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Färdplan Rinkeby

Nya Rinkebyskolan invid torget - med Saluhallen till höger

årt tävlingsförslag bygger på behovsanalysen  där vi identifi erat fem tydliga 
utmaningar, som vi redovisar lösningar för. i ser att utmaningar fi nns på många olika 
nivåer och att det krävs samverkan mellan olika aktörer för att skapa hållbara skolor i 
Rinkeby. Förslaget är holistiskt  långsiktigt och processinriktat. 

Vi ser att elev  ykten från Rinkebys skolor redan börjar vid valet 
av förskola. Det krävs därför både politiska beslut kring fi nansiering 
och det fria skolvalet samt information till barn och föräldrar om 
fördelarna med den kommunala förskolans och skolans verksamhet. 
Vårt förslag bygger på att skapa kontinuitet, från val av förskola 
till årskurs 9, där skolan skapar rötter, trygghet och framtidstro. 
Rinkebys skolor ska vara ett s älvklart val för alla barn och vuxna 
i Rinkeby.

Vi ser ett delat tockholm där Rinkeby är en enklav med 
bristfälliga fysiska kopplingar och med stor social segregation. 
Vårt förslag bygger vidare på Rinkebystråket, för att koppla 
samman Rinkeby med Stockholm, genom en tillbyggnad av 
Rinkebyskolan. Vi föreslår även en omvandling av Rinkeby 
torg med nya målpunkter  en saluhall och ett kulturhus, för 
alla stockholmare. För att gå från delad till enad stad krävs 
samordnade insatser. 

Vi ser en homogen stadsdel i det fysiska, men mångfacetterad 
i det sociala och kulturella. Stadsdelen har stora utmaningar 
i avsaknaden av hierarkier, attraktiva mötesplatser och trygga 
gångstråk. Det fi nns värdefulla yttre miljöer såsom parker och 
naturmark samt närhet till Spångadalen och Järvafältet. Vi utvecklar 
befi ntliga kvaliteter och skapar två aktiva gröna rum med 
paviljonger och skolor som ger en tydlig identitet och en 
hållbar stadsdel.

Vi ser att många barn och unga i Rinkeby har det sämre än 
på de fl esta andra platser i Stockholm - det är o ämlika 
livsvillkor. Rinkebyskolornas minskade attraktivitet är en 
konsekvens av Stockholms socioekonomiska segregation 
och elevfl ykten handlar lika mycket om bostads- och 
arbetsmarknadsfrågor som om utbildning. Vi bidrar till 
ämlika livsvillkor genom att skapa attraktiva skolor 

som erbjuder en fast och trygg plats både under skoltid 
och fritid.

Vi ser att många av Rinkebys skolor har bristfälliga 
miljöer, både i stadsrummet och i lokalerna. Även detta 
påverkar skolan och skolvalet och det blir svårt att rekrytera 
såväl personal som barn till Rinkebys skolor. Vi bevarar 
befi ntlig bebyggelse av hög kvalitet och bygger vidare i 
etapper för att skapa genomförbarhet. Genom hållbar 
gestaltning skapar vi högkvalitativa mil öer för 
Rinkebys skolor.

För att anta utmaningarna och samordna aktörerna innehåller 
vårt tävlingsförslag både en amverkansmodell och en 
G emensam färdplan för Rinkeby och Stockholm samt 
en lösning för ya Rinkebyskolan.

Håll till godo! 

år vision är att skapa en gemensam målbild och  hållbar 
färdplan för  framtidens skolor i Rinkeby 

- en attraktiv stadsdel med stark identitet i ett  enat tockholm. 

Kontinuitet från förskola till årskurs 9 skapar rötter i Rinkeby Utveckling av befi ntliga kvalitativa byggnader och utemiljöer Gröna aktiva rum med paviljonger och skolor

Skolornas placering invid attraktiva stråk och aktiva gröna rum

Rinkeby 2030 - en hållbar och attraktiv  
stadsdel i Stockholm 

Skolorna i Rinkeby - det självklara valet för alla 
barn och föräldrar i stadsdelen

Nya Rinkebyskolan -skolan mitt i byn- en förebild för 
omvandling av miljonprogrammets skolbyggnader
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A nalys,  mål 
 &  vision

lev  kt elat to k olm omogen stadsdel O j ämlika livsvillkor rist lliga skolmil er  

gkvalitativa mil er

D et vikande elevunderlaget i Rinkebys skolor är en konsekvens av samhällets utmaningar i form av segregation 
och ojämlika livsvillkor i ett delat Stockholm. Vår behovsanalys är baserad på intervjuer med barn och personal på 
Rinkebyskolan, boende i Rinkeby, platsbesök samt vetenskapliga studier och dagsaktuella rapporter i media. Vi ser 
att elev  ykten startar redan i förskolan och att insatser måste utgå från att nå föräldrar till de minsta barnen.  För 
att skapa attraktiva skolor för Rinkebys barn och unga att väx a i behövs små skolenheter med kontinuitet mellan 
stadierna. D ärtill måste satsningar på att förbättra skolmiljöerna ske i samverkan med stadsutvecklingsprojekt, med 
stadens olika aktörer och i dialog med barn, unga och deras föräldrar.

tt s lvklart val tt enat to k olm n ll ar stadsdel J ämlika livsvillkor

• Satsa på samverkande insatser och information redan 
inför val av förskola för att få fl er barn och föräldrar att välja 
kommunal skola i Rinkeby.

• Skapa framtidstro hos Rinkebys barn och unga genom 
en attraktiv och profi lstark skola som erbjuder bra 
förutsättningar för kunskapsinhämtning, språkinlärning och 
social integration. 

• För att nå hela vägen krävs politisk vilja och vision för den 
svenska skolan och långsiktiga satsningar från stadens 
sida.

• Skapa ett enat Stockholm genom att låta Rinkeby bli en 
del av Stockholm med tydliga och trygga fysiska kopplingar 
som sträcker sig genom och mellan stadsdelar. 

• Satsa långsiktigt i Rinkeby genom att etablera målpunkter i 
stadsdelen som attraherar alla stockholmare.

• Låt skolorna i Rinkeby bli alla stockholmares skolor och 
utgöra mötesplats för människor med olika socioekonomisk 
bakgrund.

• Satsa gröna aktiva rum som bidrar till pågående 
stadsutveckling och som främjar kopplingar inom och 
mellan stadsdelar.

• Låt stadsdelen bli en förebild för hållbar utveckling 
genom att möjliggöra närproducerad mat, utökad 
delningsekonomi, lokala transporter och biodiversitet. 

• Skapa skolor som attraherar barn och föräldrar genom att 
erbjuda ett socialt sammanhang, trygghet och integration.

• Skolan ska vara en trygg plats i livet, som erbjuder lokaler 
och verksamhet både under och efter skoltid.

• Stadsdelen ska erbjuda offentliga miljöer och aktiviteter där 
människor kan delta och engagera sig. 

• Stockholm ska vara en växande och attraktiv stad 
som lockar människor, företag och besökare från hela 
världen vilket gör att det krävs nya bostäder, service och 
arbetsplatser.

• Skolan i Rinkeby ska erbjuda inspirerande, hållbara och 
karaktärsstarka miljöer som skapar stolthet och attraktivitet 
i stadsdelen.

• Skolorna i Rinkeby ska skapa kontinuitet och trygghet 
genom att kombinera förskolor och grundskolor för åk F-9 i 
mindre 2-parallelliga enheter.

• Utforma hållbara skolor genom att tillvarata befi ntliga 
byggnader med kvalité, succesiv utbyggnad och  
helhetsgrepp för gestaltning och lokaleffektivitet.

lev  kten r ar redan i rskolan 
En av orsakerna till elevfl ykten från Rinkebys skolor är 
en ojämlik konkurrenssituation där fristående förskolor 
kan utgöra ett kostnadsfritt alternativ till den kommunala 
förskolan, vilket påverkar föräldrarnas val av förskola. Statistik 
visar att siffrorna är inte är specifi ka för Rinkeby – färre 
barn i resurssvaga områden går i förskola. Insatser för att 
sprida kunskap om hur den kommunala förskolan bidrar till 
förbättrad språkutveckling, integration och förberedelse inför 
skolstarten är därför nödvändig. 

inke skolan  d ligt r kte
Rinkebyskolans elever uppger själva att de trivs på sin 
skola där gemenskapen och känslan av sammanhang 
är stark. Trots det går endast 21% av eleverna från 
upptagningsområdet på skolan och i dagsläget får endast 
varannan elev behörighet till gymnasieskolan. Resursstarka 
elever, med goda språkkunskaper i svenska och med goda 
förutsättningar för vidare studier och arbete, är de som 
lämnar först. Avgörande skäl för elever och föräldrar att 
välja skola i en annan stadsdel är att få bättre tillgång till det 
svenska språket och att skapa nya kontakter i ett tryggare 
sammanhang. Konkurrerande skolor med stark profi lering och 
attraktiva lärandemiljöer lockar. 

tadens roll
Skolans rykte och vikande elevunderlag är inte nödvändigtvis 
ett tecken på bristande kvalitet eller pedagogik, utan är 
också en konsekvens av Stockholms boendesegregation. 
Det fi nns ett starkt samband mellan bostadsmarknad, 
arbetsmarknad och skolval. Skolan kan inte på egen hand 
förändra ett område men kan genom sin verksamhet och sina 
miljöer bidra till att det förbättras. För att nå hela vägen krävs 
en politisk vilja och vision för den kommunala skolan och 
långsiktiga satsningar från staden.

rdiga stads tve klings ro ekt
De pågående stadsutvecklingsprojekten i Tensta-Rinkeby-
Spånga och Järva syftar till att binda samman Rinkeby 
med omgivande stadsdelar och i förlängningen med övriga 
Stockholm. Utvecklingen av Rinkebystråket har dock 
avslutats abrupt i höjd med Rinkebyskolan vilket medför att 
det saknas fysisk koppling mellan Bromsten, Rinkeby och 
Järvafältet. Detsamma gäller för utvecklingen av Rinkeby 
Allé som slutar tvärt vid Rinkeby torg istället för att bidra till 
ett långtgående stråk mellan Tensta, Rinkeby och Ursvik. 
För att uppnå ett enat Stockholm krävs därför att satsningar 
på stråk och platser inom Rinkeby, tydligt kopplas vidare till 
angränsande stadsdelar.

rist  m l nkter
Rinkeby har idag få attraktiva målpunkter och mötesplatser 
där Rinkebybor och människor boende i andra områden kan 
träffas. En outnyttjad potential fi nns för offentliga funktioner  
inom exempelvis kulturområdet, att utvecklas kring det torg 
som idag uppfattas som otryggt. Skolan kan bidra till att 
aktivt stärka målpunkter i stadsdelen. 

ro ekttr tt et
Efter åratal av satsningar i olika former är Rinkeby och 
Rinkebyborna projekttrötta. Kortsiktiga projekt utan 
beständiga effekter riskerar att underminera invånarnas 
förtroende för samhället. För att kunna tillvarata framtida 
möjligheter måste satsningar därför vara långsiktiga och 
ses i ett större sammanhang med samordnade insatser från 
stadens förvaltningar och bolag. Boende i området måste 
inkluderas och vara delaktiga i planeringen av nya skolor och 
offentliga miljöer.

omogen lanering tan ierarkier
Planeringen från 1960–70-talet saknar hierarkier mellan 
torg, gata och mer privata rum. Flera av gångstråken löper 
längs oaktiverade och entrélösa bostadsfasader vilket ökar 
otryggheten. Trafi ksepareringen och bristen på kopplingar 
mellan nedsänkta gator och höjda nivåer för gångstråk gör 
det svårt att lokalisera sig i och röra sig mellan olika platser i 
området. 

kolornas la ering
Rinkebys barn och unga har gångavstånd till alla skolor. Men 
placeringen och utformningen av skolorna bidrar idag inte 
till att tydliggöra hierarkierna i stadsdelen. Byggnaderna är 
oansenliga och deras entréer är svåra att hitta. En tillgång är 
att majoriteten av skolorna är placerade i anslutning till väl 
tilltagna skolgårdar med närhet till större grön-, idrotts- och 
friluftsområden på Järvafältet och i Spångadalen. Men den 
yttre miljön har idag inte tillräckligt tydliga avgränsningar 
mellan skolgård och offentlig miljö vilket ökar otryggheten på 
skolgårdarna. 

I enlighet med Stockholms översiktsplan är det viktigt 
att insatser på lokal nivå tar hänsyn till stadens långsiktiga 
 planering. Insatser för skolorna i Rinkeby måste därför 
 relatera till pågående utvecklingsprojekt i stadsdelen och 
bidra till stadsdelens attraktivitet.

dentitet att gga vidare 
Rinkebys befolkning har rötter i cirka 100 länder vilket präglar 
området som ett kulturellt och globalt nav i Stockholm. 
Variationen i matbudet är stort med exempelvis egyptiska, 
eritreanska, somaliska, indiska restauranger och kaféer. 
Därtill fi nns ett starkt föreningsliv och återkommande 
kulturevenemang som musik, poesifestivaler och politiker-
veckan. Närheten till Järvaområdet, natur och odling är också 
en del av Rinkebys lokala identitet att bygga vidare på.

ostads rist o  tr ng odd et 
I Järva fi nns många familjer utan permanenta 
uppehållstillstånd vilket medför hög omfl yttning. Den rådande 
bostadsbristen leder i många fall till att fl era stora familjer 
delar lägenhet. Trångboddheten i Rinkeby begränsar barn 
ungas möjlighet att kunna fokusera på sin utbildning. Skolan 
har därför en viktig roll att spela som trygg och fast punkt - 
både under och efter skoltid. 

r gg et o  tillit
Boende i Rinkeby har låg tillit till andra i det egna 
bostadsområdet och lågt förtroende för myndigheter och 
rättsväsende. Bland kvinnor är otryggheten och oron för att 
utsättas för våldsbrott högre i jämförelse med män. Kvinnor 
speciellt i Järva befi nner sig ofta i en särskilt utsatt situation 
med bland annat social kontroll till följd av hederskultur. 
Arbetet med att skapa trygga platser för alla medborgare 
i Rinkeby är således akut. Genom att skolan erbjuder 
verksamheter att hyra lokaler efter skoltid skapas trygga 
miljöer som lever kvällstid, men också lokaleffektivitet och 
mindre hyreskostnader för skolan.  

tarkt ideellt ar ete o  ositiva verksam eter
I Rinkeby fi nns fl era väletablerade initiativ och verksamheter 
som erbjuder meningsfulla fritidsaktiviteter för barn och 
unga och som stöttar föräldrar. Både Ungdomens hus och 
föräldrakaféet är goda exempel. Fritidsgården har exempelvis, 
genom ett riktat arbete för att nå fl ickor i området, ökat 
antalet besökande tjejer. 

I Rinkeby fi nns också många lokala förebilder inom musik, 
idrott, politik och kultur vilka bidrar till att stärka framtidstron 
hos unga. Det fi nns en välfungerande dialog mellan 
familjerna, skolan, fritidsverksamheterna och föreningarna 
som kan utvecklas vidare. 

en siska skolmil n rister
Majoriteten av skolorna utgörs av karaktäristiska 
skolbyggnader från 1970-talet som har blivit tillbyggda i fl era 
omgångar och med kompletterande nybyggnader från senare 
år. De äldre befi ntliga skollokalerna är i behov av omfattande 
renovering för att leva upp till Stockholms stads Lokal- och 
funktionsprogram. I vissa fall är rivning och nybyggnation att 
rekommendera. 

Utemiljöerna saknar rumslig variation och jämlik gestaltning 
med aktiviteter och miljöer som kan nyttjas av alla. 
Gemensamt för de fem befi ntliga skolfastigheterna är att 
ett helhetsgrepp kring den fysiska miljön och gestaltningen 
saknas.

ontini tet o  skolstorlek 
Det fi nns en genomgående bristande kontiniutet för barn 
och unga i Rinkeby. Orsakerna kan grunda sig i att vara 
nyanländ, att behöva fl ytta på grund av bostadsbrist eller 
att byta skola vid olika stadium. Idag utgörs skolorna av 
relativt små enheter, delvis till följd av vikande elevunderlag 
under lång tid. Forskning visar dock att små skolenheter har 
positiva effekter för elever som kommer från missgynnande 
förhållanden. Det är därför en målsättning att kombinera fl er 
stadier för ökad kontinuitet och samtidigt bibehålla skolor 
som små enheter. 

n ll ar skola som r m ar lsa
I dagsläget har endast en av skolorna i Rinkeby tillagningskök 
och både personal och barn upplever skolmaten som 
bristande. En satsning på kvalitativ mat på alla skolor behöver 
därför göras. 

I jämförelse med andra områden i Stockholm är färre 
ungdomar på högstadiet i Rinkeby medlemmar i en 
idrottsförening, särskilt bland fl ickor är deltagandet lågt. 
Skolan och dess fysiska miljöer spelar en viktig roll i det 
förebyggande hälsoarbetet. 

Rinkebys förskolor och skolor ska 
utgöra ett självklart val för alla inom 
upptagningsområdet

G enom attraktiva målpunkter attraheras 
även övriga stockholmare till Rinkeby

Satsa på skolor som blir katalysatorer för 
 Rinkebys positiva värden

Skolan, Rinkeby och Stockholm ska 
erbjuda jämlika livsvillkor för alla

Skolan ska bidra till en hållbar stadsdel 
och erbjuda varierade och attraktiva 
miljöer

A nalys

M ål

lev  ykten från Rinkebys skolor etableras 
redan i förskoleåldern vilket ger ödesdigra 
konsekvenser för eleverna i högstadiet

Rinkeby framträder som en enklav utan 
välfungerande fysiska kopplingar till 
omgivande stadsdelar och attraktiva 
målpunkter

Rinkeby är en byggnadsmässigt homogen 
stadsdel som planerades efter tidstypiska 
ideal. Skolornas placering bidrar inte till 
att tydliggöra hierarkier i stadsdelen

D en socioekonomiska miljön är 
 avgörande för barn och ungas  möjlighet 
att utvecklas och tillägna sig utbildning

e befi ntliga skollokalerna i Rinkeby är i 
behov av omfattande renoveringar. Små 
skolenheter ger bra förutsättningar för en 
likvärdig och trygg skola

V år vision r att ska a en gemensam m l ild o  
ll ar rd lan r  ramtidens skola i inke , 

en attraktiv stadsdel med stark identitet 
i ett  enat to k olm  



För att hantera utmaningarna med elev  ykt  delat tockholm  homogen 
stadsdel samt o ämlika livsvillkor och bristfälliga skolmil öer krävs 
krafttag på  era nivåer. Rinkebys utmaningar är allas vårt ansvar och 
kan inte lösas av enskilda aktörer  vi behöver arbeta tillsammans  

i föreslår därför en samverkansmodell  tockholms skolor.
odellen bygger på gemensamt arbete med en analys som innefattar 

ett socialt  ett ekonomiskt och ett rumsligt perspektiv. tifrån analysen 
formuleras vision och mål samt en emensam färdplan med delmål och 
ansvarsfördelning.

I vårt tävlingsförslag illustrerar vi hur samverkansmodellen har 
resulterat i en emensam färdplan och en trukturplan . 

i ser att ett bredare och mera långsiktigt hållbart perspektiv är 
nödvändigt och har i vårt förslag tagit fram fem gemensamma 
strategier för Rinkeby och Rinkebys skolor.
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1.

2.

3.

S amverkansmodell 
&   gemensam färdplan

3 .  S kapa aktiva och sammanhängande   
    gröna ru m med lokal identitet

2 .  S kapa offentliga ru m och målpu nkter     
     av hög kvalitet 

4.  P rioritera skolors placering i stadsdelen 

5 .  S kapa hållbara skolor med
    långsiktigt helhetsgrepp

tråk

Nya gröna rum 

Urbana stråk som leder långt och ska 
förtydligas

Lokala kopplingar viktiga för utveckling 
av skolor

Platser

Befi ntlig anlagd park och torg

Nytt offentligt rum

yggnader

Nya offentliga byggnader/paviljonger

Nya målpunkter

kolor

Befi ntliga skolbyggnader

Nya skolbyggnadsprojekt 

Ny förskola

Skolgård

  gemensamma
   strategier
5

1 .  P å nationell nivå krävs politiska 
ställningstaganden kring det fria 
skolvalet, fi nansieringsmodeller, 
u tformning av skolmilj öer och 
läroplaner.  

2 .  P å regional nivå behöver 
S tockholms stad ta ansvar för 
u tvecklingen mot en enad stad och 
likvärdig skola för alla S tockholms 
barn.  

3 .  P å en lokal nivå behöver vi ta 
vara på initiativ och drivkrafter 
vid u tformningen och placering 
av skolor,  offentliga platser och 
pu blika milj öer i stadsdelen.

  nivåer för
   ansvarsfördelning
3

S tru ktu rplan

S tru ktu rplan 2 0 3 0

3.

3.

4.

4.

4.

S tockholm 
väx er

Rinkeby 
beslu t

S kolan

SPÅNGADALEN

KNUTBYSKOLAN
"IDROTTSSKOLAN"

DISPONIBEL 
FASTIGHET

NYA RINKEBYSKOLAN
"DEMOKRATISKOLAN"

KVARNBYSKOLAN
"KULTURSKOLAN"

TENSTA

PLANERAT NYTT 
SKOLLÄGE I 
SPÅNGADALEN

NY KNUTPUNKT I 
SPÅNGADALEN

PLANERAD NY BRO
TILL URSVIK

RINKEBYTERRASSEN

MOT SPÅNGA IP

DISPONIBEL 
FASTIGHET

R
IN

K
E

B
YS
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Å

K
ET

RINKEBY ALLÉ

BROMSTEN
URSVIK

JÄRVAFÄLTET

PLANERAT NYTT
POLISHUS O MOSKÉ

SALUHALL KULTURHUS

2021 Nya Rinkebyskolan etapp II invigs med lokaler 
för åk F-6, nytt aktivitetshus, ny skolgård 

2024 Nya Kvarnbyskolan är färdig med lokaler för 
åk F-9, förskola samt yttre miljö

2027 Nya Knutbyskolan alternativt 
Spångadalens skola klar

2027 Askebyskolan utvidgas till lokaler
 för fristående skola 

2020  Påbörjade projekt genomförs och avslutas. 
Rinkebystråket färdigställs till en attraktiv 
stadsmiljö, ny bro till Ursvik klar, nytt 
polishus och moské är färdigställda.

2021  Saluhallen den första nya målpunkten i 
Rinkeby står klar. 

2021 Den första träpaviljongen står klar efter en tävling 
bland Rinkebys skolklasser om utformningen 

2024 Det östra gröna aktiva rummet klart 

2030 Utveckling av den nya stadsdelen Spångadalen
 med nya bostäder, skola, förskolor och service

2018 Programarbete Nya Rinkebyskolan 
påbörjas, F-9 600 elever, förskola 100 barn

2020 Nya Rinkebyskolan etapp I invigs med ny 
entréplats, multibyggnad med lokaler för åk 
7-9 och fritidsgård med café

2024 Kulturhuset, den andra nya målpunkten
 i Rinkeby står klar
2027 Det västra gröna aktiva rummet färdigutvecklat

E n gemensam färdplan
 

Beslut om gemensam färdplan tas fram utifrån en analys av skolornas 
möjligheter och begränsningar att bidra till utvecklingen av stadsdelen, 
befi ntliga byggnaders status samt fastigheternas  storlek. Därefter beslutas 
om en prioritetsordning för Rinkebys skolor.

rioritetsordning
1. Nya Rinkebyskolan etapp I och II
2. Nya Kvarnbyskolan
3. Nya Knutbyskolan alt. Spångadalens skola

1 .  S kapa trygga och attraktiva stråk som  
    leder långt

1. 2.
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Hemvister och samband

Etapp I

• Ny entréplats till skolan i anslutning till torg 

• Ny multibyggnad med gemensamma funktioner och lokaler för åk 7-9

• Ny fritidsgård med café 

• Befi ntlig verksamhet åk 7-9 fl yttar in i ny byggnad inför ombyggnad 
av befi ntliga lokaler

Etapp II

• Befi ntlig byggnad byggs om och till för åk F-6 med nya entréer

• Inglasning av befi ntliga atriumgårdar skapar vertikala kopplingar

• Ny skolgård del 1 med stor variation genomförs

• Nytt "aktivitetshus" invid stråk med tak som del av skolgård

• Befi ntlig verksamhet åk F-6 från Kvarnbyskolan fl yttar in

Ändamålsenliga och inspirerande skollokaler tillsammans med livsmiljöer som 
bidrar till trygghet, jämlikhet och hälsa är utgångspunkt för förslaget. Ekologi 
i balans är en förutsättning för goda levnadsförhållanden för människorna i 
dagens samhälle och för kommande generationer. 

Vi hanterar detta genom att:

• Att bevara befi ntlig bebyggelse som håller god kvalité.

• Ett övergripande hållbarhetstänk i alla delprojekt: resurseffektivt, förnybart, 
lokalt, återvinningsbart och renodlade material.

• Att nya byggnader uppfyller krav för Miljöbyggnad 3.0 nivå Guld, vilket bl.a. 
hanterar byggnadernas energi- och klimataspekter liksom utfasning av 
farliga ämnen.

• Att övriga materialval i möjligaste mån ska vara: återvunnen råvara, 
återvinningsbara, miljömärkta, låg klimatpåverkan vid tillverkning och 
transport, producerade och utvunna under socialt ansvarsfulla förhållande.

• Att tillföra grönska och naturliga material på skolgårdar och byggnadstak 
för ökad infi ltration av dagvatten, ökad biodiversitet och ökade 
vistelsevärden för alla elever

En hållbar ekonomi är ett medel för fördelning av resurser och tjänster. 

Förslaget beaktar detta genom:

• Viss samlokalisering av verksamheter

• En successiv utbyggnation

• Robusta lokaler med hög kvalité och lång livslängd 

• Utformning som klarar av ombyggnation till andra verksamheter vid behov

Etapp III

• Ny förskola mot grönt rum byggs

• Ny skolgård del 2 med stor variation genomförs

• Ny förskoleverksamhet etableras

Nya Rinkebyskolan och torg med föräldracafé och saluhallAllaktivitetshus med teaterscen - utvändiga sittgradängerVarierad utemiljö - naturmark, dagvattendammar och aktivitetsparkDen nya förskolan - starten på Rinkebyskolan

Rinkebyskolan blir den första skolan enligt Samverkansmodellen Stockholms skolor och Färdplan Rinkeby. 
Satsningen på Nya Rinkebyskolan blir en del av stadsutvecklingen för att göra Stockholm till en enad stad 
och Rinkeby till en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar stadsdel.

I Färdplanen fi nns en överenskommelse om att staden ska färdigställa Rinkebystråket och utveckla 
Rinkebytorget som en ny målpunkt i Stockholm - med en Saluhall. Entréplatsen till skolan blir en viktig del 
av det nya torget. Om- och tillbyggnaden av Rinkebyskolan blir förebild för hur befi ntliga skolbyggnader 
kan utvecklas och erfarenheterna tillvaratas i kommande projekt. 
 

Nya Rinkebyskolan

Programarbetet för Nya Rinkebyskolan påbörjas hösten 2018, med målet att 
bli en F-9-skola för 600 elever och en förskola för 100 barn. Arbetet inleds 
med en analys av befi ntliga verksamheter och lokaler.

Parallellt med programarbetet för Nya Rinkebyskolan sker ett samarbete 
mellan de olika aktörerna enligt Samverkansmodellen "Stockholms skolor". 
En "Färdplan Rinkeby" med Strukturplan utformas gemensamt av staden, 
stadsdelen och Sisab med de olika aktörernas ansvar och tider. 

Till- och ombyggnaden av Nya Rinkebyskola sker etappvis för att tillvarata 
erfarenheter, klara evakuering utan kostsamma tillfälliga lösningar och att 
stegvis bygga upp engagemang, delaktigthet och framtidstro enligt Färdplan 
Rinkeby. 

Nya Rinkebyskolan ska bli en skola med kontinuitet, från förskola till 
grundskola för årskurs F-9, som skapar stolthet och framtidstro i stadsdelen.
Byggnadens generella struktur möjliggör en enkel ombyggnation till 
hemvister för de olika stadierna. Den befi ntliga byggnaden kompletteras med 
en ny multibyggnad, som blir skolans ansikte utåt invid Rinkebystråket, med 
gemensamma funktioner för hela skolan.

I nybyggnaden fi nns på plan 0 gemensam huvudentré och invändigt torg 
för samlingar och föreläsningar samt restaurang med tillagningskök. I 
öppet sammanhang på plan 1 fi nns bibliotek, studiecenter, skolledning och 
skolhälsovård. På plan 3 fi nns de gemensamma lokalerna för NO, bild, musik 
och hemkunskap möjliga för samnyttjande på kvällar och helger. På plan 4 
fi nns hemvist för åk 7-9. 

Den befi ntliga byggnaden byggs om med nya entréer och kapprum för de 
olika stadierna och studietorg i de tidigare atriumgårdarna. Ny byggnad  för 
förskola och aktivitetshus med scen byggs tillsammans med omvandling av 
den befi ntliga skolgården till en variationsrik utvändig lärandemiljö.

Genomförande




