. Det kan ske i olika huskroppar eller i olika våningsplan beroende på
organisation och barnens åldrar. Tanken om att kunna utnyttja hela eller delar av byggnaden för
skolverksamhet ställer också krav på att det går att dela upp lokalerna på ett ändamålsenligt sätt. Alla
dessa parametrar kommer att ha stor betydelse för byggnadens form.
Det är ännu inte beslutat om det blir ett tillagningskök eller ett mottagningskök, men storleken är
ungefär den samma.

Behovsutredning tomt
Tomten ska rymma:
Byggnaden (Uppskattad till 1300 m2 enligt ovan)
Lekyta med tillgängliga och snöröjningsbara kommunikationsstråk
Parkeringar för hämtning/lämning
Personalparkeringar i närliggande parkeringshus
Transportzoner för mat‐ och varuleveranser

Lekytans storlek
Utemiljöns friyta för barnen ska vara 40 m2 per barn enligt kommunens målsättning, vilket ger
ytbehovet 6800 m2.
Om tomten ligger i anslutning till skog som kan nyttjas av förskolan kan friytan krympas till 30 m2 per
barn, vilket ger ytbehovet 5100 m2.

Parkeringsbehov
Parkering för föräldrar: 15 till 20 platser
Parkering för personal: Inget ytbehov2, avses ske i närliggande parkeringshus
Handikapparkering: 1 plats
Ytbehov för parkering: ca 700 m2.

Transportzon för inlastning till förskolans kök och varumottagning samt transport från
sophus/soprum
Denna yta ska vara väl avgränsad och skild från föräldrarnas parkeringar så att inga barn kan råka
komma in på området. Det är svårt att på förhand avgöra hur stor yta som behövs då det är så
individuellt och förknippat med tomtens och anslutningsvägarnas förutsättningar. I detta skede bör

2

20 personalparkeringsplatser (ca 800 m2) var ursprungligen medräknat i ytbehovet för parkeringar.

7

Rev 160913
man inte förutsätta att transporterna går att lösa på minsta möjliga yta närmast anslutningsvägen,
eftersom det kanske är den trevligaste och mest värdefulla ytan för lek.
Grovt uppskattat ytbehov: ca 900 m2.

Summering av tomtytebehov
Summa ytbehov: 9700 m2. Tomter som ligger i anslutning till skog kan minskas till 8000 m2.

Förskola/Skola
För att det ska vara möjligt att bedriva två verksamheter i byggnaden ska man tänka på att göra det
möjligt att dela upp tomten. Det ställer krav på angöring till entréer och påverkar både byggnad och
gård.
Det kan vara önskvärt att dela upp gården i mindre områden även om det är förskola i alla
avdelningar, dels för att inte alla barn ska blandas med varandra och dels för att förhindra att de
yngsta barnen kommer åt alltför avancerade lekredskap. Detta måste dock avgöras av verksamheten.

Referensobjekt
Tallbacka Förskola i Bureå, Skellefteå kommun, har en tomt på ca 14 000 m2, vilket är avsevärt större
än den yta som föreslås i Kronandalen. Förutsättningarna skiljer sig dock. I Bureå tar kök, matsal och
skolelevernas kommunikationsstråk en större del av ytan i anspråk. Områden för förskolebarnens lek
och för parkeringar ser jämförbara ut.
Tallbackas förskolegård skiljer sig från en tidigare uppförd tioavdelningsförskola i Skellefteå genom
att den inte är uppdelad i mindre inhägnade gårdar. Här är hela gården tillgänglig för alla barn.

Kommentarer
Förskolans gård bör göras så stor som möjligt även om tomterna gränsar mot skog eftersom skogen
bara kan nyttjas i närvaro av och under övervakning av pedagoger. Enligt Fredrika Mårtensson,
universitetslektor på SLU, har forskning visat att det har stor positiv effekt på barns sociala utvecklig
att kunna agera tillsammans med andra barn utan vuxnas direkta närvaro. I förskolans inomhusmiljö
är denna möjlighet starkt begränsad. Det samma gäller de inom‐ och utomhusmiljöer som barnen
vistas i på fritiden. Därför är skolgårdar och förskolegårdar enligt Fredrika de viktigaste
utomhusmiljöer vi har i dagens samhälle.
Även för själva utemiljön är det positivt med väl tilltagna ytor eftersom slitaget inte blir lika påtagligt
och gräs och natur återhämtar sig bättre.
Eftersom vissa av tomterna i området är starkt kuperade har ytan ökats på något i de aktuella fallen
även om de ligger i anslutning till skog. Anledningen är att det ska finnas tillräcklig yta även under
vintern när det kan bli alltför otillgängligt i kuperade skogsområden där det exempelvis kan vara svårt
med snöröjning.
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Skisser - illustrerat ytbehov
Skalenliga skisser redovisas som bilagor.

Översikt Illustration av ytbehov för alternativ A1, B och C1. Ytorna kan minskas med ca 10 % efter avräknat
ytbehov för personalparkering.

Översikt Illustration av ytbehov för alternativ A2 och C2. Ytorna kan minskas med ca 10 % efter avräknat
ytbehov för personalparkering.
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Ytbehov illustrerat för alternativt läge A1. Ytbehovet (A) minskas med 800 m2 efter avräknat ytbehov för
personalparkering. Reviderat ytbehov för läge A1 är 8 360 m2.

Ytbehov illustrerat för alternativt läge A2. Ytbehovet (A) minskas med 800 m2 efter avräknat ytbehov för
personalparkering. Reviderat ytbehov för läge A2 är 8 197 m2.
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Ytbehov illustrerat för alternativt läge B. Ytbehovet (A) minskas med 800 m2 efter avräknat ytbehov för
personalparkering. Reviderat ytbehov för läge B är 8 114 m2.
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Ytbehov illustrerat för alternativt läge C1. Ytbehovet (A) minskas med 800 m2 efter avräknat ytbehov för
personalparkering. Reviderat ytbehov för läge C1 är 9 522 m2.

Ytbehov illustrerat för alternativt läge C1 (förutsätter rivning av Byggnad C7). Ytbehovet (A) minskas med 800
m2 efter avräknat ytbehov för personalparkering. Reviderat ytbehov för läge C2 är 8 830 m2.
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Utvärdering
Alternativ/läge

A1

A2

B

C1

C2

Beskrivning

Studion (C2) rivs och en tomt
skapas nära centrum.
Föreslagna P‐hus byter plats.

Studion rivs och en tomt
skapas nära centrum.

Två bostadskvarter tas i
anspråk.

Om‐ och tillbyggnad av den
befintliga byggnaden (C7).
Föreslaget P‐hus flyttas.

Befintlig byggnad rivs och
ersätts med en ny.
Föreslaget P‐hus flyttas.

Antal avdelningar

10 avdelningar

10 avdelningar

10 avdelningar

10 avdelningar

10 avdelningar

Storlek utemiljö

Ca 8 360 m2

Ca 8 197 m2

Ca 8 114 m2

Ca 9 522 m2

Ca 8 830 m2

BYA

Ca 1 344 m2

Ca 1 344 m2

Ca 1 344 m2

Ca 1 310 m2

Ca 1 301 m2

Naturkontakt

+ Gränsar mot Lulsundsberget

+ Gränsar mot Lulsundsberget

+ Gränsar mot Lulsundsberget
‐ Brant skogsområde

+ Gränsar mot Ormberget

+ Gränsar mot Ormberget

Solförhållanden

++ Öppet läge mot söder

+ Relativt öppet mot söder

‐ ‐Skuggas av Lulsundsberget

+Relativt öppet mot väster
‐ P‐huset skuggar del av tomten

+ Öppet mot väster och söder

Kommunikation

+ Vid busstråk
+ Vid gångbana
+ Vid cykelbana
+ Vid Huvudgatan

+ Vid busstråk
+ Vid gångbana
+ Vid cykelbana
+ Vid Huvudgatan

+ Vid busstråk
+ Vid gångbana
+ Vid cykelbana
+ Vid Huvudgatan

+ Vid gångbana
+ Vid cykelbana
+ Vid Lokalgata

+ Vid gångbana
+ Vid cykelbana
+ Vid Lokalgata

Placeringens
påverkan i området

++ Nära centrum och handel
++ Lämnar en bit tomt för etablering
av någon annan samhällsservice nära
centrum

++ Nära centrum och handel

+ Längs Huvudgatan i närheten av
centrum

‐ Förskjuter tyngdpunkten till den
östra sidan

‐ Förskjuter tyngdpunkten till den
östra sidan

Tidplanens effekter

+ Nära Markanvisningsetapp 3
‐ Stadsdelscentrum etableras senare

+ Nära MA‐etapp 2 & 3
‐ Stadsdelscentrum etableras senare

+ Nära MA‐etapp 2
‐ Intill Etapp 7

++ Nära MA‐etapp 1 & 2, områdets
första tyngdpunkt

++ Nära MA‐etapp 1 & 2, områdets
första tyngdpunkt

Flexibilitet
Skola/Förskola

+ Gångavstånd längs gångbana till den + Gångavstånd längs gångbana till
andra skolan, förskolan och
den andra skolan, förskolan och
sporthallen
sporthallen

Kriterie

‐Relativt långt avstånd till den andra + Gångavstånd längs gångfartsgata till
skolan, förskolan och sporthallen
den andra skolan, förskolan och
sporthallen
‐ Gångfartsgatan är den sista vägen
som anläggs, vilket innebär en risk för
dåliga förbindelser
‐ Risk att biltrafiken ökar längs
gångfartgatan
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+ Gångavstånd längs gångfartsgata
till den andra skolan, förskolan och
sporthallen
‐ Gångfartsgatan är den sista vägen
som anläggs, vilket innebär en risk
för dåliga förbindelser
‐ Risk att biltrafiken ökar längs
gångfartgatan
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Rekommendation
Utredningen förespråkar att man med givna förutsättningar i första hand går vidare med alternativ
A1 och C2. Alternativ B rekommenderas inte att gå vidare med på grund av det skuggiga läget och
avståndet till övrig skol‐ och förskoleverksamhet.
Efter genomförd utredning har det framkommit en möjlighet att vrida parkeringshuset söder om
alternativ C1 vinkelrätt mot vägen. Detta skulle förbättra solförhållandena för alternativ C1.
Reviderat alternativ C1 presenteras i separat PM.

Bilagor
Bilaga 1 ÖVERSIKT A1, B OCH C1 (format A3)
Bilaga 2 ÖVERSIKT A2 OCH C2 (format A3)
Bilaga 3 FÖRSKOLA A1 (format A4)
Bilaga 4 FÖRSKOLA A2 (format A4)
Bilaga 5 FÖRSKOLA B (format A4)
Bilaga 6 FÖRSKOLA C1 (format A4)
Bilaga 7 FÖRSKOLA C2 (format A4)
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