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Aktuellt i projektet
Tiden går fort när man har ro-
ligt – vi närmar oss jul! Arbeten 
pågår nu i Röda, Gröna och 
Bruna skolan. Rivningsarbete-
na i Gröna och Röda skolan är 
i stort sett färdiga och nu har 
återuppbyggnaden startat. Det är 
inte helt enkelt att tilläggsisolera 
äldre hus då den nya isoleringen 
gör att det blir en ny ”värmeba-
lans” i väggen. Görs detta på fel 
sätt är risken stor att fukt fäller 
ut (kondenserar) i väggen med 
fuktskador som följd. Tidigare 
har fasaderna bestått av massivt 
trä, men nu sätter vi in högpres-
terande PIR-isolering som är ca 5 
gånger mer effektiv än trä (mot-
svarande isolering av trä skulle 
motsvara 250 mm jämfört med 
PIR-isoleringen som är 50 mm). 
Varför vi valt högpresterande 
PIR-isolering är för att väggarna 
inte kan tilläggsisoleras för myck-
et då husens innemiljö skulle 
krympa för mycket. Tilläggsiso-
lering utifrån är i många fall 
möjligt, men det skulle i vårt fall 
förvanska husens utseende samti-
digt som riskerna med värmeba-
lansen är större utifrån (isolering 
på väggars ”varma” sida minskar 
normalt risken). 

Vi har också haft besök av 
projektets styrgrupp och vår 
kommundirektör Camilla Broo 
som är nyfikna på hur projektet 
framskrider. Även våra framtida 
hyresgäster – skolan – har varit 
på besök. Under projektets gång 
har skolan haft en referensgrupp 
bestående av rektor, pedagoger 
och annan personal som varit del-
aktig i projekteringen och hjälpt 
till med olika avvägningar för 

God jul och god 
fortsättning önskar 
alla vi som arbetar 
med Farstavikens 

skola Ekedal!

att skolan ska få så bra lärmiljö 
som möjligt. Vi har nyligen också 
startat upp projekteringen av den 
framtida utemiljön för skolan där 
eleverna är involverade och får 
skissa på sin ”dröm-skolgård”. 
Eleverna kommer i januari pre-
sentera sitt arbete för varandra 
och projektledningen, spännande!

På gång
Smidesarbeten (stommontage) el- 
och vs-installationer, tilläggsiso-
lering, montage av mellanväggar, 
gjutning av fundament i Gröna 
och Röda skolan och rivningsar-
beten i Bruna skolan. På skolgår-
den sker även en del ledningsar-
beten.

Rivning i Bruna skolan, på bilden syns de gamla ingjutna träreglarna i botten-
bjälklaget, förr i tiden gjöts reglarna in vilket ofta ledde till olägenheter längre fram då 
reglarna började ruttna på grund av betongens höga fuktinnehåll. 

Stommontage av stålbalk i Gröna skolan.Platsbesök av styrgrupp och  
kommundirektör Camilla Broo.

Tilläggsisolering av fasad samt  
stommontage i Gröna skolan.

Projektet tar julledighet under vecka 
52 och arbetena återupptas igen den 2 
januari 2019.  
God jul och god fortsättning önskar 
alla vi som arbetar med Farstavikens 
skola Ekedal!


