Prismaskolan
Mariestad
- en teknisk orientering

Allmänt
Prismaskolan ett processarbete
Utformningen av Prismaskolan har skett genom ett omfattande dialogarbete med stor
delaktighet från all personal inom skolan. Skolans utseende och form är inspirerad från sjön
Vänern. Stor hänsyn har tagits till akustiken i skolan, bl.a. genom att de flesta mellanväggar i
byggnaden inte är vinkelräta för att på så sätt undvika att ljudet studsar fram och tillbaka på
väggarna. Verksamheten involverades i ett tidigt skede och fokusgrupper, som
representerade skolans alla yrkeskategorier, skapades. Arbetssätt, ledord och samnyttjande
av lokaler var några viktiga parametrar som togs fram innan arbetet med
CONTEKTON Arkitekter fortsatte.

Hemvisten
Skolans tre hemvister är anpassade för både skolans och fritidshemmens verksamhet.
Lokalerna är öppna och lättöverskådliga och ger möjlighet att kunna användas för olika typer
av pedagogik över tid. Varje årskurs har tillgång till två större basrum, och flera mindre rum i
olika utformningar. Här finns möjlighet att arbeta i olika lärgrupper och med enskild
handledning mellan pedagog och elev. I varje hemvist finns ett torg med möjlighet till olika
aktiviteter såsom undervisning i storgrupp, film och kreativt skapande.

Ateljén
Skolan har en ateljé som samnyttjas av slöjd, teknik, bild och fritidshemmet. I ateljén ryms
bland annat våta rummet och dammiga rummet. Planlösningen är öppen för att eleverna ska
kunna röra sig mellan rummen.

Navet
Skolan har en tydlig och omfamnande huvudentré för både skola och fritidshem. Från
huvudentrén kommer man in i navet, skolans ljusa hjärta som är en naturlig samlingsplats.
Navet flyter ihop med skolrestaurangen och kan samla en stor del av skolans elever.

Mark och yttre miljö
Utemiljö
Skolans tomt är generös och variationsrik med inslag av tallskog och dungar av lövskog.
Miljön lockar till rörelse, energi, kreativitet och nyfikenhet.
Ytorna erbjuder olika arenor för idrott som bollplaner, löparbanor och hoppgrop. Utemiljön
utformas i öppna uterum med en blandning av material, funktion och uttryck. Här finns ytor
att cykla på och en grillplats att samlas vid. Endast fantasin begränsar. Närmast byggnaden
finns de trygga zonerna med bland annat gungor, klätterlek och sand- vattenlek.

Behandlad markyta: 21 000 m2, motsvarar ca 3 fotbollsplaner
Parkering med hämta/lämna-funktion och varuintag.
Grönytor och anpassning till omkringliggande naturmarksytor.

Varav skolgårdsyta: 8 000 m2, motsvarar ca 1 fotbollsplan
Grusplan med belysning.
Skridskorink.
Utrustning.

Volymer och mängder:
Urgrävning av otjänliga massor: 4 000 m3, ca 2 olympiska simbassänger.
Jord-och bergschakt: 10 000 m3, ca 4 olympiska simbassänger.
Tillfört kross/grusmaterial: 10 000 m3, ca 4 olympiska simbassänger.
VA-ledningar i mark: 1300 lpm, ca 4 varv runt en fotbollsplan.
Fördröjningsmagasin för dagvatten.
Rivning gamla skolan: 3 000 m2, motsvarande en halv fotbollsplan.

Byggteknisk beskrivning
Stomsystem
Skola:
Bärande stomme utgörs av stålbalkar och stålpelare, i takkonstruktionen finns fribärande
takkassetter, Lett-Tak. Mellanbjälklag utgörs av betong, 270-320 HD/f-element.
Fasadytterväggar utgörs av prefabricerade utfackningsväggar beklädda med skivmaterial.
Idrottshall:
Bärande stomme utav fackverksbalkar/stålbalkar på stålpelare. Betongsockelelement samt
plåtsandwichelement utgör fasadväggar. Yttertak av TRP-plåt, isolering samt tätskiktsmatta.

Volymer och mängder
Skolan för 350 elever utgör ca 2200 m2 per våningsplan.
Idrottshall inklusive förråd och hoppgrop ca 1200 m2.
Idrottshallens fria höjd är 7 m.
Max 720 personer får vistas i idrottshallen samtidigt.

Miljö och Energi
Byggnaden uppförs enligt miljöklassnings-systemet Miljöbyggnad nivå Silver, en nivå som
ställer högre krav än gällande nybyggnadsregler.
Den specifika energianvändningen för byggnaden är beräknad till ca 40 kWh/m 2 och år.
Vilket är halva åtgången av de ställda kraven i branschen.

Installationer
Luftbehandlingsinstallationer
Fastigheten ventileras via 4 stycken ventilationsaggregat utrustade med till- och
frånluftsfläktar, roterande värmeväxlare, filter samt efterbehandlingsbatterier, uppdelade på
två stycken teknikrum. Behovsanpassad ventilation finns i vissa delar av byggnaden.
Utförs av Fyrkantens Ventilation.
Tekniska data:
LA1 Hemvist
- FTX Q-dim 4200 l/s, SFP 1,55 VAV
- Roterande värmeväxlare 77%

LA3 Kök/Matsal
- FTX Q-dim 1700 l/s, SFP 1,12 VAV
- Roterande värmeväxlare 81%

LA2 Nav
- FTX Q-dim 1550 l/s, SFP 1,13 VAV
- Roterande värmeväxlare 82%

LA4 Idrott
- FTX Q-dim 1500 l/s, SFP 1,49
- Roterande värmeväxlare 76%

Rörinstallationer
Byggnaden värms upp med fjärrvärme levererad av Vänerenergi. En undercentral är placerad
på bottenvåningen i köksdelen. Härifrån går det ut distributionssystem till golvvärmen på
plan 1 samt radiatorer på plan 2. Idrottshallen värms upp via ventilationsluften.
Ridåvärmare i entré, sanitetsutrustningar i våtutrymmen, varukyla i storkök.
Utförs av Radiator VVS.
Teknisk data:



Effekt värme 226 kW 2,1 l/s
Tappvarmvatten 138 kW 0,8 l/s

El-/ Tele-/ datainstallationer
Inkommande kraft till fastigheten fördelas via ett utvändigt markkabelskåp placerat utanför
köksentré. Från detta kanaliseras kraften via kablar i plattan till fördelningscentraler ute i
respektive hemvist, kök, idrottshall samt till kyla och fastighetsstyr.
Utförs av Assemblin El.

Styrinstallationer
Styrinstallatörens uppgifter är att samverka och optimera de fastighetstekniska systemen.
T.ex. att sänka temperaturen på natten och helgen för att spara på energi eller att radiatorer
ska stänga av när kyla levereras från ventilationssystemet. En optimerad styrinstallation
krävs för att klara de hårda energikraven.
Utförs av Schneider Electric.
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