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Sammanfattning 
En förstudie har genomförts enligt uppdrag (BIN 2021-01-27 §10) med primärt 

fokus på Lagmansgymnasiets framtida utveckling och att säkerställa att 

Lagmansgymnasiet fortsätter att vara en attraktiv skola att välja för eleverna. Det har 

handlat om att säkerställa ändamålsenliga ytor och lokaler för befintliga praktiska 

program, framförallt gällande El- och energiprogrammet och Fordon- och 

transportprogrammet. I bilaga 1 förs även ett fördjupat resonemang kring det 

framtida programutbudet och vilka programinriktningar som ska erbjudas på skolan.  

År 2017 förvärvade kommunen Sveviatomten (Vara 27:1) utifrån att den hade ett 

gynnsamt strategiskt läge. I samband med detta beslut ansåg Bildningsnämnden att 

tomten hade ett stort värde för en samlad gymnasieverksamhet i direkt anslutning till 

Lagmansgymnasiet (BIN 2017-08-29 §95).   

I anslutning till ett pågående detaljplanearbete rörande Sveviatomten så behöver 

Bildningsnämnden peka ut den yta som behövs för eventuella framtida behov. 

Förutsättningarna för att lokalisera delar av Fordon- och transportprogrammet samt 

El- och energiprogrammet på tomten har undersökts samt de effekter som följer av 

att det blir fria ytor inne i Lagmansgymnasiet. 

Möjligheterna för att bygga nya lokaler till El- och energiprogrammet på 

Sveviatomten bedöms som mycket goda och detta skulle skapa bra förutsättningar 

för verksamheten utifrån alla perspektiv. I nuläget uppskattas detta medföra en 

hyresökning på runt 1 360 000 kr/år för Lagmansgymnasiet. 

Den befintliga södra stålhallen skulle då, med mindre modifieringar, kunna användas 

som garage av Fordon- och transportprogrammet. På Sveviatomten kan även en 

köryta anläggas i anslutning till garaget. Vidare kan den centrala stålhallen på 

Sveviatomten anpassas för att bli en övningslokal för truckar. Anläggandet av en 

nerfartsramp, lastkaj och port möjliggör även träning av lastning och lossning. 

Förutsättningarna för att här bedriva verksamheten bedöms som mycket goda. I 

nuläget uppskattas detta medföra en nettohyresökning på runt 515 000 kr/år för 

Lagmansgymnasiet. 
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De inre omställningar som kan ske inne i Lagmansgymnasiet till följd av att El- och 

energiprogrammet lämnar huvudbyggnaden bedöms ge positiva synergieffekter för 

både Lagmansgymnasiet i stort, skolbibliotek och konserthuset. I nuläget bedöms 

detta projekt ge en hyresökning på ungefär 67 000 kr/år för Lagmansgymnasiet. 

Avgående kostnader för skolbiblioteket, körytor och El- och energiprogrammets 

nuvarande lokaler på Sveviatomten beräknas till 817 000 kr/år. Vilket innebär en 

total hyresökning för Lagmansgymnasiet på 1 125 000 kr/år.  

Totalt sett bedöms de föreslagna projekten ha många gynnsamma faktorer. Samtliga 

berörda verksamheter får en samlokalisering och mer ändamålsenliga lokaler vilket 

ökar dess attraktivitet.   
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1 Förstudieorganisation  
Beställare: Bildningsnämnden genom Bildningschef 

Uppdragsledare: Utredare på tekniska förvaltningen  

Arbetsgrupp: Utredare, bildningschef och utvecklingsledare 

Styrgrupp: Bildningschef, Teknisk chef 

Referenspersoner: representant från El- och energiprogrammet, representant från 

fordon- och transportprogrammet, representant från skolbiblioteket, rektorer på 

Lagmansgymnasiet 

Intern/extern mottagare: Tekniska förvaltningen 

Sakkunnig: Konstruktör 

2 Uppdragsmål 
Uppdraget från bildningsnämnden, 2021-01-27 § 10, är att ”genomföra en förstudie 

för Lagmansgymnasiets framtida utveckling inom en 5-årsperiod i syfte att säkerställa 

en fortsatt god attraktivitet för elever.  

På bildningsnämndens arbetsutskott 2019-05-20 § 64 fick förvaltningen i uppdrag att 

utreda förutsättningar, kostnader samt möjligheter för ett vård- och omsorgsprogram 

på Lagmansgymnasiet med preliminär programstart läsåret 2021/2022. 

Efter att uppdraget gavs har det framkommit behov från Lagmansgymnasiet som har 

påverkat prioriteringen av uppdraget (användning av Svevia-tomten, lokalbehov för 

nuvarande praktiska program, et cetera), med följd av att programmet inte kommer 

att kunna starta under läsåret 2021/2022. Behoven har även visat på att det finns 

andra aspekter än ett vård- och omsorgsprogram som är viktiga för 

Lagmansgymnasiets framtida utveckling samt att de olika behoven behöver samspela 

för att kunna hanteras på bästa sätt. Att utreda ett framtida vård- och 

omsorgsprogram utan att ta de övriga behoven i beaktande blir därför svårhanterligt. 

Det bedöms därför viktigt att göra en större utredning kring Lagmansgymnasiets 

framtida utveckling där helheten tas i beaktande. Utredningen behöver ta sin grund i 
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vilka framtida program och inriktningar som ska erbjudas på skolan men detta 

förutsätter även att lokalbehoven och investeringsbehoven för programmen och 

inriktningarna i framtiden tas med. 

Syftet med utredningen ska vara att säkerställa att Lagmansgymnasiet fortsätter att 

vara en attraktiv skola att välja för eleverna. En viktig aspekt för att säkerställa detta 

ska vara att knyta utbildningarna och inriktningarna till 

kompetensförsörjningsbehovet i närområdet. Då kompetensförsörjningsbehoven 

kontinuerligt ändras bedöms en femårsperiod vara en rimlig tidsaspekt för 

utredningen varpå en ny utredning kan ske vid behov. 

3 Relevans av förstudie 
En förstudie syftar till att vara ett beslutsunderlag inför ett beslut om att starta ett 

projekt för att uppfylla ett verksamhetsbehov. I förstudien ska en projektkostnad i ett 

tidigt skede (så kallat D-pris) tas fram. Beroende på om det är nyproduktion eller 

ombyggnation samt en rad olika förutsättningar på fastigheten så måste en förstudie 

ges olika detaljeringsgrad vid olika situationer. Ibland räcker det med att säkerställa 

att det tillåts bygga en erforderlig yta enligt detaljplan och att en uppskattad 

schablonkostnad tas fram utifrån vad det brukar kosta att bygga något liknande. 

Ibland, som i fallet med föreliggande förstudie, så har en konstruktör kopplats in.  

Om en förstudie leder till en vidare projektering så kan en hel del hända här. Det kan 

framkomma idéer som leder till både bättre lösningar för verksamheten och lägre 

projektkostnad. Men det kan också visa sig att vissa tänkta lösningar inte är 

genomförbara eller att det uppkommer saker som var okända, vilket kan leda till ett 

dyrare projekt. 

4 Förstudiens upplägg 
Då denna förstudie innehåller projektdelar som kan beslutas om och genomföras var 

för sig men ändå har vissa sambandsberoenden delas förstudien, i vissa avseenden, 

upp i olika delar. Punkt tre är beroende av ett beslut om ny lokal för El- och 

energiprogrammet.  

1. Utredning kring vilka program och programinriktningar som är relevanta att 

undersöka vidare.  
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2. Förutsättningar och kostnadsuppskattning för att etablera El- och 

energiprogrammet i nya lokaler på Sveviatomten.  

3. Förutsättningar och kostnadsuppskattning för att iordningsställa köryta, 

truckövningsplats samt yta för att öva lastning- och lossning på Sveviatomten 

till fordon- och transportprogrammet.  

4. Förutsättningar och kostnadsuppskattning inre åtgärder i Lagmansgymnasiet 

till följd av El- och energiprogrammets omlokalisering till Sveviatomten.  

5 Nulägesanalys av Sveviatomten (Vara 
27:1) 

Under 2017 förvärvade kommunen denna fastighet som angränsar till 

Lagmansgymnasiet, åt nordost. Den är inte särskilt utpekad i översiktsplan och inte 

detaljplanelagd. Markanvändningen på fastigheten är i dagsläget avsedd för 

industriändamål. Tillväxt- och utvecklingsavdelningen fick av Kommunstyrelsens 

arbetsutskott, 2017-06-07 §97, ett planuppdrag för nämnda fastighet. Uppdraget ska 

utreda möjligheten att nyttja marken för framtida behov för bildningsverksamhet, 

bostäder, idrotts- och rekreationsanläggningar samt verksamheter i centrala Vara. I 

samband med den utveckling av Sprintenområdet som skett har ett större behov av 

parkeringsytor framkommit. Nedanstående karta visar Sveviatomten och de 

byggnader som står där idag. Numreringen hänvisar till nedanstående korta 

faktatexter kring respektive byggnad.  

 
1. Stålhall uppförd runt år 2000, cirka 770 m2. Ombyggd 2021-2022. Bygg- och 

anläggningsprogrammet är nuvarande hyresgäster.  

2. Stålhall uppförd 1969, cirka 660 m2. Stålhallen revs i slutet av 2021.   

3. Stålhall uppförd runt år 2000, cirka 1350 m2. Gott tekniskt skick. 

Asfaltsbeläggning inuti. I anslutning till stålhallen finns ett före detta 

1 
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drivmedelsförråd/pump. Saneringsåtgärder måste göras av mark under och i 

direkt anslutning till detta. Fordon- och transportprogrammet använder idag 

stålhallen som garage.   

4. Kallförråd på 425 m2 uppfört 1967. Eternittak. Portarna är i dåligt skick.  

5. Verkstadslokal/Kontorsbyggnad på 450 m2 uppförd 1967. I samband med att 

Blackbox byggdes flyttade delar av El- och energiprogrammet hit. Lokalerna 

har tillfälligt verksamhetsanpassats. I byggnaden finns ett skyddsrum, vilket 

måste hanteras vid en eventuell rivning. 

6. Garagebyggnad på 525 m2 med tvätthall och smörjgrop, uppförd 1967. I 

anslutning till hallen finns ett mindre område med petroleumföroreningar. 

Detta måste saneras i samband med eventuell rivning av byggnaden eller 

möjligtvis för att få bygglov på annan del av fastigheten. 

7. Salttält, ägs av Svevia. 

Samtliga byggnader, förutom byggnad 1, 3 och 4 bedöms inte vara värda att bevara 

på sikt. 

6 Nulägesanalys och behovsbedömning 
av berörda verksamheter 

I bilaga 1 finns en utredning med ett fördjupat resonemang kring Lagmansgymnasiets 

framtida programutbud och programinriktningar.  

Slutsatserna från utredningen är att: 

• behålla befintligt utbud av program på gymnasiet.  

• inga nya programinriktningar behöver införas jämfört med dagens utbud. 

• adekvata lokaler för El- och energiprogrammet behöver säkerställas. 

• adekvata körytor för Fordon- och transportprogrammet behöver säkerställas. 

• det behöver skapas möjlighet att flytta biblioteket in i gymnasiets egna 

lokaler. 

Därför fokuserar denna förstudie på att säkerställa ändamålsenliga lokal- och körytor 

för el- och energiprogrammet och fordon- och transportprogrammet samt att 

möjliggöra en flytt av skolbiblioteket in till Lagmansgymnasiet.  
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El- och energiprogrammet 
El- och energiprogrammet har 42 studerande elever under hösten 2022. Dom har en 

kapacitet att ta emot 48 elever. Om man lyckas fylla el-och energiprogrammet på 

Lagmansgymnasiet, skulle det kunna innebära en intäkt om eller minskade kostnader 

för IKE motsvarande 6 x 129 000 kr/år.  

Denna siffra skulle kunna ökas till 12 x 129 000 kr/år om skolan antar 18 elever 

istället för nuvarande 16 elever på programmet. Det skulle kunna genomföras utan 

att behöva utöka befintlig organisation eller annan större kostnad. 

El- och energiprogrammet bedriver i dag sin undervisning på två ställen, dels i 

Lagmansgymnasiets huvudbyggnad men också i tillfälligt anpassade lokaler på 

Sveviatomten.  

Utbildningen startades i dagens lokaler, inne i huvudbyggnaden, 1994. Då anpassades 

lokalerna efter dåtidens programinriktningar som var elektronik och reglerteknik. 

1996 startades en elteknikinriktning eftersom det var vad arbetsmarknaden 

efterfrågade. Den inriktningen kräver betydligt större lokalyta men ingen anpassning 

av lokalerna skedde. I dagsläget väljer i snitt 95% av eleverna inriktning Elteknik och 

det stämmer även mot arbetsmarknadens behov i området, nu och i framtiden. 

I samband med Sprinten-projektet gavs ett tillfälligt bygglov för att vara i lokalerna 

på Sveviatomten. Lokalerna verksamhetsanpassades så gott det gick och en 

lektionssal etablerades i byggnaden. Detta för att avståndet till huvudskolan ökade. 

Lektionssalen är inte dimensionerad för antalet elever och används även som 

rastlokal.  

Elsäkerheten i nuvarande lokaler håller inte erforderlig standard. Det förekommer 

tillbud med strömgenomföringar hos elever relativt ofta. Det härrör till lokalernas 

utformning och dess säkerhetssystem. Investeringar på flera hundratusen skulle 

behöva göras i dessa tillfälliga lokaler för att åtgärda problemet. Programmet arbetar 

kontinuerligt med förbättringar av arbets- och studiemiljön men har svårt att nå hela 

vägen fram.  

Generellt är det trångt och bullrigt i lokalerna och det finns ingen möjlighet för elever 

som har halkat efter att komma ikapp på grund av platsbristen. Det saknas 
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elevarbetsplatser, övningsstationer, och plats för gymnasiearbeten för årskurs 3. Ett 

antal övningsstationer har placerats i byggnad 6 på Sveviatomten. På sikt är det ingen 

lösning att ha programverksamhet i denna byggnad. 

I Lagmansgymnasiets lokaler är det en bullrig miljö när två klasser samsas i samma 

lokal. Det kan röra sig upp till 32 elever i lokalen samtidigt. Det vore önskvärt med 

två separata ytor för att uppnå en lugnare miljö. Det saknas plats för 

montageövningar på vägg, det finns en brist på lagerutrymme. Vidare saknar el- och 

energiprogrammet egna omklädningsrum och grupprum. 

Idag är programmet utspritt vilket leder till försämrad gemenskap och 

sammanhållning med huvudskolan. Att samla hela el- och energiprogrammet har en 

rad fördelar. I en ny lärmiljö kan undervisningsytorna optimeras och effektiviseras på 

ett annat sätt än idag. Gemenskapen inom programmet förbättras. Dubbelhållning av 

lagerutrymmen, omklädningsrum, lärarrum, WC, rastytor etcetera undviks.  

En faktor som påverkar el- och energiprogrammets lokaler är om de i framtiden har 

för avsikt att ansöka om partnerskap i elteknikbranschens gymnasium (ETG). ETG 

är utifrån deras egen beskrivning ett kvalitetssäkrat utbildningskoncept för att bedriva 

yrkesutbildning inom elområdet. Konceptet möjliggör att eleven vid avslutad 

utbildning får ett ECY-certifikat (Elbranschens Centrala Yrkesnämnd) och direkt kan 

ta anställning som förstaårsmontör istället för att börja som lärling. Konceptet är ett 

samarbete mellan arbetsgivarorganisationen Installatörsföretagen och 

arbetstagarorganisationen Svenska Elektrikerförbundet.  

Fördelar med ett ETG partnerskap är bland annat: 

• Leder till ett tätare och förfinat samarbete med de lokala elföretagen. Nyckeln 

i hela partnerskapet är branschsamverkan och att få företagen att ställa sig 

bakom satsningen. Ett välfungerande branschråd (lokalt ETG-råd) är ett krav 

för partnerskap.  

• Ökar attraktiviteten för Lagmansgymnasiets elprogram eftersom vi har en 

branschgodkänd kvalitativ utbildning.  

• Anslutna skolor får tillgång till undervisningsmaterial som utgår från de lokala 

företagens förväntningar och branschens krav på blivande medarbetare.  
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• Möjlighet till nätverkande inom ETG-konceptet med andra ETG-skolor. Alla 

inom ETG jobbar mot samma mål, de mål som branschen (SEF och IN) 

tagit fram.  

För att en utbildningsanordnare ska kunna bli ETG-partner krävs att man först 

skickar in en intresseanmälan som därefter kan behöva kompletteras med 

redovisningar av förutsättningar (tex lokaler, elevstruktur, resultat). Konceptavgiften 

som är 1500 kr per elev och läsår.  

I dagsläget kan inte El- och energiprogrammet på Lagmansgymnasiet bli en ETG-

partner eftersom lokalerna inte är tillräckligt ändamålsenliga.   

Frågan om El- och energiprogrammet ska bli en ETG-partner kräver en separat 

utredning. Men för att inte omöjliggöra ett eventuellt framtida partnerskap bör 

tillräcklig lokalyta avsättas för att kunna kvalificera sig som ETG-partner. 

Bedömningen är att varje årskurs behöver ungefär 170 m2 verkstadsyta. 

Verksamheten har behov av följande ytor:  

• 2-3 stycken teorisalar á 16-18 elever 

• 3 stycken verkstadsutrymmen á 170 m2. Ska rymma 16 stycken 

installationsutrymmen (1,2x1,5 m/st i u-form) samt arbetsbord. 

• 2 stycken omklädningsrum, (39 skåp i killarnas 15 i tjejernas) med WC och 

dusch. Det är tillräckligt med en dusch i respektive rum. 

• Lager ca 70 m2 

• 3 st förråd. Ett per verkstadsyta.  

• Pausyta 

• 1 st väderskyddad utomhusyta för övning av betongmontage 

• WC och RWC 

• Lärarkontor ink omklädning och WC 

• Städutrymme 

• 3 st grupprum 
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Fordon- och transportprogrammet 
Fordon- och transportprogrammet har 49 studerande elever under hösten 2022. 

Dom har en kapacitet att ta emot 48 elever. Dagens undervisningslokaler är inte fullt 

ut ändamålsenliga, med exempelvis avsaknad av grupprum samt att två tillfälligt 

tillbyggda klassrum är utan dagsljus och dålig ventilation. Vidare är lokalerna 

överdimensionerade för dagens transportinriktning och i behov av en allmän 

upprustning.  

Bedömningen är att den mest kostnadseffektiva lösningen är att fordon- och 

transportprogrammet i sin helhet är kvar i befintliga lokaler, men att lokalerna på sikt 

behöver moderniseras för att fortsätta vara en relevant utbildning som speglar 

förhållandena i en modern verkstad. Fördelen med en sådan lösning är att 

möjligheten för en eventuell framtida mekanikerinriktning på Lagmansgymnasiet 

finns kvar.  

Dessa åtgärder sker inte som ett riktat investeringsprojekt utan inom 

fastighetsenhetens investeringsram som används till löpande renovering och 

underhåll av bildningsnämndens byggnader. Därför presenteras inte mer detaljerade 

åtgärder och kostnader för Fordon- och transportprogrammets nuvarande lokaler i 

denna förstudie.  

Utbildning till yrkeschaufförer är programmets huvudinriktning och till detta behövs 

en inhägnad och avgränsad köryta. Tidigare hyrdes en köryta i södra delen av Vara, 

den var dock inte ändamålsenlig och är nu uppsagd. Idag används Svevia-fastigheten 

som köryta, den kräver dock åtgärder för att vara ändamålsenlig. Byggnad 3 på 

Sveviatomten används idag som garage och byggnad 4 som övningshall för 

truckkörning. Även dessa lokaler kräver mindre anpassningar för att vara fullt ut 

ändamålsenliga.    

Utöver upprustning av verkstads- och undervisningslokaler har fordons- och 

transportprogrammet behov av:  

• En inhägnad köryta med ny vägbeläggning. Inom körytan behöver det finnas 

ett område som är minst 125 meter långt och 10 meter brett (i två paralleller) 

för att kunna öva på manöverprov.  
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• Plats för att träna lastning och lossning med tillhörande nerfartsramp, lastkaj 

och port 

• Plats för att träna truckkörning 

• Plats för att träna massahantering med hjullastaren 

• Garageplatser för sina fordon. Frågan är viktig för programmet då fordonen 

är stöldutsatta och utsatta för väderslitage. Exempelvis sliter solexponering 

mycket på gummidetaljer. Ett tillbud med en gummiexplosion har 

förekommit med hörselskada på både personal och elever som följd.  

Alla dessa behov bedöms möjliga att tillgodose på Sveviatomten.   

Industriprogrammet  
Industriprogrammet har 28 studerande elever under hösten 2022. Dom har en 

kapacitet att ta emot 48 elever. Detta kan vara nästa program att satsa på efter bygg- 

och anläggningsprogrammet och el- och energiprogrammet. 

Bedömningen är att industriprogrammet i sin helhet kan vara kvar i befintliga lokaler, 

men att lokalerna på sikt behöver moderniseras för att fortsätta vara en relevant 

utbildning som speglar förhållandena i en modern industri. Delar av maskinparken 

behöver moderniseras, till exempel med robotar. Ökad samverkan med lokala företag 

enligt modeller från Herrljunga och Falköping skulle kunna öka attraktiviteten på 

programmet. Idag finns samverkan med lokala företag i Teknikcollege inom 

Teknikprogrammet. Eventuellt skulle det finnas möjlighet att också inom 

Industriprogrammet utveckla samverkansformer liknande Teknikcollege. 

Generellt för båda inriktningarna är att golven behöver renoveras. Golven behöver 

behandlas för att underlätta städning och ge ett modernare intryck. Behandlingen 

behöver vara beständig mot bland annat svetsloppor.  

CNC-inriktningen har behov av en allmän upprustning som bland annat inkluderar 

färg på väggar, nya golv i datarum, wc och lärarrum, ljudisolering av sal 28 som tar in 

för mycket ljud från verkstaden samt byggnation av tre grupprum.  

Svetsinriktningen behöver en uppdatering av armaturer för att få till en erforderlig 

belysning i lokalerna.  
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Åtgärder i lokalerna sker inte som ett riktat investeringsprojekt utan inom 

fastighetsenhetens investeringsram som används till löpande renovering och 

underhåll av bildningsnämndens byggnader. Därför presenteras inte mer detaljerade 

åtgärder och kostnader för Industriprogrammets nuvarande lokaler i denna förstudie.  

Anpassningar i Lagmansgymnasiets 
huvudbyggnad   
Om el- och energiprogrammet flyttar till nya lokaler på Sveviatomten friställs yta i 

Lagmansgymnasiets huvudbyggnad. Denna yta kan användas för att möjliggöra en 

flytt av biblioteket in på Lagmansgymnasiet.  

Enligt Skollagen ska eleverna ha tillgång till ett skolbibliotek. Förutom det givna 

syftet att stimulera elevers läsande och skrivande, är biblioteket en pedagogisk resurs 

vad det gäller att stödja elevers lärande och utveckla elevers förmåga att söka 

information och arbeta källkritiskt.  

Dagens bibliotek är inte fullt ut ändamålsenligt, med exempelvis avsaknad av olika 

studiemiljöer och dålig anpassning till dagens medieanvändning. Bibliotekets totala 

yta minskade även då våning två behövdes för Konserthuset i samband med 

Sprinten-projektet. Bokförrådet flyttades då till en tillfällig plats och ligger inte längre 

i anslutning till biblioteket.  

En flytt biblioteket in på Lagmansgymnasiet möjliggör en optimering av 

biblioteksytan på ett annat sätt än när lokalen byggdes för den dåvarande mer 

bokorienterade och isolerat inriktade biblioteksverksamheten. En flytt innebär även 

en möjlighet att skapa en mer öppen och inspirerande lärmiljö som har potential att 

nå fler elever än i dagsläget.  

7 Realiseringsmöjligheter och 
kostnadsuppskattningar 

El- och energiprogrammet 
En nybyggnation av lokaler, på Sveviatomten, för El- och energiprogrammet bedöms 

vara den bästa lösningen. Ytan finns tillgänglig på Sveviatomten och lösningen är mer 
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kostnadseffektiv än en ombyggnation av stålhallen. Alla programmets behov bedöms 

rymmas på en yta om ca 1000 m2.  

 

För att veta att byggnaden inrymmer verksamhetens behov har det gjorts en 

översiktlig skiss där erforderliga rum och utrymmen lagts in. Vid en eventuell 

kommande projektering kommer detta genomlysas noggrant för att få en optimal 

lösning utifrån alla aspekter. I nuläget tjänar skisserna till att kunna göra en 

kostnadsuppskattning i tidigt skede (D-pris). 

Byggnad 3 på Sveviatomten kan då fortsatt tillgodose hela fordon- och 

transportprogrammets garagebehov. De delar av stålhallen som blockeras av den nya 

byggnaden kan med fördel användas som lager/förråd. Det finns ett stort behov av 

den sortens ytor.  

Nedanstående skiss visar en möjlig lösning på invändig layout. Arbetet har skett i 

dialog med kärnverksamheten och representant där ser i detta läge mycket goda 

förutsättningar för programverksamheten. 
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Kostnadsuppskattning 

Den uppskattade nettohyresökning beror av kapitalkostnad utifrån investeringen, 

drift och underhåll av de nya lokalerna samt en nuvarande intern hyra som 

försvinner. 

Tillkommande hyra ≈ 1 360 000 kr/år 

Avgående extern hyra för byggnad 5 ≈ 353 000 kr/år 

Hyresökning för Lagmansgymnasiet ≈ 1 010 000 kr/år 

Avgående hyra för nuvarande lokal inne på Lagmansgymnasiet inberäknas inte här då 

denna kommer ligga kvar som en grundhyra för gymnasiet. 

Den totala investeringskostnaden som ligger till grund för den nya hyran har 

uppskattats genom att en konsult, utifrån behovsbeskrivningar och teknisk 

konstruktion bedömt vad ett anbud bör hamna i dagsläget. Till detta har en 

byggherrekostnad uppskattats. Denna inkluderar bygglov, del av planavgift, 

mediaanslutning, projektledarkostnad, projekteringskostnad samt en bedömd ÄTA-

kostnad. Inga rabattbrev har tagits med i kalkylen och vidare finns ett 

omkostnadspåslag för material på 10 % och ett påslag på 15 % för oförutsedda 

händelser. Inga kostnader för andra åtgärder på Sveviatomten än de som hör till El- 

och energiprogrammets verksamhet inkluderas. Bedömningen är att den uppskattade 

investeringen bör ligga inom ±15% av verkligt utfall. 

Bedömd total investering ≈ 21 950 000 kr 
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Den initiala osäkerheten i investeringsbeloppet kommer finnas som en osäkerhet 

även i hyreskostnaden. För varje 1 mnkr som investeringen skiljer från den bedömda 

kommer hyran variera med cirka 50 000 kr/år (30 år avskrivningstid, 1,5% ränta). 

Verksamheten räknar med att kunna flytta över delar av befintliga inventarier. Dock 

kan det tillkomma ytterligare inventariekostnader. Dessa finns inte redovisade i 

förstudien.  

Fordon- och transportprogrammet 
Bedömningen är att den mest kostnadseffektiva lösningen är att Fordon- och 

transportprogrammet behåller sina nuvarande lokaler. Det innebär också att det 

behålls en flexibilitet i lokalerna som möjliggör en eventuell framtida 

mekanikerinriktning på Lagmansgymnasiet.  

Sveviatomten bedöms vara lämplig att använda som köryta för fordon- och 

transportprogrammet. Om byggnader rivs finns utrymme för både manöverprov och 

ytor för massahantering med hjullastaren.  

I korthet innebär iordningställningen av Sveviatomten att: 

• Körytan förses med erforderlig markbeläggning ( ca 20 000 m2)  

• Byggnad 4 iordningställs till truckövningshall 

o Eternittak byts ut 

o Två nya portar sätts in 

o Utrymme för laddning av truckar byggs inne i stålhallen 

o Skärmtak, i anslutning till övningshallen, rivs och det byggs en 

nerfartsramp med tillhörande lastkaj och port för att kunna öva 

lastning och lossning. 

o El och armaturer byts 

o Utvändig målning för att få ett enhetligt utseende 

• Armaturer byts och portarna ses över i byggnad 3  

• Rivning av byggnader 

• Stängsel runt fastigheten 
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Kostnadsuppskattning 

Den uppskattade nettohyresökning beror av kapitalkostnad utifrån investeringen 

samt drift och underhåll av de nya lokalerna.  

Tillkommande hyra ≈ 515 000 kr/år 

Avgående extern hyra för köryta  ≈ 255 000 kr/år 

Hyresökning för Lagmansgymnasiet ≈ 260 000 kr/år 

Den avgående hyran för extern köryta har redan avgått. Men den presenteras ändå i 

förstudien eftersom den visar en besparing som är kopplad till Fordon- och 

transportprogrammets flytt till Sveviatomten.  

Den totala investeringskostnaden som ligger till grund för den nya hyran har 

uppskattats genom att projektledare från Gata-parkenheten har uppskattat kostnader 

för att iordningställa körytan och bygga en nerfartsramp med lastkaj inklusive port. 

Konsult har utifrån behovsbeskrivning och teknisk konstruktion bedömt vad ett 

anbud bör hamna i dagsläget gällande den centrala stålhallen och garageytan. 

Till detta har en byggherrekostnad uppskattats. Denna inkluderar bygg- och 

rivningslov, del av planavgift, mediaanslutning, projektledarkostnad, 

projekteringskostnad samt en bedömd ÄTA-kostnad. Inga rabattbrev har tagits med i 

kalkylen och vidare finns ett omkostnadspåslag för material på 10% och ett påslag 

för oförutsedda händelser (15%). Bedömningen är att den uppskattade investeringen 

bör ligga inom ±15% av verkligt utfall.  

Bedömd total investering ≈ 7 600 000 kr 
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Den initiala osäkerheten i investeringsbeloppet kommer finnas som en osäkerhet 

även i hyreskostnaden. För varje 1 mnkr som investeringen skiljer från den bedömda 

kommer hyran  Variera med cirka 50 000 kr/år (30 år avskrivningstid, 1,5% ränta). 

Verksamheten räknar inte med några tillkommande inventarieinvesteringar.  

Anpassningar i Lagmansgymnasiets 
huvudbyggnad  
Om en flytt av El- och energiprogrammet realiseras för det följdeffekten att lokaler 

friställs inne på Lagmansgymnasiet. Denna yta kan användas för att möjliggöra en 

flytt av biblioteket in på Lagmansgymnasiet. 

Ytor som skulle behöva skapas då är: 

1. En social yta för livligare diskussioner och umgänge som tjänstgör både som 

bibliotek och entré  

2. Reception  

3. Bokhyllor 

4. En tyst yta med studieplatser för ostört arbete  

5. En med studieplatser som inte behöver vara tyst 

6. Ett bokförråd/kompaktarkiv. Kan även användas till studieplatser om 

bokförrådet är kvar på nuvarande plats. Hanteras i projekteringen.  
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Kostnadsuppskattning 

Den uppskattade nettohyresökning beror av kapitalkostnad utifrån investeringen 

samt en nuvarande intern hyra som försvinner. 

Tillkommande hyra ≈ 70 000 kr/år 

Avgående intern hyra för nuvarande lokaler ≈ 208 620 kr/år 

Hyresminskning för Lagmansgymnasiet ≈ 140 000 kr/år 

Den totala investeringskostnaden som ligger till grund för den nya hyran har 

uppskattats genom att en konsult, utifrån behovsbeskrivningar och teknisk 

konstruktion bedömt vad ett anbud bör hamna i dagsläget. Till detta har en 

byggherrekostnad uppskattats. Denna inkluderar projektledarkostnad, 

projekteringskostnad samt en bedömd ÄTA-kostnad. Inga rabattbrev har tagits med i 
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kalkylen och vidare finns ett omkostnadspåslag för material på 10% och ett påslag 

för oförutsedda händelser (15%). Bedömningen är att den uppskattade investeringen 

bör ligga inom ±15% av verkligt utfall. 

Bedömd total investering ≈ 1 406 000 kr 

Den initiala osäkerheten i investeringsbeloppet kommer finnas som en osäkerhet 

även i hyreskostnaden. För varje 1 mnkr som investeringen skiljer från den bedömda 

kommer hyran variera med cirka 50 000 kr/år (30 år avskrivningstid, 1,5% ränta). 

Verksamheten räknar med att kunna flytta över delar av befintliga inventarier. Dock 

kan det tillkomma ytterligare inventariekostnader. Dessa finns inte redovisade i 

förstudien.  

8 Samband och beroenden 
Som nämnts tidigare så pågår ett detaljplanearbete för Sveviatomten. För att detta ska 

kunna slutföras måste Bildningsnämnden klargöra vilken yta av fastigheten det ses ett 

framtida behov av. Denna yta kommer då få planbeteckningen 

Skolverksamhet/Idrottsverksamhet. Nedanstående bild visar hur stor del av 

fastigheten som kommer ianspråktagas vid en eventuell etablering av körytor för 

Fordon- och transportprogrammet. En föreslagen yta är inritad som skulle kunna 

vara ett framtida område för Skolverksamhet/Idrottsverksamhet.  

 

För att få en ändamålsenlig köryta krävs det att rivningar av framförallt den gamla 

tidningsdistributions-byggnaden genomförs.  
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På fastigheten har det utförts miljötekniska markundersökningar där man kunnat 

avgränsa föroreningssituationen. Fastigheten sanerades 2017 ner till mindre känslig 

markanvändning av Svevia. Det var tillräckligt för den typ av verksamhet som 

bedrivits. Aktuella föroreningar på fastigheten är klorider efter tidigare saltlager samt 

drivmedelsrester efter tidigare pumpanläggning. Två mindre områden med 

restföroreningar lämnades kvar på grund av svårigheter att sanera under ledningar 

och byggnad.  

Vid ledningsgrävning i samband med byggnationen av Bygg- och 

anläggningsprogrammet upptäcktes dock fler föroreningar. Eftersom en ny 

detaljplan, som syftar till att möjliggöra skolverksamhet, ska tas fram ändras kraven 

från mindre känslig markanvändning till känslig markanvändning.   

Det innebär att ytterligare miljötekniska markundersökningar och saneringsåtgärder 

krävs. Kostnader för detta täcks genom årlig driftram hos Tekniska förvaltningen.  

9 Risk och konsekvensanalys 
Nedanstående tabell sammanfattar de risker och dess konsekvenser som har 

identifierats under förstudien. 

Risk Konsekvens 

Beslut tas ej om hur stor yta av 

Sveviatomten som Bildning 

behöver för framtida behov. 

Arbete med detaljplan slutförs 

inte. Bygglov för El- och 

energiprogrammet prövas utan 

detaljplan.  

Detaljplan har inte vunnit laga 

kraft innan bygglov prövas.  

Bygglov för El- och 

energiprogrammet prövas utan 

detaljplan. 

Yta för FT-programmet inräknas i 

detaljplan, men förflyttning 

realiseras inte. 

Finns en stor yta för framtiden 

att förlägga annan Skol-/ 

Idrottsverksamhet på. 

Överklagande av bygglov. Fördröjer eventuell byggnation. 
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Saneringsåtgärder blir större än vad 

som bedöms i nuläget. 

Kan innebära att det behöver 

äskas mer medel hos Tekniska 

nämnden.  

Myndigheten för Samhällskydd och 

Beredskap (MSB) ger inte tillstånd 

av avetablera skyddsrummet i 

byggnad 5. 

Byggnaden får vara kvar så 

länge det går alternativt får ett 

ersättande skyddsrum byggas. 

Projektkostnad indikeras i något 

läge att överskrida mer än 15% av 

uppskattad kostnad i förstudien. 

Bildningsnämnd får ta beslut på 

om ökad driftskostnad klaras av 

alternativt om det behöver äskas 

driftstillskott. Alternativt får 

projektet avbrytas. 

10 Tids och aktivitetsplan 
Nedan beskrivs tidsåtgången av de olika delprojekten som behandlats i 

förstudien. Tiden gäller från det att ett uppdrag har inkommit till Tekniska 

förvaltningen som då kan påbörja projektering till det att lokalerna är 

överlämnade till verksamheten i samband med slutbesiktning. 

Detta gäller under förutsättning att detaljplan är klar, inga hyresgäster är 

kvar, ingen bygglovsöverklagan sker och inkomna anbud håller sig inom 

rimliga gränser.  

Innan projektering kan påbörjas behöver projektet få en tilldelad budget. 

Budgetbeslut tas i Kommunstyrelsen i juni 2023.  

Projekt Tidsåtgång Intervall 

BIN tar beslut om beställning av 
projekt hos KF  

Q4 2022 

Miljöteknisk markundersökning 
och sanering 

6 månader Q4 2022-
Q3 2023 

Beslut om investeringsbudget 
 

Q2 2023 
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12 Rekommendation 
Utvecklingsmöjligheterna av Sveviatomten bedöms som gynnsamma. Det möjliggör 

en samlokalisering av samtliga verksamheter i eller i anslutning till 

Lagmansgymnasiet.  

Detta måste ses som en långsiktig satsning på framför allt de praktiska programmen 

på Lagmansgymnasiet. Rent kostnadsmässigt så finns det gynnsamma faktorer i 

Framtagande av 
förfrågningsunderlag - ritningar, 
specifikationer och beskrivningar 

6 månader Q3 2023-
Q1 2024 

Upphandling av entreprenör 2 månader Q1 2024-
Q2 2024 

Tilldelningsbeslut 
 Q2 2024 

Detaljprojektering, framtagande av 
bygghandlingar 2 månader Q2 2024-

Q3 2024 

Bygglov  Q3 2024 

Byggnation 

1. Övningshall, ramper och 

garage till Fordon- och 

transportprogrammet.  

2. El- och Energiprogrammet på 

Sveviatomten 

3. Invändig ombyggnation 

4. Rivning av byggnader på 

Sveviatomten 

5. Vägbeläggning Sveviatomten 

Tid 

1. 6 månader 

2. 12 månader 

3. 5 månader 

4. 2-3 månader 

5. 2 månader 

 

 

Färdig 

1. Q1 2025 

2. Q1 2026 

3. Q3 2026 

4. Q2 2026 

5. Q4 2026 
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projekten utifrån att externa hyror bortfaller. Rekommendationen är att genomföra 

samtliga projekt som behandlats i denna förstudierapport. 

Projekt Tillkommande 

hyror 

Avgående 

hyror 

Ökad 

hyreskostnad 

El- och 

Energiprogrammet 

1 360 000 kr 353 000 kr 1 010 000 kr 

Fordon- och 

Transportprogrammet 

515 000 kr *255 000 kr 260 000 kr 

Inre anpassningar 67 000 kr 209 000 kr -142 000 kr 

TOTALT 1 942 000 kr 817 000 kr 1 125 000 kr 

*Hyran har redan avgått men redovisas ändå i förstudien eftersom den visar på en besparing som är kopplas till 

Fordon- och transportprogrammets flytt till Sveviatomten.  
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