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Inriktningsbeslut Grimstaskolan
om- och nybyggnad, kv. Zinket 2,
Vällingby
Företagsledningens förslag till beslut
Styrelsen beslutar följande
att

godkänna inriktningen för Grimstaskolan samt uppdra åt VD att ta fram underlag
för genomförandebeslut enligt redovisningen med en investeringsutgift om
54 mnkr, varav 30 mnkr är hyresgästfinansierat, vid en beställning från
Utbildningsförvaltningen.

Claes Magnusson
VD

Sammanfattning
SISAB har beslutat att utföra ett byte av ventilation på Grimstaskolan i Vällingby.
Utbildningsförvaltningen har samtidigt beställt kapacitetökning om 100 elevplatser samt
verksamhetsanpassningar av kök och matsal. En ny byggnad om 1098 kvm med 4
klassrum kommer att tillskapas.
Den tillkommande hyran för skolan till Utbildningsförvaltningen under det första helåret
uppgår till 4 467 tkr. Efter projektet är den totala årshyran 18 tkr per elev. Projektet
planeras vara klart för inflytt juni 2024.
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Bakgrund
Grimstaskolan är en grundskola, F-9 med cirka 550 elever som uppfördes 1956 efter
ritningar av arkitekterna Gösta Nordin och Olof Ellner. Idag har skolan en idrottshall, hus A
samt 3 skolbyggnader hus B-D.
SISAB har initierat ett underhållsprojekt till följd av att de tekniska systemen har uppnått
sin livslängd. Bland annat uppfylls inte dagens krav på ventilation, vilket innebär att nya
ventilationssystem måste installeras.
Utbildningsförvaltningen vill i samband med dessa arbeten även att SISAB utreder och
genomför verksamhetsförbättrande åtgärder. Antalet elevplatser i upptagningsområdet
behöver utökas och därför har SISAB även fått i uppdrag att utreda en kapacitetsökning.
Syfte och mål med projektet är därmed att samtidigt uppfylla myndighetskrav och täcka
övriga verksamhetsbehov som bidrar till ökad kapacitet med 100 elevplatser samt en
erhålla en bättre läromiljö för både elever och skolpersonal. De styrande lagkraven
omfattar brand- och utrymningskrav, tillgänglighetskrav och antikvariska krav.

Grimstaskolans placering på karta. Bildkälla: Eniro

Ärendet
Det tekniska systemet, för ventilation är utjänt och kommer att bytas ut för att klara en
kapacitet på 30+2 i varje klassrum. Ventilationsombyggnad innebär två nya fläktrum
under mark med ventilationstorn. Huvar på tak är inte godkänt pga antikvariska krav.
För att möta behovet av 100 nya elevplatser byggs ett nytt hus, hus E, om 1098 kvm (BRA),
med 4 klassrum. Köket behöver också byggas om för att klara kapacitetsökningen. Matsal
utökas för att klara 730 elever samt personal sittandes i 3,5 matlag vilket innebär att
personalrum och bibliotek behöver flyttas.
Nya entrépartier kommer att byggas för hus B, C, D. En ny lastkaj med skärmtak och
återvinningsstationer kommer att byggas på hus C. Befintlig vaktmästarbostad kommer
att byggas om till skolverksamhetslokaler. För att klara tillgänglighetskrav kommer en ny
trapphiss installeras och RWC tillskapas. Fler wc-grupper kommer att tillskapas efter krav
från miljö och hälsa.
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Det finns två alternativ för placering av hus E och dessa alternativ kommer att utredas
närmare under Förslagshandlingsskedet.
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Bild 1 redovisar entre hus B, entreplan med de nya ventilationshuvarna på skolgården.
Bild 2 redovisar den nya lastkajen till hus C, entreplan.

Tidplan
Bedömd leveranstid av förslagshandling efter förslagshandlingsbeställning för ovan
projekt är ca 4 månader (utan hänsyn tagen till semestrar och helger).
Bedömd genomförandetid efter genomförandebeställning för ovan projekt är ca 36
månader (utan hänsyn tagen till semestrar och helger).
Detta innebär en preliminär tidsplan där projektering planeras pågå till juni 2022.
Upphandling kan ske under sommaren och hösten 2022. Produktionen bedöms vara klar
senast augusti 2024 men verksamheten kan få tillgång till skolan juni 2024.
Evakueringsskola för Grismtaskolans elever finns till förfogande ht 2022 – vt 2024.
Produktionstidsplanen för Grimstaskolan behöver planeras utifrån detta, så att
verksamheten har möjlighet att genomföra återflytt till de nya lokalerna senast 1 juni 2024.

Ekonomi
Investeringsutgiften beräknas uppgå till 203 mnkr, varav 85 mnkr är hyresgästfinansierat.
I hyresgästens del ingår 6 223 tkr som kommer att direktfaktureras, för utredningsskedet,
tidigare förgävesprojektering samt kostnader för storköksutrustning. Kostnaden för att
genomföra förslagshandling är beräknad till totalt 3 030 tkr, varav 2 200 tkr är
Utbildningsförvaltningens del.
I projektkostnaden ingår inte arbeten med evakueringar, provisorier eller andra tillfälliga
åtgärder för verksamheten under produktionsskedet. Inte heller risker vad gäller programoch verksamhetsförändringar.
Investeringen för ombyggnaden om totalt 4361 kvm (BRA) berörd yta är 11 tkr/kvm.
Den tillkommande hyran kvartal 1, år 1, uppgår till 4 467 tkr. Hyrestillägget beräknas med
rak amortering utifrån gällande samverkansavtal för utbildningslokaler 2018. Rak
amortering innebär att räntan successivt minskar vartefter de kvartalsvisa
amorteringarna betalas. Den nuvarande årshyran är beräknad november 2020. I bedömd
hyra ingår inte eventuella tillkommande kostnader för tomträtt/arrende eller eventuell
nedsättning av hyran under genomförandet.
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Nuvarande
Årshyra total (kr)
Antal elever
Årshyra/elev (kr)
Yta skolbyggnad, BRA (kvm)
Yta BRA/elev (kvm)

Framtida

8 742 293

13 209 293

630

730

13 877

18 095

8 276

9 374

13,1

12,8

Risker
-

Okända markförhållanden, geoteknisk undersökning ej genomförd.
Bergschaktning och byggnation av nya fläktrum under grundvattennivå.
Uppkomst av fasadsprickor efter spräckning av bergschakt samt spontning.
Befintliga relationshandlingar överensstämmer ej med verkligheten.
Förutsättningar för nybyggnad hus E kan ändras för att uppnå Miljöbyggnad Silver,
byggnadssimulering har ännu ej utförts.
Bygglov ej beviljat för hus E.
Uttorkningstider för befintlig och nygjuten betong.

Ärendets beredning
Ärendet är berett av representanter från SISAB och i projektarbetet har skolans ledning
och personal samt representanter från Utbildningsförvaltningen deltagit.
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