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Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Rickard Westlöf 
0171-62 51 54 
rickard.westlof@enkoping.se 

Tekniska nämnden 

Godkännande av förstudie ny grundskola i 
Örsundsbro, Rymningen 8:6 

Förslag till beslut 

Förslag till nämnden 
Tekniska nämnden godkänner förstudie för ny grundskola i Örsundsbro. 

Beskrivning av ärendet 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tog i april 2020 (UAN2020/219) beslut 
att beställa en förstudie för att utreda fastigheternas skick, samt utreda möjligheten 
till kapacitetsökning på Örsundsbroskolan. Skolan ska dimensioneras för 760 
elever, jämfört med dagens maxkapacitet om cirka 500 elever.  
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden tog även beslut kring verksamhetens 
beslutsunderlag (VBU), som är ett underlag för fortsatt arbete och uppföljning av 
projektet.  
Bakgrunden till beslutet är ökade elevkullar samt ett stort underhållsbehov i 
nuvarande lokaler. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att godkänna förstudien och i och 
med det använda den som underlag i det fortsatta arbetet. 

Bilaga 1: Förstudie ny grundskola i Örsundsbro 
Bilaga 2: Tillägg till förstudien för ny grundskola i Örsundsbro 
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Kopia till: 
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Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
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https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/arkitektur-och-gestaltad-livsmiljo/gestaltad-livsmiljo/politik/
https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/stadsutveckling/brottsforebyggande-och-trygghetsskapande-atgarder/
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11 ENKÖPINGS 
.KOMMUN 

PM 

2021-11-08 

Ärendenummer 

UAN2021/416

Utbildningsförvaltningen 
Johanna Krantz 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

0171-625699 
johanna.krantz@enkoping.se 

Postadress 

Enköpings kommun 

745 80 Enköping 

Förtydliganden Örsundsbro förstudie 

När vi tittat på befolkningsprognosen så ser vi att om vi följer prognosen så 

kommer vi ha 760 elever i skolan år 2035. Vår bedömning har varit att vi har ett 

viss tapp av elever i placeringsområdet. Räknar vi bort ca 9% så ser vi att skolan 

ska ha 706 elever från år 2037 och framåt. Eftersom prognosen inte är så säker så 

långt fram i tiden och är beroende av detaljplanearbeten som ännu inte är klara, 

kan vi inte säga exakt när skolan är full. 

Valet att bygga för 760 elever beror på att vi idag har tre paralleller i varje årskull. 

Vi ser att vi organisatoriskt kan öka klasserna från 20 elever/klass idag till 25 

elever per klass. Om vi inte skulle bygga med den marginalen, dvs några kvm 

extra i varje klassrum så kommer begränsningen bli att vi måste göra skolan 

fyrparallellig när vi sedan utökar. Vi kan inte i ett senare skede bara utöka varje 

klassrum lite. Eftersom det redan idag finns tre paralleller, dvs elever från F-9, så 

kan vi inte bygga till ett högstadium senare som vi kunnat göra om vi byggde en 

ny skola i nytt område. 

Ska vi då utöka med en parallell till så borde vi egentligen bygga för 200 elever 

till. 

År 2026 när skolan ska stå klar kommer vi redan ha ca 612 elever. Bygger vi då 

för 650 elever kommer skolan vara full redan 2029. Vilket betyder att vi redan nu 

måste börja planera för nybyggnationen. Bygger vi för 700 elever så ser det idag 

ut som att vi har kapacitet fram till 2036. Men riskfaktorn vi ska ha med är att vi 

kan vara fullbelagda i skolan 2035 om fler väljer att stanna kvar i skolan i 

placeri ngsom rådet. 

För att förtydliga vad det innebär med ytterligare en nybyggnation 2036 så har 

följande kalkyler tagits fram: 

Besöksadress Telefon (växel) 

0171-6250 00 

Telefax 

Plusgiro 

7 07 27-3 

Org.nr 

212000-0282 

Webbadress 

www.enkoping.se 

E-post 

utbildningsforvaltning@enkoping.se
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C37F095B0D9E4FCC9522226F7AFDAAE0.xlsx

Kalkylunderlag investeringar
Sammanfattning

2021-11-10

Driftansvarig nämnd: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Projektnamn: Grundskola Örsundsbro, alternativ 1
Förstudie:  Ja X

Kort beskrivning av investering om förstudie ej finns

Total investeringsutgift 262 000 000
Förändring driftkostnad per år 10 660 000

Resultatpåverkande poster av engångskaraktär
Beskrivning
 

2022 2023 2024 2025
Bokförda värden/utrangeringar SBF
Rivning- som kostnad SBF 2 500 000
Evakueringskostnader SBF 2 000 000 4 000 000
Försäljningar
Flyttkostnader KLF
Minskade intäkter
Övriga resultatpåverkande poster, specificera
Summa 0 0 4 500 000 4 000 000
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Datum

2026
22 600 000
5 400 000
2 000 000

30 000 000

2021-11-10

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Grundskola Örsundsbro, alternativ 1
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Kalkylunderlag investeringar
Specifikation av investeringsutgifter och förändring av kostnader och intäkter

Datum

2021-11-01

1,50%

Investeringsutgifter
(Fastighet, inventarier, anläggning, teknisk utrustning m m) Utgift

Nyttjande-
period

Avskriv-
ning Ränta

Kapital-
tjänst-

kostnad
Fastighet SBF 247 000 000
Inventarier UAN 15 000 000 10 1 500 000 225 000 1 725 000
Summa 262 000 000 1 500 000 225 000 1 725 000

Förändring av hyreskostnader
Nuvarande hyra (-) UAN -5 465 000
Ny hyresnivå (+) SBF 14 400 000
Summa hyresförändring 8 935 000

Förändring av verksamhetens övriga kostnader
(personalkostnader, licenser/support, städ, måltider,
förbrukningsmaterial m m)

Ökning (+)/
minskning (-)

Föränd-
ring i tkr

0
0
0
0

Summa 0

Förändring av verksamhetens intäkter
(uthyrning, försäljning m m)

Ökning (-)/
minskning (+)

Föränd-
ring i tkr

0
0
0

Summa 0

Summa förändring driftkostnad  10 660 000
Nämndens delfinansiering (-) 0
Total förändring av driftkostnad 10 660 000

Investeringen tas i bruk 2026-01
Driftkostnad per månad *) 888 333

Driftkostnad per år 2023 2024 2025 2026 2027
Driftkostnad per år 10 660 000
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Hyres-
indikation
14 400 000
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Kalkylunderlag investeringar
Sammanfattning

2021-11-10

Driftansvarig nämnd: Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Projektnamn: Grundskola Örsundsbro, alternativ 2
Förstudie:   Ja

Kort beskrivning av investering om förstudie ej finns

Total investeringsutgift 240 000 000
Förändring driftkostnad per år 9 860 000

Resultatpåverkande poster av engångskaraktär
Beskrivning
 

2022 2023 2024 2025
Bokförda värden/utrangeringar SBF
Rivning- som kostnad SBF 2 500 000
Evakueringskostnader SBF 2 000 000 4 000 000
Försäljningar
Flyttkostnader
Minskade intäkter
Övriga resultatpåverkande poster, specificera
Summa 0 0 4 500 000 4 000 000
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Datum

2026
20 340 000
4 600 000
2 000 000

26 940 000

2021-11-10

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Grundskola Örsundsbro, alternativ 2
Ja
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Kalkylunderlag investeringar
Specifikation av investeringsutgifter och förändring av kostnader och intäkter

Datum

2021-11-01

1,50%

Investeringsutgifter
(Fastighet, inventarier, anläggning, teknisk utrustning m m) Utgift

Nyttjande-
period

Avskriv-
ning Ränta

Kapital-
tjänst-

kostnad
Fastighet SBF 225 000 000
Inventarier UAN 15 000 000 10 1 500 000 225 000 1 725 000
Summa 240 000 000 1 500 000 225 000 1 725 000

Förändring av hyreskostnader
Nuvarande hyra (-) UAN -5 465 000
Ny hyresnivå (+) SBF 13 600 000
Summa hyresförändring 8 135 000

Förändring av verksamhetens övriga kostnader
(personalkostnader, licenser/support, städ, måltider,
förbrukningsmaterial m m)

Ökning (+)/
minskning (-)

Föränd-
ring i tkr

0
0
0
0

Summa 0

Förändring av verksamhetens intäkter
(uthyrning, försäljning m m)

Ökning (-)/
minskning (+)

Föränd-
ring i tkr

0
0
0

Summa 0

Summa förändring driftkostnad  9 860 000
Nämndens delfinansiering (-) 0
Total förändring av driftkostnad 9 860 000

Investeringen tas i bruk 2026-01
Driftkostnad per månad *) 821 667

Driftkostnad per år 2023 2024 2025 2026 2027
Driftkostnad per år 9 860 000



920E2F3D9C004E01B38287BF36810414.xlsx

Hyres-
indikation
13 600 000
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Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Rickard Westlöf 
0171-62 51 54 
rickard.westlof@enkoping.se 

Tekniska nämnden 

Tillägg till förstudien för ny grundskola i Örsundsbro, 
Rymningen 8:6 

Lokalförsörjning 
Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens lokalförsörjning. Det omfattar förutom 
investeringar i lokaler även inhyrning.  

Prioriterade investeringsprojekt bereds och när kommunstyrelsen fattat beslut om 
att genomföra, går ansvaret att verkställa och slutredovisa projektet över till 
tekniska nämnden och samhällsbyggnadsförvaltningen.  

Ekonomi 
Uppförandet av en grundskola på fastigheten Rymningen 8:6 är kalkylerad till  
225 miljoner kronor.  

En preliminär hyra för grundskolan är beräknad till cirka 13,6 miljoner kronor per år 
och detta ska beslutas i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden som en 
förändrad hyresnivå. I hyran ingår kapitaltjänstkostnad respektive drift- och 
förvaltningskostnader under byggnadens livstid. 

Rivning och utrangering 
Befintliga byggnader på fastigheten rivs för uppförande av ny grundskola. Bokfört 
värde per 2024-12-31 är 22,6 miljoner kronor och rivningskostnad är kalkylerad till 
ca 7,1 miljoner kronor. 

Hållbarhet 
Byggnaden kommer uppföras enligt politiskt beslut om miljöbyggnad enligt Sweden 
green building councils (SGBC) nivå Silver. 

Byggnaden kommer anslutas till kommunalt fjärrvärmenät och 
lönsamhetsberäkningar gällande förnyelsebar energi kommer genomföras under 
projektering. 

Investeringen för lösning av förnyelsebar energi förutsätts i detta projekt rymmas 
inom kalkylerad utgift om 225 miljoner kronor. 
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Sammanfattning 
Kommunledningsförvaltningen, utbildningsförvaltningen och 
samhällsbyggnadsförvaltningen har i samarbete tagit fram förstudien för 
uppförande av ny grundskola på fastigheten Rymningen 8:6. Rekommendationen 
är att projektet genomförs enligt den framtagna förstudien. 

Fastighetsavdelningens bedömning är att tidplan och resurser för att genomföra 
uppdraget är möjlig. 
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