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■ ■ ■ 165 miljoner är mycket för ett sam-

hälle med en befolkning på drygt 11 000 per-

soner. Skulle en kommun av till exempel Göte-

borgs storlek investera lika mycket per innevå-

nare så pratar vi om ett bygge i sjumiljarders-

klassen.

– Vi arbetar i partneringform, berättar pro-

duktionschef Rutger Borgström på Region Hus

Väst. Det innebär en tät och öppen samverkan

mellan Skanska, kommunen och underleveran-

törer av el, rör, ventilation och markarbeten.

Öppna kort

De traditionella rollerna som leverantör och

kund är nertonade och det är öppna kort som

gäller.

– Det är förstås viktigt att våra partner, våra

egna medarbetare och alla andra på arbets-

platsen förstår hur vi jobbar, fortsätter Rutger.

– Samarbetet fungerar mycket bra, bekräftar

tekniske chefen Lars-Åke Svensson på Forshaga

Liten kommun
satsar stort

kommun. Framför allt har vi ordentlig koll på

kostnaderna och vi kan löpande påverka pro-

jektet.

Bygget startade i början av 2007, och man

har dragit nytta av erfarenheter från ett tidi-

gare skolbygge för Karlstads kommun. Rutger

Borgström ger ett exempel:

– För grunderna har vi använt ALBA kant-

element, och det har lett till ett snabbt och

effektivt byggande. Vi slipper göra gjutformar

och kassera formvirke. När vi sedan gjuter

bottenplattan mellan elementen så gör vi den

så bra att det räcker med finspackling och vi

behöver inte flytspackla. Själva gjutningen blir

lite dyrare, men totalt sett sparar vi pengar.

Nu återstår innearbeten innan allt är klart

för slutbesiktning i december. Och efter påsk-

lovet får eleverna ta sin nya skola i besittning.

Olle Hernegren

Forshaga kommun i Värmland satsar 165 miljoner

kronor på ett integrerat lärcenter med förskola,

grundskola, vuxenutbildning, bibliotek och sport-

hall. 

Partnering och smarta produktionsidéer ska ge

kommunen valuta för pengarna.

Cykellös cyklade 
Vätternrundan

Öivind Bye läg-

ger sista han-

den vid en av

salarna i sko-

lan.

Lennart Persson (nederst) och Andreas Nilsson monterar panel i Forshaga Lärcen-

ters sporthall. Foto: Olle Hernegren

Rutger 

Borgström.

– Trots att jag varken hade

cykel eller tycker det är särskilt

kul att cykla, hörde jag mig själv

svara: Okej, jag gör det!

Det är Helena Bobic som

berättar om när hon fick frågan

om att tillsammans med fyra

andra Skanskakollegor delta i

Vätternrundan.

– Det som fick mig att ändra

mig är något jag själv propage-

rat för som hälsoinspiratör:

”Det är bara jag själv som sätter

mina gränser.”

Helena, som arbetar som

distriktsassistent på Region Hus

Väst i Skaraborg, gick tillsam-

mans med sina kamrater i mål

efter 16 tuffa timmar.

– Det här är något jag kom-

mer vara löjligt stolt över resten

av mitt liv, säger Helena Bobic.

Skanskagänget som ställde upp i den 42:a upplagan av Vätternrundan. Från vänster Helena Bobic,

Claes Göran Jonsson, Sabina Esbjörner, Sten-Arne Thorén och Lennart Sand. Kent Sahlin deltog

också i cykelsatsningen.

Arkitektens vision av Forshaga Lärcenter. Bild: Arkitektbyrån SWECO FFNS


