SÅNGHUSVALLEN
› TEXTILGOLVEN

ger en "mjuk" och tyst
miljö även i de gemensamma utrymmena.

› TEXT:

Thomas Åkerblad

– första nya skolan med textilgolv tvärs igenom?
Sånghusvallen är förmodligen den första skolan i Sverige under de senaste
30 åren där man genomgående använder textila golv till alla icke-våta ytor.
Ungefär 80 procent av lokalytan är belagd med Forbo Flotex textilgolv.
Ett val som arkitekten och kommunen var eniga om.
Sånghusvallens skola ligger i Krokoms kommun, mitt i Jämtland
mellan Åre och Östersund. Det är
en expansiv kommun och invånarantalet ökar. Kommunen närmar
sig 14 500 invånare. Nybyggandet
är stort i området och därför också
behovet av nya skolor.

› UR ARKITEKTERNAS
BESKRIVNING:

"Ambitionen är att den
lekfulla formen inte
bara ska vara yteffektiv utan också ge eleverna en känsla för att
världen inte är fyrkantig och att byggnader
inte måste se ut på ett
visst sätt."

EN OVANLIG SKOLA MED ETT
OVANLIGT GOLVMATERIAL

Den nya skolan är dimensionerad
för 200 elever. Bruttoarean är 2 000
kvadratmeter fördelade på ett och
ett halvt plan. Principen har varit
att skapa transparens, både vertikalt och horisontellt genom byggnaden. Planlösningen är mycket
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speciell och byggnaden är utformad som en halvcirkel, så att inte
ett enda rum har fyra raka väggar.
Det skapas en utvändig torgbildning som omfamnas av en invändig, bågformad vestibul istället för
en traditionell korridor.
”Skolan är utformad på ett sätt
som ska väcka nyﬁkenhet och göra
det lätt att umgås”, står det i kommunens informationsmaterial om
skolan. Att en ovanlig skola har
ett ovanligt golvmaterial är då
kanske inte konstigt?
KOMFORT, LJUD, SLITSTYRKA
OCH STÄDBARHET

– Förslaget till golvmaterial kom
från oss, säger arkitekt Can Savran,
Grön Form Arkitektur & Miljö i
Åre. Tillsammans med sin kollega
Ola Ohlin har han ritat Sånghusvallens skola.
– Vi hade fyra grundläggande
kriterier när vi skulle välja golvmaterial, säger Can. Komfort, ljud,
slitstyrka och städbarhet. Komfortfrågan är viktig eftersom vi inte
har någon golvvärme installerad
och ungarna springer omkring i
strumplästen. Ljudet är viktigt.
Golvmaterialet ska helst hjälpa till
att dämpa det ljud som ungarna
och deras aktiviteter alstrar. Slitstyrka och städbarhet är självklart
viktiga ur förvaltningssynvinkel
och här hade jag sett ett antal referensobjekt där man haft goda
erfarenheter. Så vi tyckte Flotex bäst
svarade mot de ställda kraven.
– Fast lite paradoxalt är det ju,
säger Can med ett skratt, att vi som
har ”Grön” med i ﬁrmanamnet
ritar in ett golv som ju faktiskt är
gjort av plast. Men det fungerar ju.
Dessutom gillar jag som arkitekt
att det går att lägga mattan snyggt
mot vägg utan att använda socklar.
Det sparar pengar och ger dessutom ett bättre estetiskt intryck.
Skolan invigdes nu till höstterminens början så än så länge är
inte driftserfarenheterna så väldigt
omfattande. Men å andra sidan
har man inte hört någonting negativt heller.

› EN SKOLSAL där
skrapljud från bord
och stolar inte är
något problem.

› HAR UNGARNA
HÄLLT UT pennorna

på golvet eller har
fotografen arrangerat
en kul bild? I varje fall
blev det en närbild på
ett Flotexgolv.

VI KÖRDE VIDARE

– Förslaget till golvbeläggning kom
från arkitekten, säger Ulrik Ottos-
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son, projektledare på Krokoms
kommun. Men vi fann att golvet
uppfyllde de krav vi hade och speciellt ljudaspekten var viktig för
oss. Vi hade en del diskussioner
med astma- och allergigrupperna
men vi fann inte att detta skulle
vara ett sämre alternativ ur den
aspekten, så då godkände vi förslaget och körde vidare.
LÄGGARVÄNLIGT

› OVAN OCH TILL
HÖGER: JERKER LIND,

Nyströms Kakelaffär,
skär rent mattan mot
vägg. Jobbet blir så
bra att arkitekten inte
vill sätta upp några
socklar.

– Jag hade aldrig lagt ett Flotexgolv
tidigare så när jag tog uppdraget
att lägga golvet i Sånghusvallen förberedde jag mig på att det skulle bli
ganska krävande, säger Jerker Lind,
golvläggare hos Nyströms Kakelaﬀär
i Östersund.
– Men jag måste säga att det
var en positiv upplevelse, fortsätter
han. Oftast kommer textila golv på
rullar med fyra meters bredd, men
Flotex är bara två meter. Sedan är
det väldigt bra att jobba med. Lätt
att hantera och lätt att skära. Och
resultatet blev jättebra. En glad
miljö med olika färger på övervåningen och ett blommigt mönster på nedervåningen. ■

› ATT RULLARNA BARA
ÄR TVÅ METER breda,

tycker Jerker är en
fördel. Det gör dem
betydligt lättare och
enklare att hantera.
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