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Struktur skola förskola i Bergsviken 

 

Bakgrund  

Beslut: Översyn av strukturplan: Diarienr 16BUN102 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram material specifikt för 

Blåsmark samt fortsätta utreda eventuell omorganisation etc inom Hortlaxområdet. 

Till grund för arbetet ligger ” Policy: Modell för attraktiv skola och Modell för attraktiv förskola 

fastställda 2013-12-16, § 222, av Kommunfullmäktige  

Arbetsmetod 

Utifrån uppdrag och beslutad policy har vi under ett antal träffar analyserat alternativ till renovering 

och tillbyggnad av förskolan i Bergsviken 

Arbetsgrupp 

Elisabeth Fjällström Områdeschef södra 

Gitte Franzen  Förskolechef Bergsvikens FO 

Britt Marie Mattson Rektor Bergsviksskolan 

Stefan Bengtsson  Lokalstrateg  

Kontakter har även tagits med: 

Piteå Näringsfastigheter AB 

PK Kultur, Park o fritid 

 

Nulägesbeskrivning 

Planen idag är att renovera Bergsvikensförskola samt bygga till 2 avdelningar för att ersätta nuvarande 

modul med permanenta förskolelokaler. Renoveringen är planerad i FSF (Fastighets- o 

serviceförvaltningens) reinvesteringsbudget medan själva tillbyggnaden finns upptagen i BUN:s 

strukturplan med 8 mkr. 

Bergsviksskolan 

Bergsviksskolans upptagningsområde har idag 280 elever varav ett 40 tal går idag på Tolvmansskolan. 

Enligt beslutad policy så bör åk f-6 ligga på 8-13 m²/elev, Bergsviksskolan ligger på den övre gränsen 

och bedömningen är att lokalerna kan disponeras om något för att frigöra fler klassrum. 
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Skolan består av två delar med olika fastighetsägare PNF (Piteå näringsfastigheter AB) och Piteå 

Kommun. Kommunens del är renoverad 2012 med undantag för Idrottsbyggnaden.  

Bergsvikensförskola 

Det finns idag 11 avdelningar förskola i Bergsviken 2 avd i en tillfällig modul, 3 avdelningar i en 

fristående byggnad ” röda huset” och 6 avdelningar i den del av skolbyggnaderna som förvaltas av 

PNF. Röda huset är i stort behov av renovering, FSF (Fastighets och serviceförvaltningen) gör idag 

bedömningen att det är bättre att riva byggnaden än att renovera den. 

Närliggande lokaler 

I nära anslutning till skol och förskoleområdet ligger en träningshall för fotboll, hallen ägs av PNF och 

hyrs fullt ut av Piteå Kommun KPF (Kultur, Park och Fritid). Delar av hallen är undervisningslokaler 

som hyrs ut i andra hand till externa företag och organisationer. Delar av andrahandsuthyrningen 

upphör under 2017 vilket innebär att stora delar av undervisningslokalerna kommer att stå tomma. 

Den del som hyrs ut i andra hand är ca 900 m². Hallen och ett klassrum nyttjas i undervisningen av 

Hortlaxskolans fotbollsklass.  
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Analys av alternativ till renovering och tillbyggnad av ”Röda huset” 

Ett alternativ till renovering och tillbyggnad av ”Röda huset” är att förskolan alternativt skolan inryms 

i skolbyggnaderna och de delar av fotbollshallen som idag hyrs ut till externa företag och 

organisationer. En genomgång och analys av ytorna i skolan och fotbollshallen visar att det i teorin är 

möjligt att inrymma all förskoleverksamhet alternativt delar av skolverksamheten i befintlig 

skolbyggnad och fotbollshallen (se tabell nedan).  

 

Några fördelar med alternativet 

 Ett kök istället för två. 

 Ett permanent långsiktigt nyttjande av fotbollshallen. 

 Renodlad utbildningsverksamhet på området. 

 Skapar förutsättningar för en säkrare trafiklösning. 

 Bättre nyttjande av lokaler ur ett kommunalt helhetsperspektiv. 

 

 

NTA Skola idag Förskola idag

Skola 

Planerat

Förskola  

Planerad

Alternativ 

skola

Alternativ 

Förskola

Bergsvikens förskola 591 m² 591 m² 591 m²

Bergsviken modul 243 m² 243 m²

Planerad tillbyggnad 300 m²

22 - LM-skola, Bergsviken 1 542 m² 1 542 m² 1 542 m² 1 542 m²

22 - LM-skola, Bergsviken idrot 466 m² 466 m² 466 m² 466 m²

22 - LM-skola, Bergsviken källare 134 m²

98 - Driftslokal 73 m²

Bergsviksskolan PK:s del 3 050 m² 2 009 m² 834 m² 2 009 m² 891 m² 2 009 m² 0 m²

11 - Förskola 957 m² 957 m² 957 m² 957 m²

22 - Hedskolan 1 123 m² 1 123 m² 1 123 m² 500 m² 900 m²

22 - Hedskolan idrott 219 m² 219 m² 219 m²

22 - Matsal 230 m² 230 m² 230 m² 340 m²

22 - Hedskolan expedition 219 m² 219 m² 219 m²

Fotbollshallen 920 m²

77 - Kök 69 m²

Bergsviksskolan PNF:s del 2 816 m² 1 791 m² 957 m² 1 791 m² 957 m² 1 760 m² 1 857 m²

Totalt Bergsviken 5 866 m² 3 800 m² 1 791 m² 3 800 m² 1 848 m² 3 769 m² 1 857 m²

300 Elever 11 avd 300 Elever 11 avd 300 Elever 11 avd

13 m²/elev 163 m²/avd 13 m²/elev 168 m²/avd 13 m²/elev 169 m²/avd


