Åkersbergs förskola

Miljöklassad förskola i två våningar
Österling Bygg har färdigställt ytterligare en förskolebyggnad åt Enköpings kommun. Den förra
skolan, Skolstaskolan, var en totalrenovering med höga miljökrav och den uppnådde Miljöklass
Silver enligt en internationell standard. Den nya skolan är ett nybygge och denna gång valde kommunen att satsa ännu mer på miljön och klimatet. Österling Bygg lyckades överträffa de hårda
kraven för isolering och luftläckage och som första byggnad i Enköpings kommun har Åkersbergs
förskola nu Miljöklass Guld.
– Det fanns tidigare tre enavdelningsförskolor med vissa
arbetsmiljöproblem. Dessutom har vi en ökande folkmängd i kommunen så vi behövde nya och fräscha lokaler, säger Johan Wahlberg projektledare på Enköpings
kommun.
Bygget på 1 850 kvadratmeter är i två plan, vilket är ovanligt för nybyggnader av förskolor. Anledningen var att
man ville utnyttja energianvändningen maximalt i huset.
– Energieffektiviseringen var mycket viktig. Vi ville testa om det gick att bygga enligt miljöklassificering Guld
och det visade sig att Österling Bygg var mycket lämpade
då vi överträffade täthetskraven med råge, säger Johan
Wahlberg.
Vid ett provtryck av huset visade det sig att läckaget endast var 0,17 liter per sekund och kvadratmeter. Detta är
ett mycket bra resultat.
– Österling Bygg har varit mycket lätta att samarbeta
med. De har en öppen inställning till alla idéer och de
är flexibla när planerna måste ändras. Vissa byggare kan
vara fyrkantiga i sitt tankesätt men det är inte Österling
Bygg på något sätt, säger Johan Wahlberg.
Huset skulle också vara robust och tåligt och kräva minsta
möjliga underhåll. Därför är det byggt i tegel och betong.

Johan Larsson från Hydracon har varit projekteringsledare
och byggledare för projektet och han berättar att Österling
Bygg hade några tuffa utmaningar.
– När bygget väl kunde komma igång var vi inne i oktober. Det blev snöfall och kyla när grundläggningsarbetena
skulle göras vilket har försvårat bygget avsevärt. Men de
har hanterat alla problem utmärkt, säger Johan Larsson.
Det är inte bara miljökrav och energisparande som har varit i fokus. En förskolebyggnad ställer stora krav på säkerhet för barnen. Dessutom ville beställaren att den skulle
kännas modern och fräsch.
– Det har varit roligt att arbeta med Österling Bygg då de
har en känsla för byggnaden som inte många andra byggare har. De har lyssnat på alla krav och tillmötesgått dem.
Dessutom har de hela tiden ansträngt sig lite extra, säger
Johan Larsson.
Han tror att viljan och engagemanget hos Österling Bygg
kommer sig av att företaget håller med en stor egen personalstyrka som är väl omhändertagen.
– Österling är en riktig byggare i mina ögon. Med det menar jag att de har eget folk med ordentliga kollektivavtal. Det
skapar större engagemang och det märks på resultatet. Det
märks också på finishen i huset. Man ser direkt att här har
något ansträngt sig lite extra för att få det bra, säger Johan
Larsson.
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