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Till läsaren

I denna handbok har vi sammanställt anvisningar om vad som bör beak-
tas när man planerar nya och bygger om gamla skolbyggnader så att de 
lämpar sig för alla barn och ungdomar. En tillgänglig miljö stödjer närsko-
leprincipen och ger möjlighet att gå i en närskola. Tillgänglighet ställer 
mångskiftande krav på arkitektplaneringen. Förenklat kan man beskriva 
det så, att planeraren med sina lösningar bör stödja förutsättningarna för 
att eleverna skall kunna röra sig lätt, säkert och utan hjälp och vara aktiva i 
lokalerna på olika sätt. Dessutom skall lokalerna tillåta flexibla och mång-
sidiga pedagogiska lösningar. Varje byggnadsprojekt medför individuella 
utmaningar.

Behovet av nybyggnad och ombyggnad kan grunda sig på olika faktorer. 
De viktigaste är förväntat elevantal och den gamla byggnadens skick. När 
det gäller elever med särskilt behov av stöd behövs också uppgifter om 
hur många och vilken typ av elever som framöver kommer att få sin ut-
bildning i skolan och vilka särskilda behov de har. Planeringen har även 
att göra med de pedagogiska lösningarna i skolan, till exempel om elever 
med särskilt behov av stöd undervisas tillsammans med andra elever eller 
i grupper för sig, dvs. hur inklusiv undervisningen är och hur integratio-
nen genomförs i skolan i fråga. Innan projektet inleds är det också viktigt 
att väga in även övriga pedagogiska och rehabiliteringsmässiga aspekter. 
Målet är att pedagogiken och rehabiliteringen skall stödja varandra och de-
ras gränsytor mötas i så hög grad som möjligt också när det gäller lokaler.

Fokus i handboken ligger framför allt på lokallösningar med tanke på 
elever med rörelsehinder. Med elever med rörelsehinder avses i detta sam-
manhang elever som använder hjälpmedel såsom elrullstol, handdriven 
rullstol, rollator och kryckor. Eleverna kan dessutom lida av bl.a. syn- eller 
hörselskador, allergier, kortväxthet och multihandikapp. Med hjälp av än-
damålsenliga lokallösningar kan elever med särskilt behov av stöd klara av 
att uppnå målen för den allmänna lärokursen i sin egen skola. I lokalerna 
skall det också vara möjligt att ge intensifierat stöd och specialundervis-
ning enligt närskoleprincipen.

Manuskriptet till handboken har utarbetats av Ossi Helander som är pro-
jektchef för ett nybyggnadsprojekt vid Lohipato-enheten vid Tervaväylän 
koulu. Till sin hjälp hade han sakkunniga vid Tervaväylän koulu och olika 
samarbetsinstanser. Till handboken har efter granskning fogats följande 
kapitel från publikationen Kaikille yhteiseen ammatilliseen oppilaitokseen 
(Gemensam yrkesläroanstalt för alla): Fyysisen ympäristön vaatimukset hu-
onokuuloisen oppilaan näkökulmasta (Kraven på den fysiska miljön med 
tanke på elever med nedsatt hörsel; lärare Sari Tulonen) och Näkeminen 
ja toimiva ympäristö (Synen och en fungerande miljö; undervisningsrådet 
Jouni Onnela). Som bilaga till handboken finns beskrivningar av de olika 
planerings- och byggnadsfaserna vid Tervaväylän koulus Lohipato-enhet 
och planeringen av ett skolbyggnadsprojekt i Kauhajoki stad. Sakkunniga 
vid Utbildningsstyrelsen har varit undervisningsrådet Pirjo Koivula, ingen-
jör Heli Anttalainen och överarkitekt Reino Tapaninen.
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1
Lagstiftning och läroplansgrunder

Planeringen av skollokaler som är gemensamma för alla grundar sig på 2 § 
i förordningen om grundläggande utbildning, där det i fråga om undervis-
ningsgrupper och gruppstorlek konstateras följande:

Undervisningsgrupperna bildas utgående från årskurserna. Om ändamåls-
enliga undervisningsarrangemang kräver det kan elever i olika årskurser 
samt i förskole- och påbyggnadsundervisning dock undervisas i samma 
undervisningsgrupp eller meddelas undervisning tillsammans med en an-
nan skolas eller läroanstalts elever. Utbildningsanordnaren beslutar om 
bildande av undervisningsgrupper i den undervisning som förbereder för 
den grundläggande utbildningen.

När det gäller undervisning som avses i 17 § 2 mom. i lagen om grundläg-
gande utbildning (628/1998) för elever som intagits eller överförts till spe-
cialundervisning får undervisningsgruppen, med de undantag som bestäms 
nedan, omfatta högst tio elever. Maximiantalet elever i en undervisnings-
grupp får överskridas om detta är motiverat på grund av elevernas förut-
sättningar eller de arbetssätt som används i undervisningen och ordningen 
inte äventyrar uppnåendet av målen för undervisningen (30.12.1998/1194).

När det gäller undervisning som ges elever som omfattas av sådan förlängd 
läroplikt som avses i 25 § 2 mom. i lagen om grundläggande utbildning 
får undervisningsgruppen omfatta högst åtta elever. Undervisningsgrupper 
som består av elever med mycket grava utvecklingsstörningar får dock 
ha högst sex elever. Om en elev som avses i detta moment undervisas 
tillsammans med andra elever än de som avses i detta eller i 2 mom., får 
undervisningsgruppen ha högst 20 elever (30.12 1998/1194).

I 29 § i lagen om grundläggande utbildning sägs att den som deltar i utbild-
ning har rätt till en trygg studiemiljö.

I 5 kap. i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 
2004 (Utbildningsstyrelsens föreskrift 1/011/2004) behandlas hur under-
visningen av elever med särskilt behov av stöd skall organiseras. I kapitel 
3.2 i läroplansgrunderna finns inskrivet att inlärningsmiljön skall stödja 
elevens utveckling och inlärning, och den skall vara fysiskt, psykiskt och 
socialt trygg och främja elevernas hälsa.

När denna handbok skrivs och ges pågår många förändringar på spe-
cialundervisningens område samtidigt som det utförs ett omfattande ut-
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vecklingsarbete. I promemorian Strategi för specialundervisningen som 
utarbetats av en arbetsgrupp vid undervisningsministeriet och som kom ut 
hösten 2007 försöker man omsätta de utstakade utvecklingsstrategierna i 
praktiken. Ändringar i lagen om grundläggande utbildning är på gång, li-
kaså i grunderna för förskoleundervisningens läroplan och i läroplanen för 
den grundläggande utbildningen. Ändringarna kommer att införas i sko-
lorna hösten 2010. Det främsta målet med ändringarna är att stärka elevens 
rätt att få stöd i sin inlärning och skolgång tillräckligt tidigt och flexibelt 
i samband med undervisningen. Ett ytterligare mål är att göra stödet till 
eleverna mer metodiskt och effektivisera de stödåtgärder som nu erbjuds. 
De stödformer som är starkare än det kortvariga stöd som ges i samband 
med undervisningen differentieras i effektiviserat stöd och särskilt stöd. 
Undervisningen där det ingår tillräckliga stödåtgärder för elever med be-
hov av särskilt stöd ordnas alltid när det är möjligt i elevens närskola i 
en naturlig undervisningsgrupp. Skollokalerna och inlärningsmiljön bör 
göra det möjligt att integrera de nya strategiska riktlinjerna i det praktiska 
arbetet.
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Allmänt om planeringen av  
skolbyggnaden

Enligt strategin för specialundervisningen skall undervisningen av elever 
som behöver stöd i sin inlärning och utveckling ordnas med tillräckliga 
stödåtgärder inom ramen för den övriga undervisningen i elevens när-
skola. Med närskola avses en skola eller annan undervisningsplats som 
skulle ha anvisats eleven om denne inte hade varit i behov av stöd. Skolan 
skall planeras så att den lämpar sig för alla elever, också för dem med 
rörelse- och funktionshinder. Också alla de stödtjänster som behövs inom 
undervisningen bör vara tillgängliga och genomförbara i skolans lokaler, 
så att det inte behöver ordnas transporter under dagen. Vid planeringen 
är det viktigt att man beaktar eventuella allergier liksom behoven hos 
elever med rörelsehinder, syn- och hörselnedsättning, utvecklingsstörning 
och kortvuxenhet. Som stödtjänster betraktas dagliga vårdåtgärder samt 
olika former av medicinsk rehabilitering, dvs. terapier. Till stödtjänsterna 
räknas också transporter och tillhandahållande av hjälpmedel, tolktjänster 
och biträden.

Det finns ett stort utbud av material om tillgänglighet. Organisationer för 
olika typer av funktionshinder har producerat en hel del material också 
för Internet (t.ex. www.esteeton.fi). Materialet har framställts i första 
hand ur vuxnas synvinkel. När man planerar en byggnad för den 
grundläggande utbildningen bör man komma ihåg att den största 
användargruppen är barn, dvs. små människor. Grundläggande ut-
gångspunkter för planeringen av en tillgänglig lärandemiljö kan allmänt 
taget anses vara följande:

Elever är mycket olika. Om det gäller ett nybyggnadsprojekt eller ett re-
noveringsobjekt bör man därför ha tillgång till en multiprofessionell ar-
betsgrupp eller ett nätverk av kontaktpersoner med företrädare för dem 
som skall använda skolan. I arbetsgruppen bör också ingå företrädare 
för elever och vårdnadshavare samt rehabiliteringsexperter, dvs. tera-
peuter, som besöker skolan. Ofta känner t.ex. rehabiliteringsinstruktörer, 
ergoterapeuter och fysioterapeuter väl till elevernas hjälpmedel och an-
passningen av hemmen och kan på detta sätt vara till hjälp för projek-
tet. Arbetsfördelningen inom projektet och organiseringen av det bör vara 
tydlig med tanke på dem som skall använda lokalerna. Arbetsgruppen 
skall stå för idéerna och rektorn eller en projektanställd sköta kontakterna 
med byggnadsherren och planerarna. Med en sådan organisation kan man 
vara säker på att också små men funktionellt sett viktiga idéer tas till vara. 
Dessutom kommer den information som förmedlas till byggnadsherren att 
vara entydig och godkänd av huvudmannen. Brukaren bör alltid reservera 
tillräckligt med tid för projektet.

2



9

Innan planeringen av lokalerna inleds, är det att rekommendera att bru-
karen för en värdediskussion om vilka principer som eftersträvas för den 
nya inlärningsmiljön. Det är fråga om pedagogiska lösningar. Vid utform-
ningen av lokalerna bör man också välja om man antingen skall använda 
teknik för att göra miljön så automatiserad och enkel som möjligt eller 
låta den vara realistisk som lokallösningarna i det omgivande samhället. 
I bägge fallen bör man dock gå in för att stödja elevernas självständighet.

Förutsättningen för en skolbyggnad som lämpar sig för alla är att höjd-
skillnaderna är så små som möjligt. Elevernas verksamhet bör i så hög 
grad som möjligt försiggå på samma våningsplan. Olika ämnesrum bör 
placeras så att det för varje ämne eller grupp av ämnen finns åtminstone 
ett undervisningsrum med obehindrat tillträde. Rullstolsburna elever som 
behöver kunna förflytta sig från en våning till en annan behöver hiss. För 
elever som går med stöd behöver man installera trappräcken och even-
tuellt sänka trappstegen. Som trappsteg rekommenderas slutna trappsteg. 
Hisstorleken och antalet hissar skall dimensioneras enligt elevernas antal. 
Man bör på förhand ta reda på hur många av de elever som rör sig med 
hjälpmedel som samtidigt behöver tillgång till hiss.

När man fattar beslut om att investera i en skola för elever med rörelse- 
eller funktionshinder skall framkomligheten i närskolan undersökas. Om 
skolbyggnaden inte med skäliga kostnader kan göras tillgänglig och säker 
för en elev med rörelse- eller funktionshinder, måste man som inlärnings-
miljö för eleven välja en skola med tillgängliga byggnader.

När det gäller rullstolsburna elever är viktigt att känna till deras räckvidd. 
Elever i de lägre årskurserna når med sina händer i snitt upp till 300–1 
000 mm och elever i de högre årskurserna 300–1 400 mm från golvet. De 
individuella skillnaderna mellan eleverna är mycket stora. I princip bör allt 
material som eleven behöver liksom ytterkläder och all nödvändig utrust-
ning, strömbrytare, anordningar för omgivningskontroll osv. förvaras på 
den angivna höjden. Lämplig höjd för strömbrytare är 800 mm från golvet.

Rullstolsburna elever behöver tillräckligt med fri yta under alla arbetsbän-
kar. Hos möbeltillverkarna kan man hitta olika slags arbetsbänkar som kan 
justeras i höjd- och djupled. Alternativa versioner är sådana som fungerar 
manuellt till exempel med vev eller elektriskt. Om justeringsintervallet är 
stort, fungerar bänkarna bra för elever i olika åldrar.

minst 600 mm

650–800 mm

Under arbetsytan fri bredd vid rullstolens främre 
hjul minst 750 mm.
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Utrymningsplattformar.

Av stor betydelse för att underlätta seendet är tillräckli-
ga färgkontraster på olika ytor, såsom golv, väggar, pe-
lare, hörn, räcken och dörrar. Ett annat viktigt element 
är ljuset som bör vara tillräckligt och jämnt. Det rekom-
menderas att man i stor utsträckning använder indi-
rekt ljus som återkastas från ljusa vägg- och golvytor. 
Dessutom används riktad belysning på utvalda objekt, 
såsom dörrar och eventuella hinder och svårframkomli-
ga ställen i byggnaden. Det är bra att förse armaturerna 
med bländningsskydd eller placera ljuskällorna i skym-
undan så att de inte bländar. Det naturliga ljuset skall 
komma in i byggnaden på ett kontrollerat sätt så att det 
inte bländar. Det solljus som kommer in i ändan av kor-
ridorerna är särskilt besvärligt. Det är därför lämpligt att 
planera användningen av glas i samråd med brukarna, 
så att placeringen blir praktisk. För vissa elever kan det 
vara svårt att få en uppfattning om var golvet övergår 
i glasvägg, vilket kan leda till sammanstötningar. När 
byggnaden planeras bör man såväl inom- som utomhus 
undvika pelare, stolpar, trösklar, trappor, skärmar och 
annat löst som eleven kan krocka med. Trappor och 
andra nivåskillnader och hinder kan göras lättare att 
urskilja med hjälp av olika färgval.

Tack vare möjligheten att operera in ett implantat i in-
nerörat liksom den tekniska utvecklingen har man un-
der de senaste åren lyckats påverka hörselproblem. Vid 
sidan hörselslingor som installeras i utvalda lokaler har 
det också kommit individuella hörselhjälpmedel. Trots 
den tekniska utvecklingen är det viktigt att hörselska-
dade tillförsäkras goda möjligheter att höra i olika loka-
ler framför allt genom bättre akustik och färre störande 
ljud. Välplanerade skyltar är till hjälp för såväl hörsel- 
som synskadade.

Vid planeringen av utrymningsvägar bör man noga fun-
dera över hur elever med rörelse- och funktionshinder 
tryggt och säkert skall kunna ta sig ut ur byggnaden 
i nödsituationer. I flervåningshus kan man lösa detta 
genom att i anslutning till utrymningsvägen exempelvis 
bygga en tillräckligt stor plattform från vilken eleverna 
kan föras i säkerhet.
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3
Utomhusförhållanden

Skolans tomt och trafiklösningar
Skoltomten bör ha många olika funktioner. Med tanke på elever med 
rörelse- och funktionshinder krävs det dock att tomten är plan, vilket un-
derlättar elevernas rörlighet och aktiviteter. Om nivåskillnaderna bara är 
små, kan ingången byggas utan ramper. Som mål för nivåskillnaderna på 
det område där eleverna utövar olika aktiviteter kan ställas att skillna-
derna inte är större än de lutningar som krävs för dagvattenavrinningen. 
Man bör noga överväga var man placerar de vattenrännor som behövs för 
regnvattenavrinningen och täcka dem med ett tillräckligt tätt galler. För ni-
våskillnader på gården behövs ramper och vid behov räcken, om eleverna 
förväntas använda området i fråga.

De pedagogiska målen ställer särskilda krav på placeringen av skolbygg-
naden. Dessutom påverkar tillgängligheten i avgörande grad skolans pla-
cering. Elever som bor nära skolan informeras om en säker och tydlig 
rutt mellan skolan och hemmet. Ambitionen är att eleverna skall ta sig 
till skolan på egen hand eller med hjälp längs gång- och cykelleder. När 
skolvägen planeras skall rehabiliteringspersonalen anlitas som sakkunnig. 
Dessutom bör man undersöka om det är möjligt att använda allmänna 
kommunikationsmedel för skolskjutsar.

Elever med behov av särskilt stöd får ofta skolskjuts. Rutten för angö-
ringstrafiken och placeringen av angöringsplatsen samt aktiviteten där bör 
ordnas så att de inte orsakar fara för övriga användare av skolgården eller 
för de elever som stiger ur bilen. Angöringsplatsen bör planeras så att färd-
tjänstens minibussar inte i något fall behöver backa vare sig vid avlämning 
eller vid avhämtning av elever. Det utrymme som behövs för en minibuss 
och en rullstolsburen elev som skall ta sig i och ur bussen kan fastställas 
på följande sätt: För minibussen krävs 6–7 m i längdled. Hissen baktill i 
bussen behöver 1,5 m utrymme och för att eleven skall kunna köra rull-
stolen upp på hissen krävs cirka 2–2,5 m. Det totala utrymmesbehovet i 
längdled är således 9,5–11 m. Vid dimensioneringen bör också bussens 
trafik från skolgården beaktas.

Angöringsplatsen bör placeras så att man kan se platsen från de lokaler 
där morgon- och eftermiddagsverksamheten äger rum. Utomhus behöver 
det finnas en täckt väntplats som ger skydd för regn och vind. På väntplat-
sen behöver det ordnas t.ex. någon form av fysisk aktivitet när eleverna 
väntar på transporten. För eleverna är rullstolar i metall, kall luft och vän-
tan på transporter ute på gården inte någon trevlig kombination.



12

Beroende på det gårdsområde som står till förfogande bör om möjligt 
den egentliga servicegården med livsmedelstransporter, sopbilar, service-
fordon, posttrafik osv. avskiljas från den del av gården som eleverna an-
vänder.

Till personalens förfogande bör ställas ett tillräckligt antal parkeringsplat-
ser för personbilar (bredd 2 400 mm) samt lättillgängliga parkeringsplatser 
enligt kraven i byggbestämmelserna (bredd 3 600 mm). Trafiken på per-
sonalens parkeringsområde bör avskiljas från elevgården. Om parkerings-
platsen ligger långt från ingången till skolbyggnaden, bör de lättillgängliga 
parkeringsplatserna placeras nära en tillgänglig ingång så att säkerheten 
på elevernas skolgård inte äventyras.

När skolan byggs kan man också använda sig av trafikplanering som ut-
arbetats av experter. Den bygger på befintliga konstanta faktorer och på 
planerade lösningar för tomten och området kring den. Konstanta faktorer 
är till exempel typen av omgivande gator och leder för gång- och cykel-
trafik. Med trafikplanering kan man styra trafiken i önskad riktning och 
till önskad plats, dimensionera det utrymme som trafiken behöver och vid 
behov förhindra trafik eller ange tidtabell för trafiken framför porten.

Vid granskningen av funktionaliteten skall trafikplaneraren fastställa det 
utrymme som fordonen behöver till exempel på vändplaner. För gransk-
ningen av ytdispositionen behövs brukarens uppgifter om tidtabell och 
volym för angöringstrafiken. Beträffande exempelvis skolskjutsarna för 
elever med rörelsehinder är det av stor betydelse hur många och hur 
stora färdtjänstbussar som maximalt opererar på skolgården samtidigt. 
Dessutom behövs uppgifter om servicefordon, såsom livsmedels- och sop-
bilar. I trafikplanen skall också tas ställning till vilka trafikmärken som är 
nödvändiga.

Vid planeringen av räddningsvägar skall brand- och räddningsmyndighe-
ter anlitas.

Elevgårdar

Ytor och områden
Som beläggning på skolgårdar som skall lämpa sig för alla används van-
ligen asfalt. Den är hållbar, relativt prisvärd och fungerar också för dem 
som rör sig med hjälpmedel. De konstgräsplaner som ofta används på 
bollplaner och de permanentbeläggningar som är kända från friidrottspla-
ner blir allt vanligare på skolgårdarna. De har asfaltens goda sidor och är 
dessutom behagligt mjuka. Elastisk permanentbeläggning används också 
som s.k. säkerhetsunderlag på lekplatser. Permanentbeläggning lämpar sig 
inte för områden med höjdskillnader, eftersom ytan är hal när den blir våt. 
Också komprimerat stenmjöl lämpar sig som ytmaterial på gården. När 
det gäller skolgårdar som lämpar sig för alla bör det finnas tydliga rutter 
för förflyttningar från ett område till ett annat. Grönområden och områden 
med sand bör avgränsas och få en tydlig utformning. Då underlättas akti-
viteterna på gården och ytmaterialen blandas inte med varandra. För rull-
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stolsburna och andra som rör sig med hjälpmedel bör man ordna tillträde 
till grönområdena till exempel med hjälp av plattbelagda stigar.

Utebelysningen ger en känsla av trygghet och hjälper eleverna att se och 
skapa sig en bild av omgivningen. Belysningen skall bestå av allmän be-
lysning, väggbelysning och riktad belysning. Dessutom rekommenderas 
det att man ordnar belysningen på skolgården så att lamporna fungerar 
som vägvisare och markörer på gångstigarna. Belysningsstolparna bör 
placeras så att de inte stör aktiviteterna på gården. Det kan vara värt att 
undersöka om lamporna kan placeras på själva byggnaden eller på andra 
konstruktioner på skolgården. Infälld belysning som lyser uppåt eller åt 
sidan bländar och ger ett ojämnt ljus på gårdens ytstrukturer, vilket stör 
synskadades förmåga att avläsa miljön. Därför bör sådana inte användas.

Den finländska vintern ställer egna krav på planeringen av gården. De 
platser där snön bildar drivor bör uppmärksammas så att de inte blir till 
hinder för elever med rörelse- och funktionshinder. Å andra sidan är lämp-
ligt placerade snödrivor bra klätterplatser för eleverna. Också elever som 
rör sig med hjälpmedel njuter stort av att få rasa runt i snödrivor till exem-
pel på gymnastiklektionerna. Bredden på passagen skall dimensioneras så 
att maskinell plogning är möjlig.

Olika ytmaterial för tillgängliga skolgårdar.
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Utrustning
De ramper som på grund av höjdskillnader behövs vid ingångarna skall 
gärna täckas. Dessutom rekommenderas det att ramperna vid de vikti-
gaste ingångarna har uppvärmning. Som ytmaterial i ramperna lämpar sig 
exempelvis brädriven betong som har en utomordentlig friktion. Det är 
förenligt med en hållbar utveckling att man låter varmt kondensvatten från 
byggnaden gå under rampen och på så sätt håller den isfri.

Vid planeringen av gården kan man gärna utgå från olika aktiviteter: var 
umgås och vistas eleverna, var finns det aktiva spelplaner och vilken ut-
rustning behövs för spelen, vilken annan utrustning behövs, var ligger 
grönområdet och vad kan växa där, behövs det ett lager för motionsred-
skap eller något annat lager. Ett multifunktionellt rum under tak där man 
kan ordna lektioner och annan verksamhet samt vistas under rasterna i 
skydd för regn är viktigt med tanke på rullstolsburna elever. Om man sit-
ter, blir framför allt nedre delen av kroppen snabbt våt i regn. Taket och 
vindskyddet behöver vara tillräckligt stort för att skydda mot snett fallande 
regn och vatten som vinden för med sig.

Täckt skolgård för aktiviteter

Odlingsbord

Vad som än planeras på gården bör tillträ-
det till gården vara obehindrat och alla ha 
möjlighet att delta i aktiviteterna. Hos mö-
belhandlare som säljer utemöbler kan man 
hitta redskap som lämpar sig för användare 
med rörelse- eller funktionshinder. I taket 
kan man montera skenor för lyftanordningar 
samt krokar för gungor och gymnastik- och 
terapiredskap. Olika handikapporganisatio-
ner tillhandahåller anvisningar om linjeringar 
för anpassade motionsformer. Populära for-
mer är till exempel boccia och olika preci-
sionsgrenar.

För rullstolsburna elever är bärbuskar på just 
lämplig höjd och omtyckta i skördetider. För 
kryddodlingar finns det anpassade odlings-
bänkar. Där kan odlingarna mycket väl be-
arbetas av den som sitter i rullstol. Om det 
redan finns eller om det planteras träd på 
gården, är det bra att skydda dem exempelvis 
med en bänk som placeras runt om dem. En 
sådan sittplats är också mycket trivsam.

Gångstigar, riktningar och aktivitetsområden 
på gården kan markeras med olika ytmate-
rial, såsom plattor, färgsättning, planteringar 
osv., som gör det lättare för elever med syn-
nedsättning att skapa sig en bild av området.
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På skyltarna på gården är det också viktigt att komma ihåg att ange sko-
lans gatuadress. Mot gatan är det bra att placera en skylt där man tydligt 
anger fastighetens nummer, gärna med mörka siffror mot en ljus bak-
grund. Också skolans namn bör synas mot den gata längs vilken eleverna 
kommer till skolan. Med tanke på skolskjutsarna bör man utmärka den 
plats där eleverna skall lämnas av. Direkt när man kommer in på gården 
bör det finnas en förenklad planritning som visar hur byggnader och olika 
passager är placerade. Om det är fråga om ett flervåningshus, kan man i 
ritningen särskilja våningarna med olika färger. Detsamma gäller när man 
vill utmärka funktioner som är klart åtskilda, såsom området för morgon- 
och eftermiddagsaktiviteter, undervisningsrum, matsalar, gymnastiksalar 
och administrativa lokaler. Det är också viktigt att ange var hissarna är 
belägna. När det gäller skyltarnas placering, form, storlek och annan pla-
nering bör hänsyn tas till behoven hos elever med syn- och hörselskador.

Gårdslösningar och lekredskap som lämpar sig för personer med rörelse- och funktionshinder.

Karusell för rullstol.
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4
Inomhusförhållanden

Allmänt
Vid planeringen av samlade enheter bör man ta reda på vilka funktio-
ner som stödjer varandra och placera dem nära varandra. Den kan vara 
till fördel att ha biblioteket och morgon- och eftermiddagsverksamheten 
i närheten av varandra. De salar som används för morgon- och efter-
middagsverksamheten bör ligga nära ingången. Det kan vara lämpligt att 
koncentrera utrymmen för konst- och färdighetsämnen till samma del av 
byggnaden. Administrations- och sammanträdesrum får gärna ligga nära 
varandra. Å andra sidan är det bra att vara medveten om vilka utrymmen 
som inte är lämpliga att placera bredvid varandra. Salar för undervisning i 
tekniskt arbete, gymnastiksalar eller musiksalar skall av ljudtekniska skäl 
inte ligga vägg i vägg med aktiviteter som kräver tystnad, såsom talterapi 
eller administration.

Differentierad undervisning är en pedagogisk lösning som blir allt mer 
framträdande i lärarens arbete. Lokalerna bör tillåta flexibla undervisnings-
grupper och olika slags arbetsmetoder, såsom par-, team- och kompanjon-
undervisning. Det hör till elevernas lagstadgade rättigheter att få stödun-
dervisning och specialundervisning på deltid. I samband med planeringen 
bör man överväga vilka utrymmen som behövs för dessa liksom för de 
mångskiftande stödåtgärder som ingår i effektiviserat stöd och special-
stöd. Om det i skolan inrättas undervisningsrum för specialgrupper, bör 
de enligt strategin för specialundervisningen placeras så att de ligger så 
nära de övriga undervisningsrummen för samma årsklass som möjligt, så 
att samarbetet och integreringen av eleverna i grupper inom den allmänna 
undervisningen kan ske friktionsfritt.

Matsalen kan vara skolans gemensamma samlingsplats vid fester. Genom 
flexibla lösningar kan man vid behov ansluta exempelvis gymnastiksal, 
entréhall och bibliotek till den. När utrymmena planeras är det viktigt att 
man fäster vikt vid flexibilitet och möjlighet till omvandling av lokalerna 
för flera olika ändamål. För elever med rörelse- och funktionshinder är det 
bekvämt att röra sig i samordnade rymliga lokaler. Det är en fördel om in-
redningen kan utformas så att det är möjligt att anpassa den efter behoven 
i enskilda situationer. Det som man bör tänka på när man bestämmer hur 
rummen skall disponeras är, med tanke på såväl tillgänglighet som pas-
sagekontroll, om de skall användas kvällstid eller av andra utomstående.
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Ytmaterial inomhus
Väggarnas ytmaterial och beklädnad skall klara hårt slitage. Om det finns 
elever som rör sig i rullstol, får de nedre delarna av väggarna ofta stötar 
och repor från stolarnas fotstöd och hjulskydd. De målade ytorna ställs 
också på hårda prov, men kan lätt rengöras. Oberoende av väggmate-
rial bör de nedre delarna av väggarna skyddas, åtminstone på de ställen 
i korridorerna där trafiken är som störst och passagerna trångast samt i 
korridorkorsningar. Likaså bör alla pelare, utstående hörn och andra ut-
skjutande delar skyddas. Skyddet bör nå upp till minst 400 mm och till de 
material som används hör åtminstone rostfri stålplåt, bräder och plywood. 
Dörrar i plast klarar bäst av stötar från rullstolarnas fotstöd och hjulskydd 
i metall. Det lönar sig att montera ett skydd på nedre delen av alla de 
dörrar som eleverna använder. Dörrkarmar i trä behöver också skyddas. 
Till dörrposterna kan man välja till exempel aluminiumkarmar som håller 
bättre än trä.

Vid val av golvmaterial i skolorna bör följande beaktas:

• materialet får inte vara allergiframkallande, eftersom det i specialgrup-
perna förekommer allergier i större utsträckning än vanligt (t.ex. latex-
allergi)

• bland material finns olika alternativ och kraven varierar beroende på 
var de skall användas, t.ex. i entréhallar och ytor nära ytterdörrar, un-
dervisningsrum och rum i elevinternat som utsätts för hårt slitage

• det går att göra markeringar i golv
• golven bör inte gnissla på ett tråkigt sätt under blöta rullstolshjul
• golv får inte vara hala ens när de är våta
• material finns i matt version som inte ger ett halt intryck och därför 

skapar en trygg känsla, till exempel i omklädningsrum
• underhåll och skötsel bör vara enkelt
• i materialets livscykel skall ekologiska aspekter vägas in.

Till byggnadsentreprenörens uppgifter vid städning på byggplatsen hör 
vanligen en grundläggand rengöring av golv och, beroende på materi-
al, sköljning och polering. Efter det skall materialet fungera som avsett. 
Byggherren bör övervaka att arbetet blir grundligt gjort innan lokalerna 
tas i användning.

Som material har golv av gummi blivit allt vanligare i skolorna. Också när 
det gäller detta material finns det skillnader i kvalitet som användaren bör 
vara medveten om.

I våtrum och framför allt i utrymmen i simhallar har plattor visat sig vara 
ett bra golvmaterial. Plattorna bör ha reliefmönster med en diameter på 
cirka 15 – 20 mm. Reliefmönstren är ofta kvadrater eller cirklar och höjer 
sig några millimeter över plattans yta. Sådana plattor är inte hala.

Ingångar
Huvudingångar och dörrar som används under rasterna bör vara väl syn-
liga i byggnadsmassan. Öppningen för ytterdörren skall ha en fri bredd på 
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minst 850 mm, men det rekommenderas dock att öppningarna är minst 
1 200 mm breda. Det förutsätts vanligen att också utrymningsvägarnas ut-
gångar skall ha samma bredd. Tiderna för när ytterdörrarna skall låsas 
och hållas öppna bör bestäms på förhand med tanke på såväl säkerheten 
i skolan som elevernas förutsättningar att röra sig självständigt och obe-
hindrat. Det kan vara en utmaning att förena båda dessa faktorer. För att 
stödja elevernas självständighet kan man förse en välbevakad ytterdörr 
med rörelsedetektor som automatiskt öppnar dörren, eller med en knapp 
som placeras nära dörren som öppnas genom ett knapptryck. Skjutdörrar 
fungerar bäst. De kräver utrymme på bägge sidor om den egentliga dörr-
öppningen, vilket i god tid bör beaktas inom planeringen. En slagdörr 
måste också gå att öppna genom ett lätt tryck eller en lätt dragning, även 
om det är fråga om en motordriven dörr. För dörrar med elektriska lås är 
det lätt att ställa in tiden för öppning och låsning.

Problem med för tidig och ibland farlig stängning av elektriska dörrar med 
rörelsedetektorer som öppnar dörren automatiskt har tidigare förhindrat 
användningen av automatik med fotoceller. Vanligen har i karmprofilen 
monterats en sändare som har skickar ut en stråle på cirka 1 cm2. Om 
strålen träffar föremålet eller personen i dörröppningen, förblir dörren 
öppen. Problemet här har varit situationer då strålen av olika orsaker inte 
har träffat den person som passerar genom dörröppningen. En s.k. ljusgar-
din eliminerar problemet, vilket innebär att man ovanför dörröppningen 
monterar en bandlik sändare som är lika bred som öppningen och som 
träffar alla objekt i dörröppningen. Mekanismen fungerar i både skjut- och 
slagdörrar. I slagdörrar utomhus måste mekanismen monteras innanför 
dörröppningen på grund av att den kräver en viss temperatur.

Den yttersta och den innersta dörren i vindfång bör i så liten utsträckning 
som möjligt hållas öppna samtidigt för att undvika kallt drag. Framför allt 
vid hjälp med den dagliga påklädningen är detta en viktig faktor.

Vindfång bör utrustas med möjlighet att skölja av rullstolshjul, dvs. med 
handdusch och golvbrunn. Handduschen bör förses med borste så att vat-
tenstrålen inte riktas framåt utan att vattnet rinner längs med borsthåren. 
Under kranen behövs en vask så att vattnet inte droppar ner på golvet. 
Hela golvet i vindfånget bör förses med varmförzinkat galler över golv-
brunnarna. Den rektangulära maskan i gallret får vara högst cirka 5–10 
mm x 30 –35 mm, så att rullstolar och rollatorer med smala hjul inte fastnar 
i gallret. Gallret skall läggas så att man rör sig tvärs över de rektangulära 
maskorna. Ett annat alternativ kan vara att välja en kvadratisk modell med 
utdragna hörn. Det finns också rektangulära modeller med bred profil. 
Dessa kan dock bli hala av vatten och snö framför allt för dem som använ-
der kryckor och kryckor. I sådana fall behöver de få en sträv yta som ger 
halkskydd. Aluminiumförstärkta mattor i gummi håller inte alltid för den 
kraftiga punktbelastning som eldrivna rullstolar orsakar.

I vindfånget kan också finnas en automatisk borstmaskin som fälls in i gol-
vet. När man ställer sig med rullstolen ovanför den, börjar den automatiskt 
borsta hjulen rena. I vindfånget bör maskinen placeras så att den lämnar 
fri passage framåt, så att elever som rör sig till fots skall kunna gå in utan 
att behöva ta sig över borsten.

Borstmaskin
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Våttamburer.

Förvaring av rullstolar, möjlighet till 
laddning av batterier till eldrivna 
rullstolar.

Förvarving av utredskap närä 
vindfånget.
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I vindfången kan man placera torkskåp för torkning av elevernas kläder. 
Det rekommenderas att man väljer modeller som kondenserar bort fukten. 
Under skåpet skall det finnas ett kärl som samlar upp vattnet. Därför måste 
det installeras en golvbrunn under skåpet. Traditionella torkskåp med an-
slutning till en frånluftskanal kan vara för heta för det skyddande membran 
som finns i dagens ytterkläder (t.ex. Goretex). I kondenserande torkskåp 
kan man dessutom låta dörren stå på glänt när kläderna torkar, vilket gör 
ingen el förbrukas vid torkningen.

Det är lämpligt att reservera förvaringsplats för hjälpmedel inne i eller 
i närheten av vindfånget. Elever med grava funktionshinder använder 
ofta olika hjälpmedel ute och inne. Det kan behövas plats för förvaring 
av elmopeder eller eldrivna rullstolar som används utomhus. I sådana 
fall använder eleven inomhus exempelvis en manuellt driven rullstol. 
Rörelsehjälpmedel bör inte förvaras utomhus. Dessutom kan vissa hjälp-
medel och terapihjälpmedel, såsom lyftanordningar och ståställningar, an-
vändas både hemma och i skolan, och transporteras då med elevskjutsarna 
och kräver således en plats där de kan förvaras. Förvaringsplatserna bör 
vara utrustade med uttag för laddning av stolarnas batterier. Utrymmet bör 
ha ventilation.

Korridorer och innerdörrar
Vid dimensioneringen av korridorer bör man tänka sig en situation där 
två elever som använder rörelsehjälpmedel möts och stannar för att sam-
tala med varandra. Det skall då finnas så mycket plats att det går att pas-
sera dem. Bredden på rullstolar och rollatorer är högst cirka 800 mm. 
För den som använder kryckor behövs ett utrymme på cirka 1 000 mm. 
Korridorerna bör således vara cirka 3 meter breda. Hur korridordörrarna 
skall användas bör beaktas redan på planeringsstadiet, till exempel åt vil-
ket håll slagdörrar skall öppnas och om det är möjligt att planera in skjut-
dörrar. I princip bör man gynna skjutdörrar, och slagdörrar bör öppnas 
utåt från korridoren till exempel mot undervisningsrummet.

Det blir lättare för elever med lindriga rörelsehinder och synskador att röra 
sig i byggnaden, om korridorerna förses med ledstänger på två höjder. 
Ledstängerna kan vara till hinder för rullstolsburna elever och elever som 

Stödstänger i korridorer 
och skydd för hörn och 
nedre delen av väggar.
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använder gångredskap. Därför bör användningen av ledstänger i korrido-
rer utredas från fall till fall.

Arkitekten skall planera vilka vägvisare och skyltar som skall finnas i kor-
ridorerna. Genom att använda färg kan man exempelvis dela korridorerna 
i två delar eller avdela dem på mitten med en mittlinje. Man kan använda 
olika figurer till exempel på dörrarna till undervisningsrummen. Med färg 
kan man också dela in salarna i olika grupper av rum.

I korridorerna bör färgkontrasten mellan golv och väggar vara tillräcklig 
för att hjälpa eleverna att skapa sig en uppfattning omgivningen. Också på 
väggarna kan färg användas som vägvisare.

Takbelysningen hjälper synskadade att orientera mot korridorerna. På väg-
garna kan man montera indirekt belysning. Ovanför dörrarna kan det fin-
nas spotlights som gör det lättare för eleverna att hitta dörrarna. Men ofta 
räcker det om färgen på dörren är tillräckligt kontrasterande i förhållande 
till intilliggande korridorvägg. Avskiljande branddörrar i korridorerna skall 
inte förses med trösklar.

På väggarna får det gärna finnas fästytor och i taket krokar exempelvis för 
elevernas handarbeten och konstverk.

I en tillgänglig skolbyggnad saknar dörren mellan undervisningsrum och 
korridor tröskel. Vid planeringen är det viktigt att man gör dörrarna till-
räckligt ljudisolerade.

De dörröppningar som ofta används av elever som rör sig med hjälpmedel 
bör vara 1 000 mm breda. Denna dimension gör det möjligt att ta exem-
pelvis en 900 mm bred behandlingsbänk genom dörröppningen. Dörren 
till fysioterapirummet kan vara en pardörr, vilket gör att en ännu bredare 
behandlingsbänk ryms genom dörröppningen

Trappor
Trappuppgång och hiss bör placeras nära varandra, vilket gör att pas-
sage- och omgivningskontrollen fungerar bättre än om de ligger långt ifrån 
varandra.

Trapporna bör ha slutna trappsteg. För att underlätta framkomligheten för 
mindre elever och elever som går med stöd kan det vara bra med lägre 
trappsteg. Framkanten av trappstegen skall ha halkskydd. Man bör från 
fall till fall överväga behovet av markeringsband och fotoluminescerande 
markeringar som kan behövas kvällstid för att göra det lättare att se trapp-
stegen. Trappstegen skall vara släta utan någon utskjutande trappnos som 
gör att man kan snubbla. På bägge sidor av trappuppgången skall det fin-
nas ledstänger på två olika höjder. De leder från en våning till en annan via 
trappavsatsen så fortlöpande som möjligt genom hela trappuppgången. 
Trapphusen i skolbyggnaderna är utmärkta platser för upphängning av 
elevarbeten.
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Platser för omklädning i  
entréhallen.

Kalender i entréhallen.

Om det bildas ett fritt utrymme under trappan, skall det 
skyddas till exempel med möbler så att inte elever med 
synnedsättning krockar med trappstegen. Det rekommen-
deras att skyddet når ända upp till 2 200 mm.

  Entréhallar
Elevernas klädhängare skall helst finnas på första våning-
en i närheten av de lokaler där morgon- och eftermid-
dagsverksamheten äger rum eller nära den ytterdörr som 
eleverna passerar på väg ut på rast. Då kan eleverna, 
oavsett från vilken del av byggnaden de kommer, klä på 
sig precis innan de går ut. Om klädhängarna finns på 
andra våningar exempelvis i närheten av undervisnings-
rummen, måste eleverna alltid först gå dit eller alternativt 
hämta sina kläder där innan de kan klä på sig. Det ökar 
användningen av hissar och rekommenderas således inte.

Entréhallarna bör vara tillräckligt rymliga, för att elever 
med rörelse- och funktionshinder samtidigt skall kunna 
klä på och av sig sina ytterkläder.

Vid klädhängarna bör det finnas tillräckligt med förva-
ringsplats. Elever med rörelsehinder har ofta inneskor el-
ler stödskenor för fötter och vrister. Vintertid kan det be-
hövas utrymme för plädar eller vadderade överdrag som 
håller benen varma utomhus. Rullstolsburna elever i de 
lägre årskurserna kan nå klädhängare som sitter på en 
höjd av cirka 300 –1 000 mm och elever i de högre årskur-
serna på en höjd på 300 –1 400 mm.

Vid klädhängarna behöver det finnas plats också för elev-
ernas assistenter. De arbetar stående bredvid eleverna el-
ler exempelvis vid av- och påklädning av skor eller stöd-
skenor sittande på en s.k. montörspall med hjul som visat 
sig fungera bra i sammanhanget.

I entréhallen får det gärna finnas en helkroppsspegel som 
kan vara till hjälp för vissa elever vid påklädningen. En 
tydlig väggkalender i entréhallen visar klockslag, datum 
och veckodag. Datumen och veckodagarna kan också ut-
göras av manuellt utbytbara delar, och de elever som är 
ordningsmän kan då ansvara för uppdateringen av kalen-
dern.
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Hissar och lyftanordningar
Vid nybyggnadsprojekt installeras alltid hiss mellan våningarna. Vid om-
byggnader är det inte alltid möjligt att installera hiss, och då blir man 
tvungen att finna ersättande lösningar.

Hisstillverkarna har bra hissmodeller avsedda för specialgrupper. I sam-
band med sin planering bör arkitekten undersöka om det är möjligt att väl-
ja en s.k. genomgångshiss för byggnaden eller en hiss från vilken rullsto-
len backas ut. Genomgångshissar är lättare att använda. Hissknappen bör 
vara placerad så lågt att alla elever kan nå den. Lämplig höjd är 800 mm. 
Knappen bör ha en färg som tydligt avviker från bakgrunden. Hissen skall 
dimensioneras enligt antalet elever och naturligtvis enligt antalet elever 
som använder rörelsehjälpmedel. Genom att välja hiss i standardstorlek 
kan man spara pengar jämfört med att beställa hissar som är skräddar-
sydda. På hissgolvet kan man måla s.k. parkeringsrutor som gör att rull-
stolarna kan placeras systematiskt i hissen så att fler rullstolsanvändare får 
plats samtidigt. Stora eldrivna rullstolar som används av elever i de högre 
årskurserna kräver ett utrymme på 1 500 mm x 900 mm. Där ingår 50–100 
mm fri yta på alla sidor. Vid dimensioneringen av hissar bör man beakta 
det utrymme som behövs för biträden. Dessutom är det viktigt att ta reda 
på om sängar eller behandlingsbänkar kommer att transporteras i hissen.

På hissens sidovägg får det gärna finnas en spegel som också rullstols-
burna elever i de lägre årskurserna kan se sig själva i. På grund av risken 
för stötar är det inte bra om den går ända ner till golvet. Den nedre kanten 
kan vara på en höjd av exempelvis 700 mm. Ett annat alternativ är en hög-
glanspolerad vägg i rostfritt stå som speglar förhållandevis bra, men ändå 
inte lika bra som en riktig spegel. På väggar i plåt är det lättare att montera 
1–2 ledstänger än på en vägg med spegel. Om ledstången placeras 1 100 
mm från golvet, kommer den att befinna sig ovanför axlarna på en rull-
stolsburen elev och lämnar på så sätt något mer utrymme. Om hissen inte 
är genomgående, är en s.k. backspegel en bra utrustning. I så fall placeras 
spegeln i främre delen av hissen. Den ger elever som sitter i rullstol sikt 
bakåt när de backar ut ur hissen. På hissväggen kan också monteras en 
klaffstol.

Hissknapparna bör i varje enskilt fall utformas i samråd med hissleverantö-
ren. Numreringen av våningsplanen bör vara logiskt stigande, dvs. 1, 2, 3 
osv. Larmknappen och eventuella andra knappar får inte störa ordningen. 
Hisstillverkarna har knappar som är särskilt planerade för personer med 
rörelse- och funktionshinder. Knapparna är större än normalt, vanligen 
horisontellt placerade och står något snett ut från väggen Lämplig höjd 
för knapparna är 800 mm från golvet, då kan de också nås från rull-
stol. Numren på knapparna skall tydligt kontrastera mot bakgrundsfär-
gen. Reglagen får gärna vara belysta och ha markeringar i punktskrift. Det 
finns skäl att undersöka den bästa placeringen av knapparna i hisskorgen 
med tanke på rullstolsburna elever. För att kunna välja lämplig hisstor-
lek kan hissen demonstreras på golvet där man undersöker hur eleverna 
placerar rullstolen i hissen och var elevens fungerande hand befinner sig. 
Knappanelen placeras lämpligast cirka 200–300 mm framför midjan.
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I hissarna finns ofta en digital våningsvisare som inte alltid är så tydlig. 
Därför är det bra att på väggarna på varje våningsplan måla våningsnum-
mer med stora siffror som kan ses från den öppna hissdörren. Detta är en 
fungerande och billig metod. Hissarna kan också förses med talsyntes som 
meddelar vilken våning man kommer till.

Med tanke på förutsättningarna för elever med grava rörelsehinder att 
klara sig på egen hand är det bra att undersöka vilka möjligheter systemen 
för omgivningskontroll erbjuder när det gäller hissfunktioner. Eleven kan 
till exempel ha en sändare eller telefon med IR- eller bluetoothfunktion 
och med den kan eleven beställa hiss och välja våning, och i hissen finns 
en mottagare. Vid planeringen behöver man få hjälp av en elplanerare. 
När man drar el till hissen bör man i varje fall beakta eventuella anordning-
ar för omgivningskontroll, eftersom det på detta stadium inte har någon 
praktisk inverkan på priset. I en byggnad kan omgivningskontroll anslutas 
till så gott som allt som fungerar med el. Goda erfarenheter finns bl.a. av 
öppningen av fönster.

Om hissen fastnar, måste eleverna kunna trycka på larmknappen. Larmen 
är huvudsakligen så utformade att de går till hissleverantören som ofta 
finns på annan ort än hissen. Hissleverantören ser från vilken byggnad lar-
met kommer och sörjer för att en serviceperson kommer till platsen. Man 
bör kontrollera med hissleverantören att det för sådana fall finns möjlighet 
till dubbelriktad talförbindelse från hissen åtminstone till leverantörens 
central. Dessutom kan det vara bra med talförbindelse också till skolans 
egna lokaler. I hissen behövs i sådana fall kabeldragningar och reglage el-
ler en permanent lättanvänd mobiltelefon.

Vid nivåskillnader i gamla byggnader kan man använda lyftanordningar, 
hisstrappor eller bägge alternativen, om det inte är möjligt att installera en 
hiss till skäliga kostnader. Dessa alternativ motsvarar inte en vanlig hiss, 
och framför allt användningen av lyftanordningar som monteras på led-
stänger är besvärliga och långsamma. En hisstrappa lämpar sig bättre än 
lyftanordningar för nivåskillnader under 1 000 mm.

Undervisningsrum
Vid planeringen av undervisningsrum får man från elever och lärare ofta 
höra att de önskar sig ”tillräckligt med rymd”. Om undervisningsrummen di-

mensioneras så att de skall fungera bra också för dem 
som rör sig med stora rullstolar, bör för varje rullstols-
buren elev reserveras cirka 10 m2 yta. Då finns det 
plats för en särskild arbetsbänk med korgar för för-
varing av studiematerial, en eventuell lässkiva och en 
bärbar dator, utrymme för assistenten och möjlighet att 
röra sig på platsen. Om den pedagogik som tillämpas 
betonar vikten av att eleverna samtidigt skall kunna få  
fysisk rehabilitering, kan behovet av utrymme uppgå 
till 12 m2 per rullstolsburen elev. I sådana fall måste 
det i undervisningsrummet också finnas utrustning 
för rehabilitering, såsom redskap för konduktiv un-
dervisning.
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Undervisningstavlan fästs på väggen så att eleverna kan rita och skriva på 
den. För elever i de lägre årskurserna är arbetshöjden i sittande ställning 
under en meter och för elever i de högre årskurserna över och under en 
meter. För en stående vuxen är det lättast att skriva på en tavla som är 
placerad något ovanför personens huvud så att texten kommer i brösthöjd. 
Då kan också den som sitter längre bak i salen se texten. En tavla som är 
1 200 mm hög kan i de högre årkurserna placeras på en höjd av 700–1 900 
mm och i de lägre årkurserna 500–1 700 mm från golvet.

Interaktiva tavlor i datormiljö har blivit vanligare som undervisningstavlor 
eller som komplement till dessa. Problemet med dem är att de är små och 
därför syns dåligt för den som sitter längre bak i klassen. Innan man väljer 
tavlor för olika undervisningsmiljöer bör man konsultera en sakkunnig 
AV-planerare.

Vid planeringen av undervisningsrummen bör man beakta 
elevernas datoranvändning, eftersom elever med rörelse- och 
funktionshinder ofta kan producera text betydligt snabbare 
och tydligare på dator än för hand. I datorn kan man också 
använda olika hjälpprogram, såsom förstorings- och kommu-
nikationsprogram. Man bör även beakta om eleverna vanligen 
sitter i sina bänkar när de använder datorn eller om det till 
exempel invid väggarna i salen finns datorbord med möjlighet 
att reglera tangentbordet i höjd- och djupled. För datorerna 
behövs uttag för dataanslutning och kommunikationsteknik. 
Man kan låta kablarna gå i rör längs väggen, dra dem övre 
vägen och låta dem hänga ner eller dra dem från ett golvut-
tag längs golvet till arbetsbänkarna. Golvuttag är störande för 
elever med rörelsehinder och innebär också en säkerhetsrisk, och bör 
därför undvikas. Dessutom medför rengöringen extra arbete. När kablarna 
dras övre vägen hänger dosan inte i elsladden utan invid sladden monteras 
exempelvis en stång som bär upp dosans tyngd. Synskadade elever kan 
behöva läs-TV. Då ökar behovet av utrymme med en arbetsbänk.

Skåp och andra förvaringsmöbler i undervisningsrummen bör ha hjul. Då 
kan läraren variera och utnyttja utrymmet flexibelt. Denna möjlighet är en 
hjälp för läraren och skapar trivsel i undervisningen. Hyllor på väggarna 
skall monteras så att den lägsta hyllan ligger 400 mm från golvet. Då ryms 
rullstolarnas fotstöd under den, vilket gör att eleverna kan komma nära 
hyllan. Om en elev arbetar längre tid vid en bänk, bör möbeln helst vara 
höj- och sänkbar. Under en arbetsbänk behöver det finnas cirka 800 mm 
utrymme i höjd- och djupled och på bredden.

Undervisningsrummen kan utrustas med takskenor och lyftanordningar, 
om eleverna behöver förflytta sig från rullstol till arbetsstol, säckstol, vilo-
hörna, golv osv. Skenorna benämns enligt sin form och kallas till exempel 
I- och J-skenor. H-skenan är den mest mångsidiga med två längsgående 
skenor som hänger ner från taket och vid dem fästs en rörlig tvärgående 
skena. I den tvärgående skenan hänger den egentliga lyftanordningen som 
är eldriven. H-skenan gör det möjligt för eleverna att röra sig i alla delar 
av salen. I bästa fall rör sig lyftanordningen på H-skenan också snett, dvs. 
diagonalt.

Läsapparat som förstorar 
kombinerad med avstånds-
kamera för personer med 
nedsatt syn.



26

Dessutom är det bra att montera krokar i taket för gungor, hängmattor, 
påsar, vajrar osv. som används för gymnastik, fysioterapi, sensorisk inte-
grationsterapi och vila. Krokarna skall klara av att bära tyngden av flera 
personer.

I undervisningsrummet skall finnas handfat för handtvätt och invid det en 
helkroppsspegel. Handfat finns i olika modeller avsedda att användas av 
exempelvis främst rullstolsburna personer eller personer som rör sig med 
hjälpmedel.

I modeller som är utformade för personer i rullstol är handfatet längre i 
djupled och avloppsrören under handfatet har monterats mot väggen. På 
så sätt finns det tillräckligt med plats för fötterna för en person i rullstol. 
Dessutom kan den främre delen av handfatet vara rundad så att det går att 
komma mycket nära med rullstolen och armarna får stöd. Handfatet kan 
vara fäst vid ett s.k. väggstativ som gör det höj- och sänkbart. Ett annat 
alternativ är ett handfat med gångjärn och en spak på sidan som gör att 
handfatet kan tippas något framåt.

Elever som går med hjälpmedel kan behöva en stödstång som monteras 
på främre delen av handfatet.

I ett undervisningsrum kan en mångsidig tvättplats bestå av ett handfat 
med tippegenskaper och utformat för rullstolsburna elever och bredvid 
handfatet på bakre väggen en stödstång eller stödräcke med tanke på 
elever som rör sig med hjälpmedel. Stången kan ha gångjärn och nå ända 
fram till främre delen av handfatet.

Det finns också väggspeglar som kan fås att mekaniskt ändra läge med 
hjälp av en spak. Då kan också små elever se sitt ansikte i spegeln. 
Tvåldoserare och ställningar för pappershanddukar bör placeras så att alla 
kan nå dem. En lämplig plats är direkt ovanför handfatet, så att droppar 
från tvålen hamnar i handfatet och inte på golvet.

Vid valet av kranar finns alternativen automatiska kranar och traditionella 
engreppskranar. Också i automatiska kranar kan vattentemperaturen reg-
leras. Engreppskranarna finns i bra modeller med lång spak som kan ma-
növreras också av personer med nedsatt rörlighet i handen.

Till läromedlen hör AV-utrustning som manövreras från lärarens arbets-
bord, t.ex. en takmonterad dataprojektor och annan modern utrustning 
vid och på bordet.

Takskenor för lyftanordning och krokar för olika redskap i  
undervisningsrummen.
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Undervisningsmiljöer.

Justerbart arbetsbord.               

Individuellt anpassad arbetsstol.
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Salar för undervisning i skapande verksamhet 
samt fysik och kemi

Undervisningen kan ordnas ämnesvis i egna undervisningsrum eller sam-
ordnat i s.k. multifunktionella salar. Till exempel huslig ekonomi, textil-
slöjd, teknisk slöjd, bildkonst samt fysik och kemi förutsätter att eleverna 
rör sig aktivt under lektionerna. Elever med rörelsehinder har ett större 
behov av utrymme än andra. I gångarna mellan exempelvis arbetsbänkar, 
maskiner och anordningar bör det finnas över 1 500 mm utrymme för att 
eleverna skall kunna mötas smidigt. Gångarna bör vara utan tvära svängar. 
Detta kan uppnås genom god planering av inredningen.

Överskåp elektriskt justerbart 
i höjdled.

Arbetsstation för under-
visningen i hemkunskap 
elektriskt justerbar i djup- 
och höjdled.

Ugnslucka som öppnas i sidled och  
avställningsyta.
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I en tillgänglig grundskola bör också arbetsbänkarna vara höj- och sänkba-
ra så att alla kan arbeta i de salar där det ordnas undervisning i konst- och 
färdighetsämnen. I dessa salar är det praktiskt med elstyrda höjdreglage. 
Ett mekaniskt spakreglage är tillräckligt om behovet av reglering inte är 
stort. Arbetsbänkarna bör vara så konstruerade att de lämpar sig för såväl 
rullstolsburna elever som dem som arbetar sittande. Under bänken behö-
ver det finnas åtminstone 800 mm fritt utrymme i djup- och höjdled och på 
bredden för att elevernas fötter skall få plats. Under bänkarna får det inte 
finna horisontella balkar.

Höjdjusterbar hyvelbänk.
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Vid placeringen och valet av maskiner och anordningar är det viktigt att 
först ta del av säkerhetsanvisningar samt råd och riktlinjer för tillgängligt 
byggande. Rullstolsburna elevers fotstöd måste få plats under maskiner 
och anordningar för att eleven skall komma tillräckligt nära arbetsobjektet. 
I samband med planeringen bör man anslå tillräckligt med avställningsy-
tor invid maskiner och anordningar, till exempel under ugnsluckor och 
bredvid handfat.

Rekommenderad höjd för olika brytare och eluttag är cirka 800 mm från 
golvet. Arbetshöjden vid maskiner och anordningar bör vara densamma. 
Genom att placera verktyg och redskap på ett lämpligt sätt ökar man elev-
ernas möjlighet att klara sig själva. Lådhurtsar på hjul gör att inredningen 
kan varieras. Hyllor, utdragslådor, skåp och olika förvaringsställ bör kunna 
nås från rullstol. Höjderna lämpar sig också för andra användare.

Tillgången till specialredskap och tillbehör för undervisningen varierar. 
Inom huslig ekonomi finns en viss tillgång till hjälpmedel. Det finns färre 
hjälpmedel som kan användas inom bildkonst och textilslöjd och hjälpme-
del för tekniskt arbete finns bara i någon mån. I frågor som gäller utrust-
ning är det viktigt att konsultera ergoterapeuterna.

I undervisningsrummet för tekniskt arbete kan man placera en kompres-
sor för tryckluft med vilken det är det lätt att rengöra exempelvis rullstolar 
från trädamm och skräp. Dessutom kan den användas för att fylla på luft 
i hjulen till olika rörelsehjälpmedel. Om skolan har för avsikt att skaffa 
gymutrustning med tryckluftsmotstånd, kan luften till hjulen också tas från 
de kompressorer som krävs för utrustningen. Om gymmet inte har alltför 
mycket utrustning, behöver kompressorn ett utrymme på bara cirka 0,5 m3. 
För att undvika störande ljud bör kompressorn kapslas in eller placeras i 
en skrubb, i ett utrymme för spånutsugning eller i något liknande utrym-
me. Vad som skall anses vara en säker förvaringsplats avgörs ändå alltid 
av de egentliga planerarna.

Matsalar
Alla elever skall i princip serveras måltider i samma förhållanden. 
Måltidsplatserna för elever med rörelse- och funktionshinder bör ligga i 
skolans matsal invid gångar med god framkomlighet. Höjden på matbor-
det bör kunna justeras elektriskt eller manuellt, vilket är möjligt om det 
under bordet finns minst 800 mm x 600–800 mm fritt utrymme per elev. Ett 
annat alternativ är att ge varje elev ett eget bord i lämplig höjd. För even-
tuella rörelsehjälpmedel reserveras plats bredvid bordet, till exempel för 
rollator eller kryckor. För rullstolsburna elever behövs ingen vanlig stol. 
Vid behov reserveras en sittplats för elevens biträde. Matplatsen integre-
ras i den mån det är möjligt med de övriga matborden. I den individuella 
planen för hur undervisningen skall ordnas eller på annat sätt skall man 
komma överens med eleven och föräldrarna, om det anses nödvändigt att 
måltiderna för elever med särskilt behov av stöd ordnas separat eller på 
andra tider än för övriga elever.
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Elever med rörelse- och funktionshinder kan behöva hjälp med att få ma-
ten serverad. För att den som sitter i rullstol själv skall kunna servera sig 
mat, behövs lägre serveringsbord. Den som går med kryckor behöver en 
assistent som hämtar maten till bordet. Situationen är densamma när kär-
len skall föras från bordet.

Bibliotek
Skolans bibliotek skall förses med ett tillräckligt antal höj- och sänkbara 
läsplatser. De böcker som används av eleverna skall helst placeras på en 
höjd av 500–1 500 mm från golvet. I bibliotekets utrustning skall ingå en 
stadig stegpall med handstöd mellan alla hyllor. Med den kan också korta 
elever nå de övre hyllorna. Utrymmet mellan hyllorna skall dimensioneras 
så att en rullstol får plats att vända där. Vändradien skall vara minst 1 500 
mm. Eleverna skall ha obehindrad tillgång till bibliotekets datorer.

Materialhyllor i biblioteket.
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Rehabiliteringsrum
Skolan behöver utrymmen för medicinsk rehabilitering, dvs. terapi. De 
vanligaste terapiformerna är tal-, fysio- och ergoterapi. Beroende på elev-
antalet i skolan och de resurser som står till buds kan man i små skolor 
i viss mån utnyttja undervisningsrummen. Men åtminstone i större skolor 
behövs separata utrymmen för rehabilitering. Då planerar man in antingen 
egna utrymmen för varje terapiform eller gemensamma större terapirum. 
Fysioterapi kan ges i de salar som används för skolans gymnastikunder-
visning och ergoterapi i undervisningsrummen för skapande arbete, om 
schemat tillåter det. Detta bör alltid undersökas. Separata terapirum re-
kommenderas av den orsaken att de fungerar utmärkt också som klassrum 
för differentierad undervisning. Dessa kan användas när man delar in elev-
erna i olika grupper och när det finns behov av lugna platser för samtal. 
Olika terapiformer ställer följande krav på lokalen:

Talterapi

• en väggspegel i vilken eleverna kan se sig själva i helfigur
• handfat för handtvätt anpassat för elever med rörelse- och funktions - 
 hinder
• vid handfatet en ansiktsspegel som har en spak med vilken man 
 mekaniskt kan ändra vinkeln på spegeln
• stödstänger på väggen vid såväl handfatet som helkroppsspegeln
• höj- och sänkbar arbetsbänk som är utformad för rullstolsburna elever
• höj- och sänkbart datorbord samt dator
• ljudanläggning
• ingen störande trafik eller störande ljud i lokalen

Fysioterapi
• tak och väggar skall vara så konstruerade att de kan bära tyngden av  
 krokar och elevens vikt hängande
• vid helkroppsspegeln bör på en höjd av 700 mm monteras ett stadigt  
 räcke med en diameter på cirka 50 mm
• fri golvyta på minst 2 m x 2 m
• tillräcklig ventilation, eftersom det i rummet utförs fysiskt arbete och  
 fysiska prestationer
• justerbar belysning eller indirekt belysning som inte bländar en elev  
 som ligger på rygg på golvet
• varmt golvmaterial som är lätt att rengöra
• handfat för handtvätt och dricksvatten samt toalett i närheten
• en cirka 1 250 mm bred behandlingsbänk, vilket bör beaktas när man  
 fastställer måtten på dörröppningen
• ribbstol på väggen
• gymnastikmatta som kan vikas runt en väggstång, terapibollar samt   
 andra bollar placerade i ett väggställ eller på en hylla
• ljudanläggning
• skåp (med skjutdörrar som tar lite plats)
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Fysioterapimiljöer.

Motionsredskap för personer med rörelse- och 
funktionshinder, säkerhetsbälten i stolen, stolen 
är flyttbar så att redskapet kan användas också 
av en person som sitter i rullstol.

Gymutrustning som är avsedd för personer med rörelse- och funktions-
hinder är bra redskap inom gymnastikundervisningen och fysioterapin. På 
marknaden finns redskap som fungerar med tryckluftsmotstånd, är avsed-
da för träning av överkroppen och är utformade för rullstolsburna perso-
ner. Det finns också bra bensträckmaskiner och benpressar. Om man skaf-
far sådana redskap, bör behovet av kompressorer vägas in i planeringen.
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Samordnat terapirum, ca 40m2

– Fysioterapi, ergoterapi, talterapi
– Delbart utrymme

förvarningsstänger

övningskök

skjutbar vägg

krokar i taket

ribbstol 2 st tuschtavla

gardinskena

handfat

spegelförsedda dörrar

skötbord, ovanför ställning för terapibollar (3) 
och bakom stång förvarning av fysioterapimattor

takskenor  
för lyft- 
anordningen

arbetsstationer

flyttbar arbetsbänk

stödstänger

helkroppsspegel + stödstång 
framför gardin

skåp

skåp

skåp

skåp

skåp

skåp

skåp

skåp

skåp

Ergoterapi
• handfat för handtvätt + spegel som 

visar överkroppen
• helkroppsspegel som skall kunna

täckas med en gardin
• höj- och sänkbar arbetsbänk som är 

utformad för elever i rullstol
• höj- och sänkbart datorbord samt dator
• höj- och sänkbar arbetsstol för eleverna
• tillräcklig belysning, vid behov en 

lampa som simulerar naturligt ljus
• en tillgänglig minikökshörna eller köksutrustning på en höj- och 

sänkbar bänk på väggen
• fönster med persienner
• tak och väggar skall vara så konstruerade att de kan bära tyngden av 

krokar och elevens vikt hängande vid sensorisk integrationsterapi
• en visuellt vilsam miljö med bl.a. dörrförsedda förvaringsmöbler och 

genomtänkt färgsättning
• fri golvyta på cirka 2 m x 2 m
• utrustning: terapimatta, ribbstol, ljudanläggning

Ergoterapimiljöer
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Specialiserade terapiformer
Till de specialiserade terapiformerna hör bl.a. sensorisk integrationsterapi 
samt stimulering av olika sinnen som främst används i undervisningen 
och rehabiliteringen av elever med grava utvecklingsstörningar. I den sist-
nämnda formen stimuleras elevernas hörsel-, syn- och eventuellt luft och 
smaksinnen på olika sätt i s.k. sinnesrum. I dessa rum kan man komma 
fram till de mest fantasifulla lösningar.

Terapirum för sensorisk stimulering (sinnesrum).
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Vid sensorisk integration utgår man från barnets fysiska rörelser och aktivi-
teter vid lek när alla sinnen används effektivt. Med hjälp av rörelsemodel-
ler tillförs eleverna nya erfarenheter. Vid planeringen av lämplig lokal bör 
följande beaktas:
• tak och väggar skall vara så konstruerade att de kan bära krokar och  
 hängvikt
• i lokalen får inte finnas störande trafik eller störande ljud
•  eleverna skall ha kontinuerlig tillgång till redskapen eller lokalen skall  
 vara lätt att utrusta
• lokalen är säker: underlaget är mjukt och fästanordningarna stadiga
• det finns tillräckligt med plats på såväl bredden som höjden

Bassängbehandling

I synnerhet elever med grava rörelsehinder har såväl fysisk som psykisk 
nytta av bassängbehandling. Investeringen i en terapibassäng är dyr och 
anskaffningen hör således inte till skolornas grundanskaffningar. 

Bassängen bör alltid konstrueras utifrån användargrupperna. Med tanke 
på en effektiv rumsdisposition och behoven hos elever med rörelsehinder 
kan djupet vara 1,1–1,2 m i bassängens grunda del och cirka 1,6 m i den 
djupa delen. Då är det simdjup längs hela bassängen och biträdet kan i 
situationer när eleven behöver hjälp nå botten med sina fötter i så gott som 
hela bassängen. För vattenlöpning och simning i upprätt ställning behövs 
ett större djup. Också för dykning behövs en djupare bassäng. Om elev-
erna inom för- och nybörjarundervisningen ofta använder bassängen, bör 
man överväga att göra den grunda delen mindre djup.

Det bör gå att ta sig i bassängen längs en ramp och med hiss. Rampen bör 
vara sådan att eleven när de går längs den kan hålla sig fast i räckena på 
båda sidor genom att sträcka ut händerna något. Mellan räckena skall det 
finnas gott om plats för en hygienstol. Ett lämpligt avstånd mellan räckena 
är cirka 950 mm. Denna bredd möjliggör också hjälp till den som skall gå 
i bassängen. I ändan av den djupare delen bör det finnas en stege.

Man bör tänka på vattentemperaturen i samband med planeringen, efter-
som specialgrupper behöver varmare vatten än normalt (t.ex. möjlighet 
att höja temperaturen till 34 grader). Om bassängen används av special-
grupper, behöver den rengöras oftare än vanligt, vilket bör beaktas när 
man planerar rengöringen av bassängen. Vattenreningssystemet kräver ut-
rymme i anslutning till bassängen. Det lönar sig att minska energiförbruk-
ningen med ett bassängtäcke som monteras ovanpå vattnet alltid när bas-
sängen inte används, till exempel under nätter och veckoslut. Dessutom 
minskar täcket fuktbelastningen i lokalen.

Gröna växter och nödvändigt förvaringsutrymme för duschstolar ökar triv-
seln kring bassängen. Taket över bassängen bör vara tydligt och väl syn-
ligt, för att göra det lättare för eleverna att skapa sig en uppfattning om 
rummet. I taket och i bottnen av bassängen får det gärna finnas linjer som 
visar simriktningen. Längs bassängens sidor kan det finnas pålar med av-
ståndsmarkeringar. De underlättar bedömningen av simsträckan och kan 
också användas som stolpar för skyddsräcket. Runt bassängen skall finnas 
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Vattenbehandlingskar avsett för  
en person.

Terapibassäng för vattenbehandlingar.

två räcken, det ena i nivå med vattnet och det andra något 
under vattnet. Om bassängen är avsedd för dykning, kan det 
i den djupare delen finnas en förhöjd kant för hoppträning. 
Dessutom behövs det starträcken. Man har goda erfarenheter 
av bassänger där vattenytan ligger i golvnivå längs långsidor-
na. Bassängens ljuskällor får inte återspeglas från vattenytan 
eller blända dem som exempelvis simmar ryggsim.

Rehabilitering och bassängbehandlingar kan genomföras i 
mindre skala och billigare i behandlings- och rehabiliterings-
kar avsedda för en eller två personer. Karen kan i sin tur 
användas av alla elever. Syftet är att eleverna skall slappna 
av i kroppen och sinnet. Mångsidigt utrustade kar stimulerar 
dessutom olika sinnen och masserar kroppen. Karen är elek-
triskt höj- och sänkbara, vilket gör att de kan höjas upp i sin 
helhet. Det gynnar elever med rörelse- och funktionshinder. 
Till egenskaperna kan också höra massage- och bubbelfunk-
tion. Ytterligare funktioner som behandlingskaren kan för-
ses med är bland annat musik och vibration. Vid terapi och 
behandling justerar en vuxen karet och hjälper eleven från 
sidan av karet. Också i ett mindre kar kan en vuxen få plats 
tillsammans med ett litet barn. Påfyllningen av vatten i karet 
bör gå snabbt och karet bör vara lätt att rengöra, eftersom det 
måste rengöras varje gång det har använts. Det blir smidigare 
och lättare att använda karet om det hinner fyllas under den 
tid som eleven klär av sig eller kläs av. Vattnet i karet skall 
vara mycket varmt. Temperaturen kan rentav vara lika hög 
som kroppstemperaturen. När vattnet är så varmt, avger det 
mycket fukt, vilket bör beaktas vid planeringen av konstruk-
tionerna i lokalen. Lokalen skall ha effektiv ventilation eller 
ventilation som enkelt kan ökas vid fuktbelastning.
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Bastu-, tvätt- och omklädningsrum
En bastu som skall lämpa sig väl för personer med rörelse- och funktions-
hinder skall inte ha någon lave. På golvet placeras i så fall bänkar eller 
stolar i trä och dessutom reserveras fri golvyta för de elever som använder 
duschstol. Då har alla möjlighet att sätta sig utan att behöva klättra upp 
på laven och det behövs ingen hiss i bastun. Erfarenheterna av bastuspi-
sar av modellen alltid redo är goda. Luften blir behagligt fuktig och inte 
för het. När det gäller golvlösningar har man goda erfarenheter av s.k. 
infällda golv, där det under bastugolvet finns ett utrymme för ventilation, 
från vilket värmen stiger uppåt. Om bastun saknar lave, räcker det med en 
takhöjd på cirka 2 200 mm.

I bastun är det möjligt att installera en mekanism som kan användas för 
att kasta bad. Genom att trycka på en knapp eller dra i ett snöre får man 
vatten att droppa ner i bastuspisen längs ett perforerat rör som är placerat 
ovanför spisen. Kopparrör klarar bäst av hettan ovanför spisen. Brytaren 
kan vid behov också placeras utanför bastun vid dörrposten. Då kan de 
personer som ofta assisterar eleverna under dagens lopp, såsom fysiote-
rapeuter, hjälpa till med att kasta bad utan att själva behöva bada flera 
gånger under samma dag. I sådana fall är det bra att placera brytaren så 
högt att ingen kommer åt den i misstag eller för att retas.

I tvättrummen behöver det finnas stödstänger som gärna kan placeras 
längs passagen mellan dörren och duschen och mellan duschen och en 
eventuell bastu. Den upprättstående duschstången med fäste för hand-
dusch bör utformas så att den också kan fungera som stödstång. Den kan 
placeras på allt från cirka 800 mm från golvet ända till en höjd som passar 
en vuxen person. Under duschen kan man placera en duschstol av klaff-
modell.

Bastu med låg lave.
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Badsäng.

Duschstol med arm- och framstöd.

Duschstol justerbart i sid- och höjdled.

I omklädningsrummen bör man reservera golvyta för rullstolar eller rolla-
torer som används regelbundet och för hygienstolar som eleverna använ-
der när de duschar. Under bänkarna bör det finnas plats för rullstolsburna 
elevers fötter och stolarnas fotstöd. För elever med mycket grava rörelse-
hinder behövs ett skötbord som kan användas vid av- och påklädning. Då 
är det till stor hjälp om skötrummet ligger i närheten. På väggen i omkläd-
ningsrummet behöver det finnas en helkroppsspegel.
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Toaletter, skötrum och klädvård
Det finns rikligt med material som handlar om planeringen av tillgängliga 
toaletter. Därför kommer vi inte här att särskilt behandla detta. Det bästa 
alternativet med tanke på elevernas självständighet är att bygga en till-
gänglig toalett med plats för rullstolen bara på ena sidan av toalettstolen 
och en spegelbild av toaletten direkt intill. Också utrustningen kan utgå 
från behoven hos elever som går med hjälpmedel eller använder rullstol. 
Att beakta behoven hos båda användargrupperna i samma tillgängliga toa-
lett kräver hjälp med planeringen av sakkunniga i branschen.

Skötrummet förses med skötbord, lyftanordning med takskenor, dusch, 
väggfast duschstol i klaffmodell och ett anpassat handfat. Ett klädvårdsrum 
får gärna placeras i närheten av skötrummet. I små skolor kan man kombi-
nera skötrummet med en tillgänglig toalett, varvid ytan ökar i motsvarande 
mån.

Tillgänglig toalett med olika 
redskap och hjälpmedel.

Skötrum med toalettstol och 
handfat som är elektriskt 
justerbara.
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Elektriskt manövrerbar lyftanordning som fästs i takskena. Takskena för lyftanordning för förflyttning från ett 
rum till ett annat.

Hygienstolar. Ett handfatt och en spegel som man kan luta med spa-
ken. Tvålpumpar placerade på sådant sätt, att eleven 
som använder rullstol når dem. Under dem en skräpkorg 
dit extra droppar kan droppa.
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Vilorum
En grundskola bör ha ett övervakat vilorum för eleverna. Vilorummet lig-
ger vanligen intill de lokaler som används för hälsovård. För elever med 
särskilt behov av stöd kan skolresorna inklusive transporter bli långa, och 
då är det viktigt med vila varje dag. Likaså kan elevernas fysiska kondi-
tion kräva förflyttningar under dagens lopp, exempelvis från rullstol till 
liggande ställning. Möjligheten att kombinera terapirum och vilorum bör 
undersökas, varvid behandlingsbänken kan förses med nödvändiga säng-
kläder. Också en vilohörna i undervisningsrimmet kan vara en fungerande 
lösning exempelvis för elever inom förskole- och nybörjarundervisningen.

Vilohörna.

Säng för vila och mät-
sticka för längdmätning.
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Hälsovårdarens rum
En bra plats för hälsovårdaren är i närheten av vilorum, skötrum och reha-
biliteringsrum. Det skall vara enkelt att söka sig till hälsovårdaren. Också 
skolläkaren kan ha mottagning i samma lokal. I lokalen behöver finnas 
en arbetsstation samt en stol med armstöd och ett bord för de elever som 
kommer till mottagningen. Lokalen inreds med en 900 mm bred behand-
lingsbänk, kylskåp för förvaring av läkemedel och ett tillgängligt handfat 
för handtvätt. I mitten av rummet bör det finnas plats att röra sig och göra 
undersökningar. Invid väggen kan man planera in en plats för mätning 
och vägning. I rummet skall man kunna genomföra syntest, och för det 
behövs fem meter yta med obehindrad sikt. Takskenor ovanför den fria 
golvytan och behandlingsbänken gör att man kan lyfta eleverna med hjälp 
av en taklyft.

Om det i skolbyggnaden kommer att erbjudas kurators- och psykolog-
tjänster eller båda två, bör man vid planeringen beakta följande:

• lokalen har ett lugnt läge
• ljudisoleringen är tillräcklig
• eventuella fönster är försedda med persienner
• en visuellt rogivande miljö byggs upp med bl.a. dörrförsedda förva-

ringsmöbler och genomtänkt färgsättning
• i lokalen finns en höj- och sänkbar arbetsbänk som lämpar sig för rull-

stolsburna elever

Förvaring av hjälpmedel
Elever med rörelse- och funktionshinder kan ha flera olika slags personliga 
stolar och rörelsehjälpmedel på skolan, såsom en manuellt driven rullstol, 
eldriven rullstol, elmoped, duschstol, dvs. hygienstol, arbetsstol vid arbets-
bordet, rollator, lyftanordning och ståställning.

Det utrymme som krävs för förvaringen av dessa hjälpmedel skall faststäl-
las i projektplanen. I den egentliga arkitektplanen bestäms platsen för 
förvaringen. En lämplig plats för förvaringen av elmopeder eller manuellt 
drivna rullstolar är i vindfånget eller i dess närhet. Duschstolar används 
mest i skötrum eller i tillgängliga toaletter, och kan därför gärna förvaras 
där eller i anslutande utrymmen. Arbetsstolar, rollatorer och ståställningar 
används i undervisningsrummen, och därför behöver man planera in ett 
förvaringsutrymme i anslutning till dem. Arbetsstolar och rollatorer förva-
ras intill skolbänken och ståställningen en bit därifrån.

Förvaringsplatsen kan vara en breddning av korridoren eller inrättas i an-
slutning till undervisningsrummet. Om det i byggnaden finns takskenor 
med taklyft för förflyttningen av elever, behövs ingen mobil lyftanordning. 
Om det inte finns några takskenor, behövs det en mobil lyftanordning för 
förflyttningen från en stol till en annan. Förvaringen av denna bör beaktas 
i rumsplaneringen. Behovet av en lyftanordning är störst vid ingången, i 
undervisningsrummen och i toaletterna och skötrummet.
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Olika rullstolar och ståstativ.

Rullstol som kan vikas ihop för  
förvarning.

Elmoped. Rollator.
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Hygienstolar (duschstolar).

Ståstativ.

Gunga. Mobil lyftanordning.



46

Arbetsrum för lärare och assisterande personal
I undervisningsrummen bör lärarna ha tillgång till modern datateknisk och 
audiovisuell utrustning. Det behöver finnas tillräckligt med förvaringsut-
rymme, och en del av utrymmet måste vara låsbart.

Lärarna behöver dessutom ha möjlighet att arbeta vid dator och telefon i 
utrymmen där eleverna inte arbetar. För konfidentiella telefonsamtal bör 
det finnas ett ljudisolerat utrymme. I arbetsrummen bör det finnas låsbara 
förvaringsutrymmen för förvaring av konfidentiella handlingar dimensio-
nerade efter dokumentmapparna. I anslutning till de utrymmen som är 
reserverade för administration bör det finnas ett konferensrum för samar-
betet med föräldrar till barn i särskilt behov av stöd, med samarbetsgrup-
per och för det interna samarbetet i skolan.

I en tillgänglig skola ökar behovet av personal som assisterar eleverna och 
inom undervisningen. Det är fråga om exempelvis biträden i klass, person-
liga biträden eller vårdpersonal. I planeringen bör deras behov vägas in.

Sociala utrymmen och skyddskläder
För personalen bör reserveras utrymmen där de har möjlighet att tvätta sig 
och byta kläder. De behöver också kunna torka kläder där. Utrymmena 
bör placeras så att det åtminstone från gymnastiksalarna och salarna för 
undervisning i skapande arbete är möjligt att gå iväg och byta kläder utan 
att övervakningen av eleverna försämras. I de enskilda undervisningsrum-
men kan det också förekomma fysiska aktiviteter beroende på läroämne, 
undervisningsmetoder som läraren tillämpar samt rehabiliteringsform. Då 
kan kläderna behöva bytas. Inom undervisningen av elever med särskilt 
behov av stöd finns det ett större behov än vanligt av att skydda och byta 
kläder. Åtminstone i anslutning till salarna för undervisning i skapande ar-
bete är det nödvändigt att reservera plats för såväl lärarnas som elevernas 
skyddskläder, t.ex. skyddsrockar, tillräckligt långa förkläden och skydds-
handskar.

Skolans personal behöver ha pausrum och en plats där de kan inta sina 
måltider. Det rekommenderas att denna lokal placeras i närheten av un-
dervisningsrummen och att den är gemensam för hela skolans personal. 
Där bör finnas möjlighet att förvara och värma mat. I lokalen behöver fin-
nas en tillräckligt stor anslagstavla, men inga arbetsredskap.

Lokaler för administration och konferenser
Skolans lokaler för administration skall vara ett stöd för organisationen och 
lättillgängliga också för den som rör sig med hjälpmedel. I en enhetsskola 
måste administrationen samarbeta kring planeringen och genomförandet 
av undervisningen för alla elever och samarbetet gynnas av att utrymme-
na ligger nära varandra. I de administrativa lokalerna bör det också ingå 
ett konferensrum som lämpligen utrustas med modern informations- och 
kommunikationsteknik. Om de administrativa lokalerna ligger nära under-
visningsrummen, underlättas det dagliga samarbetet.
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Morgon- och eftermiddagsverksamhet
Genom placeringen av lokalerna för morgon- och eftermiddagsverksam-
het, förskoleundervisning och rehabilitering kan man uppnå synergieffek-
ter. Därför är det lämpligt att placera dem nära varandra eller samordna de 
olika funktionerna i samma lokal, i en s.k. multifunktionell lokal. Till ut-
rustningen i salarna för morgon- och eftermiddagsverksamhet hör sängar 
för vila och mysmöbler, såsom säckstolar, samt en lekhörna där det finns 
exempelvis mjuka byggklossar. I salen får det gärna finnas en plats där 
eleverna kan snickra, en dator, instrument och en ljudanläggning som man 
kan ansluta hörlurar till. Ett tillgängligt minikök i salen kan också använ-
das inom rehabiliteringen. Det är en fördel om bänkskivorna är höj- och 
sänkbara.

Sal för morgon- och eftermiddagsverksamhet.
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Inredning och utrustning

Fast inredning och utrustning
I byggnadsentreprenaden ingår vanligen fast inredning och utrustning som 
installeras permanent till exempel med skruvar och bultar. Vid varje ny-
byggnads- och ombyggnadsprojekt är det viktigt att kontrollera om de 
maskiner som används inom undervisningen i konst- och färdighetsäm-
nen hör till fasta eller lösa inventarier. Sådana är exempelvis diskmaskin, 
tvättmaskin, torktumlare, torkskåp, brännugn för keramik och maskiner 
för tekniska arbeten. Till fasta inventarier hör dessutom de takskenor som 
är nödvändiga för elever med grava rörelsehinder. De kärl som eleverna 
behöver för att sköta sin hygien kan tvättas i en s.k. autoklav, som är en 
fast maskin av tvättmaskinstyp. Maskinen kan visa sig nödvändig om det 
finns många elever som använder bäcken.

Klockor behövs åtminstone i de lokaler som används av eleverna: under-
visningsrum, korridorer, matsalar, gymnastiksalar, salar för morgon- och 
eftermiddagsverksamhet, terapirum, vilorum, rastgårdar och angörings-
platser. Urtavlan skall ha en diameter på minst cirka 500 mm och tydliga 
siffror. Visarna skall tydligt avteckna sig mot bakgrunden.

Om man planerar att installera ett UVS-ssytem (Upptaget-Vänta-Stig in), 
d.v.s. så kallade trafikljus, i administrations- eller kontorslokalerna, måste 
knapparna placeras på en höjd av 800 mm, så att alla elever når upp till 
dem.

Lös inredning och utrustning
Lös inredning och utrustning är löstagbar, flyttbar och kan vid behov tas 
med. Lös inredning skall brukaren skaffa själv. Redan i samband med 
planeringen skall brukaren utarbeta ett program för anskaffning av lös 
inredning och utrustning inklusive kostnadskalkyler. Tidpunkten för detta 
är också beroende av huvudmannens tidtabell för budgetarbetet samt möj-
ligheterna till statlig finansiering av byggnadsprojektet. Samtidigt skall man 
också göra en inventering av befintliga lösa inventarier och bedöma deras 
användbarhet.

5
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Kraven på den fysiska miljön med 
tanke på elever med nedsatt hörsel
Lärare Sari Tulonen, yrkesinstitutet Bovallius i Åbo (tidigare AURA-instituutti)

Allmänt
Tidig diagnos av eventuella hörselskador, habilitering av språket och hör-
seln redan i tidig barndom och utveckling av olika tekniska hjälpmedel 
gör det möjligt för elever med nedsatt hörsel och bedriva studier integre-
rade med hörande barn. I skolan bör studierna stödjas av en motiverad, 
initierad och utbildad personal, av en god ljudmiljö i skolbyggnaden och 
genom samverkan mellan olika samarbetsparter.

Nedsatt hörsel
En person anses ha nedsatt hörsel om han eller hon har en partiell hör-
selskada och kan höra tal och kommunicera med tal och sin egen hörsel 
med hjälp av en hörapparat och läppavläsning. Gränsen för normal hörsel 
är 10–20 decibel. Om förmågan att höra tal har sjunkit till cirka 30 decibel, 
närmar personen sig gränsen för social hörselförmåga. Personen får då 
exempelvis problem med att följa och delta i diskussioner. När hörselnivån 
ligger på 60–65 decibel, kan personen höra och förstå tal på omkring en 
meters avstånd. Detta kallas gränsen för förmågan att höra tal.

Hjälpmedel
Hörapparaten är ett viktigt personligt hjälpmedel för personer med ned-
satt hörsel. Den hjälper personen att utnyttja sin återstående hörsel, men 
den gör inte att användaren hör normalt. Hörapparaten förstärker tal, men 
också andra ljud i omgivningen, vilket ställer särskilda krav på hörselför-
hållandena i miljön. En person med nedsatt hörsel kan ha ett implantat i 
innerörat som stimulerar hörselnerven via innerörat och på så sätt åstad-
kommer ljudupplevelser. Implantatet omvandlar ljudet till en elektrisk sig-
nal som går direkt till hörselnerven. En vanlig hörapparat däremot förstär-
ker ljud som leds in i hörselgången.

Personer med nedsatt hörsel kan använda hörselhjälpmedel av olika slag. 
Vissa hjälpmedel följer med personen och behöver inte installeras särskilt. 
Sådana är apparater med frekvensmodulation (FM) och hörselslingor (in-
duktionsslingor). FM-apparaten fungerar med batterier eller en laddnings-
bar ackumulator. Läraren bär en sändarmikrofon och eleven en mottagare 
runt halsen. Eleven kan lyssna antingen via hörlurarna till mottagaren eller 
använda en hörapparat som extra förstärkare. FM-apparaten leder rösten i 
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sändarmikrofonen direkt in i hörapparaten, varvid buller och ekon i om-
givningen blir mindre störande.

Ibland kan hörselslinga vara ett bättre alternativ än en FM-apparat. I en 
hörselslinga finns flera mikrofoner och mottagaren tar emot signaler från 
ett större område än en FM-apparat. För studier finns det apparater med 
infraröd ljudöverföring. De förmedlar tal via en hörapparat i T-läge eller 
via hörlurar. Om det finns elever som använder hörselhjälpmedel, såsom 
FM-apparater, behöver lärarna få handledning i hur de används.

Organisering av undervisningen
Till exempel ekande undervisningsrum och stora undervisningsgrupper 
gör det svårare för elever med nedsatt hörsel och cochleaimplantat att 
uppfatta tal och ljud. Bakgrundsbuller i undervisningsrummen är till exem-
pel brus från ventilationsanläggning eller lysrör. Också det ljud som härrör 
från andra elever och omgivningen medför problem för personer med 
nedsatt hörsel. För elever med nedsatt hörsel kan man underlätta studierna 
genom att välja ett undervisningsrum som är så tyst och ekofri som möjligt 
och fästa avseende vid undervisningsmetoderna och storleken på under-
visningsgruppen. Lokalen ekar mindre om man sätter upp akustikplattor.

Stor vikt bör fästas vid belysningen i undervisningsrummet. Där behöver 
finnas en tillräcklig allmän belysning och tavelbelysning. Det ljus som 
kommer in i undervisningsrummet bör riktas mot lärarens ansikte. Eleven 
kan gärna sitta med ryggen vänd mot ett fönster, varvid ljuset kommer in 
bakom eleven och faller på lärarens ansikte. Det blir då lättare att läsa på 
läppar. Eleven kan också vid behov vända sig om för att avläsa de andra 
elevernas läppar. Elever med nedsatt hörsel på ena örat bör sitta så att 
det bättre örat är vänt mot undervisningsgruppen. Man bör också beakta 
belysningsriktningen och olika reflekterande ytor. Klart ljus bakom talaren 
bör undvikas.

Läraren
Läraren skall komma ihåg att tala tydligt och alltid vänd mot eleverna. 
Läraren skall undvika att stå framför ett fönster, med ryggen mot eleverna 
eller alltför långt borta från eleverna. Taltempot skall vara lugnt, men inte 
överdrivet, och läpparna skall synas. Till exempel skägg eller en hand 
framför munnen gör det svårare att avläsa läpparna. Läraren skall också 
tala tillräckligt högt, men bör dock tänka på att rop gör att det skräller i 
hörapparaten.

Läraren skall kontrollera att elever med nedsatt hörsel har hört och förstått 
också den information som förmedlats i en bullrig miljö, till exempel på 
utfärder och studiebesök. På sådana platser borde eleven få eventuella 
instruktioner på förhand eller av någon som står bredvid eleven, eftersom 
ljud försvagas utomhus och i stora lokaler. Läraren bör särskilt inrikta sig 
på att skapa arbetsro och förebygga bakgrundsbuller, eftersom det är svå-
rare att höra om det förekommer distraherande buller.
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För elever med nedsatt hörsel kan man stödja inlärningen genom att under 
lektionerna använda visualisering och åskådliggöra inlärningsmaterialet så 
mycket som möjligt. Innan en lektion inleds kan läraren beskriva ramen 
för lektionen och efter lektionen ge eleven anteckningar så att denne inte 
behöver anteckna samtidigt som läraren pratar, eftersom eleven då inte 
kan läsa på lärarens läppar. Om det inte är möjligt att ge eleven anteck-
ningar efter lektionen, bör eleven få tillräckligt med tid för att anteckna.

Också övriga elever bör uppmanas att tala lugnt och med tydliga munrö-
relser. Om man använder en FM-apparat måste sändaren gå från elev till 
elev till exempel vid förhör av läxor. Om det känns besvärligt att låta sän-
daren gå runt, kan läraren upprepa elevernas svar och frågor.

I undervisningsrummet kan elever med nedsatt hörsel stödjas också på 
annat sätt. I undervisningsgruppen får det gärna finnas biträden eller stö-
delever som förtydligar givna instruktioner för elever med nedsatt hörsel. 
Språklärare bör låta elever med nedsatt hörsel få låna undervisningsband 
med sig hem. Elevernas återstående hörsel bör skyddas. Exempelvis inom 
undervisningen i tekniskt arbete är det viktigt att eleven använder hörsel-
skydd. Om eleven använder tolk, skall för denne reserveras plats framme 
i undervisningsrummet.

Till slut
I en undervisningsgrupp med elever med nedsatt hörsel kan undervisning-
en bli mycket trevligare för alla. De övriga eleverna kan studera lugnt och 
tyst, eftersom elever med nedsatt hörsel kräver det. Förhoppningsvis gör 
läraren sitt sätt att undervisa mer visuellt, vilket kan stödja också de övriga 
elevernas inlärning. Det är trevligare för alla att studera i mindre grupper 
i en miljö utan bakgrundsbuller.
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7
Synen och en fungerande miljö
Undervisningsrådet Jouni Onnela

Allmänt
Var och en av oss har egna erfarenheter av hur miljöfaktorer påverkar vår 
rörlighet och våra funktioner. Så gott som alla råkar någon gång ”trampa 
tomt”, snubbla, bländas eller exempelvis gå mot glas eller en spegel. Det 
är således inte underligt att i synnerhet de som har nedsatt syn på grund av 
bl.a. en synskada eller sjukdom råkar ut för detta. Genom planering som 
tar hänsyn till alla användare kan man skapa en fungerande och trivsam 
miljö för alla – ofta utan några merkostnader.

En ärlig bild av omgivningen är viktig
Med tanke på människors förutsättningar att skapa sig en bild av sin miljö 
och förmåga att kontrollera sina rörelser är det av största vikt att man till-
lämpar principen om Design for All vid planeringen av nya lokaler. På 
detta stadium är kostnadseffekterna vanligen obetydliga jämfört med vad 
det kostar att göra korrigeringar i efterhand. Också när man förnyar gamla 
byggnader, utemiljöer eller inredningar kan miljön förbättras med tanke 
på personer som har nedsatt syn eller är blinda. Även i övrigt bör hänsyn 
tas till den huvudsakliga användargruppen. Barn behöver ju bl.a. en något 
annorlunda dimensionering än vuxna.

Människor uppfattar sin miljö i huvudsak genom den samlade bild som 
skapas av färger, ljus och konstraster. Denna bild bör vara så ”ärlig” som 
möjligt, dvs. miljön bör se ut så som den verkligen gör. Genom att undvika 
reflekterande belysning, kontraster, speglar och genomskinliga glasytor, 
kan man göra det lättare för personer med nedsatt syn att skapa sig en 
bild av sin omgivning och olika lokaler. För blinda personer kan man 
underlätta orienteringen och rörligheten såväl ute som inne bl.a. genom 
tydliga strukturer och genom att använda ytmaterial och inreda lokaler på 
ett logiskt sätt.

Faktorer i en fungerande miljö
Tolkningen av miljön och de problem som detta medför är synnerligen 
komplicerat och mycket individuellt. Därför är det inte möjligt att skapa en 
optimalt bra miljö, men de grövsta felen kan undvikas genom bra plane-
ring och genomförande. I syfte att ge impulser och idéer kommer vi nedan 
att kortfattat ta upp faktorer som på ett avgörande sätt påverkar bilden av 
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miljön och på så sätt rörligheten och aktiviteten. Sådana faktorer är bl.a.:
• strukturer och ytmaterial
• belysning, färger och kontraster
• akustiska förhållanden och ljudkällor
• inredning och dofter.

Strukturer och ytmaterial har stor inverkan
Vid nybyggnation, vid ombyggnader och redan i samband med planering-
en är det möjligt att beakta också blinda personer och personer med grav 
synnedsättning. Tydliga planritningar, placeringen av lokaler och passager 
samt användningen av olika strukturer och ytmaterial underlättar tolkning-
en av den miljö personerna rör sig i och hjälper dem att orientera sig i den.

I korridorer och entréhallar bör man uppmärksamma dörrar, fönster, trap-
por och passager. Dörrar kan med fördel öppnas från korridorerna in mot 
rummen, varvid krockar med öppna dörrar kan undvikas. Det är natur-
ligtvis rummets storlek som avgör om det är möjligt att öppna dörren inåt. 
Dörrar som öppnas ut mot korridorerna kan förses med dörrstängare så att 
dörren alltid stängs automatiskt.

Färger och konstraster – element i en bra miljö
Med tanke på tolkningen av miljön är kontrasterna, dvs. hur olika föremål 
avskiljer sig från varandra, mycket viktiga. Kontraster uppstår i samspelet 
mellan färger och belysning. I synnerhet i offentliga byggnader favoriseras 
ofta mycket ljusa miljöer utan kontraster, vilket kan orsaka stora problem 
för personer med synnedsättning. Genom smakfull användning av fär-
ger och färgkonstraster och god planering av belysningen kan man dock 
skapa en trevlig miljö som samtidigt lyfter fram olika objekt på ett bra sätt.

För att personer med synnedsättning med hjälp av sina synrester (återstå-
ende syn) skall kunna skapa sig en bild av lokalerna, är det viktigt att golv 
och väggar skiljer sig från varandra. Det kan göras genom att man lägger 
mörka golvlister längs nedre delen av väggen, om såväl väggar som golv 
är ljusa. Man kan skapa kontraster också genom att välja olika färger för 
golv och väggar. Dörren skiljer sig från väggen, om man använder mörka 
dörrlister eller om dörren partiellt eller i sin helhet målas med en färg som 
tydligt kontrasterar mot väggen. Dörrarnas dragsida och dörrhandtagen 
bör kunna urskiljas så att man ser åt vilket håll dörrarna öppnas.

Synlig miljö med hjälp av belysning
När belysningen planeras bör man uppmärksamma såväl allmän som rik-
tad belysning. Upplevelsen av synförhållandena och trivseln i miljön är re-
sultat av samspelet mellan belysning, färger och kontraster. Vid installation 
av belysning är provinstallation att rekommendera innan man bestämmer 
sig för de slutliga lösningarna. När det gäller belysningen är tillräcklig be-
lysning, dess inriktning, skillnader i styrka och kvalitet (nyanser) faktorer 
som påverkar seendet.
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Minska bländningen

Fönster som är placerade alldeles i slutet av korridorer orsakar ofta bländ-
ning. Fönster som släpper in naturligt ljus kan med fördel placeras exem-
pelvis på bägge sidor om burspråk i slutet av korridorer, bakom ett hörn i 
en korridor eller i tak. Fönster som vetter mot norr och en mörk granskog 
medför inte alls lika stora problem som fönster som ligger mot söder och 
solsidan. Bländning från fönster kan vid behov undvikas med persienner 
eller gardiner.

Bländning kan minimeras genom att man placerar och riktar armaturen 
så att starkt ljus inte faller direkt mot ögonen. I ljusrörsarmaturer kan man 
använda ett galler som skydd. Med hjälp av ljus som i viss mån reflekteras 
indirekt via väggar eller tak kan man ofta underlätta seendet och jämna ut 
skillnaderna i belysningsstyrka i rummen. Med lampor som ger ljus såväl 
uppåt som neråt kan man i många fall också skapa trivsel. En alltför stark 
indirekt belysning som reflekteras via taket kan dock eliminera skuggor 
och på så sätt försvåra seendet.

Störande ljusreflexer kan undvikas genom medveten användning av starkt 
belysta ljusa och glänsande ytor (väggar, golv). Problemet kan mildras 
med hjälp av brutna färger, matta ytor, riktad belysning och bl.a. golvvax 
utan glans. Reflexer i datorskärmar kan minskas genom val av placering av 
arbetsplatsen, indirekt belysning och persienner och gardiner för fönstren.

Vid planeringen av utemiljön gäller i stort sett samma grundläggande reg-
ler som för lokalerna inomhus. Med hjälp av lågt placerad gårdsbelysning 
och bländningsfri allmän belysning kan man skapa en stilfull miljö som 
samtidigt är lätt att uppfatta. God belysning i de centrala delarna, såsom i 
korsningarna mellan gångleder och framför dörrar, gör det lättare att orien-
tera sig och röra sig där.

Ljus som kommer underifrån från armaturer som är infällda i marken eller 
i golvet bländar oftast eller är på annat sätt vilseledande och gör att perso-
ner som ser dåligt rör sig osäkert. Också frågan om eventuell användning 
och installering av starka strålkastare bör övervägas noga. När det gäller 
utomhusbelysning kan ljuskällorna vara synliga, men de får inte blända, 
vilket beklagligtvis ofta är fallet. Då försvåras det som är huvudsaken, dvs. 
att skapa sig en uppfattning om miljön.

Minska risken för krockar och fall med konstruktioner och  
kontraster

Pelare, räcken, möbler och andra liknande objekt bör kontrastera mot bak-
grunden (mörk/ljus). Risken för krockar kan minimeras genom noggrann 
placering av pelare och andra konstruktioner.

Trappor ska placeras säkert så att risken för fall minskas. Trappor som 
fortsätter neråt direkt från gångleden kan vara farliga. Genom att placera 
trappan vid sidan av gångleden eller i rät vinkel mot den kan man mini-
mera risken. Uppe i trappan framför det första trappsteget liksom nere på 
avsatsen efter det sista trappsteget är det bra att anlägga en zon i en av-
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vikande färg som varnar personer med nedsatt syn för trappan. Om man 
använder plattor med skrovlig yta, kan den avvikande zonen varna också 
den som är blind för trappan. Framkanten av varje trappsteg bör förses 
med ett markeringsband i avvikande färg. För detta lämpar sig halkskydds-
band vars färg avviker från trappans färg. Ledstänger på bägge sidor av 
trappan ger stöd. De kan också förses med belysning.

Skapa goda gångleder
Variationer i gångledernas ytmaterial tillsammans med användningen av 
kontrastfärger är vägledande för dem som rör sig såväl ute som inne. 
Ytmaterial med avvikande profil varnar för risker eller för att gångleden 
ändrar riktning. På golvet kan man också lägga en foglist eller ett halk-
skyddsband som känns något upphöjd under foten eller den käpp som 
används av blinda. Detsamma kan åstadkommas på ett mer bestående och 
snyggt sätt genom att man byter ut en rad med plattor längs gångleden 
mot plattor med en grövre yta. Behovet av vägledande markeringar är 
särskilt stort på längre gångleder där man inte kan få hjälp av andra linjer 
längs sidorna, såsom en vägg.

Utomhus kan man också använda olika platt- och stenmaterial med avvi-
kande yta, grus eller sand och gräsmattor. Korsningarna mellan gångleder 
kan göras säkrare med hjälp av varnande övergångar från ett material till 
ett annat. Bland annat skolgårdar och andra stora och belagda allmänna 
gårdsområden orsakar ofta problem för dem som skall orientera sig där. 
Genom omsorgsfull planering kan man dock placera ut linjer som är för-
nimbara till exempel under foten eller av en blind med vit käpp och som 
leder exempelvis fram till dörren.

Gör belysningen mångsidig
Det finns utmärkta möjligheter att reglera belysningen, vilket i sin gör att 
man kan ta hänsyn till individuella behov av ljus. Olika möjligheter erbju-
der steglösa reglage som reglerar belysningen, grupper av belysning som 
regleras med särskilda brytare och armaturer med dragströmbrytare och 
möjlighet att reglera över- och underbelysning i varje armatur för sig.

Vägledande belysning kan man få genom att installera bländningsfria lam-
por och rader av lampor längs med gångleden. En ljuslinje i taket, på 
väggen i trappuppgången eller i ledstången är vägledande. Fast belysning 
på en central plats eller ett belyst föremål, kanske ett konstverk, kan vara 
en vägledande fyr. Många personer, också sådana som är i det närmaste 
blinda, kan med sina sinnen förnimma ljus och således orientera med 
hjälp av olika ljuskällor.

Behovet av riktad belysning är mycket individuellt och utesluter vanligen 
inte behovet av allmän belysning. I ett rum med allmän belysning behöver 
ögat inte ständigt anpassa sig till olika ljusförhållanden. Spotlights som 
personer med nedsatt syn använder i sitt arbete placeras ofta mycket nära 
användaren och lampan får därför inte bli het. Speciallampor, som också 
kan vara försedda med förstoringsglas, kan fås för många olika syften.
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Ljudkällor, akustiska förhållande och dofter till 
stöd för orienteringen

Olika ljudkällor och förändringar i de akustiska förhållandena gör det 
lättare att orientera sig för blinda personer och personer med grav syn-
nedsättning. En anordning som installerats i detta syfte och som avger 
klickande eller pipande ljud kan fungera som en vägledande ljudfyr. Det 
ljud som anordningen avger kan också vara mer behagligt, till exempel 
fågelsång eller porlande vatten från en springbrunn. Det vägledande ljudet 
kan härröra från en naturlig källa, till exempel från en porlande bäck. På 
gatan kan det också vara rockmusik som hörs från en musikaffär. Det finns 
oändligt med ljudkällor som kan planeras in på lämpliga platser.

Den som är van att utnyttja sin hörsel kan lära sig att dra nytta av föränd-
ringar i akustiska förhållanden under vägen. Det finns mycket skickliga 
blinda som kan höra det eko som en smal pelare eller trädstam längs 
gångleden avger när personen knäpper med fingrarna. Det är möjligt att 
öva upp sin förmåga att utnyttja hörseln för att skapa sig en bild av olika 
rum och objekt och för att upptäcka hinder längs vägen, och förmågan 
kan utvecklas. Vid planeringen av miljöer och lokaler bör man beakta 
möjligheten att använda hörseln som en vägledande faktor.

För personer med hörapparat är det viktigt att undvika störande ljud. Buller 
som fortplantas som stomljud kan minimeras genom att man monterar in 
fogar i stomkonstruktionen som förhindrar fortplantningen. Med hjälp av 
lämpliga ytmaterial och flytande golv kan man minska störande klapper, 
ekon och annat buller som ligger utanför talfrekvensområdet. Ekande ljud 
kan minimeras bl.a. med akustikplattor.

På samma sätt som de akustiska förhållandena kan också lukter och dofter 
variera på olika ställen. När man rör sig kan man utnyttja dem, om det bris-
ter i orienteringsförmågan. Dofter kan användas medvetet i planeringen av 
lokaler och gårdsplaner.

Möbler och inredning
När man inreder skolor bör man i första hand utgå från att inredningen så 
väl som möjligt skall lämpa sig för elever med synnedsättning. Exempelvis 
skåpens dörrindelning bör framgå i form av kontraster, likaså dörrhand-
tagen. Dörrindelningen kan framhävas bl.a. med kantlister i olika färger 
på dörrarna. Genom att i inredningen använda färger som ger upphov till 
kontraster (väggar, tak, golv, möbler, mattor och annat) samt lämplig be-
lysning kan man skapa en bra miljö.

Genom möblernas placering och med mattor kan man skapa klara och 
tydliga ledstråk inomhus. Placeringen av takarmatur och annat liknande 
och höjden på dem bör uppmärksammas. I en bekant miljö använder de 
flesta blinda personer inte vit käpp, och behöver inte heller använda den. 
Genom väl planerad inredning och rätt placering av möblerna kan man 
minska risken för sammanstötningar och det blir enkelt och lätt att röra sig 
i lokalerna. I en bra skolmiljö som är så tillgänglig som möjligt är det lätt-
tare att skapa individuella lösningar för undervisningssituationerna enligt 
enskilda elevers behov.
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8
Elplanering

I en tillgänglig skolbyggnad bör den som sköter elplaneringen känna till 
de särskilda krav som ställs på utrustningen. När elen planeras bestäms 
placeringen av uttagen för dataanslutningar och kommunikationsteknik i 
lokalerna. Som regel ansluts uttagen på väggen till de kabelkanaler som 
går i höjd med bänkskivorna. I undervisningsrummen skall uttagen place-
ras tillräckligt tätt, så att det senare finns möjlighet variera användningen 
av elevernas arbetsbänkar. I rum där eleverna arbetar aktivt kan avståndet 
vara högst 4 meter. I undervisningsrummen bör det dessutom finnas till-
gång till el i mitten av lokalen för att möjliggöra användningen av bärbara 
datorer, extra belysning för elever med nedsatt syn och andra eldrivna 
hjälpmedel.

Med tanke på elever med rörelse- och funktionshinder elplaneringen bör 
man i elplaneringen beakta mottagningsberedskapen för olika anordning-
ar för omgivningskontroll. För att kunna tillgodose dessa behov bör man 
förutse de platser där det är möjligt att placera en eldriven motor. I elpla-
nen fastställs exempelvis de dörrar och fönster ovanför vilka det kommer 
att installeras eluttag.

Om det i anslutning till skolan finns ett elevinternat, behövs ett anrops-
system avsett för biträden till elever med rörelse- och funktionshinder. Det 
skall vara möjligt att larma från alla våtrum, tillgängliga toaletter och bo-
ningsrum. Larmet kan manövreras till exempel trådlöst med en knappsats. 
Knappsatsen kan placeras exempelvis på stödstången till toalettstolen eller 
bredvid sängen i boningsrummet. Dessutom finns det exempelvis knapp-
satser som placeras på golvet med tanke på fallolyckor samt dragkontakter 
som hänger fritt från taket. De sistnämnda är svårare att använda för elever 
som inte kan lyfta armarna eller för elever i rullstol. Larmet går vanligen till 
ett rum där exempelvis nattskötaren vakar. Bättre är ändå sådana system 
där assistenten har med sig en mottagare eller telefon dit larmet går.
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1  Inledning
Tervaväylän koulu (www.tervavayla.fi) inledde sin verksamhet den 1 ja-
nuari 2007 i Uleåborg och är en specialskola och ett utvecklings- och ser-
vicecentrum (Valteri-skolan) med staten som huvudman. Skolan bildades 
genom en samgång mellan två statliga allmänbildande läroanstalter. Därför 
bedriver skolan verksamhet vid två enheter: enheterna Lohipato och 
Merikartano. Arbetet med barn och unga med särskilt behov av stöd har 
vid båda enheterna pågått i mer än ett århundrade. Enheten Lohipato har 
inriktat sig på undervisning, rehabilitering, behandling och vård av barn 
och unga med rörelsehinder och neurologiska sjukdomar. Merikartano-
enheten har inriktat sig på undervisning, rehabilitering, behandling och 
vård av elever med hörselnedsättning och läs- och skrivsvårigheter samt 
mångfalden av barn med autism. Till skolans uppgifter hör också att stödja 
barn med särskilt behov av stöd i deras närskolor samt bedriva utvecklings-
arbete på området. Verksamhetsområdet omfattar i första hand Uleåborgs, 
Lapplands och Västra Finlands län. Nybyggnaden vid Lohipato-enheten 
vid Myllytullinkatu som beskrivs i exemplet kommer att tas i bruk under 
höstterminen 2009 och ersätta Lohipatos gamla fastigheter på Koskitie.

Beskrivningen av detta exempelfall bygger på erfarenheterna av nybygg-
nadsprojektet vid Lohipato-enheten vid Tervaväylän koulu. Syftet är att 
hjälpa både brukare och planerare vid planeringen av lokaler för personer 
med grava rörelsehinder. I exemplet behandlas nybyggnation ur brukarens 
synvinkel och tar upp såväl projekthantering som planering. Där ingår 
projektplan, detaljplaneändringar och olika faser i själva planeringsarbetet.

Ett nybyggnadsprojekt är en krävande process. I den deltar många aktörer 
som skall samarbeta bra under ett långt projekt. De olika parterna måste 
också avsätta tillräckligt med tid för projektet. Under processens gång blir 
aktörerna ofta tvungna att kompromissa mellan olika mål och göra prio-
riteringar. Dessutom ställer planeringen av lokaler för barn med särskilt 
behov av stöd redan i sig stora krav.

Inom nybyggnadsprojektet gick man in för att på ett kostnadsmedvetet 
sätt skapa bra lokaler för undervisning inom grundläggande utbildning 
med förskolundervisning och påbyggnadsundervisning , rehabilitering, 
undersökningar och boendeservice för elever med flerfunktionshinder. I 
nybyggnaden finns också utrymmen för kontor, konferenser och kök.

Tanken på en nybyggnad vid Lohipato väcktes för första gången i mil-
lennieskiftet. Projektfinansieringen blev klar hösten 2006. Planeringsfasen 
inföll under högkonjunkturens topp mellan 2006 och 2007. Inom projektet 
fanns ett stigande kostnadstryck som påverkade planeringen. Under bygg-
fasen 2008–2009 vände konjunkturen nedåt.

NYBYGGNADSPROJEKT VID LOHIPATO-
ENHETEN VID TERVAVÄYLÄN KOULU
Projektchef Ossi Helander
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Byggherre är Senatsfastigheter. Kartläggningen av lokalbehovet gjordes av 
Haahtela-Kehitys Oy och projektplanen utarbetades av arkitektbyrån Raila 
ja Tapio Rönkönharju Oy. För den egentliga planeringen svarade Linja-
arkkitehdit Oy och för huvudentreprenaden Peab Seacon Oy.

2  Nybyggnadsprojektet – utgångspunkter och   
  organisation

I nybyggnadsprojektet vid Lohipato-enheten vid Tervaväylän koulu ut-
gick man pedagogiskt och rehabiliteringsmässigt från en konduktiv un-
dervisningsmetod som i skolan hade utökats med begreppet rehabili-
tering i vardagen. Vid Lohipato tillämpas bl.a. Montessoripedagogik, 
Sherbornemetodik samt olika former av sensorisk integration. Till de funk-
tionella lösningarna hör undervisning i team i lokaler för parundervisning, 
utrymmen för medicinsk rehabilitering, dvs. terapirum, i nära anslutning 
till undervisningsrummen, koncentrerad placering av salarna för undervis-
ning i konst- och färdighetsämnen och byggande av en multifunktionell 
sal för färdighetsämnen och estetiska ämnen. Lokalerna är flexibla och 
medger variation. Konferensrummen har flyttbara väggar. Så gott som alla 
lösa inventarier förses med hjul så att de kan flyttas. Tanken med perso-
nalens pausrum var att de skall kunna användas av hela personalen. I 
byggnaden som består av fyra våningar placeras ett pausrum på varannan 
våning, dvs. invid matsalen på första våningen och vid undervisningsrum-
men på tredje våningen. I pausrummen finns inga arbetsredskap inplane-
rade och å andra sidan inte heller några vilorum i anslutning till arbetsrum-
men. I Tervaväylän koulu kommer maten till de båda enheterna att lagas i 
den nya byggnaden. Också ett centrum för den handledning som behövs 
i servicecentralens arbete har koncentrerats till nybygget.

2.1  Planeringsfaser
Nybyggnadsprojektet bestod av en projektplan och den egentliga plane-
ringen. Projektplanerare valdes i början av projektet efter ett konkurrens-
förfarande, och själva huvudplaneraren genom konkurrensutsättning efter 
att projektplanen var klar. För projektplanen och den egentliga plane-
ringen valdes olika arkitektbyråer.

Den egentliga arkitektplaneringen fördelade sig på olika faser enligt föl-
jande: planeringsfas, förslagsfas (L1), skissfas (L2), bygglovsfas, genomför-
andefas (T), beräkning av entreprenaden, uppgifter under byggnadsfasen, 
planering av skyltar och lösa inventarier samt ibruktagande.

2.2  Aktörer inom projektet
Aktörerna inom projektet definieras på följande sätt:

Byggherre
Inom nybyggnadsprojektet är den blivande fastighetens ägare byggherre. 
Denne kommer att vara huvudman för fastigheten på lång sikt. Byggherren 
kan ställa mål för objektet, såsom en kostnadsmedveten planering, ett slutre-
sultat av hög kvalitet, hög nyttjandegrad av lokalerna, variationsmöjligheter, 
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principen om lång livscykel och hållbar utveckling, beaktande av energikon-
sumtionen samt bra läge. Byggherre för Lohipato-enheten vid Tervaväylän 
koulu var Senatsfastigheter. Byggherren kallas också beställare.

Byggkonsult
Byggherren kan själv anställa en s.k. byggkonsult som i praktiken sköter 
ledningen av projektet. Konsultföretagen är privata företag som konkur-
rerar enligt marknadspriser. Byggkonsult för Lohipato-enheten var Pöyry 
CM Oy.

Planerare
Byggherren konkurrensutsatte planerarna och valde planerare för projek-
tet. Huvudplanerare var arkitekten. Övriga planerare ansvarar för kon-
struktions-, VVS- och elplaneringen. Inom projektet anlitades dessutom 
planerare för byggnadsautomation, gårdsplan, trafik, AV-utrustning och 
lösa inventarier.

Brukare
Med brukare avses de aktörer som kommer att arbeta i den nya byggna-
den när den är klar. I skolor är det fråga om elever, personal och personer 
i det omgivande samhället som använder skolans lokaler. Brukaren kan 
stå i hyresförhållande till byggherren. I nybyggnadsprojekt inom skolsek-
torn företräds brukaren av en administrativ tjänsteman eller rektorn. För 
nybyggnadsprojektet vid Lohipato-enheten vid Tervaväylän koulu kunde 
man dessutom anställa en projektchef till vars uppgifter det hörde att delta 
i den praktiska planeringen av projektet och hålla rektorn informerad. 
Projektchef var en speciallärare som länge arbetat vid skolan. Det är viktigt 
att de som företräder brukaren kan anslå tillräckligt med tid för projektet, 
och i fråga om lokaler som är avsedda för specialgrupper har kunskaper 
om och erfarenhet av hur lokalerna används och vad som utmärker dem. 
Under arbetet med projektplaneringen organiserade sig brukarna i en sek-
torsövergripande arbetsgrupp med deltagare från undervisning, rehabili-
tering, vård, behandling och fastighetsskötsel. Under själva planeringen 
arbetade kontaktpersonerna på olika områden inom projektet.

Styrgrupp
Projektets styrgrupp bestod av följande aktörer: företrädare för byggher-
ren, byggkonsulten, huvudplaneraren och brukaren. Styrgruppen sam-
manträdde i medeltal varannan månad. Sammankallare var byggkonsulten.

Planläggningsarbete
Projektet krävde samarbete med den tekniska centralen och ansvariga 
för detaljplaneringen i Uleåborgs stad. På grund av projektets miljökon-
sekvenser krävdes ändringar i den befintliga detaljplanen. I samband med 
det inrättades en styrgrupp för detaljplaneändringen vars arbete sträckte 
sig över hela den tid som projektplanen framskred. Arbetet pågick i över 
ett år innan den egentliga planeringen kunde inledas. Styrgruppen be-
stod av företrädare för följande verksamhetsområden i Uleåborgs stad: 
detaljplanering, markegendom och mätningar, gatu- och grönområden, lo-
kalservice, byggnadstillsyn, vattenverket, energiverket samt skolverket. I 
arbetsgruppen ingick också företrädare för byggherren och brukaren. Vid 
behov kunde också företrädare för grannarna delta.
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3  Projektplan

3.1  Rumsprogram
Byggherren valde som projektplanerare en arkitektbyrå som var väl insatt 
i skolans verksamhet och en konsultbyrå med uppgift att göra en sär-
skild kartläggning av lokalbehovet. Kartläggningen av lokalbehovet kall-
las också rumsprogram. Vid kartläggningen räknar man ut och bedömer 
behovet av yta i kvadratmeter. För att fastställa arealbehovet räknade man 
ut hur många timmar de olika lokalerna används per vecka och fick på 
så sätt fram nyttjandegraden för lokalerna. På detta sätt försäkrade man 
sig om att det fanns utrymme för de schemalagda funktionerna i loka-
lerna. Kartläggningen visade också vilka lokaler som användes bara i li-
ten utsträckning för den egentliga verksamheten. Genom att slå samman 
schemalagda funktioner i samma lokaler kan man höja nyttjandegraden 
för lokalen i fråga och minska behoven i rumsprogrammet eller inrikta 
resurserna på andra behov inom projektet. I denna fas av projektet har 
brukaren många önskemål och förväntningar som man bör ställa i relation 
till uppgifterna om nyttjandegrad.

Vid kartläggningen av lokalbehovet vid Lohipato-enheten kunde synergi-
effekter uppnås genom en sammanslagning av undervisningsrummet för 
huslig ekonomi med internatets matsal, undervisningsrummen för bild-
konst och textilarbete, undervisningsrummet för fysik och kemi med en 
sal inom den utbildning, fysioterapirummet med scenen i ändan av gym-
nastiksalen samt internatets fritidsrum med salarna för morgon- och efter-
middagsverksamhet för de elever som dagligen fick skolskjuts. Ergoterapi 
ordnas förutom i den egentliga ergoterapisalen också i salen för undervis-
ning i huslig ekonomi och i salen för morgon- och eftermiddagsverksam-
het samt i miniköket i de salar som är avsedda för nybörjar- och påbygg-
nadsundervisningen. Genom sammanslagning får man vanligen ett större 
utrymme i stället för två små. I bästa fall stödjer också möblerna och utrust-
ningen i lokalerna de olika funktionerna. Man bör dock alltid kontrollera 
att de lektioner i enlighet med läroplanen samt andra funktioner, såsom 
rehabilitering, får plats i lokalen i fråga enligt schemat.

3.2 Fasta anordningar och fast utrustning
Vilka s.k. fasta anordningar och vilken fast inredning och utrustning som 
skall finnas i lokalen bestäms i projektplanen. Redan i denna projektfas 
bör brukaren systematiskt kartlägga de behov som avses ovan så att de 
tas med i kostnadskalkylerna. Fasta inventarier och anordningar är bl.a. 
maskiner som behövs i undervisningen i huslig ekonomi, brännugn för 
keramik, tvättmaskiner och torkskåp. Vid planeringen av lokaler för elever 
med rörelsehinder skall man till fast utrustning räkna bl.a. de takskenor, 
ändstycken och rälssystem som behövs för taklyftar, eldragningar som 
krävs för anordningar för omgivningskontroll till exempel ovanför dör-
rar, olika stödstänger och räcken, automatisk anordning för rengöring av 
rullstolshjul i vindfång, lägre trappsteg, dubbla ledstänger på bägge sidor 
i trappuppgången osv. En betydande kostnadspost är dessutom kostna-
derna för att skydda ytorna inomhus mot repor och stötar som orsakas av 
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rullstolar. Det är viktigt att föra fram den typen av specialbehov i projekt-
planen. Ju senare brukaren kom med sina idéer desto svårare blir det att 
genomföra dem.

I projektplanen fattade man beslut om att bygga en terapibassäng. Tanken 
var att planera en tillräckligt lång bassäng där eleverna kan förbättra sin 
fysiska kondition genom simning. Målet uppnåddes också. Med tanke på 
gymnastikundervisningen och behoven inom fysioterapin planerade man in 
en motionssal med olika gymredskap. I planerna ingick att välja anordning-
ar som fungerar med lufttrycksmotstånd och som är utformade för personer 
i rullstol. Det avdelade utrymmet i gymnastiksalen får studsmatta och klät-
tervägg. Dessutom monteras skenor och krokar i taket med tanke på gym-
nastikundervisningen och den sensoriska integrationsterapin. Längs kortsi-
dorna monteras löstagbara stolpar för en vajer- och repbana. Ett minikök 
placeras i lokalerna för morgon- och eftermiddagsverksamhet och i salarna 
för förskole- och nybörjarundervisning. Längs en av väggarna i servicecen-
tralens utbildningssal byggde man upp ett minikök. I salen för undervisning 
i teknisk slöjd placeras en kompressor som kan användas för att fylla på luft 
i rullstolshjulen och rengöra rullstolarna efter lektionerna. I planerna för den 
multifunktionella salen ingick en brännugn för keramik. För eleverna är det 
en trevlig och terapeutisk sysselsättning att arbeta med lera.

För förflyttningen av elever reserverades rikligt med takskenor. Från dem 
hänger en eldriven lyftanordning som kan användas för att tryggt och 
snabbt förflytta eleverna från en stol till en annan eller rentav ner på 
golvet. Lyften är ett ergonomiskt redskap för såväl elever som biträden 
jämfört med det traditionella sättet att fysiskt förflytta elever. För att kunna 
planera in konstruktioner och fästanordningar för takskenorna var viktigt 
att man redan i början av projektet kände till var skenorna skulle monte-
ras. Elever med rörelsehinder har ett större behov av golvyta på grund av 
många hjälpmedel. I projektplanen räknade man antalet hjälpmedel, mätte 
dem och anslog tillräckligt med golvyta.

3.3 Användning av tomten
När uppgifterna om nybyggnadens areal var klara, inleddes utformningen 
av byggnadskroppen på den valda tomten. Detta arbete förlöpte jämsi-
des med ändringarna i detaljplanen. Som tomt för Lohipato-enheten vid 
Tervaväylän koulu hade man i samråd med Senatsfastigheter och Uleåborgs 
stad valt en tomt i stadsdelen Myllytulli intill den internationella skolan i 
Uleåborg och skolenheten Leinonpuisto. Området var tidigare idrottsplan 
för den dåvarande lärarutbildningsinrättningen. För läget talade möjlighe-
ten att skapa ett modernt skolcampus tillsammans med skolorna ovan och 
samarbetspartnern yrkesläroanstalten Luovi som ligger i närheten. Detta 
utgjorde ett stöd för skolornas samarbete och elevernas sociala samman-
hållning. För läget talade också de möjligheter som erbjöds i närmiljön till 
en mångsidig inlärningsmiljö, såsom stadsparken Hupisaaret, yrkesläroan-
staltens idrottsplan, Norra Österbottens landskapsmuseum, Uleåborgs stads 
konstmuseum samt vetenskapscentret Tietomaa. Avståndet till Tervaväylän 
koulus andra enhet Merikartano var inte för långt. Möjligheterna till kollek-
tivtrafik i området var utmärkta. På promenadavstånd låg busstationen och 
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järnvägsstationen i Uleåborg och i närheten gick viktiga busslinjer. Stadens 
centrum, torg, bibliotek, teater och idrottscentra låg på promenadavstånd.

För utformningen och placeringen av byggnadsmassan på tomten lade 
den arkitektbyrå som utarbetat projektplanen fram ett tjugotal olika alter-
nativ som brukaren fick kommentera. Ju närmare en kub man kommer vid 
utformningen av byggnadsmassan desto kostnadseffektivare blir den och 
desto färre blir korridorerna, dvs. de så kallade trafikrummen i byggna-
den. Om en byggnad har många förgreningar eller flyglar finns det mindre 
utrymme för kärnverksamheten. I projektplanen bör man å andra sidan 
komma ihåg rum där man kan vistas och mötas.

4  Egentlig planering

4.1 Planering och organisering
När projektplanen var klar konkurrensutsatte byggherren eller byggkon-
sulten arkitektplaneringen. Då byttes den arkitektbyrå som utarbetat pro-
jektplanen mot en annan byrå. Den valda arkitektbyrån utsåg inom sig 
en huvudplanerare för projektet. Denne fick tillgång till det material som 
bearbetats under projektplaneringen.

Efter arkitekttävlingen konkurrensutsattes planeringen av konstruktio-
ner, VVS, el och byggnadsautomation. Alla de ovan nämnda planerarna 
samt byggkonsulten, byggherren och brukaren ingick i planeringsmötets 
sammansättning. Planeringsmöten hölls i medeltal en gång i månaden. 
Föredragningslistan för planeringsgruppens möten (Pöyry CM Oy) såg ut 
på följande sätt:

1.  Mötet öppnas, val av ordförande och protokollförare
2.  Protokollet från föregående möte godkänns
3.  Öppna ärenden från föregående möte
4.  Planeringsrapporter
 – arkitekten
 – konstruktören
 – VVS-planeraren
 – elplaneraren
 – planeraren av byggnadsautomation
5.  Brukarens ärenden
6.  Byggherrens ärenden
7.  Byggkonsultens ärenden
8.  Tidtabell
9.  Övriga ärenden
10. Nästa möte bestäms och mötet avslutas

Styrgruppen för projektet bestod av byggherren, byggkonsulten, hu-
vudplaneraren och brukaren. Styrgruppens möten var kopplade till 
hur planerna framskred och tidtabellen för planeringsgruppens möten. 
Föredragningslistan för styrgruppens möten (Pöyry CM Oy) såg ut på föl-
jande sätt:



70 Case 1

1.  Mötet öppnas
2.  Protokollet från föregående möte
3.  Läget för projektet
4.  Kostnadskalkyl
5.  Tidtabell
6.  Brukarens ärenden
7.  Byggherrens, dvs. beställarens ärenden
8.  Övriga ärenden
9.  Tidpunkt för nästa möte
10. Mötet avslutas

För att den egentliga planeringen skall lyckas krävs fungerande informa-
tion. Som informationskanal öppnades en webbaserad s.k. projektbank, 
och aktörerna tilldelades användarnamn och lösenord för att kunna an-
vända den. Alla dokument sparades i ett omfattande register i banken. 
Aktörerna enades om att använda e-post som arbetsredskap. Den är en 
snabb och bra informationskanal, men innehållet i informationen bevaras 
inte alltid oförändrad i e-postmeddelanden. När det gäller kontakterna 
kan det dessutom finnas brister i distributionen. Projektbanken eliminerar 
dessa svagheter. Styrgruppen beslutade att allt officiellt material skall spa-
ras i projektbanken.
  

4.2  Arkitektplanering
Den egentliga arkitektplaneringen fördelar sig på följande arbetsfaser: för-
slagsfas (L1), skissfas (L.2), bygglovsfas, genomförandefas (T), beräkning 
av entreprenaden, uppgifter under byggnadsfasen, planering av skyltar 
och lösa inventarier samt ibruktagande.

  Utmaningar inom arkitektplaneringen
Ett gott samarbete mellan huvudplaneraren och brukaren är den vikti-
gaste förutsättningen för en framgångsrik arkitektplanering. I arkitektpla-
neringen görs val som gäller objektets funktionalitet, estetik, tillgänglighet, 
akustik, livscykel och energiförbrukning. Planerarna av Lohipato-enheten 
bekantade sig med de kommande brukarna, dvs. elever med grava rörel-
sehinder, och deras arbete och användning av hjälpmedel. De informerade 
sig om de gamla lokalerna och deras goda och dåliga sidor. 

Också brukaren hade i denna fas av projektet egna utmaningar som skulle 
hanteras, bl.a. kartläggningen av en ansenlig mängd uppgifter från elever 
och experter på olika områden. Uppgifterna kunde i viss mån vara mot-
stridiga. Brukaren måste anslå tid för bearbetningen av informationen, och 
efter det lämnades den information som brukaren ansåg vara bäst till pla-
nerarna. Med tanke på tidtabellen och kostnadskalkylen var det av största 
vikt att den information som lämnades till planerarna var entydig. På detta 
sätt fick planerarna möjlighet att utforma lokalerna utan att behöva ge-
nomföra ändringar varje gång brukaren ändrade mening. Därför bör man 
känna till brukarens behov redan på projektplaneringsstadiet innan den 
egentliga arkitektplaneringen inleds.
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  Användningen av tomten och rumsfördelningen i  
  byggnadsmassan

Under byggnadsplaneringen och förslagsfasen (L1) fastställdes byggnads-
massans form och läge och indelades tomten i verksamhetsområden. 
Dessutom inleddes indelningen av utrymmena inomhus i olika verksam-
hetsområden.

  Användningen av tomten
Lohipato-enhetens nybygge placerades i norra ändan av tomten, varvid 
den varmare delen på södra sidan kunde användas av eleverna som ute-
gård. I planerna ingick en L-formad byggnadskropp som skulle skydda 
mot kalla nordliga vindar från havet. Till följd av en ändring i detaljplanen 
fick den norra gaveln på byggnaden fyra våningar. Gaveln och samtidigt 
den högsta punkten placerades i linje med den långa flygelbyggnaden som 
hörde till Uleåborgs internationella skola på granntomten. Tack vare denna 
placering kommer byggnadskroppens högsta punkt inte att skugga rast-
gården vid internationella skolan och Leinonpuisto-enheten vid Heinätorin 
koulu, förutom under morgontimmarna. I området norr om byggnads-
kroppen planeras en parkeringsplats som en fortsättning på motsvarande 
parkeringsområde vid internationella skolan. Parkeringsområdet fungerar 
också som rutt för servicefordon, t.ex. för livsmedels- och avfallstranspor-
ter. Dessa funktioner placerades i norra delen av nybyggnaden. Uleåborgs 
stad kräver att de avfallskärl som används för sortering skall integreras 
centralt inne i byggnaden. Mellan skolorna planeras ett staket, i första 
hand för att förhindra obehörig genomfartstrafik mellan Myllytullinkatu 
och Kasarmintie. I staketet skall byggas en port, och skolorna skall senare 
komma överens om användningen, som sannolikt inte blir stor.

Platsen för avlämning och avhämtning av elever placeras så att den är 
skyddad mot vind och öppnar sig mot de varmare väderstrecken i öster 
och söder. Trafikplaneraren fastställde måtten för angöringsplatsen med 
utgångspunkt i antalet skolskjutsar vid olika klockslag så, att fyra mindre 
färdtjänstbussar samtidigt kan operera på området utan att behöva backa 
och att det fortfarande finns utrymme för en körväg. Angöringsplatsen av-
skiljs från rastgården med ett förråd för cyklar och uteredskap.

En rastgård för eleverna placeras söder om byggnadsmassan. På det lilla 
området gjordes plats för ett fungerande regnskydd genom att en del av 
första våningen skars bort, varvid våningarna ovanför delvis kom att fung-
era som tak över uterummet. I regnskyddet monteras krokar där man kan 
hänga gungor och hängstolar och som gör att eleverna också kan förflyt-
tas utomhus. Som ytbeläggning i regnskyddet valdes ett s.k. fallunderlag, 
dvs. en permanentbeläggning med mjuk yta av samma typ som används 
på idrottsplatser.

Den långsmala tomten sluttar från den norra ändan mot söder vilket ska-
par betydande höjdskillnader. Enligt planerna skall de gårdsområden som 
används av eleverna vara plana. Vid gränsen mot rastgården och kund-
parkeringen i tomtens södra del blev man tvungen att bygga ett avsnitt 
där elevgården var cirka 500 mm högre än bilplatserna. Gränsen mellan 
områdena förses med staket. På grund av höjdskillnaderna på tomten mås-
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te man bygga ramper framför ytterdörrarna. Ramperna byggdes parallellt 
med väggen. Det utrymme som var tillgängligt gjorde att man inte kunde 
installera skjutdörrar i alla entréer. Huvudingången fick enkeldörrar. Den 
entré som eleverna huvudsakligen använde kunde få skjutdörrar.

Andra frågor som påverkade byggnadsmassans form och placering var 
bl.a. om man skall använda allmänna trottoarer för förflyttningar mellan 
bilparkeringen vid sidan av byggnaden och skolan, hur snöplogningen 
och snölagringen skall lösas, hur utrymnings- och räddningsvägarna skall 
planeras, om finns det möjlighet till synergieffekter i grannskapet när det 
gäller inomhuslokaler eller områden utomhus och var under tomten anslut-
ningarna för kommunalteknik ligger, dvs. huvudavloppsledningar, vatten- 
och elledningar osv. På tomten växte ett gammalt äppelträd från den tid då 
lärarutbildningen fanns där, och trädet ville man bevara. Gårdsplaneraren 
utarbetade ett skyddsprogram för trädet under byggnadstiden. Tack vare 
programmet torkade trädet inte ut, trots att man grävde i jorden runtom-
kring. Huvudentreprenören ålades att vid hot om vite ansvara för trädet. 
Byggnadsmassans form påverkades också av valet av lösningar inomhus, 
antalet behövliga hissar, central entréhall eller korridorer, placeringen av 
funktioner på första våningen, såsom gymnastik-/festsal, salar för skapan-
de ämnen, terapibassäng, salar för morgon- och eftermiddagsverksamhet, 
kök och matsal osv.

  Rumsfördelningen i byggnadskroppen
Arkitektplaneringen började med fördelningen av de rum som hörde sam-
man och olika grupper av rum i byggnadsmassan och på olika våningar. 
Man planerade att eleverna i första hand skulle använda våningarna 1–3. 
På första våningen ansågs det vara lämpligt att placera matsalen och gym-
nastiksalen. Det är då möjligt att ordna stora evenemang utan att det blir 
trafik mellan våningarna liksom att använda lokalerna kvällstid. Salarna 
för morgon- och eftermiddagsverksamhet kunde med fördel placeras på 
första våningen, så att eleverna smidigt kan ta sig till skolskjutsarna. I när-
heten av dessa lokaler var det lämpligt att placera elevernas klädhängare, 
så att ytterkläderna alltid finns längs den väg som leder ut, oavsett från 
vilken våning eleven kommer. På grund av sin stora massa placerades 
terapibassängen på första våningen. Då kunde de platskrävande anord-
ningarna för vattenbehandling förläggas till källaren. Salarna för undervis-
ning i konst- och färdighetsämnen där man hanterar omfångsrika material, 
såsom plywoodskivor, långa bräder m.m. ansågs det motiverat att placera 
på första våningen. I Lohipato-projektet kunde den första våningen inte 
utvidgas mer på bekostnad av gården. Därför beslutade man att salarna för 
skapande ämnen skulle placeras i anslutning till salarna för undervisning 
i övriga konst- och färdighetsämnen. Matsalen används också som skolans 
huvudentréhall. Den är öppen ända upp till tredje våningen. I matsalen 
finns en stor glasvägg med utsikt över grannskolornas rastgård.

På andra våningen planerades ett internat direkt ovanför salen för mor-
gon- och eftermiddagsverksamhet. Kvällstid används denna sal av elevin-
ternatet som fritidslokal. Vårdpersonalens arbetsrum ligger i anslutning 
till internatet, eftersom eleverna behöver ha tillgång till vård dygnet runt. 
Därifrån kan personalen se också direkt in i fritidslokalen på första vå-
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ningen. Elevinternatets matsal används dagtid för undervisning i huslig 
ekonomi. Intill den öppna ytan i entréhallen på andra våningen ligger 
Lohipato-enhetens viktigaste föreläsnings- och konferenssalar. I norra ga-
veln på andra våningen planerades utrymmen för rehabiliteringen.

De egentliga undervisningsrummen ligger på tredje våningen. Salarna 
för grupperna inom den grundläggande undervisningen är utformade för 
parundervisning och ligger direkt ovanför internatet. Salarna för konst- 
och färdighetsämnen koncentrerades till norra gaveln. I mitten av vå-
ningen finns lärarnas kontor och ett pausrum för hela skolans personal. 
Undervisningsrummen skulle få höj-, sänk- och lutningsbara arbetsbän-
kar samt datorbord. Som datorbord föreslogs bord med tangentbord som 
kunde justeras i djupled.

På fjärde våningen placerade handledning för servicecentralen och stöd-
funktioner, såsom kontor och administrativa utrymmen, salar för konfe-
renser och videokonferenser, arkiv, bandupptagningar och datastöd. Ur 
pedagogisk synvinkel hade den optimala lösningen varit att placera de ad-
ministrativa utrymmena och datastödet i anslutning till de egentliga kärn-
funktionerna, eftersom de då hade varit lättare att tillgå. Elevernas dagliga 
verksamheter, såsom undervisning, rehabilitering, vård, behandlingar och 
boende, krävde dock allt utrymme i våningarna 1–3. Därför fanns det inte 
plats för några andra funktioner där.

I källarvåningen placerades personalrum, städcentral, fastighetens kon-
trollrum samt hus- och bassängteknik. Utrymmena användes också som 
skyddsrum. I städcentralen förvaras alla maskiner, rengöringsmedel och 
annat material som behövs vid städning. På varje våning planerades dess-
utom en liten städskrubb för mindre förvaring.

  Bygglovsritningar (L2) och genomförandeplan
I samband med utarbetandet av bygglovsritningar och genomförandeplan 
bearbetades planerna i detalj till en samlad helhet som uppfyllde de mål 
som ställts för projektet. Av planerna skall framgå hur tillgängligheten och 
de särskilda behoven hos personer med multifunktionshinder kommer att 
tillgodoses, hur livscykeltänkandet och byggnadens förväntade livslängd 
yttrar sig, hur principen om hållbar utveckling samt energifrågorna har 
beaktats, vilken kvalitet de valda materialen har och vilka arkitektoniska 
riktlinjer som har dragits upp. Efter L2-fasen hade planerna kommit så 
långt att man kunde söka bygglov.

Genomförandeplanen kulminerade i det för brukaren mycket viktiga arbe-
tet med rumskort (= rumsbeskrivningar). Huvudplaneraren utarbetade för 
varje rum ett s.k. rumskort som brukaren skulle fylla i enligt sina mål och 
önskemål. Kortet innehöll följande uppgifter:
• rummets namn och nummer
• ytmaterial och färger för golv, golvlister, väggar, tak och undertak
• typ och antal för fasta inventarier, utrustning och lösa inventarier
• övriga detaljer för varje rum.
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Att samla in uppgifter om flera olika verksamhetsområden var en utma-
nande fas för brukaren. Specialsakkunniga på olika områden hjälpte gärna 
till, men tidsåtgången visade sig vara ett problem. Rumskortsfasen är den 
sista rekommenderade tidpunkten för granskning av planerna och förslag 
till ändringar i projektplanen. För arbetet med rumskorten behöver bru-
karen, beroende på projektets storlek, anslå åtminstone en månad. När 
projektet framskrider kan man också längre fram föreslå ändringar, men 
det blir då svårare att genomföra dem. Även kostnaderna stiger ju senare 
brukaren kommer med sina idéer och ändringsförslag. När byggnadsarbe-
tet har inletts, innebär ändringar ett merarbete som leder till att alla som 
arbetar i planerings- och entreprenadkedjan måste uppdatera sina planer 
eller upphandlingar.

Det genomgående målet för utformningen av lokalerna var tillgänglighet. 
Handikapprådet i Uleåborgs stad gav sitt utlåtande om projektet. Dessutom 
bidrog Invalidförbundet med hjälp och råd. I planerna gick man in för 
rymliga undervisningsrum, tillräckligt breda korridorer och ett tillräckligt 
antal tillgängliga toaletter på de våningsplan som används av eleverna. I 
undervisningsrummen inom förskole- och nybörjarundervisningen place-
rades dörrhandtagen lägre ner.

Toaletterna kan låsas från insidan genom att man lyfter handtaget uppåt, 
vilket är lättare än att vrida på ett vred eller en liten knopp. När man låser 
från insidan tänds en lampa utanför den tillgängliga toaletten och visar att 
det är upptaget. Det hade varit möjligt att koppla lampan till strömbryta-
ren, med problemet då är situationer när någon i misstag lämnar lampan 
tänd inne på toaletten.

Takskenor för lyftanordningar installerades i så gott som alla utrymmen 
som används av eleverna. Detta var en stor satsning, och med den möjlig-
gjordes förflyttningen av eleverna till lämpliga stolar och hjälpmedel i alla 
rum liksom förflyttningen från stolarna till exempelvis mattor, gungor eller 
säckstolar. I boningsrummen var tanken att eleverna skall kunna förflyttas 
med hjälp av lyftanordningar från sängen ända till toalettstolen på toa-
letten. I anslutning till internatet och rehabiliteringsrummen installerades 
längs hela korridoren en I-skena, där man kunde hänga de selar som an-
vänds vid elevernas gång- och löprehabilitering. I undervisningsrummen 
och boningsrummen installerades H-skenor som kunde användas på olika 
sätt. Vid elevernas klädhängare planerades en U-skena som följde formen 
på rummet.

Efter många överväganden bestämde man sig för att placera rörelsehjälp-
medel och gångredskap i nischer i korridoren. Nischerna, som döljs med 
gardiner, placerades på lämpliga ställen där behovet av hjälpmedel var 
störst. På väggen ovanför den golvyta som var reserverad för hjälpmedel 
planerades en hylla och ett vägguttag för laddning av batterierna till el-
drivna hjälpmedel.

För eleverna i Lohipato-enheten vid Tervaväylän koulu är hisstrafiken vik-
tig. Det finns tre hissar som är dimensionerade så att fyra elever med 
stora rullstolar samtidigt får plats i var och en av dem. Hissarna utrustades 
grundligt, varvid alla elever beaktades. Hissarna har förberetts för bl.a. om-
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givningskontroll med bluetooth och IR. Dessutom har hissarna talsyntes 
som meddelar våning samt mobiltelefoner som eleverna kan använda för 
att få kontakt med andra delar av skolan.

En billigt och fungerande metod för att ange våning är att på väggarna på 
varje våningsplan måla våningsnummer med stora siffror som syns från 
den öppna hissdörren.

Klädhängarna planerades så att de stödjer elevernas självständighet. 
Kläderna avskiljs från varandra med en liten mellanvägg. För varje elev 
reserverades två krokar. Ovanför krokarna finns ett litet skåp med dörr. 
Under krokarna finns ett hyllplan för uteskor. Under hyllan är en fri yta på 
300 mm för att rullstolarnas fotstöd och elevernas fötter skall få plats så att 
eleverna kan komma så nära klädhängarna som möjligt.

  Planering av lösa inventarier och AV-utrustning
Lösa inventarier och AV-utrustning till nybyggnadsprojektet skall skaffas 
av brukaren, dvs. skolan. Det blev aktuellt att upprätta en kostnadskalkyl 
över lösa inventarier cirka ett halvår innan byggnadsarbetet inleddes. Det 
var viktigt att fastställa vad som hörde till byggnadsentreprenaden och vil-
ka anskaffningar brukaren skulle stå för. Enligt huvudprincipen ansågs alla 
möbler, all utrustning och alla maskiner som monterades fast i byggnaden 
höra till byggnadsentreprenaden och möbler som var löstagbara, flyttbara 
och kunde tas med till lösa inventarier.

För att göra lokalerna flexibla och varierbara försågs de flesta möbler med 
hjul. Detta ledde till att antalet lösa möbler ökade i förehållande till mäng-
den fasta möbler. I samma mån övergick också kostnaderna till brukaren.

Den största kostnadsposten utgjorde AV-utrustningen. Dess andel av 
alla lösa möbler var över 25 procent. För projektet anställdes en särskild 
AV-planerare som i samarbete med brukaren utarbetade en plan för AV-
funktionerna samt en förteckning över AV-utrustningen. AV-planeraren 
hjälpte också brukaren med upphandling och ibruktagande av anordning-
arna. I det närmaste alla undervisningsrum utrustades med en datorkanon 
i taket samt med moderna anordningar för audiovisuell kontroll, såsom 
dokumentkamera i anslutning till lärarens arbetsbord. Konferens- och vi-
deokonferensrummen samt datasalen utrustades med pektavlor av hög 
kvalitet. På varje våningsplan installerades en elektronisk informations-
tavla.

Planeringen av lösa inventarier vid Lohipato-enheten vid Tervaväylän kou-
lu inleddes med en inventering av gamla föremål. Personalen fick i upp-
drag att för varje rum och med stöd av följande principer för de inventarier 
och det lösöre som skulle följa med till nybygget ange:
• historiskt och känslomässigt värde
• i nyskick
• särskilt dyr
• motsvarande produkt nytillverkas inte längre.
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Resultaten sammanställdes. Utifrån dem ansågs det vara motiverat att till 
den nya byggnaden ta med ett tiotal elektriskt reglerbara sängar som var 
i skick som nya. Sängarna skulle användas i internatet och i vilorummet. 
För situationer där det behövs assistans föreslogs det att man tog med de 
sadelstolar som nyligen hade anskaffats. Vid klädhängarna hade s.k. mon-
törspallar visat sig fungera bäst vid av- och påklädning. Dessutom hade 
skolan en del konst som man ville ta med till den nya byggnaden. Under 
den senaste tiden har några kontorsmöbler införskaffats i syfte att ta med 
till nybyggnaden.

Den arkitektbyrå som ansvarade för huvudplaneringen gav skolan råd och 
hjälp med programmet för lösa inventarier. Utgångspunkt för de lösa in-
ventarierna var uppgifterna i projektplanen. Efter det hade de preciserats i 
samband med arbetet med rumskorten. Under byggnadsfasen förbereddes 
anskaffningen av lösa inventarier och valdes metod för konkurrensutsätt-
ningen. På detta stadium inriktade sig arbetet på kvaliteten på de lösa in-
ventarierna. Särskild noggrannhet krävdes vid granskningen av behövliga 
specialmöbler, som justerbara bord och bänkar (skolbänkar, hyvelbänkar, 
matbord).

Kriterier vid valet av arbetsbord för eleverna var:
• tillräcklig bredd mellan bordsbenen, gärna en meter
• lätta att höja och sänka antingen mekaniskt med en spak eller 
 elektriskt: för hyvelbänkarna var lösningen bl.a. domkraft
• möjlighet att justera arbetsbordet i djupled, förutsatt att det går att få tag 
 på sådana produkter
• möjlighet att justera lutningen exempelvis på skolbänkarna
• att materialets hållbarhet beaktats till exempel i fråga om skolbänkarna
• att möbeln var försedd med låsbara hjul.

Elevernas stolar behöver ha armstöd. Beträffande lösa stolar för allmänna 
utrymmen var kravet att de var lätta att flytta och stapelbara.

4.3 Planering av gårdsplanen
Huvudplaneraren ansvarade för planeringen av gården och områdena ut-
omhus. Planeraren anlitade som underentreprenör en särskild gårdspla-
nerare samt en trafikplanerare. Den egentliga rastgården för eleverna var 
mycket liten, vilket blev en utmaning för planeraren. Området i fråga in-
delades i det regnskydd som ingick i byggnadsmassan, en plan för aktiva 
spel, en grill- och vistelseplats samt stråk längs vilka det var lätt att röra sig 
med hjälpmedel. Längs stråken placerades sandlådor som låg i nivå med 
omgivande mark och kunde täckas med lock. På olika ställen i området 
planterades bärbuskar som eleverna tyckte om. På gården fick bara ett lek-
redskap plats, när man beaktade de säkerhetszoner som krävdes runtom-
kring. På spelplanen planerades målningar som föreställde Finska handi-
kappidrottsförbundets idrottsgrenar. På grill- och vistelseplatsen fanns en 
mobil grill. Platsen i fråga är delvis utformad som en täckt pergola. På den 
komprimerade gården utnyttjas det tillgängliga området grundligt. Under 
raster och i undervisningssituationer är den lätt att övervaka.
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4.4 Planering av konstruktioner

Konstruktionsplanerarens uppgift är att undersöka på vilket sätt huvudpla-
nerarens idéer är konstruktionsmässigt genomförbara. Utgångspunkten bör 
vara det livscykelmål som byggherren har ställt för objektet, till exempel 100 
år. Detta påverkar exempelvis väggarnas tjocklek. Konstruktionsplaneraren 
svarar för konstruktionernas hållfasthet och hållbarhet och kan med sina 
lösningar också i avgörande grad påverka kostnaderna.

Vid Tervaväylän koulus nybyggnadsprojekt Lohipato planerade man att 
i ett av vindfången installera en infälld borste för rengöring av rullstolar. 
När eleven rullar över borsten med rullstolen, rengörs hjulen automatiskt. 
Anordningen bör placeras i vindfånget så att det finns gott om plats att 
rulla över den med rullstolen, men så att också elever som rör sig till fots 
har tillräckligt med utrymme att gå in genom dörren utan att behöva pro-
menera över anordningen. Annars kan eleverna frestas att använda bor-
sten för att putsa sina skor. Takskenor och krokar påverkar konstruktio-
nerna. Vid planeringen bör man beakta hur tätt skenornas fästen behöver 
monteras och var skenorna skall placeras.

4.5 VVS-planering
Förutom den sedvanliga planeringen av värme, vatten och ventilation inne-
fattade projektet också planeringen av den teknik som krävdes för terapi-
bassängen och beaktande av de krav som bassängen ställde på konstruk-
tionerna. Vattnet i bassängen håller en temperatur på över + 30 grader, och 
därför är avdunstningen hög, vilket ställer särskilda krav på ventilationen.

Enligt planerna behövs det två tryckluftskompressorer. Båda skall använ-
das för att fylla på luft i rullstolshjulen. Den ena placerades i utrymmet 
för spånutsugning i anslutning till salen för undervisning i tekniskt arbete, 
och därifrån matas en tryckluftspistol med slang fram till en plats som 
lätt kan nås från rullstol. Den andra kompressorn placerades i gymsalen, 
där den behövs för gymredskap som fungerar med tryckluftsmotstånd. 
Kompressorn bör kapslas in för att förhindra störande ljud. 

Maskinella frånluftskanaler var nödvändiga i de dragskåp som fanns i an-
slutning till målningsstationen i salen för undervisning i tekniskt arbete 
och i salen för undervisning i fysik och kemi. Dessutom behövdes det en 
frånluftskanal för brännugnen för keramik i salen för skapande arbete. Det 
var viktigt att kanalen dimensionerades enligt leverantörens anvisningar. 
I bastun som byggts i anslutning till terapibassängen installerades en sär-
skild mekanism för att eleverna skulle kunna kasta bad och ett rörsystem 
ovanför bastuaggregatet.

4.6 Elplanering
Elplaneringen indelas i sedvanlig elplanering, planering av belysning för 
särskilda behov, omgivningskontroll som beaktar kravet på tillgänglighet, 
säkerhetsentreprenad, elevernas larmsystem och planering av de enheter 
som finns i rummen. 
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Utgångspunkten var att de brytare, reglage och uttag som eleverna an-
vänder skall placeras 800–1 000 mm över golv. För belysningen används 
dimmer eller indirekt ljus, om ljuskällan antas kunna blända, till exempel 
i taket i fysioterapirummet, där lampan lyser i ögonen på en elev som lig-
ger på rygg på madrassen. Med tanke på omgivningskontrollen placerades 
eluttag på platser som är lämpliga för eldrivna motoriserade mekanismer, 
såsom i vissa vädringsfönster. 

Inom säkerhetsentreprenaden inriktade man sig huvudsakligen på låsning 
av dörrar och passagekontroll. Att förena elevernas möjlighet att röra sig 
självständigt med tillgänglighet och passagekontroll var en utmanande 
uppgift. Hissarna gjorde utmaningen större. Elevernas larmsystem bygger 
på trådlösa reglage från vilka anropen går till nattskötarnas övervaknings-
rum och till skötarnas mobiltelefoner. Rumsenheterna möjliggör avgiftsfria 
interna samtal samt anropssystem.

4.7  3D-modellering
Inom projektet utnyttjades tredimensionell modellering i planerings- och 
byggnadsfasen. Det var i första hand fråga om att samordna tekniken för 
att undvika sammanstötningar mellan dragningar av rör, ledningar, olika 
kanaler osv. Modelleringen var i viss mån till hjälp för brukaren också 
vid arkitektplaneringen, då denne med hjälp av animationer tredimen-
sionellt kunde bekanta sig med vissa lokaler. Inom projektet fick man 
den uppfattningen att en del av de sakkunniga för närvarande använder 
3D-modellering i sitt arbete, medan andra inte gör det. Detta leder ibland 
till oklarheter. I framtiden kommer 3D-modellering att bli allt vanligare. 
Det är nödvändigt att regelbundet kontrollera modellen på planerings- 
och arbetsplatsmötena, eftersom planerna kontinuerligt kompletteras i takt 
med att projektet framskrider. Dessutom bör brukaren kontrollera model-
len tillsammans med huvudplaneraren, vilket bör antecknas som en av 
huvudplanerarens uppgifter redan när planerarna utsätts för konkurrens.

4.8 Modellrum
När det gäller ett nybyggnadsprojekt bör parterna enas om att bygga s.k. 
modellrum som är kopior av sådana lokaler som det finns många av. 
Inom nybyggnadsprojektet Lohipato vid Tervaväylän koulu beslutade man 
bygga modellrum av ett undervisningsrum, en toalett och ett boningsrum. 
Under byggtiden byggs på förhand färdiga modeller där man prövar och 
testar hur lokalerna fungerar och hur utrustningen skall installeras. Utifrån 
dessa erfarenheter bygger man sedan klart de övriga motsvarande lokaler-
na. I avtalshandlingarna bör man i god tid komma överens med planerare 
och entreprenörer om byggandet av modellrum.

5  Byggfas
Byggnadsarbetet inleddes när bygglovet hade godkänts och valen av en-
treprenörer vunnit laga kraft. På detta stadium övergick planeringsmötena 
i arbetsplatsmöten som hölls i huvudentreprenörens pausrum på byggar-
betsplatsen. Antalet mötesdeltagare ökade jämfört med de tidigare plane-
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ringsmötena med företrädare för de valda entreprenörerna. På det första 
arbetsplatsmötet sammanställdes kontaktuppgifter och en sändlista med 
uppgifter om alla aktörer inom projektet. Andra viktiga frågor med tan-
ke på brukaren var bl.a. överenskommelser om distribution av planerna, 
praxis vid mer- och ändringsarbeten och relationerna till media. Också 
byggandet av modellrum är en fråga som gärna bör tas upp med en gång 
med entreprenörerna. Regler upprättades för besök på arbetsplatsen. Som 
regel sågs det som positivt att företrädaren för brukaren, dvs. rektorn eller 
projektchefen besökte arbetsplatsen. Till den obligatoriska utrustningen 
för besökare hörde vit hjälm, säkerhetsväst och skyddsskor. I fråga om be-
sök och exempelvis fotografering kom man alltid överens om saken med 
den arbetsledare som tillsatts av huvudentreprenören och som ansvarade 
för byggarbetsplatsen. Brukaren fotograferade regelbundet byggnadsarbe-
tet och hur det framskred. Bilderna lades ut på skolans intranät.

5.1 Förberedande arbeten
Innan det egentliga byggnadsarbetet inleds bör byggherren kalla gran-
narna till ett möte. Byggfasen kan orsaka olägenheter för granntomten 
eller dess omedelbara närhet, såsom arbetsplatsstängsel, schaktarbeten, 
pausrum, buller och damm samt tung fordonstrafik. I en skolmiljö är det 
av största vikt att man planerar elevernas säkerhet och sörjer för den under 
hela byggtiden. Det kan också hända att man tvingas riva på tomten innan 
de egentliga byggnadsarbetena inleds.

På tomten för nybyggnaden av Tervaväylän koulus Lohipato-enhet var 
huvudentreprenörens första uppgift att omgärda tomten med ett arbets-
platsstängsel och planera ledstråken till tomterna. Det faktum att tomten 
angränsade till skolgårdarna vid två skolor, dvs. den internationella sko-
lan i Uleåborg och Leinonpuisto skolenhet, innebar en utmaning. Bredvid 
byggarbetsplatsen pågick under byggnadstiden undervisningen i sedvanlig 
läsårssrytm. Efter att tomten ingärdats anlände arbetsbarackerna. På tom-
ten blev man tvungen att riva gårdskarlsbostaden till den gamla lärarut-
bildningsinrättningen. Denna låg i anslutning till regnskyddet vid skolans 
gavel. Under bostaden upptäckte man en tillsluten källare som fortfarande 
hade kvar bräderna till gjutformen. Bräderna hade möglat och möglet 
hade spridit sig också upp i bostaden.

5.2 Organisering av byggarbetet
När det egentliga byggarbetet inleddes ersattes planeringsmötena med  
arbetsplatsmöten. Sammankallare för mötena var byggkonsulten. Före- 
dragningslistan för arbetsplatsmötena (Pöyry CM Oy) såg ut på följande sätt:
1.  Mötet öppnas och konstituerar sig
2.  Föregående mötesprotokoll godkänns och undertecknas
3.  Öppna ärenden från föregående möte gås igenom
4.  Aktuell arbetsfas och arbetsstyrka på byggarbetsplatsen
5.  Tidtabell
6.  Planeringsläge
 –  giltiga ritningsförteckningar
 –  arkitekt-, konstruktions-, VVS- och elplanering och planering av   
  byggnadsautomation
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7.  Läget för mer- och ändringsarbeten
8.  Kvalitetsfrågor
9.  Arbetarskydd
10. Myndighetsinspektioner
11. Entreprenörernas underleverantörer
12. Planerarnas ärenden
13. Entreprenörernas ärenden
14. Brukarnas ärenden
15. Beställarens ärenden
16. Inspektörernas ärenden
17. Servicebok
18. Övriga ärenden
19. Ärenden som gäller rundvandringar på byggarbetsplatsen
20. Tidpunkt för nästa arbetsplatsmöte

Med mer- och ändringsarbeten avses mindre justeringar och ändringar 
som brukarna ofta kommer på också under själva byggfasen. Dessa juste-
ringar och ändringar kan ha stor betydelse för eleverna och undervisning-
en. Därför är det bra om man redan under planeringsmötena kan komma 
överens om hur sådana ärenden skall hanteras. När man kommit fram till 
fasen med arbetsplatsmöten bör mer- och ändringsarbeten granskas och 
godkännas av byggherren innan de läggs fram för entreprenören. På detta 
stadium av projektet orsakar mer- och ändringsarbetena större kostnader 
än om de hade beaktats redan på planeringsstadiet. Men med tanke på 
de totala kostnaderna för projektet har de ändå sällan någon större bety-
delse och därför bör motiverade ändringar godkännas av byggherren, som 
också skall se till att de blir gjorda.

Inom nybyggnadsprojektet vid Lohipato-enheten vid Tervaväylän koulu 
genomfördes under fasen för mer- och ändringsarbeten ofta små förbätt-
ringar i gott samarbete med byggherren, dvs. Senatsfastigheter. Hissens 
tillgänglighet förbättrades bl.a. med fasta mobiltelefoner som eleverna kan 
använda för att kontakta skolans informationskontor och den vårdperso-
nal som har kvälls- och nattskift. Under duscharna i våtrummen placera-
des duschstolar i klaffmodell med armstöd och snabblås för höjdjustering. 
Ugnen i köket där man tillagar elevernas mat lyftes högre upp, så att 
personalen inte behöver lyfta tunga formar från alltför låg höjd. Dessutom 
bytte man ut ugnen mot en modell med bättre utförande och rengörings-
automatik som gör att starka rengöringsmedel inte behöver doseras manu-
ellt. I personalen fanns det redan från tidigare personer som var allergiska 
för rengöringsmedel. På väggen placerades ställningar för terapibollar.

I bästa fall är de mer- och ändringsarbeten som tillkommer under bygg-
fasen få, vilket är ett tecken på att projektplaneringen och den egentliga 
arkitektplaneringen varit synnerligen framgångsrik.

När vi skriver om detta exempelfall återstår planering av skyltar och vägvi-
sare, inredning av byggnaden, val och hängning av konst, provkörning av 
utrustningen och själva flytten. För brukaren har projektet varit krävande 
men samtidigt en mycket positiv upplevelse. Nu väntar vi bara på att få 
uppleva glädjen över slutresultatet.



81Case 1

Brukarens ursprungliga komihåglista för nybyggnads-
projektet vid Lohipato-enheten vid Tervaväylän koulu

Lokaler för grundläggande undervisning
–  salar för parundervisning, avskiljda med dragdörrar med tillräcklig   
 ljuddämpning, vilket möjliggör teamarbete
–  videoprojektorer i taket, manövreras från ett skåp under lärarens ar  
 betsbänk eller via dator
–  tavla: krittavla som kan användas som magnettavla, rörlig tuschtavla  
 ovanpå, låg modell inom föreskole- och nybörjarundervisningen, hög  
 modell i de högre årskurserna
–  justerbara tvättställ

Salar för undervisning i skapande ämnen
–  salarna för undervisning i bildkonst och textilarbete slås samman,  
 vilket timresursen medger, bägge har egna förråd
–  musiksalen och scenen slås samman; gemensam utrustning och  
 ljudanläggning
–  salen för undervisning i huslig ekonomi och internatets matsal slås   
 samman, varvid man i stället för två mindre utrymmen får ett som är  
  tillräckligt stort
–  brännugn för keramik; volym 100 liter
–  för rullstolsburna individuellt planerade höj- och sänkbara hyvel- 
 bänkar utan horisontella balkar i benutrymmet
–  förvaring av verktyg i rörliga rullpallar, vilket stödjer elevernas möjlig- 
 heter att arbeta självständigt

Motionssalar
–  två salar, en liten och en stor; används i den dagliga verksamheten  
 som fysioterapirum, rum för sensorisk integrationsterapi, för under-  
 visning i musik, i rörelse till musik och i drama, som scen vid fester
– teleskopiskt ihopskjutbar läktare för 100 personer
–  golvlinjeringar enligt Finska Handikappidrottsförbundets linjeringar   
 för olika idrottsgrenar
–  klättervägg

Rastgård
–  tillgänglig, tillräckligt med fri yta på lekområdet
–  enhetligt område som är lätt att övervaka
–  tydliga gångstråk
–  specialmöbler
–  nyttoväxter

Sal för morgon- och eftermiddagsverksamhet och fritidsverksam-
het
–  logiskt nära angöringsgård och transportstråk
–  gemensamt samlingsrum för elever som dagligen får skolskjuts och   
 för elever som bor på internatet
–  möjlighet att laga mellanmål
–  tillräckligt utrymme för klädhängare och omklädning

Bilaga 1 
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–  videoprojektor och ljudanläggning
–  god förbindelse med rastgården
–  bibliotek och möjlighet att lyssna på musik
–  vilorum och sal för differentierad undervisning
– tillgänglig toalett med skötbord
–  direkt insyn från vårdpersonalens rum

Terapi- eller undervisningsbassäng och bastu
–  i bastun infällt bastuaggregat av modellen alltid redo
–  ingen fast lave i bastun, utan lösa bänkar och fri golvyta för dusch-  
 stolar (hygienstolar)
– takhöjd i bastun 215 mm, eftersom det inte finns behov av höga lavar
–  möjlighet att automatiskt kasta bad genom ett knapptryck, reglage   
 också i tvättrummet på en höjd anpassad för personalen

Rehabiliteringsrum
–  tvättställ ingår i utrustningen
–  breda behandlingsbänkar bör beaktas när bredden på dörr-
 öppningarna bestäms (1 250 mm)
–  tillräckligt med fri väggyta för rörelsehjälpmedel och speglar

Elevinternat
–  hemlik inredning
–  elektriskt justerbara sängar
–  larmsystem
–  tillgänglig möblering

Tillgängliga toaletter samt VVS-armatur
–  tillräckligt med utrymmer mellan toalettstol, handfat och eventuell   
 duschhörna, så att det finns tillräcklig med svängrum också för en  
 stor rullstol
–  toalettstol 300 mm från den bakre väggen, så att det finns utrymme  
 att vid behov stödja och rätta till elevens kroppsställning och att det  
 är möjligt för eleven att luta sig bakåt
–  stödräcken på båda sidor om toalettstolen; gångjärn som gör att  
 räckena kan lyftas rakt upp, vilket gör att eleven kan förflytta sig  
 exempelvis till duschhörnan
–  i stödräcket toalettpappershållare samt bidé
–  i bidén en funktion som gör att man inte behöver öppna kranen i   
 handfatet för att vattnet skall flöda
–  handfat med distanslåda, vilket ger tillräckligt med utrymme under   
 handfatet för den som använder rullstol
–  handfaten antingen höj- och sänkbara eller vippbara framåt
– sensorstyrda kranar som automatiskt startar och stänger av vatten- 
 flödet
–  spegel ovanför handfatet med spak för reglering av lutningen så att   
 också mindre elever i rullstol kan se sig själva
–  toalettstolar av så lång modell som möjligt så att också den som har   
 en stor hygienstol får plats att uträtta sina behov där
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–  vägghållare med långa armar för doseringspumpar för tvål och  
 desinfektionsmedel så att eleverna kan nå dem; placeras gärna    
 ovanför handfatet
–  hållaren för pappershanddukar placeras på en höjd som gör att eleverna  
 kan klara sig utan hjälp
–  skåp och hyllplan på en höjd av 700–1 300 mm så att eleverna kan nå  
 upp till dem och de inte minskar den fria golvytan
–  handdukskrokar på en höjd av 1 100 mm
–  stödstänger där det behövs
–  takskena

Konferensutrymmen
–  flexibelt varierbara tack vare ljudisolerade flyttbara väggar, lösa bord  
 och stapelbara stolar

Matsal
–  höj- och sänkbara elevbord
–  serveringslinjen består av tre moduler med hjul, dvs. flyttbara sänkta  
 linjer

Pausrum
–  gemensamma för hela personalen
–  möjlighet att förvara och äta medhavd mat
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Bilaga 2. Gårdsritning
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Senaatti-kiinteistöt
Tervaväylän koulu, Lohipadon yksikkö
Alustava L2-luonnos, 21/09/2007, pihapiirros 1:300
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Bilaga 3. Scema över rumsgruppering

Senaatti-kiinteistöt
Tervaväylän koulu, 
Lohipadon yksikkö
Tilaryhmäkaaviot 1:750
30/03/2007
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Tervaväylän koulu, Lohipadon yksikkö
Aamupäivä- ja iltapäivähoidon tilakokonaisuus 1:100

Bilaga 4. Lokaler för morgon- och eftermiddagsverksamhet
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Bilaga 5. Undervisningsrum

Tervaväylän koulu, Lohipadon yksikkö
Opetustilat 1:100
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Bilaga 7. Salen för huslig ekonomi och elevhemmets matsal

Tervaväylän koulu, Lohipadon yksikkö
Esiopetustilakokonaisuus 1:100

Tervaväylän koulu, Lohipadon yksikkö
Kotitalousluokka ja asuntolan ruokala 1:100

Bilaga 6. Lokaler för förskoleundervisning
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1   Brukarens synvinkel

  Anna-Maija Latomäki, (tf.) föreståndare för specialundervisningen och Kirsi Tamppari,  
  planeringschef

Detta exempelfall beskriver planeringen av Kauhajoki skolcentrumprojekt 
med tanke på specialundervisningens synvinkel. Projektets beställare och 
brukare är bildningsavdelningen i Kauhajoki stad och byggherre är tek-
niska avdelningen. För skolcentrumet beviljas statsandel.

I texten redogör vi för utgångspunkten för planeringen ur brukarens och 
byggherrens perspektiv, för själva planeringen, för den ändpunkt som vi 
slutligen nådde och i vilken utsträckning vi fortfarande har utmaningar att 
tackla. Vår ambition är att ta upp sådana frågor som vi i något skede har 
funderat på och redogöra för hur vi har löst problemen. Vi har inte med-
vetet gått in för bara kortfattade noteringar, förutom när det gäller exempel 
på praktiska lösningar inom planeringen, såsom dimensioneringar eller 
annat som anknyter till den egentliga planeringen. Enligt vår åsikt är det 
bäst om arkitekterna själva kan redogöra för dem med adekvata termer 
och sakkunniga beskrivningar. Vi vill framhålla att vi betraktar planeringen 
uttryckligen som en process i hopp om att vårt projekt skall ge också an-
dra något nytt att bearbeta inom deras projekt.

Planeringen av Kauhajoki skolcentrum har varit en stor och utmanande 
process som på olika sätt har engagerat hundratals människor på olika 
nivåer i planeringsarbetet. I början av projektplaneringen insåg vi att pro-
jektet kommer att bli mycket betydelsefullt på vårt område och kräva en 
massiv kompetensinsats inom planeringen. I förvaltningsenheternas balan-
serade styrkort har skolcentrumet registrerats som ett särskilt bedömnings-
objekt, vilket för sin del är ett uttryck för frågans betydelse och exempel 
på samarbete som överskrider förvaltningsenheternas gränser. Inom pro-
jektet har brukare, beställare, byggherre, stadens ledning, förtroendevalda 
och arkitekter lyckats uppnå ett samförstånd och en gemensam vilja och 
vision. Detta har i stor utsträckning bidragit till att man inom planeringen 
verkligen fått tillgång till alla former av kompetens- och lärandekapital.

Utgångsläge
Personalen vid Sanssin koulu hade redan i åratal väntat på och preliminärt 
planerat en genomgripande renovering av sin skola. Skolan är störst i sta-
den och ligger i centrum. Skolbyggnaden består av tre separata byggnader 
som står i förbindelse med varandra genom trapphus. Den äldsta delen är 
en stor stockvilla som flyttats från Terijoki och den nyaste en flygel som 
byggts på 1960-talet och där en del av undervisningsrummen ligger under 
marknivå. Med stöd av direktiv som getts efter en undersökning av bygg-
nadens skick har flera reparationer gjorts i byggnaden, men personalen 

PLANERINGEN AV KAUHAJOKI 
SKOLCENTRUM MED TANKE PÅ 
SPECIALUNDERVISNINGEN



93Case 2

och barnens föräldrar har fortsatt att oroa sig för eventuella hälsoolägen-
heter.

Byggnadsprojektet inleddes en gång i tiden med en totalrenovering av 
Sanssin koulu. Vi hade redan till viss del utarbetat ett rumsprogram, när 
vi efter att ha rådgjort med länsstyrelsen enades om att ta med också 
specialundervisningen som kommer att integreras i den allmänna under-
visningen. Detta medförde ett tillbyggnadsbehov, eftersom utrymmena i 
Sanssin koulu inte hade räckt till för båda skolorna.

Aninkoulu är en specialskola vars elever har varit placerade på många oli-
ka ställen runt om i staden. Undervisningen har bedrivits dels i Kauhajokis 
äldsta skolbyggnad, i den tidigare folkskolan och i dess gårdsbyggnad som 
ligger granne med lyceet, dels i en lägenhet i ett radhus och flervånings-
hus som ligger längre bort och i byskolan några kilometer bort. En stor 
och påtaglig brist har varit avsaknaden av gymnastiksal, vilket har tvingat 
eleverna och personalen att åka mellan olika fastigheter i staden till olika, 
alldeles för sällan lediga gymnastiksalar.

När specialundervisningen togs med i projektplaneringen, stod det klart att 
den inte kommer att ha samma utgångsläge som Sanssin koulu och att det 
gemensamma målet var en integrering av de båda skolorna. Vi beslutade 
att försöka finna fördomsfria idéer för projektplaneringen, och en garanti 
för detta var ett sektorsövergripande samarbete.

I samband med projektplaneringen jämförde vi renoverings- och tillbygg-
nadsalternativ av olika grad. Det höga priset på de alternativ som ingick i 
jämförelsen överraskade ledningen för stadens tjänstemän och förtroende-
valda. Efter det tillkom som jämförelseobjekt ytterligare ett nytt alternativ, 
att bygga en ny skolbyggnad i anslutning till de befintliga skolbyggnader-
na. Vid förhandlingarna med länsstyrelsen framhölls att projektplaneringen 
måste fortskrida med inriktning på en enhetlig grundläggande undervis-
ning, om vi vill placera nybyggnaden i omedelbar närhet av enhetsskolan. 
På detta sätt involverades enhetsskolan i projektnavet, som den tredje 
”udden” i triangeln, och projektplaneringen tillfördes samtidigt en helt 
ny aspekt. Men det hade redan gått åt en hel del tid för granskningen av 
de olika alternativen för ombyggnaden av Sanssin koulu, och personalen 
måste nu än en gång snabbt inleda diskussionerna från början och inrikta 
sig på en helt ny verksamhetsmodell.

Enhetsskolans undervisningsrum ligger huvudsakligen på ett plan. Delar 
av skolan har upprepade gånger byggts om och till under årtiondenas 
gång. Bland annat skolans tak och ventilation har tidigare förnyats. Efter 
den senaste bedömningen av skolans skick för några år sedan utfördes 
flera olika reparationer i byggnaden för att säkerställa att lokalerna inte 
skulle medföra olägenheter för hälsan. I enhetsskolan har redan tidigare 
getts undervisning också i Aninkoulus årskurs 7 och uppåt.
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Projektplanering
Vi var medvetna om att projektplaneringen var den viktigaste fasen i pro-
jektet, då vi skulle såväl fastställa majoriteten av kostnaderna för inves-
teringen som staka ut riktlinjerna för de långsiktiga effekterna av själva 
verksamheten. Vi insåg att betydelsen av att bygga eller renovera är un-
derordnad det egentliga ändamålet med projektet: den verksamhet som 
byggandet betjänar, utan vilken projektet inte skulle finnas till. Det var na-
turligtvis också klart att staden som ägare ville komma undan med så låga 
livscykelkostnader som möjligt. Målen för projektet var således ambitiösa 
också ur ägarens och byggherrens synvinkel.

Enligt projektplanen hade Aninkoulu 65 elever i årskurserna 1–6 och 35 
elever i årskurserna 7–9. Alla elever som hade överförts eller antagits till 
specialskolan har en individualiserad läroplan och hälften av eleverna har 
förlängd läroplikt. Eleverna kan indelas på följande sätt: 30 procent har 
grava problem med språkutvecklingen (t.ex. dysfasi), 40 procent har en 
lindrigt försenad utveckling, cirka 20 procent har allvarligt försenad ut-
veckling och cirka 10 procent har nedsatt syn, grava rörelsehinder och 
grav autism.

Ledare för projektets kärngrupp var bildningsdirektören. Bland andra som 
hörde till gruppen fanns tekniska direktören, planeraren vid tekniska av-
delningen, rektorn och vicerektorn för alla tre skolorna, stadens fritidschef 
och planeringschefen för den tekniska avdelningen som delade ansvaret 
för den praktiska samordningen med bildningsdirektören. Till den egent-
liga styrgruppen för projektet hörde förutom de som nämns ovan företrä-
dare för andra förvaltningsenheter, andra läroanstalter på skolcentrumets 
område samt styrande organ. Till gruppen anslöt sig olika experter i va-
rierande grad beroende på mötenas ärendelista. Arkitekterna har deltagit i 
projektplaneringen ända från början, vilket har varit en positiv sak.

Projektplaneringen genomfördes så att alla intresserade gavs möjlighet att 
delta i planeringen. Vi har länge tillämpat den typen av planering och 
konstaterat att den fungerar mycket bra. Å andra sidan har vi i samband 
med detta projekt bekantat oss med många olika skolobjekt och lyssnat 
på brukarnas berättelser om sakkunniga planerare som i många stycken 
dock hade förlorat kunskapen om den praktiska biten. När vi gick runt 
i färdiga lokaler kunde vi också ofta se de förargliga följderna av detta. 
Likaså kunde vi se att det alltför ofta hade saknats mod eller kunskap att 
överväga en fråga utifrån aspekten att välkända handlingsmodeller kanske 
inte nödvändigtvis alltid är ändamålsenliga. Med tanke på specialunder-
visningen är en arkitekt som lyssnar, ifrågasätter rutiner och inser värdet 
av sektorsövergripande samarbete i planeringen en mycket god samar-
betspartner. Efter ett omfattande anbudsförfarande i många etapper valdes 
arkitekter för objektet och med dem har det varit lätt att arbeta, eftersom 
bägge parterna enligt vår åsikt har haft mycket liknande mål för processen.

Som grund för vår planering ville vi ha kompetensen hos de människor 
som arbetar med barn och unga i skolor och samarbetsorganisationer. För 
skolornas personal ordnade vi gemensamma verkstäder, där personalen 
anlade olika aspekter på den blivande inlärningsmiljön i team. I varje 



95Case 2

projektfas såg vi det som viktigt att också alla övriga personalgrupper 
som kommer att arbeta på skolan, bl.a. fastighetsskötsel, renhållningsser-
vice och matservice, deltog i planeringen ända från början. Bland annat i 
verkstäderna fanns det därför företrädare också för dessa ansvarsområden. 
Personalen inom specialundervisningen och den allmänna undervisningen 
indelades i team med företrädare för en så heterogen kompetens som möj-
ligt. Frågor som behövde diskuteras ur en pedagogisk synvinkel var bland 
annat åtgärder som förebygger utslagningen av ungdomar, skillnader i 
inlärningsbehov hos könen, företagaranda, samhörighet, tolerans, ”bysko-
lor under samma tak”, ”hur de nya lokalerna bäst kan gynna inlärning 
eller undervisning och om det är samma sak om man utgår från lokalen”. 
Personalen vid skolorna sammanställde ett häfte med resultaten av grupp-
arbetena och överlämnade det till arkitekterna som arbetsmaterial. Under 
diskussionerna i verkstäderna lyfte man fram bl.a. vilka värderingar en ny 
gemensam skola skall genomföra och tillämpa och förmedla till barnen, 
ungdomarna och det omgivande samhället.

För att ge alla intresserade möjlighet att medverka, placerade vi i personal-
rummen ut häften och uppmanade de anställda att i dem skriva in eller rita 
sådant som de ville förmedla till planerarna. Kopior på häftena lämnades 
sedan till arkitekterna. Också detta förfarande ansåg vi vara bra och det 
bidrog till att även sådana deltog som exempelvis av blyghet hade låtit bli, 
om medverkan varit muntlig. Å andra sidan kunde vi på detta sätt försäkra 
oss om att ingen i efterhand skulle kunna påstå att de inte hade haft någon 
möjlighet att påverka planeringen. Samtidigt medförde häftet att den som 
lagt in kommentarer i det engagerades i planeringen. Häftet i sig var en 
liten sak, men hade sannolikt förhållandevis stor effekt.

Lärarna själva utförde tillsammans med eleverna uppgifter som anknöt till 
ämnet. En grupp inom specialundervisningen skrev uppsatser och små 
berättelser om hur en bra inlärningsmiljö skall se ut. Med en annan grupp 
ordnade vi en intressant verkstad där eleverna gjorde collage med temat 
”Vår nya skola”. Planeringschefen deltog då tillsammans med lärarna och 
eleverna i verkstadsarbetet och uppmuntrade eleverna att i sina arbeten 
införa sådana element som bäst uttryckte de faktorer som de ansåg vara 
viktiga i den nya skolan. Det resulterade i imponerande, färggranna och 
väl motiverade arbeten som dessutom visade hur starkt eleverna ville en-
gagera sig i planeringen av sin arbetsmiljö. Resultatet av arbetet lämnades 
till arkitekterna i form av text, berättelser och bilder.

Under projektplaneringen gjorde vi exkursioner och bekantade oss med 
skolbyggnader på annat håll. I exkursionerna deltog personer i kärngrup-
pen, personalen vid skolorna och med stöd av principen om att värdesätta 
yrkesövergripande samarbete alltid också personalen inom stödtjänsterna. 
Dessa granskade objekten mot bakgrund av sina ansvarsområden och tog 
tillvara goda erfarenheter och god praxis som kunde användas inom pro-
jektet. Vår ambition var att alla tillsammans skulle bygga upp ”En verk-
samhetskultur för vår skola” och även bidra med sin yrkesinsats till såväl 
lokal- som detaljlösningar i den egentliga byggnadsplanen.

I olika faser av projektplaneringen ordnade vi många informations- och 
diskussionsmöten. Vid redogjorde för planeringen bland annat i pressen 
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och utbytte åsikter med vetgiriga kommuninvånare per e-post och på an-
nat sätt. Vi ville att så många som möjligt skulle ges möjlighet att delta i 
planeringen redan på ett tidigt stadium. Vi ordnade flera diskussionsmöten 
med beslutsfattare och dessutom öppna möten för alla intresserade och 
för olika organisationer. I mötena deltog också elevernas familjer, och på 
detta sätt kunde vi få med till exempel synpunkter från specialelevernas 
föräldrar.

Redan tidigt delade vi in aktörerna i olika processgrupper med ansvar 
för planeringen av vissa samlade helheter eller delområden. I varje grupp 
fanns en representant för vår väl sammansvetsade kärngrupp och denne 
fungerade som en länk mellan kärnan och processgruppen. Under plane-
ringens gång har grupperna alltid träffats vid behov och på eget initiativ 
och i dem har utförts ett värdefullt arbete för projektresultatet ur ett total-
ekonomiskt perspektiv.

Inom skolcentrumprojektet har specialundervisningen varit en av aktö-
rerna och den har sina behov liksom alla andra. Vår tanke har inte varit att 
diskussionerna om speciallösningar skall gälla bara specialundervisningen, 
utan vi anser att bra lösningar gynnar alla dem som använder lokalerna, 
till exempel yngre skolelever. Vi utgick från att lokaler som är bra för spe-
cialgrupper också är bra för andra som använder lokalerna. I synnerhet ur 
den synvinkeln har specialundervisningens medverkan i planeringen varit 
en stor rikedom och en värdefull faktor.

Om man ser på saken ur specialundervisningens synvinkel ”kan man få 
kompetensen inom specialundervisningen att arbeta för hela skolcentru-
met, förbättra informationen och underlätta samarbetet i övergångsfaser-
na. Specialundervisningens konsultativa roll kommer att förstärkas och 
även möjligheterna för olika lärare att arbeta jämsides ökar betydligt.” 
(Skolcentrumets projektplan, citat av Tuomo Tenhunen, rektor för speci-
alundervisningen)

Parallellt med planeringen av skolcentrumet måste vi planera fordonsrutter 
och skapa trygga angöringsplatser för dem som sköter skolskjutsarna. Det 
område som hör till skolcentrumet är å andra sidan mycket komprime-
rat, och det var en utmaning att finna rutter som var fördelaktiga för alla. 
Parkeringen innebar också i viss mån ett problem, eftersom man vant sig 
vid att som regel parkera så nära ingången som möjligt, vilket inte längre 
gick för sig. Olika alternativ diskuterades flitigt och med trafikplanerarens 
hjälp kom vi slutligen fram till en lösning. Vi stannade för att placera par-
keringsplatserna längs sidorna av området så att de bildade fyra samlade 
helheter. På så sätt kunde man hålla motortrafiken borta från de inre de-
larna av skolcentrumet. I direkt anslutning till ingången på västra sidan av 
skolan kommer det att byggas en täckt parkering framför allt med tanke 
på specialelevernas skjutsar.

Planeringslösningar
Vid planeringen hade vi tillgång till hela den enorma kunskap som vi hade 
samlat in och tagit fram tillsammans, till exempel i olika processgrupper, i 
koordinerat samarbete mellan individerna i den stora sektorsövergripande 
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gruppen. Den grundliga projektplaneringen underlättade den egentliga 
planeringen. Därför kunde också brukarna som arkitekternas medhjälpare 
koncentrera sig mer ingående på att planera lokalerna, så att projektet 
skulle bli så bra som möjligt med tanke på alla brukare. Arkitekterna har 
överlag angripit planeringen av lokalerna med utgångspunkt i behoven 
hos i första hand personer med rörelse-, syn- och hörselhinder, så som de 
uttryckte sig i den utredning som de skrev med tanke på bygglovet.

Vid planeringen stannade vi för en skola med delvis två våningar. I sin 
utredning beskriver arkitekterna olika praktiska lösningar som vi kommit 
fram till i planeringen, och därför kommer vi inte att upprepa dem här. Vi 
vill framhålla att specialundervisningen genomgående varit en likvärdig 
del, en av ”de tre uddarna”, och att de avgöranden som skall anpassas 
och fattas utifrån detta också underlättar livet för andra aktörer i vår skola.

Skolan indelas i tre ”byskolor” med elever i olika åldrar. Undervisningsrummen 
för specialundervisningen är utspridd på dessa tre enheter. Bara två under-
visningsrum för utvecklingsstörda ligger bredvid varandra i en av bysko-
lorna i direkt anslutning till den egna salen för olika funktioner. I denna 
finns bl.a. köksutrustning för träning av dagliga färdigheter.

I verkstaden för skapande verksamhet finns dessutom utrustning för han-
tering av tvätt med tanke på undervisningen i huslig ekonomi framför allt 
för elever med individualiserad undervisning. På samma sätt som övriga 
undervisningsrum är också undervisningsrummen för utvecklingsstörda 
indelade i mindre enheter. I anslutning till undervisningsrummen finns 
dessutom ett rum där eleverna kan slappna av och varva ner. Från den 
multifunktionella salen, liksom från varje undervisningsrum på första vå-
ningen, finns en passage som leder ut på en egen liten gård. Byskoleidén 
väcktes redan i de verkstäder som anordnades i början av projektplane-
ringen. Idén utgick från tanken att elever som är olika och befinner sig i 
olika åldrar lär av varandra och att såväl elever som personal lär känna 
varandra bättre i en byskola. Byskolan bildar ett tryggt litet samhälle i den 
stora skolan.

Idén om en verkstadsskola väcktes under projektplaneringen och inne-
bär att eleverna lär sig genom att pröva, upptäcka, leka och komma med 
idéer. Den genomfördes genom att verkstäder ställdes till förfogande.  Med 
”verkstadspedagogiken” vill vi stödja alla barns naturliga glädje och iver att 
lära sig nya saker och erbjuda eleverna möjlighet till upptäckter och aha-
upplevelser. På första våningen placeras verkstäder för skapande arbete 
och estetiska ämnen, på andra våningen dessutom en vetenskapsverkstad.

För planeringen av gården tillsattes redan i samband med projektplane-
ringen en särskild processgrupp, eftersom vi ansåg att aktiviteterna på 
gården, t.ex. lek, rörelse och rekreation, var synnerligen viktiga delar av 
barnens vardag och inlärning. I planeringen ville vi framför allt införliva 
kompetensen inom specialundervisningen med gårdsaktiviteterna. Vi har 
ända från början varit av den åsikten att också skolgården är en inlär-
ningsmiljö för alla skolans elever. Därför bör planen vara mer än bara en 
vacker gårdsritning. Arkitekterna har planerat skolgården med beaktande 
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av behoven hos olika brukare. Vi hade turen att få arkitekter med stor er-
farenhet av skolgården som inlärningsmiljö.

I anslutning till undervisningsrummen på nedre plan finns exempelvis 
mindre gårdar som undervisningsgrupperna kan utnyttja. Rastgården, som 
är avsedd för alla, är uppdelad i två delar med olika redskap för större och 
mindre elever. Dessutom kommer det att anläggas en näridrottsplats och 
en isrink i närheten av skolan. Tanken är att man också skall lämna fria 
ytor på skolgården för skidåkning och undervisning i skidåkning framför 
allt för elever med nedsatt motorik. Om eleverna kan utnyttja längre ras-
ter för träning ute på gården, kan de på ett enkelt sätt skapa kontinuitet 
i balansövningarna och skidträningen. På gården finns dessutom en täckt 
scen nära musiksalen bl.a. för olika framträdanden och en stigande läktare 
vid sidan av gården.

Framtida utmaningar
Vi har planerat ett skolcentrum i Kauhajoki ,och alla skolans medarbetare 
och elever väntar ivrigt på att få flytta in. Vi vet att vi vägt in många olika 
aspekter och frågor, också sådana som vi inte hade några kunskaper om 
före projektet. Av personalen har planeringsarbetet krävt en oerhörd flexi-
bilitet, användning av egen tid, stor stresstålighet och samarbetsförmåga, 
förmågor som under projektets gång lyckligtvis visat sig vara utmärkta.

Det nära och sektorsövergripande samarbetet mellan alla blivande brukare 
och de erfarna och framstående arkitekter som ända sedan projektplane-
ringen tillsammans med oss ifrågasatt många olika lösningar i vardagen 
har enligt vår åsikt varit en förträfflig planeringsprocess. Det är också in-
ledningen till en händelsekedja under vilken det har skapats varaktiga 
kontakter för aktörernas samarbete i en stark vi-anda. Den gemensamma 
planeringen har varit välbehövlig också som en tid när vi haft möjlighet 
att lära känna varandra, när de tidigare separata skolorna nu påbörjar sitt 
största arbete som en stor enhetsskola, att föra fram och förmedla de vär-
deringar som vi för några år sedan diskuterade i verkstäderna.

Vi tror att samgången ännu kommer att föra med sig intressanta utmaning-
ar och att vi kan ställas inför problem som vi trots en noggrann planering 
inte har kunna förutse. Men vi är övertygade om att vi kommer att lyckas. 
Vi hoppas att vi på vår skola kan stå som ett bra exempel på fördomsfria 
och djärva lösningar som ifrågasätter den gängse och brukliga modellen 
”så har vi alltid gjort”. Tiden och eleverna kommer att visa hur vi har lyck-
ats med det. Vi kan med österbottnisk blygsamhet säga att åtminstone de 
ramar som vi själva planerat är utomordentliga.
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2   Planerarens synvinkel
  H&M Arkkitehdit, Anneli Hellsten och Seppo Markku

I Finland tas i dag hänsyn till personer med rörelse- och funktionshinder i 
betydligt större utsträckning än på 1960-talet då man inom offentligt byg-
gande och den byggda miljön började diskutera och skriva om deras rätt 
till jämlikhet och tillgänglig miljö. Så småningom har direktiv och föreskrif-
ter tagits in i förordningar, lagar och byggbestämmelser. Man kan förmod-
ligen säga att vi börjar närma oss målet om en mer likvärdig och jämlik 
byggd miljö, även om målet ännu inte i alla avseenden har uppnåtts.

Vid genomgripande renoveringar av skolbyggnader är det enligt vår erfa-
renhet i praktiken ofta i det närmast omöjligt att tillämpa principen om den 
svagaste länken på grund av byggnadens ursprungliga grundlösning. Ett 
av våra objekt har åtta trapprum och därifrån går man till undervisnings-
rummen en halv våning uppåt eller neråt. I ett annat objekt måste man gå 
några trappsteg neråt för att komma till de salar som är belägna i byggna-
dens flyglar. Att lösa sådana problem på ett bra sätt med hjälp av ramper 
är oftast konstruktionsmässigt omöjligt. En trapphiss leder i sin tur ibland 
till att trappan blir oskäligt smal och är en dyr lösning.

Till de viktigaste arkitektoniska verktygen hör inplaceringen av trappor 
i byggnaden och arbetet med rumshöjder och rumsvolymer. Att placera 
några trappsteg eller en trappa i en lokal gör ofta lokalen mer intressant, 
ger den struktur eller kan vissa fall underlätta orienteringen. En sådan ar-
kitektonisk lösning som en del av rumsplaneringen ger alltid upphov till 
nya problem i form av ramper, hissar och lyftar som måste planeras in. 
Dessutom kanske lokalerna inte uppfyller kravet på jämlikhet. Problemen 
kan förebyggas om man styr projekten effektivt genom att stödja sig på 
myndighetsföreskrifter och ställa krav samt se till att nivåskillnaderna åt-
gärdas på lämpligt sätt. Vi vågar påstå att problemen ovan knappast skulle 
ha uppstått i våra exempelobjekt, om nuvarande handikappbestämmelser 
hade gällt när objekten planerades.

Kauhajoki skolcentrum
Att göra Kauhajoki skolcentrum till en fungerande och samlad helhet var 
ett mycket krävande projekt på grund av dess omfattning såväl som dess 
verksamhetsinnehåll. För oss planerare har planeringen varit en spännan-
de ”upptäcktsresa” som lärt oss tillämpa många omständigheter i vardagen 
på ett nytt sätt.

Skolcentrumet består av en ny byggnad för de lägre årsklasserna och en 
enhetsskola som byggdes på 1960-talet. Byggnaderna sammanbinds av en 
gångbro på andra våningen. Dessutom sammanslås en fristående gammal 
gymnastiksal med en stor gymnastikhall i nybyggnaden med hjälp av 60 
meter lång löparbana.

Byggnadskomplexet planerades med utgångspunkt i åldersstrukturen i en-
hetsskolan och de stora åldersskillnaderna mellan barnen samt med be-
aktande av att barn med olika funktionshinder skall använda skolans alla 
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lokaler. Barnen representerar ett verkligt brett spektrum av funktionshin-
der. I princip är skolan till sina dimensioner i de flesta avseenden en helt 
vanlig skola, men i fråga om vissa rumsliga helheter har man på grund av 
användningssyftet och brukarna valt en rymligare lösning.

På brukarnas önskan kommer man i skolan att tillämpa den gamla bysko-
leprincipen, dvs. skolan indelas i avdelningar och i var och en av dem 
finns elever i alla årskurser. Så vitt vi vet har man i Finland inte tidigare 
planerat en sådan skola med liknande mål och innehåll.

Också skolans verkstäder avviker från det normala. Verkstäderna för ska-
pande ämnen, bildkonst och vetenskapsämnen är flexibla och kan anpas-
sas efter enskilda elevers behov. Lokalerna har liknande egenskaper som 
de gamla traditionella storstugorna med många funktioner: där kan pågå 
många olika aktiviteter och dessutom samtidigt. De är ett ”ingenmansland” 
som alla elever och lärare har tillgång till. Lokalerna är så placerade att 
också stora gemensamma ”projekt” kan ingå i programmet.

Tanken att integrera barn med rörelse- och funktionshinder i skolans alla 
verksamheter föreföll verkligen intressant och framför allt utmanande, och 
därför var det viktigt att planeringen inte misslyckades. Eftersom bara ett 
fåtal planerare har egna erfarenheter av till exempel multihandikapp, var 
den centrala och viktigaste utgångspunkten för hela planeringsarbetet att 
skaffa tillräckligt med information om de krav som ställs på grund av 
olika tillstånd med nedsatta funktioner. Vi planerare har visserligen tillgång 
till handböcker, föreskrifter, normer och beprövade verksamhetsmodeller. 
Genom att tillämpa dessa befintliga data kan vi naturligtvis skapa förhål-
landevis välfungerande lokaler, men sådan information blir ofta ytlig, om 
man inte i samband med planeringsprocessen intervjuar brukarna och ge-
mensamt utformar de slutliga rums- och verksamhetslösningarna. 

En bra planeringsprocess lämnar utrymme också för dem som dagligen 
skall se till att rutinerna fungerar. I detta sammanhang är dessa personer 
inte bara utlåtandeinstanser, utan arkitektens bästa och viktigaste medhjäl-
pare. Dålig planering drabbar i första hand slutanvändaren, dvs. barnet, 
som inte får stöd och hjälp av lokalen, utan vars liv kanske rentav för-
svåras i den. Besvikelsen över att lokalen inte fungerar kan vara verkligt 
stor, eftersom praktiska fel kan komma att yttra sig i vardagen upprepade 
gånger varje dag under årens lopp. Barn kan ha mycket olika typer av 
funktionshinder och därför måste just dessa lokaler vara något rymligare 
än normalt. Dimensioneringen av speciallokalerna är beroende av hur 
mycket plats hjälpmedlen behöver och hur dessa används. Flexibiliteten i 
lokalerna kan i många fall underlätta funktionerna och vara en värdefull 
egenskap. Frågan om var det krävs flexibilitet och i vilken omfattning bör 
besvaras med stöd av praktiska erfarenheter och en vederhäftig teori. 

Dessutom är det viktigt att också hustekniken i lokalerna styrs att arbeta 
mot samma mål. Även i detta avseende betonas arkitektens eller huvud-
planerarens uppgift att utreda förhållandena. Vid planeringen av lokalerna 
bör man naturligtvis inrikta sig på funktionalitet, men också på en estetiskt 
tilltalande helhet, oavsett hur djärva de tekniska lösningarna är som stödjer 
det praktiska utförandet.
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Deltagande planering
Den bärande principen i vår planering är den deltagande planeringspro-
cess som vi utvecklat för vår skolplanering och som vi tillämpat redan i 
över tio år. Den lämpar sig utmärkt för planeringen av ett så krävande 
område. Enligt vår erfarenhet behövs det bredare engagemang och mer 
specialkompetens ju mer krävande projekt det är fråga om. Det är inte 
oväsentligt med tanke på måluppfyllelsen huruvida aktörerna engagerar 
sig i projektet eller inte. En deltagande planeringsprocess ökar tydligt gra-
den av engagemang i samhället. Om parterna förbinder sig att uppfylla 
målen, har de mycket större möjlighet att få ett bra slutresultat såväl i min-
dre privata frågor som i större sammanhang. I processer av det här slaget 
ingår det tyvärr alltid personer som styrs av sina egna behov. 

Inom projektet har enligt vår åsikt det verkstadsarbete som i anknytning 
till projektplaneringen utförts av kommunens tekniska sektor och skolvä-
sende på ett utomordentligt sätt förberett inför den deltagande planering-
en och det är förmodligen anledningen till att antalet ”käringar mot ström-
men” inte blivit fler. Som stomme i denna text har vi använt en utredning 
om hur vi beaktat personer med funktionshinder i skolcentrumets lokaler. 
Utredningen, som vi har utarbetat, krävdes som bilaga till bygglovet för 
Kauhajoki skolcentrum. 

Vår planering grundar sig på lagar, förordningar och myndighetsföreskrif-
ter och på detta sätt har vi försökt skapa en tillgänglig och jämlik miljö för 
brukarna. I planeringen har vi särskilt utgått från behoven hos personer 
med rörelse-, syn- och hörselhinder.

Rörelsehinder och lyftanordningar
I byggnaden slopas trösklar alltid när det konstruktionsmässigt är möjligt. 
Hissar och lyftar används för att klara nivåskillnaderna mellan olika delar 
av byggnaden. I byggnaden installeras två hissar: den ena i korridoren 
som sammanbinder den nya och den gamla skolan och den andra i den 
nya skolans huvudentré. 

Byggnaden får sammanlagt tre lyftar: en i enhetsskolans gavel där det tek-
niska arbetet håller hus, en i den nya skolans huvudentré (från entréhallen 
till scenen) och en kombinerad trapp- och lyftplattform i korridoren med 
omklädningsrum i anslutning till scenen.

I terapirummen och i en del av de salar som används för undervisning 
enligt verksamhetsområde finns också en lyftanordning och takskenor för 
att barnen skall kunna förflytta sig mellan olika verksamheter.
 

Toaletter
I byggnaden finns sammanlagt sju handikapptoaletter i olika storlek och 
med olika funktioner. Utrustningen och möblerna i toaletterna är förenliga 
med aktuella bestämmelser. I terapirummet finns dessutom en toalettstol 
och ett skötbord. 
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Personer med nedsatt syn

I skolan har personer med nedsatt syn beaktats med hjälp av tydliga ma-
terialkontraster. Färger och olika material används som vägledande och 
orienterande hjälpmedel på golv och väggar.

Uppe i trappan som går från huvudentrén används signalplattor för att 
varna för nivåskillnader längs gångleden. Ledstängerna i trappan monteras 
så att det inte finns risk för att någon fastnar.

Användningen av indirekt och direkt belysning bör planeras noggrant så 
att störande reflexer kan minimeras.

När man använder glasytor bör man planera in signalränder, signalfärger 
och figurer för att göra det lättare för personer med nedsatt syn att röra sig.

Vid placeringen av speglar bör man se till att till exempel dörren eller pas-
sagen inte syns i spegeln, så att man inte i misstag går mot den.

Belysningen i lokalerna bör planeras så att de är så ändamålsenliga som 
möjligt. I stället för att använda bara diffusa ljusfält försöker man använda 
olika belysningsarrangemang som gör det lättare för eleverna att orientera 
sig i lokalerna.

Skyltarna utformas så att de lätt kan uppfattas med såväl syn som känsel. 
Dessutom uppmärksamma särskilt placeringen av skyltarna.

Personer med nedsatt hörsel
Särskild vikt fästs vid planeringen av akustiken i lokalerna. Efterklangstiden 
bör regleras med rumsakustiska metoder så att det blir lättare att urskilja 
tal. För varje aktivitet som utövas i rummet i fråga försöker man skapa 
rumsakustiskt optimala förhållanden. Den akustiska lösningen bör i första 
hand utgöras av en akustisk beklädnad i taket, beroende på vad lokalen 
skall användas till, antingen med mjuka akustikplattor eller med perfore-
rade gipsprodukter. För att få god akustik i höga entréhallar och gymnas-
tiksalar behöver också väggarna förses med dämpande material, enbart 
takdämpning räcker inte till.

Salen, de jättelika trapporna i huvudentrén, husvärdens disk, den samlade 
enhet som används för undervisning enligt verksamhetsområde, terapi-
rummen, scenen, musiksalen och verkstäderna utrustas med hörselslingor.

Specialsalar 
Terapirummen med bastu och bassäng, enheten för undervisning enligt 
verksamhetsområde, sinnesrummen och verkstaden för skapande ämnen 
har planerats särskilt noggrant, och planeringen har gjorts i nära samarbete 
med dem som kommer att använda lokalerna. Enheten för undervisning 
enligt verksamhetsområde utrustas med höj- och sänkbara möbler och i 
verkstäderna kommer det att finnas olika höga arbetsbänkar. I aktivitets-
entrén och verkstäderna kommer de elektriska anordningarna med tillhö-



103Case 2

rande reglage att vara lättanvända och lätta att förstå sig på. Exempelvis 
keramiska hällar lämpar sig inte för personer med nedsatt syn.

Planering av gården
Gården planeras med beaktande av behoven hos olika åldersstadier och 
med hänsyn till olika funktionshinder. Genom de lägre årskursernas akti-
vitetsgård löper en s.k. sinnesstig längs vilken det finns olika slags element 
som ”väcker” sinnena, till exempel färger, växter och växlande material. På 
gården och vid dammen på verkstadsgården finns det möjlighet att pyssla 
med växter i rullstolshöjd. 

I gårdens ytbeläggning och dimensionering har vi beaktat dem som rör 
sig med rullstol. Korsningarna mellan gångstråken utmärks med zoner i 
kontrasterande material som på förhand varnar personer med nedsatt syn. 

Alla entréer dimensioneras med tanke på personer med rörelse- och funk-
tionshinder. I båda huvudentréerna finns ett våtrum som är dimensionerad 
för rullstolar. I våtrummet i den västra entrén finns en ”parkeringsplats” för 
några rullstolar för inne- eller utebruk.

Lokaler för motion och rörelse
Den stora motionshall som byggs kan indelas i tre delar och den ihop-
skjutbara läktaren kan också användas för motionsutövning. Dessutom 
kommer försiktiga elever och de som är rädda för stora ytor även att ha 
tillgång till scenen som kan användas av mindre grupper som alternativ 
plats för motion och rörelse. 

I anslutning till scenen finns omklädnings- och tvättrum som är anpassade 
för rörelse- och funktionshindrade. Också i den stora gymnastiksalens om-
klädnings- och tvättrum har man i varje enhet planerat in ett duschrum för 
rullstolsburna.

Särskild utrustning
På dörrarna kommer det att monteras ett nödvändigt antal öppnare som 
gör det lättare för eleverna att klara sig själva och underlättar biträdenas 
arbete. För dörrar som är i gemensam användning är modulbredden 10M.

Skyltar och vägvisare
Alla skyltar i byggnaden är utformade så att de kan uppfattas av ögat och 
av känseln. Vi kommer att utforma skyltarna med metoder som stödjer 
sig på ikonbaserade kunskaper och erfarenheter. Vi kommer att ta fram 
skyltar med bildinformation som baserar sig på färger, kontraster och be-
röring av tredimensionella element. I vissa situationer kan det också vara 
motiverat att använda ljud. Förutom dessa specialskyltar kommer vi också 
att använda mer traditionella skyltar med text.
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DET1

LOKALERNA FÖR ELEVER SOM FÅR 
UNDERVISNING ENLIGT VERKSAMHETSOMRÅDE 
(i ritningen används förkortningen EHA) består 
av en aktivitetsentréhall med många funktioner, 
två OT3-undervisningsrum som är indelade i min-
dre enheter, tillgänglig toalett, avslappningsrum 
och lärarrum.

ENTRÉHALL FÖR AKTIVITETER (TOIMINTA-AULA)
Hallen är förutom en genomgångsled också ett 
aktivitetsrum med möjlighet till fysiska övningar, 
arbete vid bord och köksarbete. I hallen finns 
en motorikbana, en höj- och sänkbar köksenhet 
samt bord och stolar för pyssel eller aktiviteter 
som kräver mer koncentration. Från aktivitetshal-
len finns en direkt förbindelse till skolgården för 
de elever som får undervisning enligt verksam-
hetsområde. Skolgården ligger i anslutning till 
sinnesstigen och andra gårdsaktiviteter som är 
anpassade för rullstol, såsom vattensysslor och 
pyssel med planteringar.

OT3-RUM
I bägge salarna finns en mindre avbalkning, där 
barnen kan arbeta ensamma eller med handled-

Bilaga 4. DET1

ning. I anslutning till lokalerna finns dessutom 
ett förråd för förvaring av större hjälpmedel. 
Andra läromedel kan förvaras på hyllor bakom 
tavlan. Det räcker inte med dämpning av 
taken, utan rumsakustiken förbättras med 
absorberande ytor som förhindrar hörnreflek-
tioner. I det lägre undervisningsrummet mon-
teras takskenor för en lyftanordning.

AVSLAPPNINGSRUM (RAUH.H.)
Den akustiska dämpningen i avslappningsrum-
met är konstruktionsmässigt mycket effektiv 
(57–60 dB). Rummet utrustas med mjuka 
säckstolar och en stjärnhimmel med LED-
lampor och dimmer. I rummet kan det också 
finnas en ljudanläggning för rogivande musik. 
Avslappningsrummet är i första hand till för de 
då och då förekommande situationerna när 
något barn ”bränner propparna” och det för 
barnets egen skull och med tanke på medele-
vernas säkerhet är viktigt att barnet lugnar ner 
sig. Rummet kan också användas för andra 
rogivande aktiviteter genom att man ändrar 
rummets karaktär som ”nedvarvningsmodul” 
till en plats för vistelse och annan verksamhet.
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DET2

TERAPIRUM
Rummen har placerats i direkt anslutning till den täckta en-
trén på västra sidan, eftersom de barn som behöver dessa 
rum kommer till skolan med bil, antingen med anhöriga 
eller med handikapptaxi. Från angöringsplatsen är det lätt 
att förflytta sig under tak och vidare in i den rymliga våt-
rumsentrén. I anslutning till den täckta entrén finns också 
ett kallförråd för utomhusredskap.

VÅTTAMBUR (TK/MÄRKÄET)
Våttambus kommer att förses med ett stort galler på vilket 
barnen och rullstolarna enkelt kan spolas av. I våtrummet 
placeras också ett rostfritt tvättställ där man kan putsa 
av vantar, mössor och andra klädesplagg. För torkning av 
kläder har vi reserverat två torkskåp och en gallerhylla för 
uteskor. Från våtrumsentrén kan man fortsätta till andra 
delar av skolan eller till terapirummen.

KORRIDOR ELLER ENTRÉHALL MED ÖPPEN SPIS (KÄYTÄVÄ) 
Terapirummen kan vid behov avskiljas från skolans övriga 
korridorer med en flyttbar vägg. I sådana fall fungerar än-
dan av korridoren som en hall med öppen spis avsedd för 
vistelse. I hallen finns en öppen spis. Eld är ett bra element 
i terapirum.

LOKALER
Bastun, bassängrummet, terapirummet, omklädningsrum-
met och handikapptoaletten utrustas med skenor för för-
flyttningar och lyft.

Bilaga 5. DET2

BASTU (SAUNA)
Bastuaggregatet fälls in i golvkonstruktionen så att den yta som 
värms upp är i golvhöjd. Alternativt kan man ha en traditionell 
upprättstående bastuspis om värms upptill. I bägge fallen be-
höver tillverkaren ge närmare anvisningar om installationen. 
Basturummet får gärna ha en dusch så att man kan svalka av sig. 
När det gäller kranarna bör man beakta risken för överhettning. 
Laven skall ha en sitthöjd på h = 400 från golvet. Storleken i övrigt 
är minimum 800 x 2 100. Med hjälp av belysning och träväggar 
och trätak försöker man uppnå en så hemlik stämning som möjligt 
i bastun. På golvet har man oglaserade klinkers med reliefmönster.

BASSÄNGRUMMET (ALLASTILA)
Som poolalternativ valdes en bubbelpool som är cirka 2,1 x 1,6 
meter. Den skall förses med en trappa, en avsats vid sidan och 
skyddstäcke. I rummet finns två duschar av vilka den ena används 
sittande och den andra stående. Längs alla väggar i rummet 
monteras stödstänger (h = 500 och h = 900) för att underlätta 
användningen. Med tanke på akustiken monteras fuktavvisande 
hygienskivor i taket. Väggarna runt duschen och poolen bekläs 
med plattor, men i bastun med trä. På golvet läggs oglaserade klin-
kers med reliefmönster.

TERAPIRUM (TERAPIATILA)
Rummet kan användas för balansövningar och olika behandlingar. 
Rummet bör ha rinnande vatten, ett mobilt behandlingsbord, en 
mobil personlyft, arbetsbord och stolar. Den akustiska miljön bör 
vara starkt dämpad. I rummet finns också ett förråd för stora red-
skap som används i terapin.
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DET4

UNDERVISNINGSRUM FÖR ELEVER SOM BEHÖVER STÖD FÖR SOCIAL 
ANPASSNING
Stommen i lokalerna är ett vanligt undervisningsrum som har utökats 
med ett avslappningsrum (RAUH. TILA) där man kan tillämpa de prin-
ciper som nämns ovan. I salen finns dessutom ett litet område för lek 
(LEIKKITILA) som kan avskiljas med en lätt gardin eller skärm. Salen 
utrustas med ett bord för grupparbeten och med tydligt avgränsade 
platser för individualiserat arbete. Var i lokalen salen skall placeras bör 
noga övervägas. Det bästa läget är något vid sidan om, men ändå 
”mitt” i det hela.

Bilaga 6. DET3 ja DET4

DET3 

SINNESRUM (AISTITILA)
Rummet används för att väcka olika sinnen. Rummet skall 
utrustas med förvaringsmöbler med ”redskap” för olika 
sinnen. I rummet skall finnas möbler där man kan sitta 
mjukt och vila. Rummet kan färgsättas med olika vägle-
dande LED-ljus i olika färger. I rummets ytmaterial kan 
man förnimma mjuka eller hårda, varma eller kalla, släta 

eller sträva, abstrakta eller föreställande materialpar. I 
rummet kan man förnimma mörkt och ljust, färglöst och 
färgstarkt, högljutt och tyst. I rummet kan man också 
använda aromaterapeutiska par och motsatser. Man kan 
också få kittla smaknerverna när man åker på utfärd med 
pepparkakor som gräddats i verkstaden.



Avsikten med denna handbok är att ge information om vad som borde 
beaktas när man planerar nya och bygger om gamla grundskolgygg-
nader så att de lämpar sig för alla elever, även elever  med rörelse- 
och funktionshinder.

Handboken är avsedd för arkitekter och specialplanerare, för myndig-
heter som ansvarar för skolbyggen och för anskaffning av inredning 
och utrustning till skolor samt för lärare och andra personer som del-
tar i planering och anskaffning.
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