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n SKOLA/ För att ge plats till nybygget rivs 
den nuvarande högstadieskolan. Rivningen 
sker i två steg, så att delar av skolan kan använ
das som skollokaler under byggperioden.

– Den utredning som gjorts visar att en  
renovering av den nuvarande skolan skulle  
bli väldigt kostsam och att en nybyggd skola  
är det bästa alternativet. I och med att vi  
bygger nytt kan vi också få betydligt mer  
energieffektiva lokaler, berättar Sandra.

Preliminär tidplan
Den första etappen av rivningen, den som ska ge 
plats för den nya skolan, har pågått under våren 
och ska vara klar senast i mitten av juni. Därefter 
ska den nya skolan projekteras under sommaren 

Snart byggstart 
FÖR EFTERLÄNGTAD SKOLA

Bjursåsskolan åk 7–9 har lokaler med mycket stora renoveringsbehov och ska ersättas 
med en helt nybyggd högstadieskola, det beslutade kommunfullmäktige redan 2014.  

– Bygget är försenat på grund av omprioriteringar och överklaganden, men nu hoppas 
vi på byggstart i höst, säger projektledaren Sandra Gossas, Falu kommun.
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för att processen nu ska vara så smidig som 
möjligt. Men en del faktorer kan vi inte  
påverka och därför är tidplanen preliminär,  
säger Sandra. 

Bra arbetsmiljö
Den nya skolan blir cirka 2 650 kvm stor.

Byggnaden kommer att ha tre plan och 
bland annat rymma lektionssalar, grupprum, 
musiksal, bildsal, slöjdsalar, bibliotek och  
personalutrymmen.

– Vi får nu lokaler som är optimalt dispo
nerade för modern pedagogik, en skola som  
ger elever och personal en bra arbetsmiljö  
under lång tid framåt, säger Torbjörn Fern
kvist, biträdande skolchef. n

och hösten, med byggstart någon gång i höst.
Målet är att den nya högstadieskolan ska vara 
inflyttningsklar till terminsstarten hösten 2017.

– Vi vet att många har väntat länge på att 
bygget ska komma igång och vi gör allt vi kan 

Bjursås nya högstadieskola byggs främst i trä och kommer att ha en Falusvart fasad med inslag av cederträ.

”I och med att 
vi bygger nytt 
kan vi också få 
betydligt mer 
energieffektiva 
lokaler”

Sandra Gossas,  
projektledare,  
Falu kommun


