
UpFaeilut STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

Handläggare Datum Diarienummer 
Larsson Sten 2017-10-02 IFN-2017-0089 

Idrott- och fritidsnämnden 

Nya idrottshallar 

Förslag till beslut 
Idrotts-  och fritidsnämnden föreslås besluta 

att anta förslaget till program för fullstor idrottshall vid Flogstaskolan i enlighet med 
ärendets bilaga 1, 
att anta förslaget till program för fullstor idrottshall vid Lindbackens skola i enlighet med 
ärendets bilaga 2, och 
att anta förslaget till program för mellanstor idrottshall vid Fredrika Bremerskolan i enlighet 
med ärendets bilaga 3. 

Sammanfattning 

För att klara infrastrukturen för idrott i den växande staden och skolans behov av 
idrottslokaler behöver idrotts- och fritidsnämnden ge uppdrag att bygga nya idrottshallar. I 
processens tidiga skede fastställer idrotts och fritidsnämnden behovsprogram, enligt bilagorna 
1, 2 och 3, med dimensionerande krav och förutsättningar för nämndens beställning av 
idrottslokaler. I ett senare skede återkommer förvaltningen till nämnden med förslag på 
hyresavtal. 

Ärendet 

I enlighet med utbildningsnämndens lokalförsöjningsplan för pedagogiska lokaler pågår 
planering för nybyggnation eller ombyggnation av flera skolor i Uppsala där även skolans 
behov av idrottslokaler anges. Idrotts- och fritidsnämnden beskriver i sin kontinuerliga 
lokalbehovsplanering kommunens samlade behov och prioriteringar av idrottsanläggningar 
som meddelas in i mål- och budgetprocessen. Nämndens lokalförsörjningsplanering 
koordineras i den följande planeringsprocessen med annan lokalförsörjningsplanering, som 
den för pedagogisk verksamhet och den kommande för kultur- och samlingslokaler. 

Genom att idrotts och fritidsnämnden ansvarar för att samordna och tillhandahålla 
kommunens samlade behov av idrottslokaler och idrottsanläggningar ska beställningar av 
nybyggnation och hyrespåverkande ombyggnation av dessa komma från nämnden. 

Postadress: Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: stadsbyggnadsforvaltningen@uppsala.se  
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I genomförandeskeden av enskilda objekt har parterna; stadsbyggnadsförvaltningen, 
skolfastigheter, utbildningsförvaltningen och kulturförvaltningen utvecklat en stegvis process 
med förstudie, förslagsskede, projektering och produktion för att styra beställnings- och 
utförandeprocessen för pedagogiska lokaler inklusive skolornas behov av idrottslokaler. 
I processens tidiga skede fattar idrotts och fritidsnämnden beslut om behovsprogram med 
dimensionerande krav och förutsättningar för nämndens beställning av idrottslokaler. I ett 
senare skede återkommer förvaltningen till nämnden med förslag på hyresavtal. 

Idrotts- och fritidsnämnden beslutade den 15 juni 2017 att uppdra till förvaltningen att 
återkomma med förslag på program för att tillgodose idrottens lokal-och anläggningsbehov 
för skola och fritid vid Flogstaskolan, Lindbackens skola, Fredrika Bremerskolan samt 
Johannesbäcksskolan. 

Förvaltningens förslag som presenteras i bilagorna 1, 2 och 3 och anger kommunens samlade 
behov av idrottslokaler vid respektive skola. Förvaltningen återkommer med 
Johannesbäckskolan. 

Ekonomiska konsekvenser 
IFN får ökad kostnad för hyra, drift och investering i utrustning. Skolan betalar 
själkostnadshyra och nämnden får kostnad för subventionen till föreningslivet genom 
systemet för markeringsavgiften. Nämndens slutliga kostnad är ca 60% av den totala 
kostnaden för en hall. Schablonmässigt beräknas hyran för en fullstor idrottshall uppgå till 3,4 
mnkr/år och för en ej fullstor hall till 2,5 mnkr, 2016 års prisnivå. Driften för en fullstor hall 
beräknas till 450 tkr per år. Investering i utrustning inklusive ljudanläggning beräknas till 600 
tkr. 

I förslaget till Mål och Budget finns 10 mnkr från 2018 till IFN för infrastruktur i växande 
stad, som tillsammans med årlig volymuppräkningen är nämndens utrymme för att klara ett 
samlat behov av nya idrottsanläggningar. 

Nämndens slutliga kostnad för hyra och drift redovisas i de förslag till hyresavtal som i 
processens senare skede kommer att föreläggas nämnden för beslut. 

Bilagor 
Bilaga 1: Behovsprogram för idrottslokal vid Flogstaskolan 
Bilaga 2: Behovsprogram för idrottslokal vid Lindbackens skola 
Bilaga 3: Behovsprogram för idrottslokal vid Fredrika Bremerskolan 

Stadsbyggnadsförvaltningen 

Mats Norrbom 
Förvaltningsdirektör 



upilleifi STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

Handläggare Datum Diarienummer 
Larsson Sten 2017-09-29 1FN-2017-0089 

BILAGA I 

Behovsprogram för idrottslokal vid Flogstaskolan 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen har via stadsbyggnadsförvaltningen uppdragit till Uppsala kommun Skolfastigheter AB att på 
fastigheten Flogsta 19:2, Flogstaskolan, utreda möjligheten för en ny grundskola för 420 elever samt en 
förskola för 108 barn. Skolans lokalbehov omfattar även en idrottshall och om den befintliga idrottshallen inte 
kan byggas ut på lämpligt sätt ska även möjligheten att bygga en ny idrottshall utredas. 
Programmet anger idrotts- och fritidsnämndens lokalbehov och tjänar som underlag i arbetet att ta fram 
förslag till idrottslokaler inom upprättat stegavtal för Flogstaskolan mellan Uppsala kommun och Uppsala 
kommun skolfastigheter AB. 

Områdesbeskrivning 

Till närliggande område räknas Eriksberg, Kåbo, Norby som idag innehåller 9 st. idrottshallar varav 1 fullstor i 
SEB-USIF arena, speciellt utformad för basket. I området finns 6 st kommunala grundskolor. 

Eriksberg planeras byggas ut med cirka 2 600 bostäder. Rosendal planeras byggas ut med cirka 3 200 bostäder 
till totalt ca 5 100 bostäder. 

Kåbo - ca 1900 lgh före 2020 och tot är 2500 lgh planerade. Ca 220 student-/ungdom-/forskarbostäder. 
Flertalet fsk och grundskoleplatser är planerade i området. Norby - ca 70 lgh. 

I området finns ej fullstora hallar i anslutning till Flogstaskolan (Eriksbergsskolan, Hågadalskolan, Ekebyskolan 
och Bergaskolan). Det råder brist på fullstora hallar i området. Tiundaskolans nya hall ligger närmast. Behovet 
vid Flogstaskolan är en fullstor hall. Grundskoletomten Flogsta 19:2 räcker inte för en fullstor idrottshall och 
det bör utredas om en sådan i stället kan uppföras på grannfastigheten Flogsta 11:71, som ägs av Uppsala 
kommun sport och rekreationsfastigheter. 

Utbildningsförvaltningens behovsbild 

Flogstaskolan planeras för en grundskola för 14 klasser (420 elever) och en förskola för 6 avdelningar (108 
barn). Utbildningsförvaltningens behov av idrottshall vid Flogstaskolan är 1 sal per 13 klasser, vilket innebär två 
salar. 

Kulturförvaltningens behovsbild 

Kulturförvaltningen har inte angivit behov av lokaler som kan integreras i idrottshallen. 

SBF behovsbild för idrott och fritid 

Idrottshallar i Uppsala användas för träning och tävling för många olika idrotter och fungera för både skolor och 
för föreningslivet. 
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Enligt föreningsenkäten 2016 svarar föreningarna att behovet av mer verksamhetstid är störst i kategorin 
fullstora idrottshallar och att man priorieterar fullstora idrottshallar före ej fullstora idrottshallar. En fullstor 
idrottshall kan möta både skolans och föreningslivets behov. 
Det finns en klart övervägande del ej fullstora idrottshallar i Uppsala kommun. 

Beslut i lokalförsörjningsplaneringen 

Nämndens lokalförsörjningsplanering anger att fullstora idrottshallar koordinerade med planen för 
pedagogiska lokaler ska prioriteras vid nybyggnation. 

Sammanvägt behov för en ny idrottshall vid Flogstaskolan 

Golvmått 23 x 43 meter 

Golvlinjering Spelmått 20 x 40 m. 

Ridåvägg En ridåvägg som delar hallen i två mindre salar 

Fri takhöjd Minimum 7 meter 

4 stycken. 2 omklädningsrum per sida av ridåvägg i delad idrottshall. Varje 
Omklädnings- omklädningsrum ska ha 16 sittplatser. Ingångar till omklädningsrum ska vara helt 
rum insynsskyddade. Minimal insyn från omklädningsrum till duschutrymme. Speglar i 

akrylplast. Skolkrokar (Fingerkrokar). Vägghängda sittbänkar. Inga undertaksplattor. 

Duschar 

Lärarrum 

6 duschar per omklädningsrum, separerade med duschväggar. Duschdraperier. Inga 
undertaksplattor. Handdukshängare på arnnlängds avstånd från varje duschplats. 
Vattenutkast för städning 

Ett lärarrum med 4 arbetsplatser. Ska inte användas för utomstående eller 
domarrum. Ingång från korridor från lärarrummet. Toalett och dusch. 

Foajé Kommunikationsytorna skall vara lätt överblickbara för att skapa trygghet. 
Kommunikations • För föreningslivet på kvällar och helger skall det inte finnas mer än en entré. 
-yta, entréer • Om möjligt skapa sittplatser för t ex föräldrar som väntar under tiden barnen 

idrottar. Sittplatserna skall vara exponerade så att de inte kan bli ett "tillhåll" för 
obehöriga. 

• Skogräns innanför yterdörren med möjlighet att sitta ner när man tar av och på 
skor. Förvaringshyllor för ytterskor. 

Korridorer Rak korridor utan skymda utrymmen. Inga undertaksplattor. Vävd plastmatta som 
klarar skurmaskin. Skohylla vid entré  

Toaletter 

RWC 

Enligt myndighetskrav. Plastmatta. Vattenarmatur tillräckligt hög för påfyllning av 
vattenflaska. Inga undertaksplattor. 

RWC ska finnas i varje omklädningsrum. RWC ska även finnas i hellens allmänna 
utrymmen. 



Redskapsförråd 

Utrustning 

Städrum 

1 st. 25 kvm för gemensam utrustning placerat så att det är åtkomligt med nedfälld 
vikvägg. 

2 st. å 16 kvm. För skolans materiel. Ska även inrymma låsbara värdeförvaringsfack. 

Enligt standard för skolidrott som kompletteras med utrustning kommunen behöver 
tillhandahålla för föreningsidrotten. 

Ett litet rum med städvagn för förhyrare. 

Ett större med plats för en utslagsvask, en städvagn, en skurmaskin, tvättmaskin för 
städutrustning samt förbrukningsmaterial som papper, handdukar, tvål mm. 
Förvaringsbehovet för förbrukningsmaterial motsvarar volymen i 3 st 60 cm breda 
garderoder. 

1 st som samtidigt klarar av ljud i hela hallen och vardera halva med olika ljud. 
Styrning från vardera halva 

Taggläsarsystem kopplat till kommunens bokningssystem 

Samtliga entre'- och utrymningsdörrar med uppställningslarm 

Idrottshallen: LED-armaturer med dimnnerfunktion. Frånvarostyrd. Central funktion 
för styrning. 

Korridorer: Enligt kommunens standard 

Omklädningsrum: närvarostyrning som även styr vattenpåslagning för toaletter och 
duschar 

Inget direkt solljus i idrottshallen. Frostade fönster, gärna norrläge 

Enlig EN Norm 14904:2006 

Ljudanläggning 

Låssystem 

Larm 

Belysning 

Fönster! 

dagsljusinsläpp 

Sporthallsgolv 

Tidplan 

Enligt fastighetsavdelningens senaste tidplan kan hallen tas i bruk från augusti 2020 



- 



UNR» STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

Handläggare Datum Diarienummer 
Larsson Sten 2017-09-29 1FN-2017-0089 

BILAGA 2 

Behovsprogram för idrottslokaler vid Lindbackens skola 

Områdesbeskrivning 

Lindbacken är beläget ca 8 km nordost om centrala Uppsala, längs väg 288. Detaljplanen för Vaksala-Lunda 
1:12 mfl., som omfattar Lindbacken, innehåller en blandning av olika hustyper såsom friliggande villor, parhus, 
kedjehus och stadsvillor och möjliggör cirka 900 bostäder. Söder om Lindbacken finns Uppsala Ponnyklubbs 
ridanläggning, i övrigt saknar området idag idrotts- och fritidsanläggningar. Närmaste idrottshall är vid 
Jällaskolan, en liten hall på 313 kvm, cirka 2 km från platsen för den planerade skolan i Lindbacken. 

Bakgrund 

Lindbacken växer starkt och i snabb takt. Planeringen av en skola som området saknar är i ett långt framskridet 
skede och beräknas vara klar hösten 2018. Området saknar helt och hållet idrottshall för såväl skolans som 
föreningslivets behov och det finns inget rimligt alternativ i närheten. Skolans lokalbehov omfattar även en 
idrottshall. För föreningsorganiserad aktivitet finns ingen hall i området. 

Detaljplanen för Lindbacken möjliggöra en grundskola, idrottshall och förskola med plats för totalt cirka 600 
elever. 

Utbildningsförvaltningens behovsbild 

Lindbackens skola planeras för 600 Elever. Skolan har behov av två salar. 

Ett förråd på cirka 15 kvm per sal för tung utrustning och vid två angränsande salar ett gemensamt förråd på ca 
30 kvm som kan nås från båda salarna. Utöver detta ett mindre förråd per sal. Ett uteförråd på 10 kvm. En 
idrottssal skall kompletteras med omklädningsrum för elever som klär om för att gå in i en lektion och elever 
som skall klä om efter att de har avslutat en lektion. 

När omklädningsrum och duschar utformas skall hänsyn tas till möjlighet till integritet. ldrottssalen utgör 
idrottslärarens dagliga arbetsplats och därför är ljusinsläpp och akustik viktiga parametrar för lärarens 
arbetsmiljö. Varje sal kan antas ha en lärare. Idrottslärararen för vardera sal skall ha utrymme för att dusch och 
omklädning. 

Kulturförvaltningens behovsbild 

Postadress: Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala 
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Kulturförvaltningen har angivit behov av lokaler som samordnas med idrottshallen. Kulturnämnden tecknar 
eget hyresavtal direkt med kommunstyrelsen. 

SBF behovsbild för idrott och fritid 

Idrottshallar i Uppsala användas för träning och tävling för många olika idrotter och fungera för både skolor och 
för föreningslivet. 

Enligt föreningsenkäten 2016 svarar föreningarna att behovet av mer verksamhetstid är störst i kategorin 
fullstora hallar, med spelyta på minst 20 x 40 meter. En fullstor idrottshall kan möta både skolans och 
föreningslivets behov. 

Det finns en klart övervägande del ej fullstora idrottshallar i Uppsala kommun. 

Beslut i lokalförsörjningsplaneringen 

Nämndens lokalförsörjningsplanering anger att fullstora idrottshallar koordinerade med planen för 
pedagogiska lokaler ska prioriteras vid nybyggnation. 

Sammanvägt behov för en ny idrottshall i Lindbacken 

Golvmått 23 x 43 meter 

Golvlinjering Spelmått 20 x 40 m. 

Ridåvägg Ridåvägg som delar hallen i två mindre salar 

Fri takhöjd Minimum 7 meter 

Omklädnings- Sammanlagt 6 omklädningsrum. 4 omklädningsrum ska ha 16 sittplatser, 2 
rum omklädningsrum ska vara något mindre. Ingångar till omklädningsrum ska vara 

insynsskyddade. Minimal insyn från omklädningsrum till duschutrymme. Speglar i 
akrylplast. Skolkrokar (Fingerkrokar). Vägghängda sittbänkar. Inga undertaksplattor. 

Duschar De större omklädningsrummen ska ha 6 duschar per omklädningsrum, separerade 
med duschväggar. 3 duschar i övriga. Duschdraperier. Inga undertaksplattor. 
Handdukshängare på armlängds avstånd från varje duschplats. Vattenutkast för 
städning 

1 st. Personbelastning 3 st. 2 wc med dusch, RWC. Används som domarrum, ledare 
och även som neutrala omklädningsrum. 

Ett lärarrum. Ska inte användas för utomstående eller domarrum. Ingång från korridor 
från lärarrummet. Dusch och RWC 

Kommunikationsytorna skall vara lätt överblickbara för att skapa trygghet. 
• För föreningslivet på kvällar och helger skall det inte finnas mer än en 

entré. 
• Skogräns innanför yterdörren med möjlighet att sitta ner när man tar av 

Ledarrum 

Lärarrum 

Foajé 
Kommunikations 
-yta, entréer 



och på skor. Förvaringshyllor för ytterskor. 

Ljudanläggning 

Låssystem 

Larm 

Belysning 

Utvändiga ytor 

Rak korridor utan skymda utrymmen. Inga undertaksplattor. Vävd plastmatta som 
klarar skurmaskin. Skohylla vid entré  

Omfattning och utförande enligt myndighetskrav. Plastmatta. Vattenarmatur 
tillräckligt hög för påfyllning av vattenflaska. Inga undertaksplattor. 

RWC med dusch ska finnas i de fyra större varje omklädningsrummen. En RWC med 
dusch ska även finnas i hallens allmänna utrymmen. 

2 st. för gemensam utrustning placerat så att det är åtkomligt med nedfälld vikvägg. 

1 st För skolans materiel. Ska även inrymma låsbara värdeförvaringsfack. 

Enligt standard för skolidrott som kompletteras med utrustning kommunen behöver 
tillhandahålla för föreningsidrotten. 

1 st 

Ett med plats för en utslagsvask, en städvagn, en skurmaskin, samt 
förbrukningsmaterial som papper, handdukar, tvål mm. Förvaringsbehovet för 
förbrukningsmaterial motsvarar volymen i 3 st 60 cm breda garderoder. 

1 st som samtidigt klarar av ljud i hel och två halv sal med olika ljud. Styrning från 
vardera halva 

Taggläsarsystem kopplat till kommunens bokningssystem 

Samtliga entré- och utrymningsdörrar med uppställningslarm 

Idrottshallen: LED-armaturer med dimmerfunktion. Frånvarostyrd. Central funktion för 
styrning. 

Korridorer: Enligt kommunens standard 

Omklädningsrum: närvarostyrning som även styr vattenpåslagning för toaletter och 
duschar 

Inget direkt solljus i idrottshallen. Frostade fönster, gärna norrläge 

Enlig EN Norm 14904:2006 

Cykelställ skall finnas nära entrén och vara väl upplysta och ha fri sikt mot hallens 
entré. Ytan utanför entrédörren skall vara lätt överblickbar inifrån entréytan. 

Korridorer 

Toaletter 

RWC 

Redskapsförråd 

Utrustning 

Uteförråd 

Städrum 

Fönster! 
dagsljusinsläpp 

Sporthallsgolv 

Det skall finnas en dropzon i hallens närhet för de som skjutsas till hallen. 



Tidplan 

Enligt fastighetsavdelningens senaste tidplan kan hallen tas i bruk under 2019 
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Handläggare Datum Diarienummer 
Larsson Sten 2017-09-29 1FN-2017-0089 

BILAGA 3 

Behovsprogram för idrottslokaler vid Fredrika Bremerskolan 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen har via stadsbyggnadsförvaltningen uppdragit till Uppsala kommun Skolfastigheter AB att 
utreda möjligheten att, genom utökning av Fredrika Bremerskolan, bygga en ny skolenhet för 180 elever. 
Uppdraget innefattar även en ny idrottshall. 
Behovsprogrammet för idrottslokaler vid Fredrika Bremerskolan anger kommunens samlade behov av 
idrottslokaler inom idrotts- och fritidsnämndens ansvarsområde och tjänar som underlag i arbetet att ta fram 
förslag till idrottslokaler inom upprättat stegavtal för Fredrika Bremerskolan mellan Uppsala kommun och 
Uppsala kommun skolfastigheter AB. 

Områdesbeskrivning 

Till område räknas Löten och Gamla Uppsala. I området finns fyra idrottshallar, varav en (Gamlishallen) är 
fullstor med minsta golvmått 20 x 40 meter. I närheten finns också nybyggda IFU arena på Gränby sportfält. I 
området finns tre kommunala grundskolor I området kan omkring 1000 bostäder tillkomma. 

Nu pågår planering för utökning av Fredrika Bremerskolan 

Den befintliga skoltomten på Fredrika Bremerskolan rymmer endast en idrottshall med golvytan 430 kvm. Med 
en ridåvägg kan den delas i två mindre salar och klarar därmed skolans behov och bidrar även till ökad 
tillgänglighet till hallar för föreningsorganiserad idrott i Uppsala. 

Den befintliga idrottshallen, som kommer att rivas, är en liten hall med måtten 16 x 10 meter. Även om den 
nya hallen inte blir med fullstora mått medför den bättre förutsättningar för främst bordtennis i Uppsala samt 
skolidrott och annan idrott i närområdet. 

Utbildningsförvaltningens behovsbild 

Skolans behov är en mindre idrottshall som kan avdelas med ridåvägg. 
Ett förråd på cirka 15 kvm per sal för tung utrustning och vid två angränsande salar ett gemensamt förråd på ca 
30 kvm som kan nås från båda salarna. Utöver detta ett mindre förråd per sal. Ett uteförråd på 10 kvm. En 
idrottssal skall kompletteras med omklädningsrum för elever som klär om för att gå in i en lektion och elever 
som skall klä om efter att de har avslutat en lektion. Det innebär 2 omklädningsrum per idrottssal. 

När omklädningsrum och duschar utformas skall hänsyn tas till möjlighet till integritet. Idrottssalen utgör 
idrottslärarens dagliga arbetsplats och därför är ljusinsläpp och akustik viktiga parametrar för lärarens 
arbetsmiljö. Varje sal kan antas ha en lärare. ldrottslärararen för vardera sal skall ha utrymme för att dusch och 
omklädning. 

Kulturförvaltningens behovsbild 

Postadress: Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: stadsbyggnads forvaltningen@upp s ala. s e 
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Kulturförvaltningen har behov av lokaler för en fritidsklubb, med placering i direkt anslutning till idrottshallen. 
Dessa lokaler kommer att hyras direkt av kulturnämnden utan och berör inte idrotts- och fritidsnämnden. 

SBF behovsbild för idrott och fritid 

Idrottshallar i Uppsala användas för träning och tävling för många olika idrotter och fungera för både skolor och 
för föreningslivet. 

Enligt föreningsenkäten 2016 svarar föreningarna att behovet av mer verksamhetstid är störst i kategorin 
fullstora idrottshallar och att man priorieterar fullstora idrottshallar före ej fullstora idrottshallar. 
Referensgruppen anger att bordtennisen behöver en anpassad hall för sin växande verksamhet. 

Beslut i lokalförsörjningsplaneringen 

Nämndens lokalförsörjningsplanering anger att fullstora idrottshallar koordinerade med planen för 
pedagogiska lokaler ska prioriteras vid nybyggnation. 

Sammanvägt behov för en ny idrottshall vid Fredrika Bremerskolan 

Golvmått Den tillgängliga tomten medger en ej fullstor idrottshall med golvmått 432 kvm 

Ridåvägg En ridåvägg som delar hallen i två mindre salar 

4 stycken dubbelomklädningsrum. 2 per sida av ridåvägg i delad idrottshall. Varje 
dubbelomklädningsrum ska ha 32 sittplatser. Dubbelomklädningsrum innebär att 
2 omklädningsrum delar på ett duschutrymme. Ingångar till omklädningsrum 

Omklädningsrum 
ska vara helt insynsskyddade. Minimal insyn från omklädningsrum till 
duschutrymme. Speglar i akrylplast. Klädkrokar i form av s.k. skolkrokar eller 
fingerkrokar. Vägghängda sittbänkar. Inga undertaksplattor. 

Duschar 4 duschar per dubbelomklädningsrum, separerade med duschväggar. 
Duschdraperier. Inga undertaksplattor. Handdukshängare på armlängds 
avstånd från varje duschplats. Vattenutkast för städning 

Ett lärarrum med 5 arbetsplatser. Ska inte användas för utomstående eller 
Lärarrum 

Foajé Kommunikationsytorna skall vara lätt överblickbara för att skapa trygghet. 

Kommunikationsyta • För föreningslivet på kvällar och helger skall det inte finnas mer än en entré. 

entréer • Skogräns innanför yterdörren med möjlighet att sitta ner när man tar av och 
på skor. Förvaringshyllor för ytterskor. 

Korridorer Rak korridor utan skymda utrymmen. Inga undertaksplattor. Vävd plastmatta 
som klarar skurmaskin. Skohylla vid entré  

Toaletter 
Omfattning och utförande enligt myndighetskrav. Plastmatta. Vattenarmatur 
tillräckligt hög för påfyllning av vattenflaska. Inga undertaksplattor. 

RWC 2 RWC ska finnas iallmänna utrymmen 

domarrum. Ingång från korridor från lärarrummet. Dusch och RWC 



Fönster / 
dagsljusinsläpp 

Sporthallsgolv 

Tidplan 

Varje sal skall vara direkt kopplade mot ett förråd på 34 för kvm. Ett för 
föreningsförråd 25 kvm. Dessutom för skolans behov 2 st förråd å 14 

Enligt bifogad utrustningslista Se Branting 

24 kvm. 

Ett med plats för en utslagsvask, en städvagn, en skurmaskin, samt städmateriel. 

Ett separat torrförråd 4 kvm, för förbrukningsmaterial såsom papper, handdukar, 
tvål mm 

1 st som samtidigt klarar av ljud i hel och två halv sal med olika ljud. Styrning från 
vardera halva 

Taggläsarsystem kopplat till kommunens bokningssystem 

Samtliga entré- och utrymningsdörrar med uppställningslarm 

Idrottshallen: LED-armaturer med dimmerfunktion. Frånvarostyrd. 

Central funktion för styrning. 

Korridorer: Enligt kommunens standard 

Omklädningsrum: närvarostyrning som även styr vattenpåslagning för 

toaletter och duschar 

Inget direkt solljus i idrottshallen. Frostade fönster, gärna norrläge 

Enlig EN Norm 14904:2006 

Redskapsförråd 

Utrustning 

Uteförråd 

Städrum 

Ljudanläggning 

Låssystem 

Larm 

Belysning 

Enligt fastighetsavdelningens senaste tidplan kan hallen tas i bruk från januari 2021 
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