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TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN 
Karlstad 2021-06-04 
 

 

Information till vårdnadshavare om bygget av 
nya Skattkärrsskolan 
Skattkärrskolan har behov av större lokaler och ska därför byggas ut, 
byggas om och renoveras. Under sommaren påbörjas förberedande 
markarbeten inför byggstarten som blir till hösten.  
  
Ny byggnad och ny utemiljö  
Ett helt nytt hus ska byggas i två plan som ska sammanlänka två av de 
befintliga byggnaderna och resultatet blir en stor sammanhängande byggnad 
med plats för 525 elever. De befintliga lokalerna ses över och får en lättare 
renovering med ny färg på väggarna och ny belysning. I utemiljön bevaras 
den tidigare strukturen men den uppdateras med nya ytskikt, lekredskap och 
naturinslag. Det blir två stora klätterlekar och kompisgunga. Det kommer att 
finnas odlingsmöjligheter och lådor med blommande buskar. En bollplan 
med staket ska anläggas och det ska byggas två uteklassrum.  
  
Förberedande arbeten från 12 juni  
Det 12 juni påbörjas arbetet med att ta ner träd för att göra plats för den nya 
skolbyggnaden. Fällningen görs på helgen för att inte behöva fälla träd när 
fritidsverksamheten är i gång på skolan. Ett antal stockar kommer 
att återbrukas i den nya utemiljön. Den 14 juni levereras och monteras nya 
paviljonger som ska användas som ersättningslokaler under byggtiden.  
  
Sprängning vecka 25-27  
För att förbereda marken måste vi utföra sprängningsarbeten under ett par 
veckor. Veckan innan midsommar påbörjas förberedande arbeten 
inför sprängningsarbetet som kommer pågå under två veckor efter 
midsommar. Arbetstiderna för det arbetet är 07.00-16.00 måndag till fredag. 
Sprängningsarbetet kommer innebära omkring 3 smällar per dag i två 
veckor.   
  
Det kommer förekomma störande smällar och byggtrafik i området under 
tiden. När det jobbet är klart tar bygget semester och arbetena återupptas den 
9 augusti.   
 
 
   



   Sid 2(2) 
 

 

Borrning för bergvärme vecka 25-30  
Bergvärme ska installeras och ersätta den gamla uppvärmningen med 
pelletspanna. För att kunna göra installationen kommer vi att borra 25 djupa 
hål i grusplanen under upp till sex veckor veckor med start den 21 
juni. Ljud kommer från dieselkompressorn som låter som en lastbil som står 
och brummar. Själva borrandet är relativt tyst. Grusplanen kommer att 
återställas när installationen är klar.   
  
Byggtrafik på gång- och cykelväg  
Byggtrafik kommer att förekomma på gång- och cykelvägen som går från 
idrottsplatsen till Skattkärrsvägen. Entreprenören kommer att ha god uppsikt 
och hålla låg hastighet. Skyltar sätts upp på plats.  
 
Bygge sida vid sida med pågående verksamhet 
De förberedande arbetena kommer att utföras samtidigt som fritids har 
verksamhet under sommaren. När skolan startar efter sommaren kommer 
byggnationen av nya skolan att starta. Entreprenören och skolan har en god 
och regelbunden dialog om förutsättningarna under byggtiden så att alla ska 
känna sig trygga med vad som händer runt om skolan på dagarna.  
 
Tidsplan  
Byggstart augusti 2021. Beräknas vara klart november 2023.  
  

 Byggstart för markarbeten i juni 2021  
 Byggstart för byggprojektet vecka 32  
 Inflytt i nya byggnaden preliminärt december 2022  
 Ombyggnad matsal och befintliga byggnader i etapper under 2022-

2023.  
 Färdig skola hösten 2023.  

 
Mer info på webben 
Läs mer om skolprojektet på karlstad.se/nyaskattkarrsskolan  
 
Frågor?  
Har du frågor är du välkommen att i 
första hand kontakta skolans rektor. 
  
Vänliga hälsningar,  
  
Jonas Haglund  
Projektledare Karlstads kommun  
 

  
 


