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SKARA KOMMUN

Kommunstyrelsen

Ks§99

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (9)

Sammanträdesdaturn
2013-04-23

Dnr KS 2013-147

Ny 7-9 skola på Teglagärdet och stadshus i
Djäkneskolan

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om byggnation av ny
7-9 skola på Teglagärdet utifrån förslagshandling daterad februari 2013,
revidering mars 2013.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta revidera
investeringsprojekt Ny 7-9 skola till 316 000 000 SEK samt revidera
investeringsprojekt Inventarier Ny 7-9 skola till 14 000 000 SEK.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa ett finansiellt mål
om att amortera minst 20 000 000 SEK årligen. Målet ska inarbetas i Skara
kommuns ekonomistyrprinciper.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta starta projekteringen
av fastigheten Skara Saturnus l (Djäkneskolan och gymnastikbyggnad) för
ombyggnation till stadshus utifrån förstudie upprättad av Contekton Arkitekter
Fyrstad AB, daterad 20121010.

Reservation

Charlotte Nordström (M), Gunilla Druve Jansson (C), Dan Åberg (M), Sven-Olof
Ask (M), Elisabeth Stålarm (M) och Leif Brohede (KD) reserverar sig mot
beslutet till förmån för Charlotte Nordströms förslag.

Sammanfattning av ärendet

På kommunstyrelsens sammanträde den 10 april 2013 beslutades att ärendena
lokalutredning Djäkneskolan (dur KS 2013-147), projektering ny 7-9 skola (dur
KS 2010-10) samt aktivitetshall på Vilans fritidsområde (dur KS 2012-198)
hänskjuts till ett extra sammanträde med kommunstyrelsen den 23 april 2013.

IUtdragSbestyrkande
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SKARA KOMMUN

Kommunstyrelsen

Ks § 99 forts.

Beslutsunderlag

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (9)

Sammanträdesdatum
2013-04-23

Förslag till beslut 130419 av kommunstyrelsens ordförande

Kommundirektör Ulrika Strandroth Frids och ekonomichef Sören Anderssons
tjänsteskrivelse "Ny 7-9 skola på Teglagärdet & stadshus i Djäkneskolan", den 18
april 2013

Reviderad tidsplan för ombyggnad Djäkneskolan till stadshus, 2014-04-16,
Förvaltningen för Service och Teknik.
Ks § 99, forts

Contekton Arkitekter Fyrstad AB Kv Saturnus l Skara, Förstudie Ombyggnad till
stadshus 20121010 inkl. antikvarisk undersökning och kostnadsuppskattning

Förslagshandling ny 7-9 skola, Campus Park Skara - Liv och Lärande, februari
2013, Rev. Mars 2013

Teglagärdet, Juryutlåtande inbjuden arkitekttävling, januari 2012.

Reviderat tävlingsprogram för inbjuden arkitekttävling Teglagärdet, 2011-09-14

Kommunjurist Mikael Hättings tjänsteskrivelse "Yttrande över byggnation av
aktivitetshall", den 5 april 2013.

Förslag till beslut

Charlotte Nordström (M) med instämmande av Elisabeth Stålann (M), Dan
Åberg (M), Gunilla Druve Jansson (C) och Leif Brohede (KD) bifaller lagt
förslag:

l. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att en 7-9 skola
ska byggas på Teglagärdet för 600 elever.

2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att starta
projektering aven ny aktivitetshall på Vilanområdet. För denna
projektering tillskjuts l miljon kronor i investeringsbudget 2013.

3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att uppdra åt
Kommunstyrelsen att beställa en byggnadshistorisk undersökning samt ta
fram ett program för ombyggnad av Djäkneskolan.

IUtdragSbestyrkande
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SKARA KOMMUN

Kommunstyrelsen

Ks § 99, forts.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (9)

Sammanträdesdatum
2013-04-23

4. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att återrapportera en
fördjupad markundersökning till kommunstyrelsen den 22 maj 2013, i
syfte att minska osäkerheten i investeringsprojektet Ny 7-9 skola på
Teglagärdet. Markundersökningen ska förtydliga de byggnadstekniska
samt ekonomiska riskerna med en nedgrävd byggnadskonstruktion.

5. Kommunstyrelsen beslutar att finansieringen av investeringsprojekten tas
i planeringsförutsättningarna för 2014-2016. Kommunstyrelsen beslutar
att hänskjuta beslutet om investeringarna till kommunfullmäktige den 17
juni 2013.

Fredrik Nordström (S) med instämmande av Magnus Gunnarsson (MP) och Karl
Gustav Bynke (FP) yrkar bifall till tjänsteskrivelsen "Ny 7-9 skola på Teglagärdet
och stadshus i Djäkneskolan" den 18 apriI2013( dnr KS 2013-147):

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om byggnation av ny
7-9 skola på Teglagärdet utifrån förslagshandling daterad februari 2013,
revidering mars 2013.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta revidera
investeringsprojekt Ny 7-9 skola till 316 000 000 SEK samt revidera
investeringsprojekt Inventarier Ny 7-9 skola till 14 000 000 SEK.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa ett finansiellt mål
om att amortera minst 20 000 000 SEK årligen. Målet ska inarbetas i Skara
kommuns ekonomistyrprinciper.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta starta projekteringen
av fastigheten Skara Saturnus 1 (Djäkneskolan och gymnastikbyggnad) för
ombyggnation till stadshus utifrån förstudie upprättad av Contekton Arkitekter
Fyrstad AB, daterad 20121010.

IUtdragSbestyrkande
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SKARA KOMMUN

Kommunstyrelsen

Ks § 99, forts.

Beslutsgång

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (9)

Sammanträdesdatum
2013-04-23

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen
bifaller Charlotte Nordströms förslag.

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång.

Ja-röst för Charlotte Nordströms förslag.
Nej-röst för Fredrik Nordströms förslag.

Omröstningsresultat

Med 6 ja-röster för Charlotte Nordströms förslag och 7 nej-röster för Fredrik
Nordströms förslag beslutar kommunstyrelsen bifalla Fredrik Nordströms förslag.

Ledamot/tjänstgörande Ja-röst Nej-röst Avstår från
ersättare att rösta
Charlotte Nordström (M) x
Gunilla Druve Jansson (C) x
Fredrik Nordström (S) x
Dan Åberg (M) x
Sven-OlofAsk (M) x
Elisabet Stålarm (M) x
Karl-GustafBynke (FP) x
LeifBrohede (KD) x
Håkan Ehn(S) x
Ulla Hellberg (Si x
Laila Skantz (S) x
Michael Karlsson (S) x
Magnus Gunnarsson (MP) x
Summa 6 7

Paragrafen ska skickas till

Kommunfullmäktige
Kommundirektör Ulrika Strandroth Frid
Ekonomichef Sören Andersson

IUtdragsbestyrkande
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 2013-04-19 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att en 7-9 skola 

ska byggas på Teglagärdet för 600 elever.  

 

2. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att starta 

projektering av en ny aktivitetshall på Vilanområdet. För denna 

projektering tillskjuts 1 miljon kronor i investeringsbudget 2013. 

 

3. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att uppdra åt 

Kommunstyrelsen att beställa en byggnadshistorisk undersökning samt ta 

fram ett program för ombyggnad av Djäkneskolan. 

 

4. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommundirektören att återrapportera en 

fördjupad markundersökning till Kommunstyrelsen den 22 maj 2013,  i 

syfte att minska osäkerheten i investeringsprojektet Ny 7-9 skola på 

Teglagärdet. Markundersökningen ska förtydliga de byggnadstekniska 

samt ekonomiska riskerna med en nedgrävd byggnadskonstruktion. 

 

5. Kommunstyrelsen beslutar att finansieringen av investeringsprojekten tas 

i planeringsförutsättningarna för 2014-2016.  Kommunstyrelsen beslutar 

att hänskjuta beslutet om investeringarna till Kommunfullmäktige den 17 

juni 2013. 
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Kommunledningskontoret 

TJÄNSTESKRIVELSE Dnr:  1 (19) 
2013-04-18 KS 2013 - 147  

 

 
 
 

 

Ny 7-9 skola på Teglagärdet & stadshus i Djäkneskolan 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta om byggnation av ny 

7-9 skola på Teglagärdet utifrån förslagshandling daterad februari 2013, 

revidering mars 2013.   

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta revidera 

investeringsprojekt Ny 7-9 skola till 316 000 000 SEK samt revidera 

investeringsprojekt Inventarier Ny 7-9 skola till 14 000 000 SEK. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att fastställa ett finansiellt mål 

om att amortera minst 20 000 000 SEK årligen. Målet ska inarbetas i Skara 

kommuns ekonomistyrprinciper.   

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta starta projekteringen 

av fastigheten Skara Saturnus 1 (Djäkneskolan och gymnastikbyggnad) för 

ombyggnation till stadshus utifrån förstudie upprättad av Contekton Arkitekter 

Fyrstad AB, daterad 20121010.  

 

Bakgrund Ny 7-9 skola på Teglagärdet 

Kommunfullmäktige fattade beslut den 20 juni 2011, § 51 om att en ny 

gemensam högstadieskola för alla elever i årskurs 7 till och med årskurs 9 ska 

byggas och färdigställas senast 2014. I kommunfullmäktiges beslut framgår att 

det är av stor vikt att den nya högstadieskolan byggs utifrån de senaste krav och 

forskning vad gäller pedagogik, miljökrav i material och energianvändning samt 

att den nya skolan utformas i nära samarbete med de elever och lärare som ska 

verka där. De organisatoriska förberedelser som krävs för en ny gemensam 

högstadieskola ska påbörjas snarast och inriktningen för arkitekttävlingen ska 

tydliggöras. Den totala kostnaden för en ny gemensam högstadieskola beräknas 

uppgå till 180 miljoner kronor.  

Upphandlingen av arkitektbyrå stod klar den 10 januari 2012, då 

arkitekttävlingen var avgjord. Arkitektbyråerna Schønherr och Aart fick 

uppdraget att ta fram en tidsplan och en realistisk bedömning av inflyttning 

flyttades fram till höstterminen 2015.  
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TJÄNSTESKRIVELSE Dnr 2 (19) 
2013-04-18 KS 2013-147  

Kommunstyrelsen beslutade den 25 januari 2012, KS § 6 om att utse en politisk 

styrgrupp, bestående av kommunstyrelsens presidium samt barn- och 

utbildningsnämndens presidium och uppdrog åt kommundirektören att upprätta 

en projektorganisation som svarar mot den politiska styrgruppen för det fortsatta 

arbetet. Kommunstyrelsen beslutade också att hänskjuta till kommunstyrelsens 

beredningsutskott att genomföra en översyn av investeringsbudgeten för perioden 

2012-2016 att behandla i kommunfullmäktige senast den 18 juni 2012. Vidare 

beslutade Kommunstyrelsen, KS § 13, att tillagningsköket Amanda ska 

samlokaliseras med den nya 7-9skolan på Teglagärdet och att fortsatt hantering 

av ärendet hänskjuts till beredningsutskottet.  

 

Den 30 maj 2012,  Ks § 101 fattade Kommunstyrelsen beslut om att Barn- och 

utbildningsnämnden får starta den fortsatta projekteringen av ny 7-9 skola enligt 

investeringsplan för 2012.  

Under hösten 2012 startade processen med, att utifrån det vinnande 

arkitektförslaget, projektera en skola med alla de funktioner som behövs. Den 11 

oktober hölls en kickoff i Djäkneskolans aula där arkitekterna presenterade sitt 

vinnande förslag för representanter från kommunledningen och brukarna. Under 

kickoffen fick bland annat eleverna i Teglaskolan och Djäkneskolan presentera 

var sitt kollage där de i form av bilder beskrivit styrkorna i sin nuvarande skola. 

Efter kickoffen har arbetet fortsatt och totalt fem workshops har ägt rum med 

följande arbetsgrupper: En pedagogisk grupp med lärarrepresentanter, en grupp 

från förvaltningen Service och teknik med personal från drift, lokalvård, 

vaktmästare och kostenhet, en grupp från Gata och park som arbetar med den 

yttre miljön, en grupp från Kultur och fritid och en grupp med elever från 

Djäkneskolan och Teglaskolan. 

Parallellt med workshoparbetet har det även påbörjats ett arbete med 

konstruktörer och konsulter som arbetar med konstruktioner och de tekniska 

lösningar som behövs i byggnaden. Hela arbetets har hållits ihop av en 

projektledningsgrupp som har leds av Gunnemar Olsson från Spets 

Projektledning AB. Arbetet rapporteras kontinuerligt till projektets styrgrupp 

samt berörda chefer. 

Kommunfullmäktige beslutade den 26 november 2012, Kf § 105 om budget 2013 

och plan 2014-2015. För ny 7-9 skola inklusive ett tillagningskök avsattes totalt 

200 000 tkr, benämnt skolinvesteringar.  

 

I februari 2013 var huvuddelen av projekteringen klar och presenterades för 

styrgruppen. Styrgruppen skickade beslutsunderlaget vidare till 

Kommunstyrelsen den 13 mars 2013, Ks § 40, som hänsköt frågan till 

Kommunstyrelsens beredningsutskott för ekonomisk analys.  
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TJÄNSTESKRIVELSE Dnr 3 (19) 
2013-04-18 KS 2013-147  

Ärendet togs ånyo upp på Kommunstyrelsens sammanträde den 10 april och då 

beslutades att ärendet skulle beredas ytterligare och tas upp på ett extra 

Kommunstyrelsesammanträde den 23 april 2013.  

 
 

Fortsatt beslutsprocess och tidsplan för ny 7-9 skola 

Tidsplanen för ny 7-9 skola i Skara är inriktad på att ny skola kan tas i bruk 

höstterminen 2015. Planen är mycket snäv och förutsätter att nödvändiga beslut 

fattas och att andra störningar såsom överklaganden av processen inte sker. Enligt 

tidigare beslutad tidsplan ska beslut fattas av Kommunfullmäktige den 29 april 

och därefter pågår ett anbudsförfarande till augusti 2013. Byggtiden planeras till 

cirka 21 månader och pågår september 2013 – juli 2015. Den nya 7-9 skolan kan 

då stå klar för inflyttning till terminsstarten 2015 om inget oförutsett inträffar. 

I projekteringen av skolan är snart systemhandlingen (teknisk 

funktionsbeskrivning) klar. Nästa steg är att gå ut med anbudsförfrågan för att få 

fram en entreprenör för byggnation och tillsammans med denne utarbeta 

bygghandling. Upphandling av entreprenör förutsätter att det finns ett beslut om 

byggnation. På grund av den snäva tidsplanen måste flera processer göras 

parallellt.  

Ett beslut om byggnation i Kommunfullmäktige den 29 april 2013 innebär att 

arbetet fortsätter enligt tidigare beslutad tidsplan med sikte på att skolan kan tas i 

bruk höstterminen 2015. 

Om beslut i Kommunfullmäktige skjuts framåt till den 17 juni 2013 innebär det 

att tidsplanen förskjuts med minst ett halvår och skolan kan tas i bruk tidigast 

vårterminen 2016. I övrigt inga negativa konsekvenser för projektet och 

projektorganisationen förblir intakt. 

Om beslut i Kommunfullmäktige samordnas med budgetprocessen och tas den 18 

november 2013 innebär det att tidsplanen förskjuts ett år och skolan kan tas i bruk 

höstterminen 2016. Detta innebär en osäkerhet för inblandade konsulter som i 

vissa fall måste söka sig till andra projekt. Några konsulter kommer troligen att 

lämna projektet och deras kunskap/kompetens måste ersättas. Ett framskjutet 

beslut till november månad innebär störningar i projektorganisationen som 

försenar och försämrar processen. 

Om beslut tas om att avbryta projekteringen innebär det nedlagda kostnader på 

minst 15 miljoner kronor. I tecknade avtal med arkitekter och tekniska konsulter 

finns möjlighet till uppsägning i förtid. En punkt i projekteringen där avbrott kan 

ske är i samband med att systemhandlingen är klar i maj. Projekteringen har då 

kostat minst 15 miljoner kronor. Därefter ska projektledning och övrig 

projektorganisation avvecklas varvid ytterligare kostnader kan uppkomma. 
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TJÄNSTESKRIVELSE Dnr 4 (19) 
2013-04-18 KS 2013-147  

Ombyggnad av Djäkneskolan till stadshus 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade den 22 juni 2011, Ks § 198, att utse en 

parlamentarisk grupp med uppdrag att ta fram konkreta förslag till vad 

Djäkneskolan ska användas till i samband med byggnation av en ny 7-9 skola på 

Teglagärdet. Under hösten 2011 formerades en politisk styrgrupp med ett utökat 

uppdrag att hantera kommunens samlade lokalförsörjningsbehov med en 

representant från varje parti. Styrgruppen har lagt fast riktningen för 

lokalplaneringsgruppens arbete. Uppdraget har varit att ta fram en långsiktig 

lokalförsörjningsplan som speglar nuläget men också ger en bedömning och ett 

förslag på hur kommunens totala lokalbehov ska tillgodoses på ett 

kostnadseffektivt sätt. Bland annat har samtliga verksamhetslokaler 

sammanställts och uppdaterats, både egna lokaler och hyrda lokaler. Vidare har 

ett antal objektsbeskrivningar upprättats för kommunens egna fastigheter som 

direkt eller indirekt kan beröras i samband med byggnation av ny 7-9 skola.  

 

Kommunstyrelsen uppdrog åt kommundirektören den 30 maj 2012, Ks § 100 att 

ta fram ytterligare underlag avseende investeringskostnader för alternativ 4, 

ombyggnad av Djäkneskolan till stadshus med cirka 140 kontorsarbetsplatser 

inklusive uppskattad framtida underhållsplan samt förslag på nödvändiga 

parkeringsmöjligheter. Vidare uppdrogs kommundirektören den 30 maj 2012, Ks 

§ 100 att föra dialog med Skara Äldrehem om möjligheter till alternativ 

användning av Fastighet Skara Teglagärdet 1:2 - Viktoriagården.  

 

Kommundirektören har lämnat en delrapport av uppdraget till Kommunstyrelsen 

den 10 oktober 2012, Ks § 165 då Contekton Arkitekter Fyrstad AB presenterade 

en förstudie innehållande en programskiss för ombyggnad av Djäkneskolan och 

del av gymnastikbyggnaden till stadshus med 140 arbetsplatser, en antikvarisk 

förundersökning samt en kostnadsuppskattning beräknad till 64 600 tkr (+/- 

15%). Förvaltningsadministrationen förväntas kunna effektiviseras för 

motsvarande 2 miljoner kronor årligen.  

 

Samhällsbyggnadskontoret har undersökt parkeringsförutsättningarna i anslutning 

till ett nytt stadshus och den parkeringsinventeringen som gjordes 2011 påvisar 

en tillräcklig tillgång till parkeringar i Skara centrum. Den s k 

”parkeringsnormen” som beslutades i Kommunfullmäktige 1986 har i praktiken 

aldrig tillämpats.   

 

Nya Rådhuset föreslås försäljas och kan då skapa goda förutsättningar för en 

omgestaltning av Stortorget, ett mer attraktivt centrum med nya rörelsemönster 

och ett aktivt nav som knyts samman med domkyrkan och stadshuset.   
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TJÄNSTESKRIVELSE Dnr 5 (19) 
2013-04-18 KS 2013-147  

Kommundirektören och ekonomichefen har den 9 januari 2013 fört dialog med 

Skara Äldrehems styrelse om eventuell förändrad verksamhet i nuvarande 

förvaltningslokaler på Viktoriagården. Förvaltningschefen för Service och teknik 

och förvaltningschefen för Omsorgen har kartlagt verksamheter som finns i 

externt förhyrda lokaler och som kan inrymmas i Nya Bibliotekets souterrängplan 

och nuvarande förvaltningskontor på Viktoriagården och motsvarar cirka 3,4 

miljoner kronor i hyreskostnader. Tredje våning på Gamla biblioteket bedöms 

vara bäst lämpad för möteslokaler för kommunal verksamhet dagtid och för 

uthyrning till föreningsliv kvällstid.  

 

Fortsatt beslutsprocess och tidsplan för stadshus i Djäkneskolan 

Att omlokalisera förvaltningsadministrationen till kommunens centrala 

byggnader samt till Viktoriagården är en lönsam investering över tid och är mer 

kostnadseffektiv än nuvarande lokalisering av verksamheterna. Dessutom finns 

ytterligare vinster i ökad tillgänglighet för kommuninvånare och besökare, 

effektivitet i lednings- och verksamhetsperspektiv samt en mer attraktiv stadsbild 

genom omgestaltning av Stortorget. För att kunna komma vidare krävs ett gediget 

programarbete med en tydlig målbild av vad ett stadshus i Skara kommun ska 

vara och uppnå vad gäller funktionalitet, tillgänglighet och hållbarhet.  

Tidsplanen för ombyggnation av djäkneskolan till stadshus är delvis beroende av 

tidsplanen för byggnation av ny 7-9 skola. Om beslut tas i maj 2013 kan 

förprojektering starta i september och vara klar i mars 2014. Förutsatt startbeslut 

pågår projektering under perioden april 2014 – mars 2015 och anbudsförfarande 

under perioden april 2014 – juni 2014. Om inget oförutsett inträffar kan 

byggnation starta i oktober 2015 och inflyttning beräknas till november 2016.   

    

Ekonomisk redogörelse investering skola och stadshus 

En investerings storlek är av stort intresse men utgör endast en del i ett underlag 

för beslutsfattande. Investeringens storlek påverkar i första hand kommunens 

balansräkning. Det vill säga hur stora anläggningstillgångar har vi och hur är de 

finansierade.  

Utifrån ett ekonomiskt perspektiv är det oftast mer intressant att veta vad som 

händer på kommunens resultatsida och hur det påverkar kommunens intäkter och 

kostnader över tiden som tillgången ska nyttjas. En framtida driftskostnadskalkyl 

är därför ofta av större intresse och av större vikt för beslutsfattandet då dessa 

även kan visa om en investering är lönsam över tiden. Framtida 

driftskostnadskalkyler är dock i sin natur osäkra då de bygger på antaganden av 

en okänd framtid. Skara kommun styr dock de viktigaste parametrarna själva och 

det är resultat- och amorteringsnivå. Politiska beslut och framtida ekonomisk 

styrning påverkar alltså investeringarnas utfall.  
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De okända parametrarna såsom räntenivå och inflationsnivåer är antagna för att 

spegla en ”normalränta” och enligt riksbankens målsättning med 

penningpolitiken. För att kunna få en jämförelse har samtliga kassaflöden och 

kostnader nuvärdesberäknats med en kalkylränta. 

Kalkyler, vilka slutsatser kan dras 

En nuvärdesberäknad driftskostnadskalkyl visar vilka kostnader som kan 

förväntas i framtiden i årets prisläge. Dessa årliga kostnader benämns 

nuvärdeskostnader. Utifrån summan av nuvärdeskostnader kan man jämföra om 

en investering är lönsam mot nuläge eller lönsam mot andra 

investeringsalternativ. Står kalkylresultat ensamt så får man inte jämförelsen med 

alternativ och kan säga om det ena ger ett bättre eller sämre utfall.  

 

I denna jämförelse finns ett nuläge att ställa kalkyler mot men detta nuläge är inte 

möjligt för kommande 40-årsperiod vilket begränsar slutsatser då det bör ställas 

mot andra alternativ. Driftskalkylen kan också användas för att simulera risker 

genom att ändra olika variabler för att se hur olika alternativa förändringar mot 

kalkylantagande slår. Man kan då också identifiera vart störst risker finns och 

därmed kunna ha större fokus på rätt risker. Driftskostnadskalkyler som spänner 

över 40 år och som till delar är schablonvärderade får anses visa olika storheter 

mer än detaljerade svar.  

 

Investeringsbeslut och framtida lönsamhetskalkyler ska i första hand bedömas 

utifrån kassaflöden, pengar in/pengar ut över kalkyltiden. 

  

 

Investeringsobjekt och volym ny 7 – 9 skola 

Styrgruppen för ny 7-9 skola har rapporterat en fördjupad projektkalkyl till 

Kommunstyrelsen. Den fördjupade projektkalkylen visar att investeringen i ny 

skola med integrerad idrottshall och tillagningskök beräknas till 330 mnkr i 2016 

års prisläge. I denna summa inkluderas lös inredning, det vill säga 

inredningsinventarier för skolverksamheten, rivning och återställning av den 

befintliga Teglaskolan samt återställning av markförhållande. Vidare ingår de 

förändringar i utemiljöer som begränsas av skolområdet. Förändrad dragning av 

gång- och cykelväg samt de förändringar i befintlig bilväg som projektgruppen 

föreslagit ingår. För en mer detaljerad gränsdragningslista hänvisas till materialet 

som finns framtaget i den fördjupade projekteringen.  

 

En ny skola förväntas nyttjas över lång tid. Enligt rådet för kommunal 

redovisning ska en kostnad för det årliga nyttjandet fastställas i en 

avskrivningsplan. Avskrivningsplanen kan utformas utifrån olika metoder och 

livslängdsantagande. Vägledning från rådet identifierar en avskrivningstid mellan 

33-50 år. Antagande kan och ska göras utifrån erfarenhet, vägledning utifrån 
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komponentavskrivning, teknisk utveckling, underhållsnivåer mm. Vid en 

jämförelse med tidigare skolbyggnader har dessa använts längre än 33 år. Vid en 

värdering av respektive komponent såsom stomme, el, ventilation, tak, fönster 

samt byggnadsstrukturen och byggnadsnormer idag och jämför dessa med 

gällande regler och normer på 1960-talet då många skolor byggdes så erhåller 

man en längre livslängd idag vilket motiverar en utökad nyttjandeperiod.  

 

 Avskrivningstiden för den nya skolan är 40 år 

 Avskrivningsmetoden är rak linjär avskrivning systematiskt över 

livslängden. 

 Avskrivningarnas andel av totala kostnader initialt är ca 30 %  

 

Befintlig Djäkneskola 

Alternativet med ett centralt stadshus har lyfts fram som det mest ekonomiskt 

fördelaktiga förslaget då man får möjlighet till ett bättre och mer optimalt 

lokalbestånd samt en samordnad mer effektiv kommunal förvaltning. En 

översiktlig kostnadsuppskattning av Ramboll indikerar en kostnadsstorhet om ca 

65 mnkr +- 15% för en ombyggnad av nuvarande Djäkneskola till ett stadshus 

med 140 arbetsplatser i september 2012 års prisläge. I kostnadsuppskattningen 

har det antagits att man tar i anspråk halva gymnastiksalen för att kunna erhålla 

140 arbetsplatser. I uppskattad kostnad ingår inte inventarier och 

kreditivkostnader. Vid en uppräkning med ett index om 2% årligen kan man anta 

uppskattad investering till ca 70 mnkr i 2016 års prisläge. 

Nuvarande Djäkneskola står oavsett användningsområde inför en genomgripande 

rotrenovering av tak, el, ventilation, brand mm. En stor del av 

ombyggnadskostnaden är alltså inte avhängigt användningsområdet utan kommer 

belasta kommunen i närtid oavsett användning. 

 

 Avskrivningstid för ombyggnation är 33 år 

 Avskrivningsmetoden är rak linjär avskrivning systematiskt över 

livslängden. 

 

I samband med ett stadshus kommer kommunen att kunna avyttra befintlig 

fastighet som idag används som kommunledningskontor. Vidare kommer 

kommunen kunna samordna fler verksamheter i sitt egna befintliga 

fastighetsbestånd. Ingångsvärden utifrån ett investeringsperspektiv är därmed i 

ganska hög omfattning framtagen. Ombyggnationen av ett stadshus är enbart 

bedömd likaså eventuellt försäljningsvärde för befintliga fastigheter vid en 

försäljning.  
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Sammanfattningsvis kan investeringsvolymen som ingångsvärden till 

driftskostnadskalkyler fastställas till: 

 

Investering ny skola  SEK 330 000 000 

+Ombyggnad stadshus SEK   70 000 000  

- Försäljningsvärde  SEK   10 000 000 

SUMMA   SEK 390 000 000 

 

Finansiering av investeringar 

Skara kommun har per 2012-12-31 en långfristig skuld till Kommuninvest som 

uppgår till SEK 275 500 000. Skara kommun har långfristig utlåning till de 

kommunala bolagen om SEK 365 000 000 vilket innebär att kommunen lånar ut 

SEK 89 500 000 av egen likviditet till bolagskoncernen. Detta innebär att 

kommunens finansnetto är positivt.  

 

Skara kommun kommer i stort att behöva lånefinansiera hela 

investeringsvolymen. Finansieringsplan kan läggas fast först när en identifierad 

byggnadspart finns på plats. Antingen upparbetas kostnaderna löpande via 

byggnadskreditiv alternativt fastställs en finansieringsplan med fastställd a-conto 

betalning utifrån färdigställandegrad och då kan en långfristig upplåning ske utan 

tidsfördröjning.  

 

Investeringskostnaderna för ny 7-9 skola kommer mestadels att upparbetas under 

år 2014-2015. Projekteringskostnader belastar idag projektet.  

Investeringskostnader för ombyggnad av Djäkneskolan till ett statshus kommer i 

stort mestadels att belasta år 2016 men initialt kommer projekteringskostnader 

upparbetas även under 2014-2015. 

 

Nuvarande ränteuppgifter gör gällande att Skara kommun per 2013-04-11 kan 

låna upp beloppet med en räntesäkring på 10 år till ca 3,2 %. Vilken räntenivå 

som kommer gälla vid framtida upplåningstillfälle samt vid ett framtida 

perspektiv efter de första 10 åren kan inte värderas vid rapportskrivning. Något 

ställningstagande över vilken räntebindning som kommunen ska använda har inte 

tagits. Nivån på vilken ränterisk som kan accepteras får göras inom 

kommunkoncernens totala skuldförvaltning. Amorteringstakten påverkar också 

ränterisken markant. Marknaden prissätter just nu pengar på en historisk låg nivå 

i efterdyningarna av finanskrisen och numer många länders skuldkris. Att i 

framtiden förvänta sig att dessa räntenivåer kvarstår är högst osannolikt utan 

högst troligt kommer räntenivåer att över tid normaliseras runt en högre nivå. 
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Kalkylräntan som använts för driftskostnadskalkylering är: 

 

 År 1-10  Räntenivå 3,5 % 

 År 11-40 Räntenivå 5 % 

Återbetalning av lån, amorteringsbelopp 

Räntekostnader är initialt en stor del av ett fastighetsobjekts totala kostnad. För 

den nya skolan kommer räntekostnaden de första åren att uppgå till ca 42-43 % 

av total kostnad för att därefter successivt minska med amorteringstakten vid en 

oförändrad ränta. Vikten av en hög och snabb amorteringstakt kommer framgå i 

avsnittet med risksimuleringar. Skara kommun har under 2012 årliga 

avskrivningar på ca 27 miljoner kronor. Vid en framtida investering ökar 

avskrivningarna till 36-38 miljoner kronor. Tillsammans med ett resultat som 

uppgår till 2 % av skatter och bidrag, vilket behövs för att kunna återinvestera i 

tillgångar i framtiden, eller ca 16 miljoner kronor år ger detta ett 

likviditetsutrymme på ca 52-54 miljoner kronor att använda till investeringar och 

amorteringar. En prioritering på låga investeringsnivåer ger ett större utrymme 

för att amortera höga belopp och snabbt få ner räntekostnaderna och på så sätt få 

en bättre lönsamhet i tillgången och investeringen. Ett styrande ekonomiskt mål 

på resultatnivå och amorteringsnivå säkerställer detta. En årlig amortering om 20-

30 miljoner kronor anses möjlig. 

 

Drifts- och underhållskostnader 

I kalkylantaganden har en bedömning gjorts över hur stora driftskostnader som 

förväntas från den nya 7-9 skolan och ombyggnation av befintlig djäkneskola till 

ett stadshus. De driftskostnader som Skara kommun nu har från nuvarande 

kommunledningskontor har då räknats bort. Driftskostnaderna i de framtida 

fastigheterna är i driftskostnadskalkylerna inte framtagna i detalj utan en 

översiktlig kostnadsbild per kvadratmeter har använts. 

 

För ny 7-9 skola har driftskostnad per kvadratmeter satts till 350 kronor år 2016 

och för lokalvård har 130 kronor per kvadrat använts. Underhållsnivån i 

kalkylerna är räknade på 200 kronor per kvadratmeter. Storleken på 

underhållsnivån har inte kommunen idag avsatt. 

 

För ombyggnation av stadshuset har framtida driftskostnader år 2016 beräknats 

enligt följande. Driftskostnad 400 kronor per kvadrat. Lokalvårdskostnad 150 

kronor per kvadrat och underhållsnivå är även här satt till 200 kronor per 

kvadratmeter.  

 

Underhållskostnaderna har schablonmässigt lagt till respektive år och inte utifrån 

när de förväntas uppstå. Grunden för detta är att man initialt kan använda tänkta 

underhållskostnader för ny skola till annat underhåll och när underhåll av skola 
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ska göras använder man andra lokalers underhållsmedel det året. Det finns inget 

lagstöd för att använda sig av avsättningar för framtida underhåll såsom det finns 

inom annan fastighetsförvaltning med stöd utifrån lagen om bostadsrätter. 

Fastighetsenheten är den förvaltning som ska prioritera kommunens 

underhållsåtgärder utifrån akut och planerat underhåll. De flesta år måste mindre 

justeringar göras mellan akuta reparationer, planerat underhåll och olika nivåer på 

driftskostnader som också varierar år från år beroende på pris- och 

vädervariationer. 

Driftseffektiviseringar utifrån investeringar 

Skara kommun har möjlighet att vid en investering i ny 7-9 skola och ett stadshus 

komma åt andra effektiviseringsvinster och på så sätt också kunna sänka 

kostnader. 

 

Skara kommun kan som tidigare nämnts lokaleffektivisera genom att flytta in 

verksamheter i egna lokaler som frigörs då ett stadshus tas i bruk. Verksamheter 

som då kommer att kunna nyttja nedre del av nya biblioteket samt nuvarande 

kontorshus på Viktoria.  

 

Skara kommuns kostverksamhet kommer också att effektiviseras genom att man 

har ett tillagningskök i befintlig byggnad vilket då minskar behovet av ytterligare 

ett mottagningskök i nya skolan, ett mottagningskök i björkbackens lokal samt att 

man inte har kvar mottagningskök på Djäkneskolan. Kostverksamheten uppnår 

också en minskning av transportkostnader. Effektiviseringsvinster uppstår också 

inom den kommunala administrationen. Både vad gäller en gemensam 

förvaltningsorganisation och att man administrerar en skola istället för som 

tidigare två skolor.  

 

I driftskostnadskalkyl har följande effektiviseringsvinster arbetas in. 

 

Lokaleffektivisering uppgår till    SEK 3 000 000 

Effektivisering kostverksamhet uppgår till   SEK 1 000 000 

Effektivisering administration stadshus bedöms till SEK 2 000 000 

Effektivisering administration en skola bedöms till SEK 2 000 000 

Summa effektiviseringsvinster   SEK 8 000 000 

Inflation och kalkylränta 

Framtida inflation påverkar både underliggande värdet på själva tillgången och på 

skulden som finansierar tillgången. På resultatsidan påverkas främst 

driftskostnaderna av inflationsförändringar.  

I kalkyler har driftskostnaderna och underhållskostnaderna räknats upp med ett 

inflationsantagande om 2 procent per år.  
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Som kalkylränta har använts 2 procent för att spegla resultatkravet för att skydda 

tillgången från inflation och ge kommunen ett årligt positivt resultat för att kunna 

återinvestera tillgången efter nyttjandeperiod. 

 

Sammanfattning kalkylantagande före simulering 

Investeringsvolym     390 000 000 kr 

Avskrivningstid (fastställd, ej antagande)     33 och 40 år   

Räntenivå år 1-10                   3,5 % 

Räntenivå år 11-40                   5,0 % 

Årliga amorteringar       10 000 000 kr 

Årliga effektiviseringsvinster        8 000 000 kr 

Årlig inflation                       2 % 

Kalkylränta                       2 % 

 

Utgångsläget före investering 

Skara kommun har idag två 7 – 9 skolor, Djäkne- och Teglaskolan. Dessa båda 

skolor är sedan tidigare i stort avskrivna. Djäkneskolans tidigare reinvesteringar 

skrivs av med ca 600 000 kronor årligen. Utöver detta löper inga andra 

avskrivningskostnader eller räntekostnader då skolorna är gamla. Likaså har 

rådhuset endast avskrivningar om ca 200 000 årligen. Detta har inneburit att 

Skara kommun haft ett gynnsamt ekonomiskt läge i form av låga 

fastighetskostnader för just dessa specifika fastigheter. De årliga 

driftskostnaderna för fastigheterna uppgår till ca 8,5 miljoner kronor exklusive 

underhållskostnader. Om en årlig underhållskostnad läggs till för att erhålla rätt 

jämförelse samt att man räknar fram kostnad till 2016 års prisnivå hamnar den 

årliga driftskostnaden på ca 12,5 miljoner kronor. Detta läge förväntas i 

jämförelse kunna vara rådande under kalkyltiden på 40 år vilket inte i 

verkligheten är ett rimligt antagande. Tidigare har nämnts att Djäkneskolan står 

oavsett användningsområde inför en reinvestering. 

 

Nuvärdesberäknade kassaflödeskalkyler 

Årliga kassaflöden som nuvärdesberäknas ger en rättvis bedömning av 

investeringens lönsamhet eller olika investeringsalternativs lönsamhet. 

Investeringsbeslut ska grundas på kassaflödeskalkylerna. 
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Diagram 1 nedan visar årliga nuvärdesberäknade kassaflöden enligt 

sammanfattning kalkylantagande före simulering. 

 
 

Nuvärdesberäknade kassaflöde 40 år nuläge   495 mnkr 

Nuvärdesberäknade kassaflöde 40 år efter investeringar 652 mnkr  

 

Diagram 2. Amortering 20 mnkr 

 
 

Nuvärdesberäknade kassaflöde 40 år nuläge   495 mnkr 

Nuvärdesberäknade kassaflöde 40 år efter investeringar 629 mnkr  
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Diagram 3. Amortering 30 mnkr. 

 
 

Nuvärdesberäknade kassaflöde 40 år nuläge   495 mnkr 

Nuvärdesberäknade kassaflöde 40 år efter investeringar 574 mnkr  

 

Initialt redogjordes för att Djäkneskolan oavsett användning behöver renoveras. 

De 495 mnkr som presenterats som nuvärdet av kassaflöden för nuläget skulle 

efter en investering om 45 mnkr i byggnad påverka kassaflödet med ca 55 mnkr 

och då sammantaget uppgå till ca 550 mnkr. Skara kommuns invånare kommer 

alltså totalt sett vid en snabb och hög amorteringstakt i stort sett inte att betala 

mer än om dagens Teglaskola står kvar som den är och Djäkneskolan renoveras. 

 

 

Nuvärdesbaserade driftskostnadskalkyler 

Driftskostnadskalkyler ger en översikt över hur redovisade kostnader kommer att 

fördelas över kalkyltiden. Investeringsbeslut ska fattas på kassaflödeskalkylerna. 

 

Grundläggande kostnadsstruktur  

För att få en jämförande bas att utgå från exkluderas kostnaderna för att 

finansiera investeringar. Kostnadsstrukturen före och efter investeringen 

framträder då tydligare. Kostnadsstrukturen efter investeringen ger över tid lägre 

kostnader än dagens utgångsläge trots ökade avskrivningar. Detta är möjligt då 

investeringarna samtidigt medför effektiviseringar. 
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Diagram 4. Nuvärdesbaserade redovisningskostnader över tid exklusive 

räntekostnader. 

 
   

Diagram 5 nedan visar nuvärdesberäknade driftskostnader i redovisningen enligt 

presenterade kalkylantagande i sammanfattningen. Diagram 3 och 4 visar 

risksimulering på förändrade amorteringsnivåer på samma förutsättningar. 

 

Diagram 5. Enligt antagande med amortering 10 mnkr. 

 
Nuvärdesberäknad nulägeskostnad för kommande 40 år 495 mnkr  

Nuvärdesberäknade driftskostnader 40 år    649  mnkr 

Varav räntekostnad total över 40 år    298 mnkr  
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Diagram 6. Amortering 20 mnkr årligen 

 
Nuvärdesberäknad Nulägeskostnad för kommande 40 år 495 mnkr  

Nuvärdesberäknade driftskostnader 40 år    500 mnkr 

Varav räntekostnad total över 40 år    143 mnkr 

 

Diagram 7. Amortering 30 mnkr årligen 

 
 

Nuvärdesberäknad Nulägeskostnad för kommande 40 år 495 mnkr  

Nuvärdesberäknade driftskostnader 40 år    429 mnkr 

Varav räntekostnad total över 40 år    83 mnkr 

 

Risksimuleringen på amorteringsbeloppen visar att beroende på politisk styrning 

och investering och amorteringsnivåer så ändras kalkylerna väldigt kraftigt. Det 

är alltså en stor kalkylrisk och viktigt att kontrollera höga årliga amorteringar.  
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Övrig risksimulering 

Förändrad investeringsvolym på 10 mnkr vid en amortering om 20 mnkr per år 

påverkar totalt driftskostnad med 17 mnkr för hela projektperioden om 40 år.  

 

Räntekostnad 1 procentenhet högre eller lägre under hela perioden vid amortering 

om 20 mnkr per år ger ökad/minskad driftskostnad med ca 35 mnkr. 

 

Redovisningsmässig påverkan år 1 (investeringarnas startår) 

Skara kommun behöver låna till investeringen vilket innebär att den totala 

kostnaden för investeringar kommer att vara som högst år 1 vid oförändrad ränta 

eftersom räntekostnaderna då är som högst. Därefter kommer kostnaderna 

successivt att minska i takt med att amorteringar minskar räntekostnaderna. Det 

föreligger alltså ett initialt finansieringsbehov om ca 15 mnkr vid ett utgångsläge 

från kostnaderna för nuläget. Finansieringsbehovet kommer att minska över tid 

och ge utrymme för andra kostnadsökningar såsom demografisk påverkan. 

 

 

 

 

 

 

Objekt / År 2012 2013 2014 2015 2016

Djäkne 3 371 000 3 465 388 3 562 419 3 662 167 0

Tegla 3 550 000 3 649 400 3 751 583 3 856 628 0

KLK rådhuset 1 551 000 1 594 428 1 639 072 1 684 966 0

Summa kostnader 8 472 000 8 709 216 8 953 074 9 203 760 0

Ny skola och stadshus 31 603 712

effektivisering -8 000 000

effekt underhåll fastighet 1 000 000

Summa kostnader 24 603 712

Fördyring driftsidan år 1 15 399 952

Motsvarar ca 0,5 skattekrona

Motsvarar ca 2% verksamhetseffektivisering på nettokostnader
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Tidigare utredningar kring ny 7-9 skola  

Den 4 april 2003 gav Kommunstyrelsen dåvarande tekniska kontoret i uppdrag 

att i samarbete med barn- och utbildningsförvaltningen och kultur- och 

fritidsförvaltningen genomföra en lokalutredning som underlag för kommande 

beslut kring lokalutnyttjande. 

Utredningen syfte var att ge förslag på anpassningar av befintliga skollokaler för 

framtida verksamhet avseende Skara skolverksamhet F- år 9.  

I mars 2004 var etapp 1 klar. Utredningen i etapp 1 föreslog att landsbygdens 

skolor skulle omfatta F-9 samt att 7-9 verksamheten inne i staden skulle förläggas 

till antingen EN ny eller ombyggd 7-9 skola på Teglagärdet eller EN 7-9 skola i 

Djäkneskolan i kombination med Venusbyggnaden. I det första alternativet 

förordas inte en ombyggnation av Teglaskolan p.g.a. att det skulle krävas 

omfattande åtgärder som även skulle innebära betydligt högre driftskostnader än 

en nybyggd skola. Barn- och utbildningsnämnden förordade i ett inriktningsbeslut 

att Djäkneskolan skulle hyras ut för annan verksamhet.  

Lokalutredningen fortsatte i en etapp 2 då kommunstyrelsen 20040615 gav 

arbetsgruppen i uppdrag att utreda om det fanns möjligheter uppnå 

synergieffekter genom att bygga ut Katedralskolan med skolår 8-9. Förslaget 

innebar ett inriktningsbeslut kring F-7 skolor i övrigt i kommunen. Etapp 2 var 

klar i oktober 2004. 

I februari 2006 tillsattes en tjänstemannagrupp för att fortsätta utreda planerna för 

F-7 skolor i kombination med EN skola för år 8-9. Denna skola skulle förläggas 

till Djäkneskolan i kombination med Venusbyggnaden.  

Frågan om hur 7-9 verksamheten i Skara skulle se ut fortsatte via en 

medborgarundersökning 2009.  Detta gjordes för att få ett bredare underlag för 

fortsatt utredning. Inför undersökningen fastslås att det finns fyra tänkbara 

alternativ till att erbjuda en attraktiv lärmiljö för verksamheten. Dessa alternativ 

såg ut som följer:  

1. Bygga en ny Teglaskola samt behålla Djäkneskolan 

2. Skolår 7-9 flyttas till Katedral. Katedralskolan skulle i förslaget ha kvar 

yrkesprogram samt att Djäkneskolan ställs om till gymnasium och erbjuda 

gymnasiets studieförberedande program 

3. EN ny 7-9 skola på Djäkneskolan tillsammans med Venusbyggnaden 

4. Djäkneskolan friställs för annan verksamhet och EN ny 7-9 skola byggs 

på Teglagärdet.  

 

Medborgarundersökningen resulterade i ett nytt utredningsuppdrag. Förslaget 

innebar att Källeskolan skulle bli en 7-9 skola i kombination med Djäkneskolan 

och Venusbyggnaden. En ny F-6 skola skulle byggas för att ersätta F-6 

verksamheten i befintlig Källeskola.  
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Våren 2010 startade förberedelserna kring att bygga en ny Teglaskola på 

Teglagärdet. Djäkneskolan skulle renoveras och fräschas upp.   

Arbetet fortsatte under hösten 2010 och innebar förberedelse kring hur en ny 7-9 

skola skulle projekteras. Parallellt genomfördes en arkitektutredning gällande 

Djäkneskolans ombyggnation. Förutom Djäkneskolans lokaler avsågs även 

användning av Venusbyggnaden.  

Våren 2011 förbereddes en arkitekttävling för att få fram ett underlag till en ny 7-

9 skola för ca 350 elever.  

I juni 2011 fattade Kommunfullmäktige beslut om budgetförutsättningar samt att 

bygga EN ny gemensam högstadieskola för alla elever i årskurs 7 till och med 

årskurs 9.  

 

 

Beslutsunderlag 

Reviderat tävlingsprogram för inbjuden arkitekttävling Teglagärdet, 2011-09-14 

 

Teglagärdet, Juryutlåtande  inbjuden arkitekttävling, januari 2012. 

 

Förslagshandling Ny 7-9 skola, Campus Park Skara – Liv och Lärande. Februari 2013, 

Rev. Mars 2013 

 

Contekton Arkiteketer Fyrstad AB Kv Saturnus 1 Skara, Förstudie Ombyggnad till 

stadshus 20121010 inkl. antikvarisk undersökning och kostnadsuppskattning 
 

Reviderad tidsplan för ombyggnad Djäkneskolan till stadshus, 2014-04-16, 

Förvaltningen för Service och Teknik.  

   

Ulrika Strandroth Frid 

Kommundirektör 

 Sören Andersson 

Ekonomichef 
 

 

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 

Kommundirektören  

Ekonomichefen 
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      kv SATURNUS 1, SKARA   dat 20121010       
      FÖRSTUDIE OMBYGGNAD TILL STADSHUS                          26

Ärende 31



      kv SATURNUS 1, SKARA   dat 20121010       
      FÖRSTUDIE OMBYGGNAD TILL STADSHUS                          

STADSHUS, LOKALBEHOV- ”PROGRAM”

OMSORGEN   920 kvm
SERVICE TEKNIK  150 kvm
BARN UTBILDNING  260 kvm
KULTUR FRITID    70 kvm
SAMHÄLLSBYGGNAD 290 kvm
KOMMUNLEDNING  420 kvm
ÖVRIGT    800 kvm
SUMMA PROGRAMAREA   2900 kvm

TOTALT BEHOV INKL SVÄLLNING 40%
             4080 kvm 
 

SAMMANFATTNING PROGRAM
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      kv SATURNUS 1, SKARA   dat 20121010       
      FÖRSTUDIE OMBYGGNAD TILL STADSHUS                          

HUVUDBYGGNAD, UPPFÖRD 1871
3 VÅNINGAR, TOTALT ca 3100 kvm

GYMNASTIKBYGGNAD, UPPFÖRD 1940
2 VÅNINGAR+ LÄKTARE, TOTALT ca 1450 kvm

”SKOLGÅRD”/STADSPARK
ca 6000-7000 kvm

BEFINTLIGA FÖRUTSÄTTNINGAR
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      kv SATURNUS 1, SKARA   dat 20121010       
      FÖRSTUDIE OMBYGGNAD TILL STADSHUS                          

BYGGNADER BINDS SAMMAN

29
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      kv SATURNUS 1, SKARA   dat 20121010       
      FÖRSTUDIE OMBYGGNAD TILL STADSHUS                          

HUVUDBYGGNAD, 
NUVARANDE UTSEENDE ENTRÉPLAN

HUVUDBYGGNAD,  BEFINTLIGT

A3: SKALA 1:20030

Ärende 31



      kv SATURNUS 1, SKARA   dat 20121010       
      FÖRSTUDIE OMBYGGNAD TILL STADSHUS                          

ENTRÉPLAN EFTER OMBYGGNAD
- tillgänglighetsanpassad entré
- reception,utställning, mötes-/besöksrum
- ca 40 arbetsplatser

ENTRÉPLAN befintligt utseende

SKISS OMBYGGNAD PLAN 1

A3: SKALA 1:20031

Ärende 31



      kv SATURNUS 1, SKARA   dat 20121010       
      FÖRSTUDIE OMBYGGNAD TILL STADSHUS                          

PLAN 2 EFTER OMBYGGNAD
- fullmäktigesal och mötesrum
- personalrum
- förbindelsegång till annex (via personalrum)
- ca 30 arbetsplatser

PLAN 2 befintligt utseende

inspirationsbild mötesrumnuvarande utseende
SKISS OMBYGGNAD PLAN 2

A3: SKALA 1:20032
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      kv SATURNUS 1, SKARA   dat 20121010       
      FÖRSTUDIE OMBYGGNAD TILL STADSHUS                          

PLAN 3 EFTER OMBYGGNAD
- fullmäktigesal, övre del, och mötesrum
- ca 40 arbetsplatser

PLAN 3 befintligt utseende

SKISS OMBYGGNAD PLAN 3

A3: SKALA 1:20033
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      kv SATURNUS 1, SKARA   dat 20121010       
      FÖRSTUDIE OMBYGGNAD TILL STADSHUS                          

GYMNASTIKSALSBYGGNAD, PLAN 1, NUVARANDE UTSEENDE

GYMNASTIKSALSBYGGNAD, PLAN 2, NUVARANDE UTSEENDE

GYMNASTIKBYGGNAD, BEFINTLIGT

A3: SKALA 1:20034
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      kv SATURNUS 1, SKARA   dat 20121010       
      FÖRSTUDIE OMBYGGNAD TILL STADSHUS                          

inspirationsbild GYMNASTIKBYGGNAD, 
SKISS OMBYGGNAD PLAN 1

A3: SKALA 1:200

SEKTION OMBYGGNAD

SEKTION BEFINTLIGT
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      kv SATURNUS 1, SKARA   dat 20121010       
      FÖRSTUDIE OMBYGGNAD TILL STADSHUS                          

inspirationsbild
GYMNASTIKBYGGNAD, 

SKISS OMBYGGNAD PLAN 2

A3: SKALA 1:20036
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      kv SATURNUS 1, SKARA   dat 20121010       
      FÖRSTUDIE OMBYGGNAD TILL STADSHUS                          

GYMNASTIKBYGGNAD, 
SKISS OMBYGGNAD PLAN 2

A3: SKALA 1:20037
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      kv SATURNUS 1, SKARA   dat 20121010       
      FÖRSTUDIE OMBYGGNAD TILL STADSHUS                          

GYMNASTIKBYGGNAD, 
SKISS OMBYGGNAD PLAN 2

A3: SKALA 1:20038

Ärende 31



      kv SATURNUS 1, SKARA   dat 20121010       
      FÖRSTUDIE OMBYGGNAD TILL STADSHUS                          

inspirationsbild

Kv. Saturnus 1, SKARA
SKISSER OMBYGGNAD TILL STADSHUS

skala ca 1:200
20120906
Rev A 121001

KV SATURNUS 1, SKARA
GYMNASTIKSALSBYGGNAD
NYTT UTSEENDE
PLAN 3

LIFT

LÄKTARE/GYM

GYMNASTIKBYGGNAD, 
SKISS OMBYGGNAD PLAN 3

A3: SKALA 1:20039
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      kv SATURNUS 1, SKARA   dat 20121010       
      FÖRSTUDIE OMBYGGNAD TILL STADSHUS                          

Kv. Saturnus 1, SKARA
SKISSER OMBYGGNAD TILL STADSHUS

skala ca 1:500
20120906
Rev A 121001

NY 
RESERV-
KRAFT

SITUATIONSPLAN

A3: SKALA 1:50040
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      kv SATURNUS 1, SKARA   dat 20121010       
      FÖRSTUDIE OMBYGGNAD TILL STADSHUS                          

KOSTNADSUPPSKATTNING OMBYGG-
NAD INKL ERF. UNDERHÅLLSÅTGÄR-
DER:

HUVUDBYGGNAD   42 400 kkr
GYMNASTIKBYGGNAD  22 200 kkr
SUMMA PROJEKTKOSTNAD 64 600 kkr
      +/- 15%
inkluderar nödvändiga åtgärder enligt nedan 

KOSTNADSUPPSKATTNING NÖDVÄN-
DIGA ÅTGÄRDER,OM EJ OMBYGGNAD 
TILL STADSHUS:

BYGGNADER OCH MARK  26 500 kkr
inkluderar mark, tak, fönster, nödutrymning, till-
gänglighet för funktionshindrade, inv. underhåll, 
ventilation

 

SAMMANFATTNING KOSTNADSUPSKATTNING
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Antikvarisk förundersökning inför programhandling 
 

Kv Saturnus 1, Djäkneskolan SKARA 
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Antikvarisk förundersökning inför programhandling 
Kv Saturnus 1, Djäkneskolan SKARA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antikvarisk förundersökning 
2012-09-18 

 
Beställare: 

Skara kommun 
 

Antikvarisk förundersökning genom: 
Ulrika Paganini, byggnadsantikvarie 

 
Nytagna fotografier: 

Contekton Arkitekter Fyrstad AB 
 

Omslagsbild: 
Kv Saturnus 1, Djäkneskolan. Huvudingången mot norr.  

 
 

 

43

Ärende 31



 
 
 

 
 
 Innehållsförteckning 
 
 
 
 
 
 
 
 Inledning 1 
 
 Bakgrund och historik 2 
 
 Byggnadsbeskrivning 5 
 
 Gällande bestämmelser 7 
 
 Kulturhistorisk karaktärisering 9 
 
 Kvalitéer att ta tillvara/  
 målsättning med bevarandet 10 
 
 Källor 14 
 
 

44

Ärende 31



 
 
 

1 
Inledning 
 
Denna antikvariska förundersökning avser fastigheten Saturnus 1, Djäkneskolan, i Skara 
kommun. Fastigheten är belägen strax söder om domkyrkan i centrala Skara. 
 
Förundersökningen har upprättats på uppdrag av Skara kommun och ingår i en 
programutredning rörande byggnadens fortsatta användning. Byggnaderna som använts som 
skolbyggnader sedan uppförandet kommer att tömmas på elever då Djäkneskolan flyttas till 
nya lokaler. Vårt uppdrag innebär att se om det är möjligt att använda byggnaderna som 
kommunhus/stadshus. 
 
Den antikvariska förundersökningens syfte är att identifiera vilka kulturhistoriska värden som 
byggnaden besitter och precisera dessa genom byggnadernas karaktär och kvalitéer. 
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2 
Bakgrund och historik 
 
 
Kortfattad historik Skara som skolstad 
 
Skara stad har en mycket lång historia som skol- och lärdomsstad. Redan på 1200-talet 
startade en prästutbildning i anslutning till domkyrkan som gjorde Skara till ett betydande 
lärdomscentrum under medeltiden. På slutet av 1200-talet fanns ett nationshus för 
skaradjäknarna vid universitetet i Paris. 
Drottning Kristina godkände 1641 en ansökan från Skara att få inrätta ett gymnasium, det 
femte bland rikets städer. Djäknarna har i långa perioder satt sin prägel och ibland även 
dominerat livet i staden, år 1683 studerade 530 elever vid gymnasiet samtidigt som Skara stad 
hade omkring 800 invånare. En skolbyggnad finns länge vid Skoltorget men 1833 byggs en 
ny skola på dagens tomt. Byggnaden fick mycket kritik redan från början och på 1860-talet 
börjar man arbeta mot målet att bygga en ny skola. 
 
1871 flyttade Skara allmänna läroverk in i den nybyggda skolbyggnaden ritade av den kände 
domkyrkoarkitekten och professorn Helgo Zettervall. 1927 är ett annat år att lägga märke till 
då flickor för första gången fick tillstånd att studera på läroverket. Den 26 april 1940 härjades 
skolbyggnaden av en brand som ödelade västra flygelns övre våning. Gymnastikbyggnaden 
tillkom samma år. 
 
Gymnasiet flyttade 1973 till nybyggda lokaler bytte i samband med det namn till 
Katedralskolan och byggnaden övertogs av högstadieskolan Djäkneskolan. 
 

                 Skaradjäkne Skoltorget, foto från SR. 
 
Det för Skara speciella ordet djäkne kommer av diakon (= en kyrklig tjänare vid sidan av 
prästen) men har också betyder lärjunge i lärdomsskolans högre klasser. Ordet härstammar 
från den tid då den högre utbildningen endast skedde i kyrkans regi. Efterhand har det i vissa 
fall blivit identiskt med elev på gymnasiet, framför allt på äldre och mer traditionstyngda 
gymnasier. Norr om skolan finns en staty föreställande en djäkne. 
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3 
Kortfattad historik - huvudbyggnaden 
Den 26 september 1871 invigdes Skara allmänna läroverk den nya skolbyggnaden under stor 
pompa och ståt av biskop Johan Albert Butsch. Huset var mycket modernt för sin tid och var 
utrustat med centralvärme. 
 
På 1880-talet demonterades klocktornet över huvudingången på grund av rasrisk och ersattes 
med ett smäckrare torn några år senare.  
 
Under sent 1920-tal gjordes en renovering som bl.a innebar grundförstärkning av huvudentrén 
(det centrala trapphuset??) I samband med dessa arbeten byttes även takbjälkar ut.  
 
Efter branden som inträffade 1940 så gjordes omfattande arbeten på vindsvåningen åt väst där 
i stort sett hela taket förstördes. 
 
Gymnasiet flyttade 1973 och då gjordes mindre anpassningar efter högstadieskolans krav.  
 
Vid takreparationer 1983 spikades skiffertaket fast med nyborrade hål genom varje 
skifferplatta. Taket har reparerats flera gånger sedan dess och skifferplattor har ersatts med 
grå skiffer och även med plåt. 
 
1986/87 gjordes en större ombyggnad och då fick skolan den rumsindelning som vi ser idag 
med bland annat salar för hemkunskap, kemi och fysik mm. Alla installationer byttes ut under 
ombyggnaden och hiss tillkom. 
 
År 2003 gjordes förstärkningsarbeten i aulans golvbjälklag. 
 
2006 lades ny enkelfalsad skivtäkt plåt på aulans tak. Vid samma tillfälle byttes även några 
fönster. Taktäckningen på tornen sågs över och samtliga fönster linoljemålades och försågs 
med nya lister. 
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4 
Kortfattad historik – gymnastikbyggnaden 
Byggnaden tillkom 1940 och ritades av arkitekterna Nils Ahrbom och Helge Zimdal som 
tillsammans drev ett Stockholmsbaserat arkitektkontor som var 1930- och 40-talets mest 
anlitade arkitekter till skolbyggnationer. Båda blev senare professorer i arkitektur, Zimdal vid 
Chalmers och Ahrbom på Kungliga tekniska skolan i Stockholm. 
 
Upprustning och mindre ombyggnad gjordes 1988 efter ritningar av Göteborgs Förorter. 
Fönster- och dörrpartier byttes till nya i aluminium vid samma tillfälle. 
 
Under 1990-talet tillkom en utescen mot skolgården på byggnadens västra sida. 
 
2012 görs reparationer på koppartaket av skador som uppkommit genom snöskottning. 
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5 
Byggnadsbeskrivning 
 
Huvudbyggnaden 
Byggnaden består av ett öst västligt mittparti med korta utskjutande flyglar i söder och norr. 
Mot skolgården i söder finns ett utskjutande parti så att byggnaden bildar en T-form. Den är 
uppförd i tre våningar i rött tegel med sockel i granit och simser, omfattningar mm i sand- och 
kalksten samt i betong. Fönstren är vinkelbrutna respektive spetsbågiga med masverk i 
cement. Entrépartiet är framträdande med hög klockförsedd gavel med tinnar och fial. På 
hörnen sitter tureller. Byggnaden avslutas uppåt av ett delvis valmat sadeltak klätt med 
rombformade svarta skifferplattor. Över den utskjutande delen åt söder är taket klätt med plåt. 
Stilen är utpräglat nygotisk men har också vissa drag av fransk renässans.  
 
Interiört är det centrala trapphuset mycket välbevarat med sina kalkstenstrappor, utsirade 
trappräcken och pelare- Dörrar och listverk är även de bevarade. I korridorerna finns de flesta 
dörrar kvar även om de blivit ombyggda samt en del av lister och foder. Klassrummen och de 
administrativa delarna i första planet är framförallt präglade av den senaste stora 
ombyggnaden på 1980-talet. 
Aulan med sina läktare är mycket välbevarad även om en del förändringar skett. Idag är näst 
intill samtliga ytor målade i vitt men rummet har ursprungligen varit bemålat i en ganska dov 
färgskala. I absidtaket finns det dekorativa målningar under det moderna ytskiktet. 
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6 
Gymnastikbyggnaden 
Gymnastikbyggnaden är uppförd i funktionalistisk stil och ansluter till huvudbyggnaden 
genom att ha rött tegel som främsta fasadmaterial. Förutom fönster i byggnadens putsade 
bottenvåning finns glasade trapphus på gavlarna och ett högt sittande fönsterband i 
gymnastiksalen. De indragna portarna har alla tidigare varit i ek med omgivande smalspårig 
ekpanel, en del är idag utbytta till metallpartier. På taket ligger kopparplåt. 
Interiört är gymnastikhallen med sitt trägolv och träpaneler på väggar och tak relativt 
välbevarad. Trapphusen med golv och trappor av kolmårdsmarmor och smidesräcken är även 
de välbevarade medan anslutande utrymmen har få ursprungliga ytskikt kvar. 
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7 
Gällande bestämmelser 
 
 
Byggnadsminnsemärkning 
Byggnaderna är inte klassade som byggnadsminnen. Under 1986 väcktes frågan om en 
byggnadsminnesförklaring av byggnaden men trots att Länsmuseet, Länsstyrelsen och 
Riksantikvarieämbetet ställde sig positiva till en märkning kom klassningen aldrig till stånd. 
Ägaren, Skara stad, och har dock i sin förvaltning av byggnaderna arbetat såsom om en 
byggnadsminnesmärkning finns.  
Eftersom byggnaderna inte blev märkta när var aktuellt försvåras möjligheterna att få statligt 
byggnadsvårdsbidrag eftersom omärkta objekt mycket sällan blir prioriterade. Om en 
byggnadsminnesförklaring inte sker bör skolan ges skydd i detaljplan. 
 
 
Plan och bygglagen 
PBL 8 kap 13 § Förbud mot förvanskning (f.d 3:12) ”En byggnad som är särskilt värdefull 
från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas.” 
  
PBL 8 kap 14 § Underhåll (f.d. 3:13) ”Ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och 
underhållas så att dess utformning och de tekniska egenskaper som avses i 4 § i huvudsak 
bevaras. Underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär och byggnadsverkets värde från 
historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt.  
Om byggnadsverket är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller 
konstnärlig synpunkt, ska det underhållas så att de särskilda värdena bevaras.  
En anordning för ett syfte som avses i 4 § första stycket 2–4, 6 eller 8, ska hållas i sådant 
skick att den alltid fyller sitt ändamål. Lag (2011:335).” 
  
PBL 8 kap 17 § Varsamhetskrav (f.d. 3:10) ”Ändring av en byggnad och flyttning av en 
byggnad ska utföras varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till 
vara byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga 
värden.” 
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Riksintresseområde för kulturmiljövården enligt 3 kap 6 § miljöbalken  
Områden av riksintresse för kulturmiljövården i Västra Götalands län (O) enligt 3 kap 6 § 
miljöbalken . 
 
Skara [R 25]  
Motivering:  
Stiftsstad med rötter i 1000-talet och centrum i en rik jordbruksbygd, med dominerande 
domkyrkomiljö och bevarat medeltida stadsplanemönster.  
Uttryck för riksintresset:  
Gatunätets oregelbundna medeltida karaktär, medeltida infartsvägar samt den medeltida 
domkyrkan och andra domkyrko- och skolstadens karaktärsbyggnader. Stadskärnans mer 
småskaliga bebyggelse och bebyggelse från de expansiva årtiondena kring sekelskiftet 1900. 
Miljön kring Veterinärinrättningen. Medeltida kulturlager. 
 
Fornlämningsområde 
1. Skara stadskärna: Kulturlagret, dvs det övre markskikt som innehåller lämningar 
från medeltidsstaden, är fast fornlämning. I området, vars gräns senast tolkats av 
Länsstyrelsen 1990, ingår lämningarna efter borgen Gälakvist. 
 
Planer 
Gällande övesiktsplan 
 
Gällande översiktsplan antogs 2006. Skara kommun arbetar med en fördjupad översiktsplan 
för Skara tätort, FÖP Skara, där fastigheten kommer att ingå. 
 
Gällande detaljplan 
 
Gällande detaljplan är från 1926-04-30. 
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9 
Kulturhistorisk karaktärisering 
 
Det kulturhistoriska värdet består av en kombination av flera delvärden. Djäkneskolan besitter 
flera delvärden: samhällshistoriskt och bebyggelsehistoriskt värde, arkitekturhistoriska och 
arkitektoniska och konstnärliga värden som också har det förstärkande värdet kvalitet. Vidare 
finns lokalhistoriskt samt miljömässigt- och kontinuitetsvärde. 
 
Samhällshistoriskt värde: Skolbyggnaderna med sitt centrala läge och sin monumentala 
utformning representerar Skaras långa historia som skol- och lärdomsstad 
 
Arkitekturhistoriskt och bebyggelsehistoriskt värde: Djäkneskolan har ett stort 
bebyggelsehistoriskt värde som ett tidstypiskt och välbevarat exempel på en 
läroverksbyggnad vilket är ovanligt regionen. Exteriören är i nygotisk stil, med bl.a 
spetsbågiga fönsteröppningar med spröjsverk, spetsbågfriser och hängtorn. Med sitt röda tegel 
och detaljer i sten bildar byggnaden en helhet i stadsbilden tillsammans med JF Åbom s 
biblioteksbyggnad och domkyrkan 
 
Arkitektoniskt och konstnärligt värde: Djäkneskolan har höga estetiska värden som 
förmedlas genom en monumental yttre utformning samt genom de till stora delar bevarade 
interiöra detaljerna. Byggnaden har en genomarbetad gestaltning som både i helhet som i 
detaljer präglas av kvalitet.  
Domkyrkoarkitekt och professor Helgo Zettervall tillhör en av de mest uppmärksammade 
arkitekterna i svensk arkitekturhistoria som främst är känd för sina kyrkobyggnader och för 
sina restaureringar. Att arkitekten arbetat mycket med kyrkobyggnader syns inte minst på den 
treskeppiga aulan med dess avslutande absid.  
 
Lokalhistoriskt värde: En majoritet av dagens Skarabor har tillbringat del av sin skoltid i 
byggnaden. 
 
Miljöskapande värde: Djäkneskolan har ett miljöskapande värde med sitt centrala läge söder 
om domkyrkan där huvudbyggnaden ligger som en pendang till biblioteksbyggnaden på 
kyrkans norra sida. Kyrkan och skolan är ungefär lika långa och ligger parallellt med dörrarna 
placerade mitt för varandra. Även biblioteksbyggnaden ingår i denna symmetri i stadsplanen. 
 
Kontinuitetsvärde: Byggnaden har alltsedan den stod färdig 1871 använts som skola. 
Dessutom ersatte den en skolbyggnad på samma plats byggd på 1830-talet. Dessförinnan låg 
skolbyggnaden öster om kyrkan. 
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10 
Kvalitéer att ta tillvara/ målsättning med bevarandet. 
 
Det sammanlagda kulturhistoriska värdet för Djäkneskolan är så högt att det motsvarar 
byggnadsminnesklass. Ambitionsnivån för skolans bevarande bör vara hög när det gäller 
dokumentation och vård. Om byggnadsminnesförklaring inte sker bör skolan ges skydd i 
detaljplan. 
 
Tidigt i ett projekteringsskede inför ombyggnad och upprustning av Djäkneskolan bör en mer 
omfattande byggnadshistorisk undersökning göras för att få ett gott underlag till fortsatt 
projektering. 
 
 
Omgivande mark 
Marken närmast sockeln är täckt av kullersten alternativt grus. Runt skolområdet finns en 
trädkrans och mot Södra kyrkogatan stenstolpar med kedjor, troligen med ursprunglig 
utformning.  På skolgården finns gräsytor med planteringar och en gräsrundel med plantering 
i mitten. Vissa ytor är belagda med betongsten. 
Marken runt byggnaderna har sjunkit betydligt, främst mot Södra kyrkogatan, orsaken till 
detta behöver utredas ytterligare. Lämpligt är att även i fortsättningen ha kullersten och grus 
närmast byggnaden. Staketet av sten och kedjor är viktigt att bevara. Trädkransen runt 
byggnaderna är viktiga för närmiljön men behöver tuktas betydligt för att få in mer ljus i 
lokalerna och göra byggnaderna mer synliga i stadsrummet. 
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11 
Exteriör  
Fasaderna med sina rikt utformade tegel, puts och stenytor samt smidesdetaljer är mycket 
välbevarade men i behov av en översyn. En stor kvalité är att många av skolans ursprungliga 
portar, fönster och fönsterglas finns bevarade.  
 
Skiffertaket har dock inte behandlats med samma varsamhet som fasaderna utan är i behov av 
hel omläggning. Vid en omläggning är det viktigt att förutom att välja skiffer av lika befintligt 
avseende kvalité och karaktär även restaurera och komplettera alla smidesdetaljer i form av 
spiror, korsblommor mm. Att välja rätt utformning av takavvattningen är också viktigt. 
Aulans yttertak lades för några år sedan om med plåt vilket troligen var det ursprungliga 
taktäckningen. 
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Interiör 
Målsättningen ur antikvarisk synvinkel bör generellt vara att omhänderta och förstärka de 
ytskikt och fast inredning vilken i olika utsträckning finns bevarad i byggnaden. Samtidigt är 
ett övergripande mål att bevara huvuddragen i planlösningen, dvs. anpassa funktionerna efter 
byggnadens förutsättningar. För att ta tillvara och skydda de kulturhistoriska värdena som 
byggnaden har bör följande hänsyn tas vid projektering av tänkt ombyggnad: 
 
 • Trapphuset med dess välbevarade inredning med högt kulturhistoriskt värde såsom trappor 
och trappräcken, bevarade dörrar, lister och foder, kalkstens- och klinkergolv mm. 
Spiraltrappan på översta planet samt urverket över huvudingången bör även de restaureras.  
 
 • Korridorer med bevarade dörrar, lister och foder. Här kan det dölja dig ursprungliga 
golvbeläggningar, stuckatur i taket mm vilket borde tas fram i samband med en renovering. 
 
 • Den treskeppiga aulan med dess välbevarade inredning i form av läktare mm. I absidens tak 
finns det övermålade dekormålningar.  
 

 
 
 • Undersökningar av detaljers, väggars och i vissa fall även takens ytskikt bör göras för att få 
fram ursprungliga kulörer och eventuellt dekorativt måleri. 
En mängd originalgolvytskikt finns förmodligen bevarade i byggnaden som idag är dolda 
under moderna mattor. Stuckatur och listverk i tak kan finnas dolda under moderna undertak. 
 
 • Byggnadens stora mängd gjutjärnsradiatorer bidrar till den autenticitetskänsla som upplevs i 
byggnaden. Denna typ av radiatorer kan återanvändas och även med fördel restaureras. 
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 • Nytillskott i byggnaden kan göras efter två principer: 
Antingen återskapa gamla detaljer med förlagor funna i byggnaden. Till exempel nya 
innerdörrar, foder, lister mm i öppningar i gamla murväggar bör utformas med de 
sursprungliga som förlaga.  
Eller vara mycket tydlig med vad som är nytillskott genom att välja lätta och moderna 
material för att tydliggöra att de inte är ursprungliga. Till exempel lätta kontorsmoduler i i 
huvudsak glas i gamla klassrum. 
 

               
 

 
 

Gymnastikbyggnaden 
Interiöra detaljer med tydlig funkisstämpel bör bevaras såsom stengolv och smidesräcken i 
trapphus och fönsterbänkar av sten, ekpanel mm. När fönster och dörrpartier byts bör man 
välja sådana som bättre överensstämmer med den ursprungliga utformningen.  
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KÄLLOR 
 
 
 
 
Arkiv 
 
Faktarummet, Västergötlands museum, Skara 
Handlingar och ritningar från tekniska kontoret, Skara kommun 
 
 
Informanter 
 
Personal vid tekniska kontoret, Skara kommun 
Thomas Carlquist, antikvarie Västergötlands museum. 
 
 
Fotografi er 
 
Contekton Arkitekter Fyrstad AB där ej annat anges. 
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Rapport kostnadsuppskattning 

1. KALKYLFÖRUTSÄTTNINGAR 

1.1 Kortfattad projektbeskrivning: 
Projektet innefattar ombyggnad av Djäkneskolan till Stadshus. 
Totalt ombyggd area ca 4 900 m2  . Utemiljö enl programskiss ingår.    

1.2 Underlag för kostnadsbedömning: 
Av Contekton arkitekter framtagen Skiss ombyggnad till Stadshus daterad 
2012 09 06. 

1.3 Kostnader som ej ingår: 
 Lös inredning/utrustning (möbler, textilier, o.dyl.) 
 Mervärdesskatt 
 Index till färdigställande 
 Kreditivkostnad 
 Evakueringskostnader o.dyl. 
 Eventuell sanering av miljöfarliga ämnen. 

 

1.4 Förtydliganden och kommentarer: 
 Denna kostnadsuppskattning måste ses som mycket grov i detta tidiga 

skede. 
 Yttertak med skiffer är antaget till ca 1000 m2. 
 Fasadritningar saknas. 

1.5 Entreprenadform: 
Ej fastställd. 
 

1.6 Biträdande konsulter 
 

Elkostnader är uppskattade av ÅF, Uddevalla. 
VVS kostnader är uppskattade av ÅF, Uddevalla.  
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2. REDOVISNING KOSTNADER 

2.1 Kostnadsläge: 
2012-09 

2.2 Kostnader: 
Redovisas i KKR exkl mervärdesskatt. 

2.3 Projektkostnad: 
Huvudbyggnad 
Entreprenadkostnader. 

- Mark/Landskap ............................................................... 1 900 
- Byte skiffertak antag 1000 m2 .......................................... 2 000 
- Utvändig renovering fasad och fönster ................................ 2 000 
- Bygg  .......................................................................... 13 700 
- El .................................................................................. 4 690 
- Belysningsarmaturer ........................................................ 1 200 
- VVS inkl styr ................................................................... 5 075 
- Hiss ................................................................................. 600 
- GE-arvode på UE (ca 8%) ................................................... 925 
- Summa ........................................................................ 32 090 
- Oförutsett  (ca 15%)........................................................ 4 810 
- Summa entreprenadkostnad ........................................... 36 900 

 
Projektering och byggherrekostnad. 

- Projektering ............................................................................ 
- Byggherrekostnader ................................................................ 
- Summa projekt- 
-  och byggherrekostnad (ca 15-20 %) 15% .......................... 5 500 

 
Övriga kostnader. 

- Se pkt 1.3 ovan ...................................................... Tillkommer  
 
 
Projektkostnad Huvudbyggnad ............................................. 42 400 
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Gymnastikbyggnad 
Entreprenadkostnader. 

- Bygg ............................................................................. 9 200 
- Reservkraftsbyggnad ......................................................... 500 
- El .................................................................................. 2 200 
- Belysningsarmaturer .......................................................... 550 
- VVS inkl styr ................................................................... 2 950 
- Hiss ................................................................................. 850 
- GE-arvode på UE (ca 8%) ................................................... 525 
- Summa ........................................................................ 16 775 
- Oförutsett  (ca 15 %) ....................................................... 2 516 
- Summa entreprenadkostnad ........................................... 19 291 

 
Projektering och byggherrekostnad. 

- Projektering ............................................................................ 
- Byggherrekostnader ................................................................ 
- Summa projekt- 
-  och byggherrekostnad (ca15- 20 %) 15% .......................... 2 894 

 
Övriga kostnader. 

- Se pkt 1.3 ovan ...................................................... Tillkommer 
 
Projektkostnad Gymnastikbyggnad ....................................... 22 200 
 
Total projektkostnad ................... (42 400 + 22 200)  64 600 ± 15% 

2.4 Delkostnader (ingår i ovanstående) 
- Mark, landskap ............................................................... 1 900 
- Utvändigt underhåll tak och fasad ...................................... 4 000 
- Målning fönster invändig o mellan Huvudbyggn .................... 1 200 
- Utrymningstrappor Huvudbyggnad ....................................... 900 
- Bygg för hiss Huvudbyggnad ............................................... 300 
- Hissar ............................................................................ 1 450 
- Utvändig ramp .................................................................. 300 
- Hwc Bygg o VVS ca 150 /st x 6 ........................................... 900 
- Underhåll golv, målning Huvudbyggnad .............................. 2 800 
- Ny ventilation ................................................................. 6 300 
- Summa  ....................................................................... 20 050 
- Oförutsett  (ca 15 %) ....................................................... 3 000 
- Summa entreprenadkostnad ........................................... 23 050 

 

- Projektering ............................................................................ 
- Byggherrekostnader ................................................................ 
- Summa proj o byggherre (15-20%) 15% ............................ 3 450 

 

- Summa delkostnader ..................................................... 26 500 
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Handläggare 

Rickard Larsson 
Projektnamn 
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Förstudie 

Projekt nr 

576725 
Datum 

2012-09-28 
Status 

 
Revisionsdatum 

 
Kod Text Mängd Enhet Rev 

 

Dokumentidentifikation  
M:\Övriga kommuner\Skara\Saturnus, Skara - 
123200\PROJADM\Kostnadsuppskattning\Mottagna underlag\Bilaga rapport 

 

 

Kalkylförutsättningar 
 

Bedömningen grundar sig på skisser daterade 2012-09-06 för ombyggnad av f.d. 
Djäkneskolan med tillhörande gymnastikssalsbyggnad till stadshus. 
 
Kostnadsuppskattning får ses som grov i detta tidiga skede. För att få en 
uppfattning av vad som ingår i denna görs nedan en kort beskrivning av de olika 
systemen, som ingår i uppskattningen. 
 
 

VVS-system 
 
Allmän information 
 
Befintliga luftbehandlingssystem demonteras/ rivs i sin helhet. Befintliga VS-
system demonteras/ rivs i erforderlig omfattning.  
 
 
Huvudbyggnad 
 
Ett nytt luftbehandlingsaggregat med tillhörande luftbehandlingssystem för 
kontorsdelarna m.m.  
 
Ett nytt luftbehandlingsaggregat med tillhörande luftbehandlingssystem för ”sal”. 
 
Nytt porslin, blandare och radiatortermostater. Nya radiatorer där så erfordras. 
 
 
Gymnastikbyggnad 
 
Ett nytt luftbehandlingsaggregat med tillhörande luftbehandlingssystem för 
kontorsdelarna m.m.  
 
Ett nytt luftbehandlingsaggregat med tillhörande luftbehandlingssystem för ”hall”. 
 
Nytt porslin, blandare och radiatortermostater. Nya radiatorer där så erfordras. 

 
 

Kostnader i kronor  
Huvudbyggnad 
  
Luftbehandlingssystem 4 000 000 
VS-system 1 075 000 
 
Gymnastikbyggnad  
Luftbehandlingssystem 2 300 000 
VS-system 650 000  
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Kalkylförutsättningar 
 

Bedömningen grundar sig på skisser daterade 2012-09-06 för ombyggnad av f.d 
Djäkneskolan med tillhörande gymnastikssalsbyggnad till stadshus. 
 
Kostnadsuppskattning får ses som grov i detta tidiga skede. 
För att få en uppfattning av vad som ingår i denna görs nedan en kort beskrivning 
av de olika eltekniska systemen, som ingår i uppskattningen. 
 

El- och Telesystem 
 
Allmän information 
Befintliga el- och telesytem demonteras/ rivs i sin helhet. Viss utrustning enligt 
nedan kommer att återanvändas. 
 
Tekniska el/ teleutrymmen 
I respektive fastighet utförs ett el/ telerum. I gymnastikbyggnad utförs även ett 
server/ datarum för kommunens kommunikation internt och externt. I varje 
byggnad utförs en el/telenisch, där befintliga nischer används i första hand med 
erfoderlig utökning. 
Utanför gymnastikbyggnaden installeras flyttat reservkraftaggregat i ny byggnad. 
 
Potentialjordningssystem 
Genomgående utsträckta metallkonstruktioner såsom ventilationskanaler, VVS-
sytem etc potentialjordas. 
 
Kanalisationsystem 
Inom samtliga korridorer och vertikalt mellan nischer utförs ett kanalisationsystem 
i form av kabelstegar till alla tekniska utrymmen samt fläktrum. 
I samtliga lokaler med arbetsplatser installeras fönsterbänkskanaler i plåt för 
uttag. Mellan stege i korridor och fönsterbänkskanaler läggs trådstege ovan u-tak. 
 
Reservkraftsystem 
Befintlig reservkraftsaggregat med en kapacitet av 125kVA vid nuvarande 
kommunhus, demonteras och flyttas till ny byggnad vid f.d gymnastikbyggnaden. 
Då aggregat ej räcker till att försörja hela stadshustet byggs elsystemet upp, så 
att prioriterad utrustning erhåller avbrottsfri nödkraft. 
 
Kraft- och Belysningsystem  
Ny elserviscentral installeras i huvudbyggnadens elrum. 
Kraft fördelas via servis- och fördelningscentral i elrum till f.d 
gymnastikbyggnaden samt till el-nischer och teknikrum. 
Elansluten utrustning, såsom vitvaror, dörrautomatik mm ingår ej i denna kalkyl 
förutom inkoppling av densamma. 
 
Belysningen utförs för energibesparning närvarostyrd. 
I kalkyl finns en bedömning om omfattning av kostander för belysningsarmaturer. 
I samlingssal finns inkalkylerat speciell belysning. 
Anvisningskyltar och nödbelysning för utrymning består av diodarmaturer med 
inbyggda batterier monterade i utrymningsvägar.  
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Ytterbelysning består av armaturer på fasad och ett fåtal stolpbelysningar inom 
området.  
 
VVS-installation 
För vvs-installationer ingår anslutning av apparatskåp i fläkt och apparatrum. 
 
Styr och övervakningssystem 
Ett styr och övervakningssystem av KNX-typ förläggs mellan alla elnischer/rum 
och apparatskåp för styrningar och larm. 
 
Brandlarmsystem 
Inom byggnaderna finns ett befintligt adresserbart automatiskt brandlarmsystem 
av fabrikat Ziton. Detta demonteras för att sedan återmonter till ett system, som 
uppfyller kraven enligt SBF 110:6.  
Brandlarm förs vidare till räddningstjänsten via bevakad telefonlinje och eller 
GSM-sändare. 
 
Utrymningslarm 
Utlöst brandlarm aktiverar utrymningslarm. Detta kan också aktiveras manuellt 
vid hotbild. 
 
Branddörrstängning 
Installeras för dörrar i korridorer vid brandavskiljande väggar, styrd av 
brandlarmet. 
 
Centralantennsystem/ Kabel-TV 
Ett centralt antennsystem installeras. I kalkyl är medtagen kostnad Installationen 
för anslutning till eventuell kabel-TV leverantör. 
Uttag är placeras i salar och personalutrymme. 
 
Data och rikstelefonsystem 
Ett fast datanät installeras för IP- telefoni och data. 
För att möjliggöra IP-telefoni och datakommunikation för kommunens verksamhet 
uppförs ett data/ severrum. I kostnadsuppskattning finns kostnader medtagna för 
anslutning av kommunens externa fibernät. Aktiva komponenter/ telefonapparater 
och omläggning av befintligt yttre nät är ej medtagna i bedömningen. 
 
I byggnaderna placeras med dubbla uttag vid arbetsplatser, teknikrum samt för 
informations-TV. I korridorer uppsätts uttag för trådlöst nätverk. Uttagen ansluts 
till stativ placerade i el/ och telenischer i respektive byggnad. 
 
Inbrottslarmssystem 
Nytt inbrottslarm installeras. Skall lägst uppfylla SSF larmklass 1. 
Utrymmen som förses med inbrottslarm: 
Korridorer, kontor/expeditioner, rum med fönster till det fria i markplan och rum 
med stöldbegärlig utrustning.  
 
Kameraövervakning 
Uttag för kraft och data monteras i byggnaders hörn för ev. framtida 
kameraövervakning. 
 
Ljudanläggning, hörslinga 
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I samlingssal installeras ljudanläggning. I kalkyl är medtagen en kostnad av 
300kkr. Här installeras också hörslinga. 
 
Projektorer 
Kraft och datauttag uppsätts i möteslokaler för projektor och smartboards 
 
Passersystem 
Vid entréer till byggnaderna finns ett befintligt passersystem av fabrikat ASSA. 
Detta demonteras för att sedan kompletteras och återmonteras vid entréer in till 
byggnaderna. 
 
Kallelsesignal 
Larm monteras i RWC och vilrum 
 
Tidgivningssystem 
Ingår ej i kostnadsuppskattningen. 
 
Hissystem 
Allmän information 
Befintliga hiss i skolbyggnad demonteras då den inte uppfyller kommande krav. 
3st nya hissar installeras för transport och anpassning för funktionshindrade. 
Hissar utrustas för funktionshindrade med talinformation och hörslingor. (ej 
”plattformshiss”) 
 
Huvudbyggnad 
1 st maskinrumslös hiss för 3 plan med genomgång. 
 
Gymnastikbyggnad 
1 st maskinrumslös hiss för 3 plan. 
1 st ”plattformshiss” för 3 plan  

 
 

Kostnader i kronor  
Huvudbyggnad inkl reservkraftsystem 
Elsystem exl belysningsarmaturer 4 600 000 
Belysningsarmaturer 1 200 000 
Hissystem 600 000 
Yttre el mark- landskap 90 000 
 
Gymnastikbyggnad 
Elsystem exl belysningsarmaturer 2 200 000 
Belysningsarmaturer 550 000 
Hissystem  850 000 
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 - Sektion A-A
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1. FÖRORD

Under 2011 genomfördes en arkitekttävling för en ny 7-9 skola på Tegla-
gärdet. De danska arkitektbyråerna AART Arkitekter och Schönherr vann 
tävlingen.

Den nya skolan utformas i nära samarbete med de elever och lärare 
som ska verka där. Högstadieskolan byggs utifrån de senaste kraven 
och forskningen när det gäller pedagogik, miljökrav och energianvänd-
ning. 
En av visionerna för den nya skolan och en av förutsättningarna för 
arkitekttävlingen, var att Skara som historisk skolstad önskar att den nya 
skolan utformas till en tydlig symbol för framtidens lärande.

I augusti 2012 fick Skara kommuns förvaltning för Service & Teknik upp-
draget att organisera och genomföra projekteringsarbetet med målet 
att verksamheter ska kunna flytta till en ny skola höstterminen 2015. 
Projektorganisationen fastställdes under september och projekterings-
arbetet för en program- och förslagshandling började i oktober. Flera 
olika Workshops har hållits och önskemål och synpunkter från grup-
perna har beaktats i arbetet med program- och förslagshandlingarna.

Förlagshandling med kostnadsbedömning färdigställdes i februari 2013.
Målet att inflyttning i den nya skolan ska kunna ske till höstterminen 
2015 har inneburit att projekteringsarbetet bedrivits så att en system-
handling kan vara klar under april eller maj 2013. Systemhandlingen 
är underlag för upphandling av entreprenör under hösten eller vintern 
2013/2014.

Denna handling utgör underlag för beslut av Skara kommun om genom-
förande av projektet. 

Skara 25 februari 2013
Mikael Leijon    Gunnemar Olsson
Projektchef, Skara kommun  Projektledare, Spets Projektledning AB
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Med utgångspunkt i Skaras stolta tradition som skolstad blir den nya 
7-9 skolan …

•  En symbol för framtidens skola där skolan är integrerad som ett 
aktivt inlärningsredskap som skapar ramar för upplevelse och 
fördjupning för att på så vis utveckla elevernas kreativitet och lust 
till att lära

•  En sammanhangsstark skola där det gemensamma torget och 
atriet skapar den sociala tyngdpunkten som binder samman vå-
ningarna och de olika funktionerna till en levande helhet

•  En inkluderande skola där den öppna och flexibla inredningen ska-
par en dynamisk inlärningsmiljö som främjar olika inlärningsstilar 
och inkluderar alla elever i gemenskapen

•  En hållbar skola där interaktiva, gröna metoder ger eleverna förstå-
else för naturens cykler och människans inverkan på dessa

•  En skola där den nära relationen mellan ute och inne skapar en 
inlärningsmiljö som går i dialog med staden och parklandskapet

Den nya 7-9 skolan bygger på en klar och flexibel disposition där de 
olika funktionerna är integrerade som identitetsskapande och klart 
definierade miljöer som ger plats för varierande undervisningsfor-
mer och härigenom vidareför Skaras stolta tradition som skolstad. 
Skolan är disponerad som en kompakt byggnad som samlar och 
skapar stor närhet mellan skolans funktioner och samtidigt bidrar 
till att reducera energiförbrukningen till uppvärmning och nedkyl-
ning av byggnaden. Skolans profilämnen ligger synligt placerade i 
entréplan med förbindelse till det centrala ’torget’.
Ledord från Tegla- och Djäkneskolans framtidsgrupp 
• Ljus och luftig och öppen skola 
• Välkomnande tydlig entré 
• Trygghet 
• Flexibilitet 
• Inkluderande miljö 
• En skola för modern pedagogik 

• En stimulerande utemiljö för lek- och idrottsaktiviteter 

2. GESTALTNING // VISION / VERKSAMHET / GESTALTNING
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2. GESTALTNING // LUFTPERSPEKTIV SETT FRÅN SYDVÄST
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2. GESTALTNING // AXONOMETRI, VÅNING 1 - ENTRÉPLAN

Huvudingång
ANKOMSTTORG

SKOLGATAN

SKARABORGSGATAN

Ingång

Ingångar
Produktionskök

Idrottshall

TORG

Skolrestaurang

Scen

Produktionskök

Praktiska och
estetiska ämnen

Personalrum

Expedition
och kontor

Skolhälsa

Musik

Bibliotek/
Mediatek

Profilämnena estetisk verksamhet och idrott ligger samlat på bot-
tenvåningen/entréplan runt om det centrala torget tillsammans 
med bibliotek, expedition och personalrum.
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2. GESTALTNING // PERSPEKTIV // IDROTTSHALL  MED SCEN, LÄKTARE OCH VISUELL KONTAKT TILL TORGET
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2. GESTALTNING // AXONOMETRI, VÅNING 2 - PLAN 2

NO-område

Teknik

Grupprum

Grupprum

Grupprum

Grupprum
Atrium

Arbetslag 1

Arbetslag 2

Dans- och motoriksal

Särskolan

Takterrass
(Uteundervisning)
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2. GESTALTNING // PERSPEKTIV // CENTRALA ATRIET SETT FRÅN VÅNING 2 - PLAN 2 
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2. GESTALTNING // AXONOMETRI, VÅNING 3 - PLAN 3

Arbetslag 3

Arbetslag 4

Arbetslag 5

Klassrum

Lärarkontor

Lagområde
Grupprum

Elevskåp

Klassrum

Klassrum

Klassrum

Toalett/trappkärna

Arbetslag 6

Atrium

Varje arbetslag har en ‘tårtbit’ med klassrum och lärarkontor mot fa-
sad och grupprum i det lagområdet in mot det gemensamma atriet.
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Park och sjö

Park och domkyrka

Skaraborgsgatan

Huvudentré från Skolgatan
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2. GESTALTNING // DIAGRAM - OMRÅDEN OCH SAMMANHANG

Centrum och Gemenskap

Vyer från huset och ut

Solida kärnor - flexibilitet 
mellan dem

Arbetslag som ‘tårtbitar’ runt 
centralt atrium

Skolans profilämnen: Idrott och estetisk verk-
samhet i kontakt med det centrala torget.

Öppen planlösning med sam-
manhängande funktioner och 
visuell kontakt till torget
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2. GESTATLNING //SAMMANLAGDA YTOR / AREALÖVERSIKT 
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Ny 7-9 Skola, Skara

Area lista - m² pr. elev

Systemhandlingar

A-401-1-xx-03
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BTA - Våning 0 - Källaren

Skala :  1 : 1000

BTA - Våning 1 - Entréplan

Skala :  1 : 1000

BTA - Våning 2 - Plan 2

Skala :  1 : 1000

BTA - Våning 3 - Plan 3
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inkl. Garage och Teknik plan 2
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Garage 55 m²

4.386 m²
02 Plan 2
Skola 2.520 m²
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2.443 m²
Grand total 11.575 m²

Sammanställning m² exkl.
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2.520 m²
03 Plan 3
Skola 2.443 m²

2.443 m²
Grand total 8.190 m²
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NOTERA:
Areal till teknik, idrottshall och produktionskök är inte medtaget i areal per elev.

Al beräkning av brutto- och nettoarea måste verifieras genom besiktningsman
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Sammanställning m² per elev exkl. teknik, idrott och kök
(NTA)

Våning Area Areal per elev

00 Källaren 546 m² 0,91 m²
01 Entréplan 2.225 m² 3,71 m²
02 Plan 2 2.272 m² 3,79 m²
03 Plan 3 2.174 m² 3,62 m²
Grand total 7.217 m² 12,03 m²

Sammanställning - BTA, ekskl.
Garage och Teknik plan 2

00 Källaren
Källaren 835 m²
Teknik 1.013 m²
Extra teknik - disponibel 145 m²

1.994 m²
01 Entréplan
Skola 2.265 m²
Kök 637 m²
Idrottshall 1.301 m²
Servering 127 m²

4.331 m²
02 Plan 2
Skola 2.520 m²

2.520 m²
03 Plan 3
Skola 2.443 m²

2.443 m²
Grand total 11.287 m²
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2. GESTALTNING //HUR PROJEKTET UTVECKLATS EFTER TÄVLINGSFÖRSLAGET

Förutom de detaljförändringar som skett har projektet ändrats på 
två sätt sedan tävlingsförslaget:

Varje arbetslag ska ha fyra klassrum för 25 elever. Arbetslagen har 
fått en likartad planlösning med tydligt placerade funktioner såsom 
grupprum och öppna grupparbetsplatser med bibehållen möjlig-
het för varierad undervisning.

Den nya skolan ska innehålla kommunens centrala produktions-
kök. Det innebär att byggnadens yta och bottenvåningens planlös-
ning är förändrad. Produktionsköket är placerat i flygeln mot norr, 
personalrum och expedition/kontor är placerade vid huvudingång-
en. De praktiska och estetiska ämnena är placerade i flygeln mot 
väster och skolrestaurangen finns närmare det centrala torget.

Produktionskök
- i tävlingsförslaget: expedition/kontor,
personalrum och elevhälsa

Expedition/kontor,
personalrum och 
elevhälsa

Skolrestaurang

Estetiska och praktiska ämnen
- i tävlingsförslaget: skolrestaurang

Fyra klassrum för 25 elever och grupprum
i lagområde
- i tävlingsförslaget: 3 klassrum 
och grupprum mot fasad

Våning 1 - Entréplan

Våning 3 - Plan 03 -
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Markytor
Skolområdet är i projektet avgränsat fram till Skolgatan respektive 
cykelvägar.

För att kunna genomföra projektet ingår även kostnader för om-
byggnad av Skolgatan med ny vändplan samt cykelvägar som måste 
flyttas. 

Befintliga ledningar i marken har undersökts och kommer att inne-
bära mer arbete än beräknat, då statusen på ledningarna är sämre 
än förväntat.

Konstruktion
Grundundersökning har visat att eventuell sprängning av berg kan 
behövas. Vidare är grundvattennivån högre än förväntat. Detta med-
för att man i grundkonstruktion behöver beakta vattentäthet och 
bärighet till fast grund och berg genom pålning och förankring. 

Källarplan med teknikrum för t.ex. ventilation upptar en stor yta 
beroende på att detaljplanen inte tillåter en högre byggnadshöjd. 
Idrottshallen är förlagd i källarplan med två våningsplan ovanför, 
vilket medför en komplex stomkonstruktion.

Sprinkler
Byggnadens öppenhet innebär att konventionell uppdelning med 
brandceller inte kan fungera.

Byggnaden kompletteras där med brandsprinklers som är kopplad 
till en vattentank i källarplan.

Ytor som inte nås av sprinklersystemet är källarplan, idrottshall, cen-
tralkök och vissa mindre delar.

Byggnaden har brandlarm och utrymningsvägar enligt gällande 
regelverk.

Centralkök
Nytt centralkök har tillkommit sedan arkitektävlan och är inkluderat i 
projektet.

Förutsättningar är ett produktionskök för Skara kommun med tillag-
ning av 4000 portioner per dag. Där finns också ett skolkök för sko-
lans 600 elever och personal. Att centralköket är placerat i skolan ger 
samordningsfördelar som personal, närhet till kunder med transpor-
ter. Nuvarande centralkök är i behov av renovering.

Tillgänglighet
Tillgängligheten i skolan är god och uppfyller väl krav enligt Boverkets 
Byggregler (BBR).

Skolan är projekterad utifrån perspektivet med tillgänglighet för alla.

Kommunens tjänsteskrivelse om att tillämpning enligt ”Västra Gö-
talands riktlinjer och standard för fysisk tillgänglighet” kom att efter 
projektering är färdigställd. Avvikelser kan därför förekomma.

Miljö
Byggnaden ska miljöcertifieras enligt det Svenska systemet Miljö-
byggnad som tar hänsyn till energi, inomhusmiljö och byggnadsma-
terial för att skapa en miljövänlig byggnad med en god inomhusmiljö 
med lågt energibehov. Betygen som kan uppnås är guld, silver och 
brons där skolan i Skara har mål att certifieras med betyg silver.

Certifieringssystemet ställer krav på projektörer, entreprenörer, 
brukare och förvaltare för att främja hög byggkvalitet samt tydlig och 

3. PROJEKTSPECIFIKA TEKNIKFRÅGOR OCH FÖRKLARINGAR

komplett dokumentation om byggnaden. Utifrån detta kan driften 
och brukandet av byggnaden förenklas.

Energi
Byggnadens design är en bra utgångspunkt till minimerat energibe-
hov. De tekniska lösningarna för värme, ventilation och belysning har 
höga verkningsgrader och är behovsanpassade. Byggnaden står upp 
mot energikraven i BBR samtidigt som en god inomhusmiljö tillgo-
doses. Brukarna och byggnaden samverkar i energibalansen. Detta 
medför att brukarna har stor inverkan på det totala energibehovet 
och kan på så sätt vara delaktiga i den hållbara stategin.
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4. RISKER OCH KONSEKVENSER

Beslut om genomförande av kommunstyrelse och kommunfullmäk-
tige
• Projektets tidplan förutsätter att Skara kommun fattar beslut om 

genomförande vid kommunstyrelsemöte 13 mars samt kom-
munfullmäktigemöte 29 april 2013. Om beslut saknas så behöver 
inflyttningstidpunkten flytts fram ett halvår i taget. Inflyttning be-
döms kunna göras antingen vid start av höttermin eller vårtermin.

Detaljplan och bygglov
• Projektet förutsätter att gällande detaljplan tillåter byggande av 

7-9 skola enligt framtagen förslagshandling . 
• Ett beviljat bygglov i god tid innan upphandlingen är klar, ökar 

entreprenörens förtroende på projektets genomförande. 

Upphandling
• Om upphandlingen av generalentreprenad överklagas så är ris-

ken att projektet blir förskjutet halvår i taget.

Ekonomi
• Erfarenheten från flera projekt visar att projektets slutkostnad 

avviker i förhållande till den först bedömda kostnaden. Analyser 
visar att projekten belastas med följande kostnader utöver de 
först bedömda kostnaderna:
• Projektförändringar initierade av byggherren.
• Kostnadsförändring till följd av prisförändringar. Det beaktas 

genom indexpåslag 2,8% per år på kostnadsbedömningen.
• Oförutsedda ej definierade kostnader. Beaktas genom 10% 

pålägg på kostnadsbedömning.

Osäkerhet i förslagshandling (beslutsunderlag)
• Brandsimulering pågår där resultatet kan medföra att ett extra 

trapphus kan behövas eller en annan indelning av brandceller i 
byggnaden. Resultatet kommer att beaktas i systemhandlingen. 
Detta medför i så fall ökad byggnadskostnad.
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ID Aktivitet

1 Milstolpar
2 Beslut kommunstyrelse
3 Beslut kommunfullmäktige
4 Myndighet
5 Detaljplan och bygglov

6 Projektering
7 Program och förslagshandlingsskede

8 Systemhandlingsskede

9 Bygghandlingsskede

10 Entreprenader
11 Rivningsentreprenad "Teglaskolan" hus B och C

15 Rivningsentreprenad "Teglaskolan" hus A

16 Tillfälliga lokaler

17 Generalentreprenad "Ny 7-9 skola"

21 Drifttagning

22 Inredning

23 Ibruktagning

-03-13

-04-29

-08-17

j a s o n d j f m a m j j a s o n d j f m a m j j a s o n d j f m a m j j a s o n d j f
2012 2013 2014 2015 2016

Tidplan
Projekt "Ny 7-9 skola"

Projektledare: Gunnemar Olsson

Tidplan Ny 7-9 skola Teglagärdet underlag Författare: Gunnemar Olsson; Upprättad: 2013-02-25; Status: Underlag;  Reviderad  -
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Byggherre
Skara kommun

Beställare 
Service och Teknik
 Göran Gustafsson 

Mikael Leijon

Projektets styrgrupp
Mikael Leijon

Solveig Oscarsson
Stefan Svensson

Gunnemar Olsson
Marie Sjölander

Anders Tyrrestrup
Anders Lidqvist

Referensgrupp 
Pedagogik

Solveig Oscarsson

Projektledare
Spets Projektledning

Gnnemar Olsson

Projekteringsledning
Spets Projektledning

Marie Sjölander

Bygg och 
installationssamordning

 

Produktion
Entreprenör

 

Kontroll Besiktning
 

Arkitekt
AART architects A/S

Anders Tyrrestrup
Rasmus Kruse Jensen

Isak Birgersson
Martin Gertsen

Asger Agerbak Halvorsen
Christian Lund Jeppesen

 

Kommunens styrgrupp
Charlotte Nordström, kommunalråd

Gunilla Druve Jansson, förste vice ordf. ks
Jonas Ahlström, ordf. BUN

Suzanne Johansson, förste vice ordf. BUN
Fredrik Nordström, andre vice ordf. ks

Sebastian Clausson, andre vice ordf BUN
Ulrika Strandroth Frid, kommundirektör
Ulla-Stina Milton, förvaltningschef BUK

Tina Karling Hellsvik, stadsarkitekt
Göran Gustafsson, förvaltningschef SoT

Stefan Svensson, fastighetschef SoT
Sören Andersson, ekonomichef

Solveig Oscarsson,  rektor

Kalkyl
Wickenberg Bygganalys

Lennart Hansson
 

Cowi
 Anders Lidqvist

Btr. Christian Appelgren

S-Discipliner
Jennie Ekbom

 

Konstruktion
Andreas Almgren

Btr. Svante Ryholm
 

EL
Berndt Hägerhed

 

VVS
Patrik Wiberg

 

VA
Roger Persson

 

Mark
Anders Lokrantz

 

S-Fukt
Mattias Ivarsson

 

S-Brand
Lena Bergön

Btr. Anna Olofsson
 

S-Miljö
Jennie Ekbom

Btr. Maria Hedqvist
 

S-Tillgänglighet
Björn Mörlund

S-Akustik
Lisbeth Aakær 

Rasmussen

S-Storkök
Liljewall

Eva Bengtsson

S-Landskap 
Schönherr A/S

Anders Heeland Madsen

Referensgrupp
Service och teknik

Anders Svärd

Referensgrupp
Gata/Park

Monika Friberg 

Referensgrupp
Kultur/Fritid

Camilla Andersson

Geoteknik
BGAB

Peter Nilsson

Sprinkler
Mogens Haahr

Organisationsplan
Ny 7-9 skola Skara kommun

Projektstöd
Spets Projektledning

Andreas Helenius

Datum: 2012-12-10; Revideringsdatum 20130326 Författare: Gunnemar Olsson88
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Författare: Gunnemar Olsson 
Dokumentdatum: 2013-02-25 

Kostnadsbedömning ny 7-9 skola Teglagärdet 

Projekt ”Ny 7-9 skola Teglagärdet”   
Prisläge januari 2013   
Bruttoarea BTA = 11 137 m2   
Kostnad generalentreprenad per m2 = 19889 kr/m2 
Kostnad byggnad pkt 1f. nedan per m2 = 17 361 kr 
 

  

Projekt- och kalkylbeskrivning:   
Nybyggnad av skola med tre plan + källarplan med idrottshall och teknikutrymmen. 
Storkök i plan 1 med separat fläktrum på tak. Byggnaden kommer att certifieras enligt 
Miljöbyggnad Swedish Green Council med målet silver. Byggnaden är bedömd att klara 
energimålet 51 kWh/m2, år inklusive verksamhets el.  

  

   
Sammanställning   
   

1. Entreprenadkostnad hus 
a. Utvändiga markarbeten 
b. Utvändig VA 
c. Utvändig El 
d. Storkök (utrustning, kyla, luft, rör, styr, kraft, belysning) 
e. Sprinkler 
f. Byggnad 

 
9 900 000 kr 
1 665 000 kr 

410 000 kr 
13 150 000 kr 

2 825 000 kr 
 193 550 000 kr 

 

Delsumma entreprenadkostnad 221 500 000 kr  
   

2. Projektering 
3. Byggherrekostnad (projektledn. Byggledn., besiktning, etc) 
4. Myndighetskostnader 
5. Oförutsett 10% på posterna 1-4 

20 000 000 kr 
17 000 000 kr 

800 000 kr 
26 000 000 kr 

 
 
 
 

Summa kostnad ny skola i prisläge januari 2013 (Poster 1-5) 285 300 000 kr  
   
Rivningsarbeten befintlig Teglaskola och hyra tillfälliga lokaler   

6. Byggnad B och C (Rivning 2013) 
7. Byggnad A (Rivning 2015) 
8. Hyra tillfälliga lokaler alternativt anpassningar i befintlig lokaler 

4 500 000 kr 
6 000 000 kr 
2 000 000 kr 

 

Summa rivning och tillfälliga lokaler 12 500 000 kr  
9. Lös inredning 14 000 000 kr  

   
Total kostnad exklusive mervärdesskatt och index (Poster 1-9) 311 800 000kr  
   
Index   

10. Index för 2013 på belopp för pkt 1-9  x 2,8% 
11. Index för 2014-2015 på halva beloppet för pkt 1-9  x 2,8% 

8 700 000 kr 
4 400 000 kr 

 

Summa index 13 100 000 kr  
   

12. Kreditiv 5 000 000 kr  
   
Total kostnad exklusive mervärdesskatt (Poster 1-12) 329 900 000kr  
   
Ekonomi   

 Projektet har per 31 januari 2013 upparbetat totalt  

 Bedömd projektkostnad efter genomförd systemhandling i maj 2013 blir ca 

5 659 308 kr 
15 000 000 kr 
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Jämförelsetal och referensobjekt 

Bygganalys lilla prisbok 2012 

Skola, platsbyggd 4 500 m2 / 3våningar 16 795 kr/m2BTA 

Tillkommande kostnader: 

 Index 

 Projektering 

 Byggledning, Kontroll, Besiktning 

 Byggherreadministration 

 Myndighetsavgifter 

 Mervärdesskatt 

 Tomtkostnad 

 Lös inredning och utrustning 

 Oförutsett 
 

Referensobjekt Särö skola 

Särö skola är en skola för 600 elever i årskurs F - 9 (6 - 16 år). 
Dessutom finns ett stort tillagningskök för 5 000 portioner per dag. 
Skolan är 7 500 m2 inklusive köket. 
Slutkostnaden är bedömd till 150 Mkr, varav köket 15 Mkr. 
Inkluderat rivning av gamla skolan, återställning mark, busshållplats och andra projektomkostnader 
blev slutkostnaden 186 Mkr. 
Kostnad totalentreprenad per m2 = 150 000 000 / 7500 = 20 000 kr/m2 
Översiktlig tidplan: 
2010: Parallella arkitektuppdrag och framtagande av förfrågningsunderlag för totalentreprenad. 
2011: Upphandling januari - april, byggstart maj 
2012: Slutbesiktning i slutet av maj. Inredning och utrustning juni - juli. Verksamhetsstart 13/8 
Energibehov inklusive fastighetsel: 60 kWh/m2 per år. 
 

Referensobjekt Ållebergsgymnasiet Falköping 

Projektet var klart till hösten 2012 och omfattar flera byggnader på totalt 154 Mkr, projektet är utfört 

som partnering i totalentreprenad. 

Nybyggnadsdelen var på 4800m2 BRA  (blir ca 5200m2 som BTA) 

Kostnad nybyggnadsdel var 89 Mkr exkl byggherrekostnad 

Omräknat kostnad 17.100kr/m2 för entreprenadkostnad exkl byggherrekostnad 
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NOTER:
Indikerande möblering jf med byggnadsprogram

Personantal i rum är definierande för ventilation och inte för
brand

Ritn. nr.

Skala: Konst./Ritn. Kontrol Godk. Datum

Ämne:

Saks. nr.

ARKITEKT: LANDSKAPSARK.:

Schønherr A/S
Klosterport 4A, 1. sal
8000 Aarhus C
Tlf.: 86 18 69 00
Mail: mail@schonherr.dk

AART architects A/S
Åboulevarden 22, 5. sal
8000 Aarhus C
Tlf.: 87303286
Mail.:aart@aart.dk

INGENJÖR:

COWI AB
Skärgårdsgatan 1
402 41 Göteborg
Tlf.: 010 850 10 75
Fax.: 010 850 10 10

BYGGHERRE:

Skara Kommun
Trädgårdsgatan 2
532 88 Skara
Tlf. 0511 320 00
Fax: 0511 325 62
Mail: sbk@skara.se

Revision:

2012.02.19RKRMGEIBI / CLJ1 : 400

 Tegn. nr. A-401-1-00-03

Ny 7-9 Skola, Skara

Våning 0 - Källarplan - Översikt

Förslagshandlingar

A-401-1-00-03

2011115
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 Tegn. nr. A-401-1-01-04

Ny 7-9 Skola, Skara

Våning 1 - Entréplan - Översikt

Förslagshandlingar

A-401-1-01-04

2011115
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TEGLAGÄRDET
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Juryutlåtande

Inbjuden arkitekttävling

Januari 2012
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Skara kommun inbjöd fem arkitektkontor till en 
projekttävling om utformning av Teglagärdet och 
Teglaskolan i maj 2011.  

Bakgrund
En ny högstadieskola ska byggas på Teglagärdet 
som är ett mycket viktigt utvecklingsområde i 
Skara. Skara kommun bjöd därför in till en arki-
tekttävling för att få ett förslag till en ny skola och 
handla upp arkitekt för projekteringen av den. I 
tävlingsuppgiften ingick också att ge förslag till 
utvecklingen av hela Teglaområdet som kommer 
att användas som underlag i det fortsatta utred-
nings- och planeringsarbetet. Teglagärdet ska bli 
en långsiktigt hållbar, levande stadsdel med tyd-
liga kopplingar till omkringliggande bostads- och 
verksamhetsområden. De tävlandes utmaning 
var att skapa en helt ny spännande stadsdel där 
man kombinerar blandad bebyggelse – bostäder, 
arbetsplatser och skola – med gröna parker i sjö-
nära läge. 
Huvuduppgiften i tävlingen var att utforma den 
nya högstadieskolan. Skara som historisk skolstad 
önskar att den nya skolan utformas till en tydlig 
symbol för framtidens lärande. Den nya skolan 
ska ha eleverna i fokus och kunskap, modern 
teknik, kreativitet och hälsa är viktiga byggstenar. 
Högstadieskolan kommer att ha ungefär 600 elev-
����������	
����������������������	������������
ska samverka.

Inbjudna arkitektföretag
����������������	����	�����������
��	����
�����-
jande inbjudna arkitektföretag/team att delta i 
tävlingen: 

�� AIX Arkitekter, ADEPT ApS,    
 Kragh & Berglund AS, Tyréns AB 
�� HMXW arkitekter AB, Landskapslaget AB 
�� RADAR Arkitektur & Planering AB,   
 Nils Andréassons Arkitektkontor AB 
�� Schønherr A/S, Aart A/S 
�� Wingårdhs Arkitektkontor AB,    
 Ramböll Sverige AB 

Tävlingen administrerades av Samhällsbyggnads-
kontoret i Skara. 

Teglaskolan år 1976, Foto Stig Rehn
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Tävlingen
Tävlingen startade den 3 maj och samtliga tävlan-
de deltog i ett startmöte den 12 maj då tävlings-
området och tävlingsuppgiften presenterades. I 
slutet av juni 2011 tog Skara kommunfullmäktige 
ett beslut angående planeringsförutsättningar för 
2012 och verksamhetsplan 2013–2014 vilket inne-
bar en gemensam skola för alla elever i årskurs 
7–9 i stället för de två som tävlingsprogrammet 
����
������������������������	
����������
�����������������������������	�
��������������
som därmed kommer att få en idrottsinriktning 
och en estetisk inriktning.
 
Detta innebar att förutsättningarna för tävlingen 
förändrades och att tävlingsprogrammet behövde 
revideras och förtydligas. Tävlingen avbröts där-
����!�
����������������	����������"#$$�����
de tävlande ett nytt reviderat tävlingsprogram 
som tog hänsyn till de nya förutsättningarna. Täv-
lingstiden förlängdes till den 2 november 2011 
och tävlingsarvodet ökade till 325 000 kronor per 
kontor. 

Vi tävlingstidens slut hade samtliga fem kontor 
lämnat in förslag som juryn kunde godkänna för 
bedömning. 

Tävlingen var en projekttävling enligt LOU och 
”Tävlingsregler för svenska tävlingar inom ar-
kitekternas, ingenjörernas och konstnärernas 
verksamhetsfält 1998”. Tävlingen arrangerades i 
samarbete med Sveriges Arkitekter. 

Juryn bestod av: 
�� Charlotte Nordström     
 Kommunstyrelsens ordförande 
�� Barbro Hassel      
 Oppositionsråd 

�� Ulf  Andersson      
 Kommundirektör 
�� Ulla-Stina Millton      
 Förvaltningschef  Barn- och utbildning 

�� Ulrika Strandroth Frid     
 Förvaltningschef  Kultur- och samhällsbyggnad 

�� Tina Karling Hellsvik     
 Stadsarkitekt Skara 
�� Anders Jönsson      
 Landskapsarkitekt LAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter

�� Kenneth Gärdestad     
 Arkitekt SAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter

Juryns sekreterare var arkitekt SAR/MSA Kata-
rina Nilsson, Sveriges Arkitekter.
Juryn träffades under fem dagar för juryarbetet. 
Juryn tillkallade Jan-Erik Sandh, JJs Byggkalkyl-
service för att göra bedömning av skolans ytor 
och kostnader. 
Följande kriterier låg till grund för juryns bedöm-
ning (utan inbördes ordning eller viktning): 

�� Övergripande idé, hur väl den svarar mot   
 målsättningarna i programmet 
�� Arkitektoniska/stadsbyggnadsmässiga,   
 miljömässiga och gestaltningsmässiga kvaliteter 
�� Genomförbarhet/ekonomisk realism 
�� Utvecklingsbarhet 
�� Relation och koppling till omgivande   
 stadsdelar 

Under bedömningstiden fanns förslagen utställda 
i Skara gamla bibliotek och tillgängliga på Skaras 
och Sveriges Arkitekters hemsidor. Juryn mottog 
kommentarer från kommunens personal, rektorer, 
elever, handikappråd och kommuninvånare under 
bedömningstiden. 
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Tävlingen innehöll två delar:

Huvuduppgiften i tävlingen var att ge förslag till 
en högstadieskola för 600 elever inkluderat sär- 
och träningsskola. Skolan ska med sin arkitektur 
förmedla dess verksamhet och miljömässiga in-
riktning. Färgsättningen ska vara ”glad” och tillta-
lande. Det är viktigt att eleverna känner att detta 
är en plats för dem – utformad och gestaltad för 
att inbjuda till kunskapsinhämtning och en plats 
för lärarna att möta eleverna utifrån deras förut-
sättningar. 

Den andra delen av tävlingsuppgiften var att fö-
reslå en vision som kan användas som underlag 
för detaljplan för området Teglagärdet. Skara vill 
undersöka möjligheterna att expandera stadskär-
nan ut över Teglagärdet. Det är ett område med 
många kvaliteter, till exempel närheten till Viktori-
aparken med dess sjöar och Botaniska trädgården, 
%������'��	������������������	�����	�����
�������
utforma en framtida stadsbebyggelse på Teglagär-
det, bland annat fanns inga krav på antal bostäder 
eller liknande i tävlingsprogrammet. De kvaliteter 
som eftersträvades var att kopplingarna till kring-
liggande områden skulle vara tydliga och att fram-
förallt fotgängares och cyklisters rörelser skulle 
underlättas. Teglaområdet kan gärna få en stads-
����������������	�����������������������	����������
av boende, viss handel och kontor inom området 
för att levandegöra stadsdelen. Fler parkerings-
platser för existerande och framtida verksamheter 
skulle lösas. Frågan om ett nytt resecentrum för 
Skara kan komma att bli aktuell i samband med 
planer för ny sträckning av E-20 och arkitekterna 
kunde ta ställning till placering av ett nytt resecen-
trum inom tävlingsområdet.

*����������������������������	��������������
samt idrott och hälsa. Skolan ska organiseras i 
arbetslag om ca 100 elever vardera där elever och 
lärare tillsammans utformar undervisningen. Sär-
skolan kommer att bilda ett eget mindre arbetslag. 
Skolan ska ha en ljus, öppen huvudentré där cen-
trum utgörs av ett gemensamt torg med bland an-
nat cafeteria och bibliotek/mediatek, där bör även 
��������������!���+�����!��	����	���������� cen-
��!������
����������;�
	�	����������������������

skolassistenter samt rum för elevhälsa och studie- 
och yrkesvägledare.  Även skolrestaurangen, som 
också ska kunna användas som samlingssal, bör 
ha en central placering i skolan och rymma minst 
$<#���������������������������=>?��
���	�����
�
fyra salar utrustade enligt gällande säkerhetskrav. 
Salarna för estetisk verksamhet ska vara gemen-
samma för hela skolan. 

@	��������������
������������	
��������������������
ska kunna användas för fritidsverksamheten i 
kommunen. Idrottshallen ska även utgöra en 
samlingssal för alla elever vid enstaka speciella 
tillfällen. En stimulerande utemiljö med möjlighe-
ter för lek och idrott, platser för samvaro samt en 
skolträdgård för pedagogisk verksamhet är viktig 
för helheten. 

Teglaskolan framtidsgrupp hade formulerat föl-
jande ledord för skolan.

�� Ljus och luftig och öppen skola 
�� Välkomnande tydlig entré 
�� Trygghet 
�� Flexibilitet 
�� Inkluderande miljö 
�� En skola för modern pedagogik 
�� En stimulerande utemiljö för lek- och   
 idrottsaktiviteter 

Juryns bedömning i sammanfattning
Juryns bedömningsprocess har varit spännande 
och lärorik och i vissa stycken svår. Tävlingen 
innehöll två uppgifter; att gestalta en skola för 
framtiden och att lägga ut riktlinjerna för hur 
hela Teglaområdet ska kunna omvandlas från ett 
parkområde till en del av staden med bostäder och 
��
����������������������������������
��	
Y���
i förslagen som är inspirerande för den fortsatta 
processen och det arbete som arkitekterna lagt 
ned på sina förslag har imponerat på juryn. De 
ändrade tävlingsförutsättningarna halvvägs genom 
tävlingsprocessen tycks inte ha påverkat kvaliteten 
i tävlingsförslagen och visar att samtliga tävlings-
deltagare har förmågan att anpassa sina idéer, eller 
kanske börja om från början på ett hedervärt sätt. 

Tävlingsuppgiften i 
sammanfattning
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Stadsbyggnadsförslagen har varit viktiga i bedöm-
ningen och de har analyserats mycket noga, men 
avgörande för juryns beslut har ändå varit skol-
byggnadens kvaliteter. Uppdraget som tävlingen, 
eller upphandlingen, syftar till är projekteringen 
av skolan och därför har dess egenskaper till slut 
varit avgörande för juryns beslut om vinnare 
och rekommendation för vidare utveckling och 
genomförande. Det samlade tävlingsresultatet 
kommer, som angavs i tävlingsprogrammet, att 
användas som underlag för kommunens fortsatta 
planeringsarbete. 

Skola
Skara är en skolstad med långa traditioner och 
skolorna är viktiga symbolbyggnader i staden. 
Att bygga en ny högstadieskola för upp till 600 
elever är en stor satsning för Skara i paritet med 
Z�������
�����������������	����
����[����	�����	�
tävlingsuppgiften har varit att förvalta en lång ut-
bildningstradition samtidigt som man vill utveck-
lar en modern skola som i ett långt perspektiv 
kan fungera både för dagens och morgondagens 
pedagogik. 
I tävlingsprogrammet stod att skolans uttryck 
ska spegla dess innehåll med hållbar utveckling 
som ledstjärna samtidigt som dess färgsättning 
ska vara ”glad” och tilltalande. Förslagen spänner 
från ett lekfullt och expressivt uttryck till värdig 
offentlig byggnad. Juryn har gjort bedömningen 
att det är viktigt att byggnaden behöver balan-
sera mellan att uttrycka soliditet, samtidigt som 
byggnaden måste upplevas som välkomnande och 
användbar för alla, särskilt eleverna. En modern 
skola är en stor investering för Skara och den be-
höver kunna användas under alla tider på dygnet 
och av många kommuninnevånare. Detta gäller 
idrottshallen i synnerhet, men det är en fördel om 
även andra delar av skolan kan användas för fri-
tidsverksamhet och liknande. 
När det gäller skolans övergripande organisation 
har förslagsställarna valt olika vägar, från den 
extremt yteffektiva och kompakta till den betyd-
ligt mer spatiösa och generösa. I de kompakta 
����	��������������������	��������	������������
en intim stämning, känsla av samhörighet och 
möjlighet till överblick. Dessa lösningar bedöms 

också vara de som är effektivast när det gäller att 
tillvarata energi och ge jämförelsevis lägre bygg- 
och förvaltningskostnader. Men skolan får inte bli 
för kompakt och upplevas trång och försvåra en 
generell användning av lokalerna över tiden. 
*�������������������������������\�	
�����������-
tetik – och det är viktigt att dessa två delar mani-
festerar sig på lika villkor i skolan. Den ena typen 
av verksamhet ska inte dominera över den andra. 
I detta avseende har förslagsställarna gjort olika 
val och några har inte lyckats med en integrering 
���
��������	�������������+�
���������	
�������-
����������
��	����������
��������	���������������
som inte är önskvärt. 
När det gäller torget, matsalsfunktionerna och 
samlingsrummen var det viktigt i programmet 
����
�������������������������	��]�����������
��
Z���������������!������+����������������	�����
rektor och övrig administration tillsammans med 
elevhälsan skilt från det centrala torget vilket kan 
vara acceptabelt med tanke på att eleverna ska 
kunna besöka rektor och elevhälsa på ett diskret 
sätt. Däremot är det viktigt att lärarrummen är 
placerade där många elever rör sig så att mötet 
mellan elever, lärare och övrig personal sker på 
ett naturligt sätt i den dagliga verksamheten. Det 
är också bra om lärare och personal har möjlighet 
�����������������	������������
����������
������������	!�����	���������	��������	������	���
förslag. Det är bra med ett centralt gemensamt 
�!��	�Z�������	�������
���������������	�������
känslan av samhörighet. Dock måste man i det vi-
dare utvecklingsarbetet vara medveten om att atri-
umlösningar kan innebära problem med akustik, 
överhörning och brand. Detta kan innebära att 
avskärmningar i form av glasväggar och liknande 
kan komma till och att den öppenhet som redovi-
sats i många förslag inte är helt realistiska.
När det gäller arbetslagsenheternas organisation 
har alla 100 elever i arbetslagen en egen studie-
�����	�Z����������������]��	��������������������
���
���������������	
��������������������������	�����
utanför arbetslagen som idrott eller i något av de 
estetiska ämnena. 
Det är rimligt att planera för cirka 70–80 elevar-
betsplatser inom en arbetslagsenhet.  
Tillgänglighet är en mycket viktig fråga i begrep-
pets vida bemärkelse. Ambitionen för en fullt 
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tillgänglig skola måste vara att samtliga elever kan 
röra sig på ungefär samma sätt i skolan. Exempel-
vis ska en elev som är rullstolsburen inte onödigt 
många gånger under en dag behöva ta en annan 
väg än sina kamrater eller använda en sekundärt 
placerad hiss. Alla förslag utom ett innehåller 
stora centrala trappor med gradänger för vistelse 
och umgänge, detta är en mycket trevlig lösning, 
men inte fullt ut tillgänglig vilket behöver beaktas 
i det fortsatta utvecklingsarbetet.
Programmet beskriver inte precist vilken pedago-
gik som kommer att bedrivas i skolan och det var 
i stor utsträckning upp till arkitekterna att skapa 
en lösning utifrån den övergripande beskrivning 
som gavs i programmet. Arkitekterna måste också 
ta hänsyn till att pedagogiken kommer att ändras 
över tiden och att byggnaden ska kunna klara så-
dana förändringar på ett enkelt och elegant sätt.  
De mer kompakta lösningarna där till exempel 
gränserna mellan arbetslagen på ett enkelt sätt 
kan förändras eller rummen kan användas för 
många olika verksamheter är ur denna aspekt att 
föredra framför de mer utspridda lösningarna. 
Vissa förslag har väldigt höga ambitioner när det 
gäller skolgården, andra är mer schablonmäs-
sigt presenterade och juryn har då fått göra en 
bedömning av deras utvecklingsbarhet. Det är 
viktigt att skolgården tydligt går att avläsa i ett 
område nära skolan. Parkområdena är en resurs 
för skolan och kan komma att användas i den 
�
����	����������������]�����
��������������
behov av ett område nära skolan som tydligt kan 

avläsas som skolans eget. 
Juryn har låtit göra ekonomiska kalkyler på de 
olika förslagen och funnit att de olika förslagens 
yta och volym är avgörande för investeringskost-
naden. I ett längre perspektiv har förvaltnings-
kostnaderna stor betydelse. Juryn har gjort be-
dömningen att mer kompakta lösningar har större 
potential att åstadkomma energieffektiva och 
hållbara lösningar. 

Stadsbyggnad
Teglagärdet har många kvaliteter som till exempel 
närheten till den gamla stadskärnan, parkområ-
dena och den framtida skolan och idrottshallen. 
�����
������
�������������	�������!��������@��-
lagärdet till en attraktiv miljö med både bostäder 
och andra verksamheter. 

Det är idag svårt att bedöma hur snabbt området 
kan byggas ut och hur hög exploatering som är 
möjlig. Området kommer att byggas ut successivt 
under en längre eller kortare tid. Det är därför 
viktigt att även de första delarna uppfattas som 
���
	�����
�����������	��	�������	�������������
�
redan från början. Beslutet att bygga en skola 
�������������������������
�����������������
��
möjligheter till att skapa liv och rörelse inom 
området. De olika förslagen innehåller mycket 
��	����;������	�������Z�������
����	��������
kvarterslösningar. Juryn bedömer att det är bra att 
bygga i en stadsmässig kvartersstruktur eftersom 
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man då kan bygga ett kvarter i taget. Det är dock 
inte rimligt med alltför tät exploatering och hus 
som till sin höjd och volym i alltför hög utsträck-
ning skiljer sig från Skaras skala. 
Juryn bedömer inte heller att det är något pro-
blem att parken blir mindre under förutsättning 
att omsorg läggs ned i dess utformning. En min-
dre park som närboende kommer att befolka och 
använda på ett helt annat sätt än idag kommer att 
uppfattas som en tillgång för Skara. 

Tävlingsprogrammet efterlyste kopplingar till Ska-
ras stadskärna och andra områden runt Teglagär-
det. Tyvärr har förslagsställarna inte riktigt tagit 
denna uppgift på allvar. Särskilt är kopplingarna 
�	���^	����	���������	������������
���������+�Z����
����������������
	��������;�������������
��]�
ofta som ett trevligt stråk, vilken är en mycket 
utvecklingsbar idé. Juryn har bedömt att det är 
����	������������������	�����������!��������	���Z�
��
genom området under förutsättning att gatorna 
utformas på de gåendes och cyklandes villkor 
och inte i första hand blir biluppställningsplatser. 
_����!�!
�����������
���������������	������-
ser i förslagen vilket visserligen efterfrågades i 
programmet men de har ofta placerats och utfor-
mats på ett sätt som gör dem dominerande. 

Hur de tävlande har bedömt Skaraborgsgatan 
har varit viktigt för vilken utformning de har gett 
den framtida stadsdelen. Om man betraktar Ska-

raborgsgatan som en genomfartsgata som den är 
idag med en utformning som inbjuder till högre 
fart ligger det nära till hands att betrakta den som 
ett störande element och dra bebyggelsen ifrån 
gatan in mot centrum av tävlingsområdet. Det 
är också möjligt att utveckla Skaraborgsgatan 
�	���������
��������
�����������]�����������	�������
����Z���!�������������@��������
����`!����������
att det är bättre att göra Skaraborgsgatan till en 
stadsgata och på det sättet göra det möjligt att dra 
ut bebyggelsen mot gatan och göra parken mer 
skyddad. I bedömningsarbetet har det också blivit 
mycket tydligt att järnvägen utgör en barriär och 
ett hinder för kopplingar särskilt mot Katedral-
skolan men också mot andra närliggande områ-
den. Järnvägen har ett stort historiskt värde men 
med tanke på hur lite den används är det viktigt 
att utreda och överväga om den måste ha den 
utformning den har idag och om det inte ska vara 
möjligt att på ett lättare sätt passera över den. 

Förslagsställarna har på olika sätt gjort det möjligt 
att placera ett resecentrum inom området men ju-
ryn har inte bedömt att detta är av stor betydelse 
för Teglagärdets utvecklingsmöjligheter.

Flygfoto över tävlingsområdet och Teglaskolan från söder
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Juryn beslöt enhälligt den 19 december 2011 att utse förslaget Campus Park Skara till vinnare i tävlingen 
och rekommendera förslaget till utförande.

Juryns beslut
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Campus Park Skara  Liv och Lärande

Förslagsställare: 
Schønherr
Torben Schønherr, senior partner, arkitekt 
m.a.a. m.d.l.
Rikke Juul Gram, partner, arkitekt m.a.a.
Birthe Urup Nygaard, konkurrenceansvarlig, 
arkitekt m.a.a.
Stine Hedelund Andersen, stud. arch.
Heidi Daggry, mediagrafiker

Aart
Anders Tyrrestrup, partner
Nanna Flintholm
Tine Fonnesberg
Jesper Hallstrøm Eriksen
Thomas Meldgaard
Lasse Lykke Olsen
Line Pedersen
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Campus vittnar om en stor för-
ståelse för hur en modern skola 
kan fungera och en inlevelse i 
elevernas och lärarnas arbets-
situation. Skolan är rationellt 
organiserad och ger möjligheter 
till en generell användning som 

kommer att vara tillåtande för 
���������	
��������������������
också en närhet mellan skolans 
olika funktioner som kommer att 
vara ett stöd för det integrerade 
arbetssätt och den trygghet som 
skolan önskar skapa.
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i fördelningen av rummens ytor för att det ska 
fungera. Bland annat är köket alldeles för litet, 
lärarrummen generösa och det saknas toaletter på 
bottenvåningen. Det vertikala atriet med trappan 
är den gemensamma kommunikationsytan för 
hela skolan. Atriet är jämförelsevis litet och har 
inte samma generösa volym som andra förslag i 
tävlingen men bedöms fungera. Hissarna kunde 
få en annan placering med en närmare koppling 
till den stora trappan som är den huvudsakliga 

q�
�������������������������������
�������	�-
het att få en uppfattning om vilka aktiviteter som 
pågår i skolans gatuplan, och när man kommer in 
i skolan får man omedelbart en uppfattning om 
dess organisation. Detta ger en öppenhet mot 
omgivningen som är mycket positiv. Idrottspro-
���������
��������	�����������������������	��
mot det centrala rummet, eller torget, likvärdigt. 
Torget har en bra organisation och generösa ut-
rymmen även om vissa justeringar behöver göras 
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vertikala kommunikationen i byggnaden. 
Arbetslagsenheterna har den bästa utformningen 
av alla i tävlingen med studierum i olika storlekar 
längs med en ljus fönstervägg. Studierummen har 
direkt anslutning till en gemensam avdelning som 
kan användas både för studier och för andra akti-
viteter. Detta gör att arbetslagsenheterna är öpp-
na och överblickbara. Förslagsställarna har visar 
��Z������������	������������!�������������������-
heterna och dess biytor. Ytorna inom arbetslagen 

är effektivt planerade och förslagsställarna visar 
att cirka 100 elever kan undervisas samtidigt inom 
������������������]��	��������������Z��������
�����
är nödvändigt. 
Skolan ligger exponerad mot Skaraborgsgatan 
och fungerar som en målpunkt när man kommer 
från centrum.  Själva entrén till skolan ligger i sö-

�������
������������	���������������	��	��������
via den våningshöga rampen i norr. Det är möjligt 
att det blir otydligt var man ska gå in i byggnaden. 
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Personal

Idrott

Kök

Skolrestaurang

Huvudentré från Skolgatan

Skolans tre forkuspunkter Öppen planlösning med sammenhängande funktioner Visuell kontakt från det gemensamma togetAnkomst til skolan

BOTTENVÅNINGEN

Juryn bedömer att denna byggnad kan placeras 
även i en tätare stadsstruktur. 
Förslagsställarna har varit angelägna om att visa 
en effektiv skola och den är en av de minsta i 
tävlingen. Detta är positivt och visar på en rea-
listisk inställning till möjligheten att genomföra 
projektet. Juryn gör samtidigt bedömningen att 
vissa ytor behöver ökas på något för att få full 
funktion. 

Källarplan

Bottenplan
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Dans

Särskolan
Lag 1

Lag 2

NO

ERSTA VÅNNINGARNA 1:A VÅNINGEN

������	������	7	
�������	������	��� 3��������	8:�	������� &��"	��	������������ ;��������	���	������	����	��	����	���������

Andra våningen

Första våningen

Campus kvaliteter ligger i skolans utformning 
och eftersom det är projekteringen av denna som 
det följande uppdraget gäller har juryn valt att 
lägga tyngdpunkten av sin bedömning vid skolans 
egenskaper och utformning. Förslaget har inte 
den stadskaraktär som efterfrågades i program-
met och är mycket glest exploaterat. Områdets 
tydliga karaktär av campus med fristående bygg-
nader för olika verksamheter i parken har präglat 
utformningen av projektet. Det är positivt att 

Skolgatan är en gång- och cykelväg som binder 
ihop stadskärnan med idrottsområdet Vilan, men 
��������������������*��������������	����������-
mer parken att upplevas ännu större. Det nya 
området kopplas inte på ett bra sätt till den exis-
terande stadskärnan och parken upplevs närmast 
som en barriär. De stora arealerna våtmark gör 
området otillgängligt.
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Axonometri - Bottenvåningen

Flygfoto från sydöst
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Axonometri - Andra våningen

Axonometri - Första våningen
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Skala

Förslagsställare: 
HMXW Arkitekter 
Per Hederus, arkitekt SAR/MSA
Bengt Drakenmark, arkitekt SAR/MSA
Anni Björkskog
Adam Björk, arkitekt MSA
Erik Lantz, arkitekt MSA

Landskapslaget
Ingbritt Liljekvist, landskapsarkitekt LAR/MSA
Annelie Landin, landskapsarkitekt LAR/MSA, 
planeringsarkitekt FPR/MSA
Johannes Cattani, landskapsarkitekt MSA
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Skolan är en av de mindre och 
kompakta bland tävlingsförsla-
gen och har potential för att man 
ska kunna bedriva en modern 

pedagogik i den. Stadsstrukturen 
har många kvaliteter.  Förslaget 
är mycket sparsmakat presente-
rat och kräver analys. 
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Skolan är kompakt och har nätta mått, detta gör 
att skolan upplevs som intim och integrerande. 
Men i och med att skolan i vissa delar har fyra vå-
ningar och i andra bara en blir det ändå långt mel-
lan vissa funktioner. I entrén möter man ett torg 
och den stora trappan som är den huvudsakliga 
kommunikationen i huset. Idrottshallen är inte-
grerad med skolan samtidigt som den går att helt 
skilja av för externa användare. Det är positivt 
att idrottshallen är möjlig att skilja av samtidigt 

som den då inte får en tydlig närvaro i den dag-
liga verksamheten, vilket är önskvärt. Eftersom 
skolan är kompakt är den också transparent och 
överblickbar och kommer att upplevas som trygg. 
I en utvecklingsfas bedömer juryn att skolans yta 
skulle behöva ökas något, vilket kommer att på-
verka kostnaden för byggnaden.
Förslagsställarna visar upp atriet och trappan som 
en viktig kvalitet i projektet och juryn uppskattar 
dess generositet och potential att bli en naturlig 

��������
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samlingsplats och nod för skolans elever och lä-
rare. Men denna trappa har samma problem som i 
Z������
�������	�����
��
���	��������!�����	�������	��
för alla elever på ett naturligt sätt. 
Arbetslagsenheterna är rationellt utformade med 
möjlighet att skapa olika stora studierum. Rum 
för de så kallade karaktärsämnena ligger utspridda 
i byggnaden, vilket skapar en rörelse av elever i 
hela skolan. Men musik och bild ligger avskilt på 
tredje våningen vilket bedöms vara omotiverat. 

Trä- och textilslöjd kan inte heller delas upp, då 
ämnet är ett och samma.
[���	���������!������������������������!������
��
och aktivitetsparken har stor potential. Det är 
dock svårt att avskilja en skolgård för skolans 
egna behov.
I Skala har förslagsställarna ansträngt sig för att 
dra det nya området så nära Skaras stadskärna 
som möjligt genom att göra ett entrétorg till 
området av Botans södra del, Urban Botan, och 
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lägga skolan så långt västerut som möjligt. Ge-
nom området går ett bilfritt diagonalt stråk, det så 
kallade kunskapsstråket som är mycket attraktivt 
och trevligt utformat. Den övriga bebyggelsen 
ligger mot Skaraborgsgatan i väl proportionerade 
öppna kvarter i två till tre våningar. Skaraborgs-
gatan görs om till en stadsgata, eller boulevard, 
��
�Z����!���������'��������!�*���������������
i dess norra del och sänka banvallen för musei-
järnvägen ger många kvaliteter. Detta innebär att 
denna korsning inte längre blir planskild och med 

��������
����	���������������!��	��������������
bör den kvalitetsökning som lösningen innebär 
för Skaraborgsgatans utformning, Teglaområdet 
och den ökade kopplingen med Katedralskolan 
utredas.

Det är intressant att förslagsställarna öppnar upp 
ännu en tvärgående gata i norr som gör det möj-
�	�������������	������������
�����Z��������]��	�����
är stadsmässigt. 

Flygfoto från sydöst

121

Ärende 31



25

Bottenplan

Första våningen

Andra våningen Tredje våningen
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Vi skola den vägen vandra

Förslagsställare: 
Radar arkitektur & planering AB
Ansvarig - Ulrik Neuendorf, arkitekt SAR/MSA
Medverkande - Mikael Broberg, arkitekt MSA 
Joakim Forsemalm, etnolog & kulturgeograf 
Katarina Gunnarsson, landskapsarkitekt MSA
Oskar Götestam, planeringsarkitekt FPR/MSA 
Monika Levan, landskapsarkitekt LAR/MSA 
Alexandra Möllerström, planeringsarkitekt MSA

Nils Andréasson arkitektkontor AB
Medverkande: Per Eldénius
Ante Flygare, arkitekt MSA 
Ulf Svarén, arkitekt SAR/MSA

Konsulter: 
Mats Jarland, Visualiserare, made-up, 
Mats Johansson, Energirådgivare, KanEnergi 
Sweden AB
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Skolan har ett glatt och positivt ut-
tryck och den är mycket generös med 
stora ytor och många funktioner.
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Skolan bygger på de ledord som angavs i pro-
grammet och har ett lekfullt och expressivt ut-
tryck med stor variation. Juryn är i grunden 
positiv till den lekfulla utformningen men anser 
att byggnaden i realiteten skulle må bra av att 
stramas upp en aning i sitt uttryck. Entrén lig-
ger stadsmässigt och tydligt mot gatan och det är 
���������	�	�������
����������������	���	�
������
att eleverna känner sig välkomna när de kommer 
till skolan. 

Ytorna i skolan är mycket generösa vilket är 
positivt för verksamheten men orealistiskt att 
genomföra. Juryn bedömer att byggnadens form 
är anpassningsbar till verksamhetens behov och 
att det är möjligt att minska ytorna. Skolan är lätt 
����������	������������������	����	�����Z�����	��	���
funktioner är placerade. Arbetslagsenheterna är 
väl utformade och tydligt avskilda från skolans 
gemensamma delar, de kan lätt uppfattas som 
små skolor i den stora skolan. Överblickbarheten 
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är dock inte maximal och i det dagliga arbetet 
behöver personalen planera var de är i skolan för 
att inte behöva låsa undervisningsrum när det 
inte pågår lektioner i dem. Idrottshallen är separat 
placerad med en enkel inre koppling i ett övre 
plan. Även idrottshallen har generösa ytor och 
kan mycket väl användas som hall för idrottseve-
nemang och liknande i den föreslagna utform-
ningen. I och med att idrottshallen är separerad 
från skolan är det dock inte lika lätt att integrera 

idrottsundervisningen med den övriga undervis-
ningen i skolan.
För att kunna realisera denna byggnad är det nöd-
vändigt att radikalt minska ytorna, vilket i och för 
sig bedöms vara möjligt eftersom den har en ut-
formning som är en konsekvens av planlösningen 
och på det viset är anpassningsbar.
 Skolgården är genomarbetad och har tydliga 
avgränsningar med olika typer av aktiviteter före-
slagna. 

126

Ärende 31



30

Första våningen

Andra våningen
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Tredje våningen

Områdets gestaltning är väl genom-
tänkt med en blandad bebyggelse i en 
klassisk stadsstruktur och med öppna 
gårdar. Bebyggelsen är relativt hög i 
tre till fyra våningar med verksamhe-
ter i bottenvåningarna längs med ga-
torna. I och med att Skaraborgsgatan 
���������	���������
��������
�Z����
utfarter från det nya området kommer 
området att upplevas höra till stads-
kärnan. Parkområdena är stora och 
tydligt sammanhållna. Det tvärgående 
stråket används för cykel- och gång-
�����������������������
����	�	������
och bedöms bli attraktivt. Området 
är lätt att bygga i etapper. För att ta 
bort järnvägens barriäraffekt har man 
lagt den på en smäcker bro i områdets 
nordöstra hörn, det är dock tveksamt 
om denna lösning är realistisk. 

Flygfoto från sydöst
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Mitt i byn
Förslagsställare: 
AIX arkitekter
Yvan Ikhlef
Mikael Uppling, arkitekt SAR/MSA
Martin Berg, arkitekt MSA

Adept
Anders Lonka
Martin Laursen
Martin Krogh
Tatyana Eneva
Camilla Klingenberg
Mari Carmen Garcia
Solveig Lee Folling Larsen
Jamiee Williams

Kragh & Berglund
Jonas P Berglund
Hans Kragh
Karen Tovengarg

Buro Happold
Jake Williams
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I förslaget Mitt i byn signalerar 
skolan att den har en betydel-
sefull funktion i staden och den 
ligger fritt placerad precis som 
många andra offentliga byggna-

der i Skara. Förslagsställarna 
tycks ha tagit fasta på Skaras 
tradition av att vara en stad som 
sätter stort värde på utbildning.
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Skolans gestaltning har många kvaliteter och är 
elegant och har en högklassig pondus. Entréhallen 
är spännande med sina kullar och kunde användas 
som ett offentligt rum för hela staden. Skolans 
huvudsakliga undervisningslokaler av mer tradi-
tionellt snitt ligger i en box som vilar på kullarna. 
Arbetslagsenheterna är funktionella och ligger 
bra i huset. Byggnaden har en estetik som kräver 
mycket precision både under byggskedet och un-
der förvaltningen, detta kommer att fördyra både 

byggkostnader och underhåll. 
När det gäller tillgängligheten är den stora cen-
trala trappan den huvudsakliga vertikala kommu-
nikationsvägen. Hissarna ligger dolda och svårt 
åtkomliga på ett sätt som inte är acceptabelt. 
Idrottshallen ligger separat och på avstånd från 
skolan utan någon inre förbindelse. Detta innebär 
att det blir svårt att integrera idrottsundervisning-
en med den övriga undervisningen.  
Skolgården är utformad som en aktivitetspark och 
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VARUMOTTAGNING
KÄLLSTORING 

DISKRUM

FRYS

MEJERI

ATELJÉ 
TRÄ-METALLSLÖJD

ATELJÉ 
BILD-TEXTIL

MINI AULA

BIBLIOTEK

RECEPTION

BOKHYLLOR

MUSIK OCH DRAMA

GRUPPRUM

SCEN

UTOMHUSSCEN

KÖK

SERVICE, TEKNIK

SERVERING

FÖRRÅD/ FÖRVARING

SERVICE, TEKNIK

SERVICE, TEKNIK

STUDIEBÅS
STUDIEBÅS

GRUPRUM

MEDIATEK

RENSERI

TORG

LÄSTERRASS

MATSAL 

ENTRÉ

MINI ZOO

SKOLHÄLSA

KURATOR

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING

SJUKSKÖTERSKA

HISS

HISS

FÖRRÅD/ FÖRVARING

ENTRÉPLAN 1:200

SEKTION -  1:200

DANSSAL

Omklädningsrum

VINDFÅNG

Förråd

Omklädningsrum
Dusch

DuschWC

WC

WC

Första våningen

Idrottshall

är otydlig i sin avgränsning.
Mitt i byn är det förslag som har den högsta ex-
ploateringen med cirka 550 bostäder och vissa 
hus är upp till fem våningar höga. Detta innebär 
att parkområdena har krympt och att stor del av 
området är hårdgjort, även området närmast sko-
lan. Det kommer att ta mycket lång tid innan hela 
området är utbyggt som i förslaget. Skolan ligger 
fristående och vridet på ett torg på liknande  sätt 
����Z�����������	���������
�������	�*������[�-

gångspunkten är intressant men får konsekvensen 
att anläggningen mer liknar en högskola än en  
grundskola. 
*��������������!���������������������
���
och Skaraborgsgatan får en ny utformning som 
�����	�����������
��������
�Z����!����������������
få ned hastigheterna och bullret. 
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kapprum
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kapprum
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STORGRUPPSRUM 

GRUPPRUM
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GRUPPRUMGRUPPRUM
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NO-LAB

PROJEKTRUM

PROJEKTRUM

förråd
städ

förråd
städ

HEM- OCH 
KONSUMENTKUNSKAP

LÄRARARBETSPLATSER

KANSLI

ARBETSRUM

REKTOR

PERSONAL-
PAUSRUM

SAMTALSRUM

SAMTALS-
   RUM

SAMTAL

SAMTALS-
   RUM

förråd
arkiv

MINI AULA

KLASSRUM

KLASSRUM
STUDIEBÅS

forråd städ

kopiering

HISS
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PERSONALSÄRSKOLAN

ALE 2

ALE 1

prep-rum

forråd

kapprum

kapprum
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förråd
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SAMTAL

ARBETSRUM

ARBETSRUM

SAMTAL

SAMTAL

SAMTAL

förråd
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HEMVIST

HEMVIST

HEMVIST

HEMVIST

STORGRUPPSRUM 

ALE 6

ALE 3 ALE 4

ALE 5

STORGRUPPSRUM 
STORGRUPPSRUM 

STORGRUPPSRUM 

GRUPPRUM

GRUPPRUM

GRUPPRUM

GRUPPRUM

GRUPPRUM

GRUPPRUM

GRUPPRUM

GRUPPRUM

ARBETSRUM

ARBETSRUM

NO-LAB

NO-LAB

PROJEKTRUM

PROJEKTRUM

PROJEKTRUMPROJEKTRUM MINI AULA

MINI AULA

Andra våningen

Tredje våningen

Flygfoto från sydöst
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Viktoria

Förslagsställare: 
Wingårdh arkitektkontor AB
Gert Wingårdh, arkitekt SAR/MSA
Jonas Edblad, arkitekt SAR/MSA
Sanna Bergman Svärd, arkitekt MSA
Ingrid Gunnarsson, arkitekt MSA
Medverkande - Oskar Strand
Traian Cimpeanu arkitekt MSA/3d grafik
Mikael Rücker, arkitekt MSA
Ola Frödell, 3d grafik
Leon de Sousa E Brito, 3d grafik

Ramböll Sverige AB
Landskap - Stephan Schumpp, arkitekt MSA 
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Viktoria har en skola som inte 
ligger långt ifrån dagens Tegla-
skola i sin utformning och orga-

nisation även om dess utformning 
är mer robust och elegant i sin 
gestaltning.
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40P
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11P
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RESECENTRUM

12P

PARK/LEK

5P

29 P

BOSTÄDER

SPONTANIDROTT

FOTBOLLSPLAN

TENNISPLANER

+115.4

Skolan har en traditionell utformning med arbets-
lagen utmed långa trånga korridorer. Detta göra 
att skolan inte är överblickbar, trygg eller lätt att 
orientera sig i. Skolan gestaltning och organisation 
uppmuntrar inte till att utveckla en ny pedagogik 
som är integrerande och kreativ. Detta tyder på li-
ten inlevelse i elevernas och personalens vardags-
miljö. Man möter idrottshallen när man kommer 
in och dess verksamhet är mer synlig en de lika 
�	��	��������	���������������������������Z���-

halsar i byggnaden där det blir trångt vissa tider 
och andra gemensamma utrymmen som kommer 
att vara mer eller mindre övergivna under stora 
delar av dagen. 
Trots de smala byggnadskropparna är skolan re-
lativt stor och de smala långa byggnadskropparna 
är inte ideala för att åstadkomma en energieffektiv 
byggnad. 
Skolgården är oattraktiv och schablonmässigt ut-
formad. 

GRUPP-
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STUDIE-
LANDSKAP

STUDIE-
PLATSER

FRD
TEXTIL-
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VIRKESFRD
MOTTAG

GEMENSAMT
STUDIELANDSKAP
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STUDIELANDSKAP

TEKNIK
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+118,9

115

BIBLIOTEK/MEDIATEK

ELEVVÅRD TILLFÄLLIGA
LÄRARPLATSER

STUDIEPLATSER

GEMENSAMT
STUDIELANDSKAP
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+110,8
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+110,8
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+123,9+124,0

IDROTT

CAFÉ/UTSTÄLLNINGSTORG

GYM

SCEN/MINIAULA

STUDIEENHET 1

STUDIEENHET 4

STUDIEENHET 2

STUDIEENHET 5

STUDIEENHET 3

STUDIEENHET 6

TEKNIK TEKNIK
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BIBLIOTEK/ MEDIATEK
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Första våningen

Flygfoto från sydöst
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Andra våningen

Källarplan

I detta förslag ligger bebyggelsen mitt i tävlings-
området med buffertzoner mot Skaraborgsgatan 
i form av idrottsplaner, resecentrum och parke-
ringsplatser. Detta innebär att Skaraborgsgatan 
även fortsättningsvis kommer att uppfattas som 
en genomfartsgata snarare än en stadsgata. Det 
går ett diagonalt stråk genom området som lite 
abrupt slutar med skolan som en barriär mot Vik-
toriasjöarna i fonden. Vid närmare analys visar 
det sig att det diagonala stråket inte är en miljö 
för gående och cyklister utan snarade är en parke-
ringsgata. Bebyggelsen är dåligt kopplad till stads-
kärnan och ligger närmast som en avskild enklav. 

140

Ärende 31



44

 

KOMMUN

141

Ärende 31



 

TEGLAGÄRDET

 

KVALITÉER  ARKITEKTTÄVLING  ETALJPLAN  HISTORIA  STADSUTVECKLING  TEGLAGÄRDET  BJÖRKBACKEN
TEGLAGÄRDET  HÅLLBARHET TEGLASKOLAN IDROTTSHALL SKOLA SKARA ARKITEKTTÄVLING HÖGSTADIE
FRAMTIDEN TRYGGHET TEGLAGÄRDET SKARA GRÖNYTOR ARKITEKTTÄVLING VICTORIASJÖN ÄLDREBOENDE
BOTANISKA MILJÖN  HÄLSA FLEXIBELT  SKOLZOO TEGLAGÄRDET ELEVHÄLSA BIBLIOTEK TRÄDGÅRDSSTAD

TÄVLINGSPROGRAM
för inbjuden Arkitekttävling
REVIDERAT 2011-09-14

142

Ärende 31



143

Ärende 31



   1 

 
   

INNEHÅLL        
 
1.1 INBJUDEN PROJEKTTÄVLING    2 
 
2.1 INLEDNING      2 
 
3.1 TÄVLINGEN I KORTHET     3 
 
4.1 BAKGRUND OCH SYFTE     3 
 
5.1 FÖRUTSÄTTNINGAR     5 
5.2 Tomt/markområde      6 
5.3 Trafik och parkering      6 
5.4 Skola/gestaltning     7 
5.5 Skola/innehåll     7 
5.6 Bostäder      8 
5.7 Hållbarhet och miljöprofil     8 
5.8 Buller och risker      8 
5.9 Omgivning och anslutningar     9 
 
6.1 TÄVLINGSTEKNISKA BESTÄMMELSER 
6.2 Tävlingsområdet      10 
6.3 Tävlingsarrangör      10 
6.4 Tävlingens form      10 
6.5 Tävlingens språk      10 
6.6 Deltagarrätt      10 
6.7 Tävlingsjury      10 
6.8 Tävlingsfunktionär      11 
6.9 Tävlingsuppgiften      11 
6.10 Programhandlingar      11 
6.11 Startmöte      11 
6.12 Tävlingsfrågor      11 
6.13 Tävlingsförslaget      12 
6.14 Inlämning      12 
6.15 Tävlingsarvode      12 
6.16 Bedömning      13 
6.17 Utställning/publicering     13 
6.18 Äganderätt, upphovsrätt och utnyttjanderätt    13 
6.19 Uppdrag efter tävlingen     13 
6.20 Tävlingsprogrammets godkännande    14 
 
 
 
 
 
 

Postadress   Besöksadress    Telefon      E-post      Org nr      Bankgiro    PlusGiro 
Skara kommun   Trädgårdsgatan 2    0511-320 00      sbk@skara.se      212000-1702       269-9239    21012-0 
532 88  Skara     0511-325 62 fax 144

Ärende 31



2 
 

 

1.1 
Skara Kommun inbjuder till en projekttävling om utformning av Teglagärdet och Teglaskolan. 
Tävlingen administreras av Samhällsbyggnadsförvaltningen i Skara. Tävlingen är endast öppen för 
de inbjudna arkitektföretagen/team som genom ett öppet prekvalificeringsförfarande blivit 
utvalda. 

INBJUDEN PROJEKTTÄVLING 

 
 
2.1 

 
INLEDNING 

För Skaras del är Teglagärdet ett mycket viktigt område! 
- Här vill vi bygga en skolenhet som skapar trivsel, gemenskap och trygghet.  
- Här vill vi förvalta en lång utbildningstradition genom att utveckla modern pedagogik.  
- Här vill vi väcka kommande generationers nyfikenhet och lust att lära. 

 
           Charlotte Nordström – Kommunstyrelsens ordförande 

 
 
Teglagärdet är ett stadsutvecklingsprojekt som berör utmanande frågor om 
utbildningsmöjligheter, hållbar utveckling och stadsliv. Området Teglagärdet ligger precis i kanten 
av Skaras medeltida stadskärna, i nära anslutning till idrotts/fritidsområdet Vilan och gymnasiet 
Katedralskolan. Här sker ett möte mellan historia och framtid. Just här ska den nya 
högstadieskolan med idrottshall placeras, likaså ska området innehålla plats för nya bostäder och 
verksamheter. Den nya bebyggelsen gestaltas integrerat för att nå en stadsbyggnadsmässig helhet, 
samtidigt som de gröna ytorna lyfts fram. 
Läget vid Viktoriasjöarna tillför stora kvalitéer och parkfrågan är synnerligen viktig – gröna ytor 
för såväl rekreation som spontanidrott – dessa värden kan utvecklas ytterligare. Området ska få en 
sammanlänkande utformning där kopplingar till stadskärnan och kringliggande områden 
tydliggörs. Förslagen kommer att utgöra grunden till det fortsatta planarbetet. 
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3.1 
Med anledning av att en ny högstadieskola ska byggas och betydelsen av områdets utveckling för 
övriga Skara beslöt staden att arrangera en inbjuden tävling. Syftet med tävlingen är att lämna 
förslag på en ny skola och i ett tidigt planeringsskede få Teglagärdets möjliga utvecklingsvägar 
belysta; ett underlag i form av idéer och visioner till det fortsatta utrednings- och 
planeringsarbetet. 

TÄVLINGEN I KORTHET 

I tävlingsuppgiften ingår att ge förslag till en långsiktigt hållbar, levande stadsdel med tydliga 
kopplingar till omkringliggande bostads och verksamhetsområden. De tävlandes utmaning är att 
skapa en helt ny spännande stadsdel där man kombinerar blandad bebyggelse – bostäder, 
arbetsplatser och skola– med gröna parker i sjönära läge. En stadsdel där man tar avstamp i 
historien för att möta framtidens behov och där människor, miljö och arkitektur sammanflätas på 
ett kreativt, fantasifullt och utmanande sätt. Tävlingens resultat kommer att användas som 
underlag för fortsatt utrednings- och planarbete. 

4.1 
 

BAKGRUND OCH SYFTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teglaskolan - Foto Stig Rehn  1976 
 
Skara är en av Sveriges äldsta städer och idag finns här ett unikt medeltida gatunät och en 
imponerande Domkyrka. Kyrkan, katedralen, ligger mitt i staden och utgör till stora delar ”navet” 
för orienteringen av gatunätet. Domkyrkan har på många olika sätt präglat Skara och har även 
idag en högst framträdande betydelse som samlingspunkt. Skaras bebyggelse har till stor del 
präglats av sin historia kyrko-, skol- och trädgårdsstad. I modern tid har staden även utmärkt sig 
som musikstad.  
 
Skara har en tydligt avgränsad inre stadskärna, som tydligt skiljer sig från villabebyggelsen runtom. 
Då staden historiskt sett haft en mycket god tillväxt, finns här många, för sin tid representativa 
byggnader. Samtidigt har stadskärnan undgått den stadsomvandling som skedde under 1960-talet, 
då man i många städer runt om i Sverige rev stora delar av stadskärnorna för att ersätta med nya 
byggnader. Skara har varsamt genomgått en modernisering, vilket gör att man i dag kan se många 
äldre bevarade byggnader. 
Men Skara är inte bara historia; vi bygger vidare på traditioner och fortsätter utveckla för 
framtiden.  
 
Tävlingsområdet Teglagärdet omfattar ca 20 ha. Namnet ”tegla” kommer från ett f d tegelbruk 
som låg söder om Skolgatan. Området ligger strax utanför Skara medeltida stadskärna och har 
historiskt sett varit jordbruksmark under mycket lång tid. Bland annat hölls lantbruksutställningar 
under senare delen av 1800-talet och under tidiga 1900-talet just här på Teglagärdet. Under en tid 
fanns odlingslotter, och i början av 1900-talet fanns planen på att anlägga stadens nya 
idrottsområde här. Gestaltningen av Teglagärdet har sedan dess förblivit ofärdig ur ett 
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stadsbyggnadeperspektiv  - nu är tanken att  utveckla en stadsbyggnadsmässig helhet i 
småskalighetens tecken. 
 
Botaniska trädgården, som ligger i områdets västra del, började anläggas 1775. Syftet var att Botan 
skulle användas för ungdomens rekreation och undervisning, men också för odling av 
medicinalväxter.  
  
I slutet av 1800-talet anlades Viktoriasjön, den större av de två parksjöarna i områdets norra del. 
Sjön blev populär bland annat för skridskoåkning och båtturer, och användes även för tvätt. Här 
fanns också ett kallbadhus. Senare grävdes ytterligare en sjö öster om Viktoriasjön, vars funktion 
delvis är att sedimentera det lerhaltiga slammet innan det når den större sjön.  
 
På 1960-talet byggdes flera nya skolor i Skara, bl a högstadieskolan Teglaskolan, ritad av 
arkitekten Jarle Osnes, och yrkesskolan Viktoriaskolan som stod färdiga på Teglagärdet 1964 Nu 
bedöms tiden vara mogen för en helt ny skola och den relativt enkelt byggda Teglaskolan kommer 
att rivas. 
Dagens Teglaskola har uttalad idrotts- och hälsoprofil. Även miljöfrågor har under många år 
prioriterats högt i undervisningen. Detta är önskvärt att vidareutveckla. Med sin placering vid 
Viktoria sjöarna och parkerna skapas ypperliga möjligheter till spontanidrott och miljöanknuten 
undervisning. 
 
Viktoriagården byggdes som servicehus för äldre för cirka femtio år sedan. På senare år har den 
nordvästra byggnaden byggts om till kontorslokaler för omsorgsförvaltningen och barn- och 
utbildningsförvaltningen. I slutet av 1990-talet ersattes två tidigare paviljongbyggnader med tre 
relativt låga punkthus som inrymmer lägenheter för äldreboende. Omsorgsförvaltningen har i 
uppdrag att projektera ett nytt särskilt boende som främst kommer att vara inriktat på 
demensvård. I dagsläget finns planer på att i närhet till Viktoriagården uppföra en byggnad på 
cirka 3700 kvm bostadsyta. Den planerade byggnaden kommer att rymma 48 boenden fördelat på 
tre plan. Förslag till placering och enkel volymstudie av det särskilda boendet ingår i 
tävlingsuppgiften. 

 

                             Ortofoto: Skara Kommun 
 

 
  

147

Ärende 31



   5 

 
   

Syfte med projekttävlingen  
 

• Att få fram förslag till utformning av Teglagärdet, den nya blandstadsdelen med en ny och 
modern högstadieskola och idrottshall, kopplingar till intilliggande områden, bostäder och 
verksamheter mm.  

• Att upphandla arkitekttjänster för det fortsatta uppdraget.  
 

 
5.1 

Tävlingen innehåller två delar. Huvuduppgiften är att utforma en högstadieskola.  
FÖRUTSÄTTNINGAR 

Den andra delen innebär underlag för detaljplan för området Teglagärdet.  
Detta innebär en hållbar utveckling av Skara tätort och en expandering av stadskärnan ut över 
Teglagärdet. Kopplingarna till området ska göras tydliga och utformas så att framför allt 
fotgängare och cyklisters rörelser underlättas. Stadsdelen skall göras fullt tillänglig och utgöra en 
länk mellan kringliggande områden. Teglaområdet, som gärna får ha en stadskaraktär, ska 
innehålla en högstadieskola för 600 elever inkluderat sär- och träningsskola. En kostnadsram för 
högstadieskolan har uppskattats till 200 milj. kronor.   
 
Teglagärdet ska, förutom skola och idrottshall, inrymma ett särskilt boende för 
omsorgsförvaltningens behov på 3700 kvm bostadsyta i tre plan. Detta boende kan placeras i nära 
anslutning till nuvarande Viktoriagården , det scenariot står det arkitekterna fritt tolka. Likaså att 
föreslå andra former av boende, viss handel och kontor inom området med syftet är att 
levandegöra stadsdelen. Genom att förbättra tillgängligheten till och inom Teglagärdet kan man 
bidra till att stärka tryggheten och den sociala sammanhållningen i stadsmiljön. Gångstråk och 
markanvändning bör anpassas så att det hänger samman med övriga området. 
Parkeringssituationen är redan idag ett problem och frågan om fler parkeringsplatser för alla 
verksamheter och boenden är viktig. Det handlar mycket om att Teglagärdet ska bidra till att 
omgivande områden kopplas samman. Målet är en integrerad stadsdel där det är lätt att röra sig 
mellan olika områden. 
  
Frågan om ett nytt resecentrum för Skara kan komma att bli aktuell i samband med planer för ny 
stäckning för E 20. Dessa planer är för närvarande under utredning och en idéstudie kommer att 
vara klar i december 2011. Likaså finns planer på att väg 49/Brogårdsleden genom de norra 
delarna av tätorten, kan komma att påverka den framtida infrastrukturen för Skara. I 
tävlingsuppgiften är det önskvärt att de tävlande tar hänsyn ovanstående aspekter, även om det 
inte är ett krav att ta ställning till placering av nytt resecentrum. I det fall ett nytt resecentrum 
lokaliseras till Teglagärdet är en alternativ plats på nuvarande bensinstationstomten.  
 
I tävlingsområdet finns två grönområden, Botaniska trädgården och Viktoriaparken. Båda dessa 
parker är av stort värde för skaraborna. Parkerna ingår i tävlingen då de ligger i anslutning till 
Teglagärdet. I en framtid är förhoppningen att Viktoriasjöarnas vatten ska uppnå badstandard och 
det innebär självklart en stor möjlighet och ökad kvalitet för området. 
 
Förskolan Björkbacken har i dagsläget inga planer på att förändra sin verksamhet på området. Här 
lämnas det upp till arkitekterna att avgöra om de kan finna en lösning på hur denna byggnad skall 
integreras i övriga bebyggelsen, eller om det är mer gynnsamt att flytta förskolans verksamhet 
inom området. 
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5.2 
Geotekniska undersökningar visar att ett tegelbruk legat på en del av området. Inget tyder på 
negativ miljöpåverkan. Ytan söder om Skolgatan är idag bebyggd med en bensinstation, en 
korvkiosk och en färghandel. Fastigheten med färghandeln är privat, däremot äger Skara kommun 
marken där bensinstationen och korvkiosken är lokaliserad. De senare utgörs av byggnader på 
arrenderad mark. Näringsidkarna är vidtalade och har kännedom om att om att området ingår i 
tävlingsområdet. I det fall arkitekterna väljer detta område för alternativt användande, kommer 
näringsidkarna att erbjudas andra platser med liknande attraktivitet. 

Tomt markområdet 

Markområdet som idag rymmer av en bensinstation kan i ett sådant scenario komma att behöva 
miljösaneras, då det kan föreligga risk för negativ miljöpåverkan.  

 
5.3 

Skolgatan är idag enkelriktad i ostlig riktning, men i praktiken finns inget behov av en 
genomfartsled på gatan. Bilar kan istället hänvisas till Skaraborgsgatan för att på så sätt lättare 
kunna knyta ihop Teglagärdet med Tullportsgärdet. Viss trafik kan behövas för att kunna angöra 
kyrkogården och eventuell parkering för personal på skolan och Viktoriagården. 

Trafik och parkering 

Däremot är viktigt att känna till Skolgatans historia som en av flera infartsleder till Skara. Då 
staden har en tusenårig historia var just vallfartsvägen österifrån en tydlig infart mot Domkyrkan. 
Därför bör dess sträckning finnas kvar i all sin tydlighet. 
 
Parkeringsfrågorna är viktiga att lösa –  p-platser behövs för personal och besökande, både för 
skolan, framtida boenden och nuvarande Viktoriagården. Ytterligare 50 nya platser behövs. 
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5.4 
 

Skola/gestaltning 

Vision:   
En skola med eleverna i fokus där kunskap, modern teknik, kreativitet och hälsa är viktiga 
byggstenar. 
 
Skara som historisk skolstad önskar att den nya skolan utformas till en tydlig symbol för 
framtidens lärande. Likaså önskas en skola med hållbar utveckling som ledstjärna – en skola som 
tar tillvara krav och önskemål på en god miljö och en effektiv energianvändning. Skolan ska med 
sin arkitektur förmedla dess verksamhet och sin miljömässiga inriktning. Färgsättningen ska vara 
”glad” och tilltalande. Det är viktigt att eleverna känner att detta är en plats för dem – utformad 
och gestaltad för att inbjuda till kunskapsinhämtning och en plats för lärarna att möta eleverna 
utifrån deras förutsättningar. 
 
Skaras nya 7-9 skola ska vara en skola för alla där goda kunskaper står i fokus. Skolan ska 
profileras mot estetisk verksamhet samt idrott och hälsa. Det ska vara en skola i och för framtiden 
med fullt utbyggd mediateknik och det ska vara en självklarhet att varje elev har en egen dator. 
Inkludering ska vara ett genomgripande tema för skolans utformning. Lärandet ska ses som en 
helhet och olika ämnen ska kunna integreras med varandra i enlighet med rådande styrdokument, 
d v s Lgr 11 och nya skollagen. 
 
Skolan ska organiseras i arbetslag om ca 100 elever där elever och lärare tillsammans utformar 
undervisningen.  
 
 

Ledord från Teglaskolans framtidsgrupp 
• Ljus och luftig och öppen skola 
• Välkomnande tydlig entré 
• Trygghet 
• Flexibilitet 
• Inkluderande miljö 
• En skola för modern pedagogik 
• En stimulerande utemiljö för lek- och idrottsaktiviteter 

 
 

5.5 
Den nya skolan är en skola för åk 7-9 med 600 elever, 65 pedagoger, elevhälsa samt övrig 
personal. Särskolan (grundsärskola och träningsskola) åk 7-9 ska vara en del av den nya skolan. 

Skola/innehåll 

Grundskolan ska organiseras i sex arbetslag och särskolan utgör ett eget, mindre arbetslag. 
Vi tänker oss en skola med en ljus, öppen huvudentré där centrum utgörs av ett gemensamt torg 
med bland annat cafeteria och bibliotek/mediatek. Där bör även finnas personalrum. 
 
I anslutning till skolans centrum ska det finnas expeditioner för rektorer och skolassistenter samt 
rum för elevhälsa och studie- och yrkesvägledare, tillsammans ca 10 kontorsrum. Där bör även 
finnas kopieringsmöjligheter, förråd och arkiv. Skolan ska utformas så att expeditioner och 
elevhälsoavdelning är tillgängliga för elever och besökare på ett naturligt och välkomnande sätt. 
Även skolrestaurangen, som också kan användas som samlingssal, bör ha en central placering i 
skolan. Den ska rymma minst 150 elever. 
Det ska finnas en NO-avdelning med fyra salar utrustade enligt gällande säkerhetskrav. Det bör 
finnas ytterligare rum med tillgång till vatten och arbetsytor. Ett gemensamt preparandrum och 
förråd ska finna i direkt anslutning till NO- avdelningen. Det bör även finnas plats för det 
minizoo som nu finns på Teglaskolan.  
 
Salar för estetisk verksamhet är gemensamma för hela skolan.  
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Det behövs en musikavdelning med enklare inspelningsmöjligheter. Man måste kunna undervisa 
två parallella grupper på 15 – 20 elever samtidigt i ämnena musik, bild, hem- och 
konsumentkunskap samt trä - och metallslöjd respektive textilslöjd. För slöjd, hemkunskap och 
musik bör salarna anpassas till grupper om 15 elever. Önskvärt är att salarna kan användas 
flexibelt, d v s vara någon form av ”kombi-salar”. 
En annan gemensam del av skolan utgörs av en idrottshall av fullstorlek med tillhörande danssal 
vilken även används som motorikrum för träningsskolans elever. Idrottshallen ska även utgöra en 
samlingssal för alla elever vid enstaka speciella tillfällen. Idrottshallen ska vara tillgänglig för 
allmänheten under kvällstid och helger och ligga nära skolan. Idrottshallen kan med fördel även 
innefatta en scen.  
  
En stimulerande utemiljö med möjligheter för lek och idrott, platser för samvaro samt en 
skolträdgård för pedagogisk verksamhet är viktig för helheten.  
 
Varje arbetslag om ca 100 elever med personal ska ha tillgång till undervisningsrum av varierad 
storlek och utformning. Elevskåp ska finnas till varje arbetslag. Där ska även finnas arbetsrum för 
berörda pedagoger. Kopieringsmöjligheter och mindre förråd krävs. 
 
Särskolan med plats för ca 15-20 elever utgör ett sjunde arbetslag och behöver lokaler anpassade 
för den verksamheten, även med tanke på fysiska funktionshinder. 
 
Dessutom måste följande beaktas: Arbetsrum och förråd för vaktmästare, materiel-förråd och 
övriga förvaringsutrymmen för t.ex. möbler. 
 

 
5.6 

Det finns i detta tävlingsprogram inget precist krav på antalet bostäder. Inte heller vilken typ av 
bostäder som kan anses lämplig. Det ingår i tävlingsuppgiften att göra en bedömning av vad som 
är möjligt på denna plats. 

Bostäder 

  
Inom området ska finnas plats för omsorgens särskilda boende, 48 bostäder på 3700 kvm 
bostadsyta fördelat på tre plan Det är önskvärt kunna göra samordningsvinster med personal i 
befintliga byggnader på Viktoriagården. Den föreslagna placeringen ska göras med hänsyn till 
detta, samtidigt ska enskilda kvaliteter, såsom entré, uteplatser, utblickar etc för det särskilda 
boendet beaktas. 

 
5.7 

Skara har ambitionen att skapa en stadsdel med hållbar utveckling som tydlig förutsättning – 
långsiktigt hållbart med god och självklar kontakt med stadsdelarna intill. Byggnader ska utformas 
så att BBR´s kommande krav på energianvändning ska kunna uppfyllas. 

Hållbarhet och miljöprofil 

Grönområdenas plats ska säkerställas och gärna förstärkas. Skara har en historia som 
trädgårdsstad – en attraktiv ansats! 
I tävlingsuppgiften ingår att främja Skaras småskalighet med ypperliga möjligheter att per fot och 
cykel och snabbt transportera sig genom staden. Samtidigt som möjligheten måste finnas att både 
med hjälp av kollektivtrafik och individuella motorfordon smidigt kunna förflytta sig. En stad 
öppen för alla typer av kommunikation – på fotgängares och cyklisters villkor! 
 

  
5.8 

Skaraborgsgatans nuvarande utformning som genomfartsgata mellan Teglagärdet och 
Vilanområdet kan ifrågasättas. Gatan är, och kommer att vara, en tydlig infart till Skara 
stadskärna, men kan ha annan utformning. Särskilt med tanke på att många barn och ungdomar 
ska passera för att nå Vilaområdet.  

Buller och risker 
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5.9 
I uppgiften ingår att ge förslag på sätt att överbrygga barriärer i form av trafikleder och  
omgivande gator. Likaså finns här en barriär i form en museijärnväg som går från stationen i 
Skara centrum vidare till Lundsbrunn – en ort några mil norr om Skara. Järnvägen passerar på en 
bro alldeles intill Teglagärdet. Denna järnväg trafikeras några dagar i veckan under sommartid och 
utgör med sin ringa trafik inget hinder för området. Däremot är banvallen och bron en barriär att 
ta hänsyn till i tävlingsuppgiften. Museijärnvägen har en plats som turistattraktion för Skara, och 
drivs av en ideell förening. Det står arkitekterna fritt att finna alternativa lösningar till den barriär 
som järnvägen utgör.  

Omgivning och anslutningar 
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6.1 
 

TÄVLINGSTEKNISKA BESTÄMMELSER 

 
6.2 
 Tävlingsområdet är den inritade markeringen som framgår av kartan under punkten ”6.9 

Tävlingsuppgiften”. Tävlingsområdet har ingen exakt avgränsning, eftersom tävlingen också syftar 
till att koppla samman området med omkringliggande områden. De tävlande ges således 
möjligheten att gå över gränserna för Teglagärdet, för att så optimalt som möjligt kunna lösa 
frågor som rör områdets koppling till intilliggande områden och staden   

Tävlingsområdet 

 
6.3 

Skara Kommun 
Tävlingsarrangör 

Samhällsbyggnadskontoret 
Trädgårdsgatan 2 
532 88 SKARA 

          
6.4 
 Tävlingen är en inbjuden projekttävling i ett steg och genomförs i enlighet med lagen om offentlig 

upphandling. 

Tävlingens form 

 
6.5 

Tävlingsspråk och projektspråk är svenska 
Tävlingsspråk 

 
6.6 

Tävlingen är öppen endast för följande inbjudna arkitektföretag/team, utvalda genom ett öppet 
prekvalificeringsförfarande: 

Deltagarrätt 

• AIX Arkitekter, ADEPT ApS, Kragh & Berglund AS, Tyréns AB 
• HMXW arkitekter AB, Landskapslaget AB 
• RADAR Arkitektur & Planering AB, Nils Andréassons Arkitektkontor AB 
• Schønherr A/S, Aart A/S 
• Wingårdhs Arkitektkontor AB, Ramböll Sverige AB 

 
 
 

Juryn består av 6 personer från Skara Kommun och 2 personer utsedda av Sveriges Arkitekter. 
6.7 Tävlingsjury  

 
Tävlingsjuryn: 
Charlotte Nordström  Kommunstyrelsens ordförande 
Barbro Hassel  Oppositionsråd 
Ulf Andersson  Kommundirektör 
Ulla-Stina Millton   Förvaltningschef Barn- och utbildning 
Ulrika Strandroth Frid  Förvaltningschef Kultur- och samhällsbyggnad 
Tina Karling Hellsvik  Stadsarkitekt Skara 
Anders Jönsson  Landskapsarkitekt LAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter 
Kenneth Gärdestad  Arkitekt SAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter 
    
Ordförande för juryn är Charlotte Nordström 
Tävlingssekreterare är Katarina Nilsson från Sveriges Arkitekter 
 
Juryn kan komma att tillkalla ytterligare sakkunniga som rådgivare. 
 
Om någon deltagare av giltiga skäl inte kan fortsätta delta i juryn, kommer dennes plats ställas till 
förfogande för och ersättas med lämpligaste deltagare.  
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6.8 
 

Tävlingsfunktionär 

 Tobias Gunnarsson, Planarkitekt Skara kommun 
 tel:0511-325 74 
 fax:0511-325 62 

 
Samhällsbyggnadskontoret 
Trädgårdsgatan 2 
532 88 SKARA 

 tobias.gunnarsson@skara.se 
 
6.9 

Uppgiften är dels att ge förslag och underlag för en detaljplan och områdets gestaltning. 
Tävlingsuppgiften  

Inom området ska finnas: 
• En ny högstadieskola för 600 elever. De tävlande ska ge förslag till utformningen av 

högstadieskolan där stort fokus kommer att läggas på hållbarhet i såväl den arkitektoniska 
utformningen som i materialvalen. Även kreativa och nytänkande lösningar för skolans 
studiemiljö kommer att värdesättas högt. Till skolan ska bland annat också höra en fullstor 
idrottshall och ytor för utomhusidrott. 

• Inom området finns möjligheten att förtäta med bostäder, grönytor och verksamheter med en 
karaktär av blandstad. Området kring Viktoriagården kommer att byggas ut med särskilt boende 
på 3700 kvm bostadsyta i tre plan, detta ska beaktas i detaljplaneunderlaget. 

• Parker. Med Botaniska trädgården i väster och Viktoriaparken i norr finns det stora parkytor i 
området. Möjligheten att förnya och göra parkerna mera attraktiva för Skaraborna är också en del 
av uppgiften. 
Förbättra kopplingarna till och från området. Närheten till Djäkneskolan (stadens andra 
högstadieskola), gymnasiet Katedralskolan och fritidsområdet Vilan är något som kan förbättras 
med omstrukturering av gång och cykelstråken. Inom området ska eventuella förutsättningar för 
ett nytt resecentrum visas/utredas.  

 
6.10 

Programhandlingarna utgörs av detta program samt följande bilagor: 
Programhandlingar 

 
1. Stadskarta (utdelas vid startmötet) 
2. Höjddata från platsen 
3. Flygfoton (skickas snarast efter fotograferingen som kommer ske under v.18-20) 
4. Grundkarta i dwg-format 
5. Fasader från befintliga byggnader 

 
Om inget annat angivits, så skickas bilagorna digitalt till de tävlande i samband med startmötet. 
 

6.11 
Samtliga tävlande inbjuds till ett gemensamt startmöte för visning av tävlingsområdet den 12 maj 
2011, kl 10:00. Startmötet hålls på plats i Teglaskolans matsal. Program för startmötet kommer att 
skickas ut till de tävlande arkitektkontoren. 

Startmöte 

 
 

6.12 
Begäran om klarlägganden eller kompletterande uppgifter om programhandlingarna ska göras 
skriftligen, genom brev eller e-post till tävlingsfunktionären. Tävlingsfrågor ska vara 
tävlingsfunktionären tillhanda senast 2011-09-28. Tävlingsfrågor och juryns svar kommer snarast 
därefter att skickas till samtliga tävlande. 

Tävlingsfrågor 
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6.13 
Tävlingsförslaget ska vara anonymt. Samtliga inlämnade ritningar och övriga handlingar ska i 
nedre högra hörnet vara försedda med ett motto. 

Tävlingsförslaget 

 
Tävlingsförslaget ska vara monterat på styvt i liggande A1- format, och får omfatta högst 4 
planscher. Därutöver ska en omgång av dessa planscher, förminskade till A3-format, lämnas. 
 
Tävlingsmaterialet ska också lämnas in i digitalt pdf-format på CD. Alla planscher ska finnas i en 
fil på högst 20MB. Det är av stor betydelse att de tävlandes anonymitet bibehålls, därför bör 
särskild uppmärksamhet ägnas åt att information i filer och liknande inte avslöjar de tävlandes 
bakgrund. 
 
Ev. handlingar utöver dessa kommer att tas undan från bedömning och utställning.  
Tävlingsförslag ska redovisa följande: 
 

• Översiktskarta i lämplig skala som visar övergripande strukturer och kopplingar till omgivningen 
• Situationsplan 1:2000 för hela tävlingsområdet som visar förslagets huvudstruktur med 

markanvändning, byggnader, offentliga rum, trafik, mm. 
• Planer, representativa fasader och sektioner i skala 1:200 (endast för skolan) 
• Minst ett exteriörperspektiv 
• Förslaget redovisat på det två flygbilder som tilldelats (Teglagärdet kommer flygfotograferas 

mellan v.18-20 och bilderna distribueras snarast där efter) 
• Kortfattad skriftlig beskrivning av förslaget och dess bärande idéer. Beskrivningen ska redovisa 

för förslagets utgångspunkter och på vilket sätt de angivna målsättningarna uppfylls. 
Beskrivningen ska även redovisa antal lägenheter, ev. verksamhets-, kontors-, och/eller handelsyta 
i kvm BTA, antal p-platser, total grönyta i hektar och lämplig etappindelning av projektet.  
I förslaget bör även möjliga framtidsscenarion framgå, hur området kan utvecklas om ca 20 år.  
 

6.14 
Tävlingsförslaget ska vara lämnat till post- eller budbefordran senast 2011-11-02 adresserat till 
tävlingsfunktionären. Tävlande ska på begäran kunna styrka inlämningsdag. 

Inlämning 

 
Förslaget ska åtföljas av ett förseglat ogenomskinligt kuvert, märkt med "Namnsedel" och 
förslagets motto. Detta kuvert ska innehålla uppgifter om namn på förslagsställaren och ev. 
medarbetare. 
 

6.15 
Varje tävlande som inom utsatt tid inlämnat förslag i enlighet med detta program erhåller ett 
arvode om 325 000 kr exkl. moms. Arvodet utbetalas mot faktura sedan juryn godkänt inkomna 
förslag. 

Tävlingsarvode 
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6.16 
Följande kriterier kommer att ligga till grund för bedömningen (Utan inbördes ordning eller 
viktning): 

Bedömning  

• Övergripande idé, hur väl den svarar mot målsättningarna i programmet 
• Arkitektonisk/stadsbyggnadsmässiga, miljömässiga och gestaltningsmässiga kvalitéer 
• Genomförbarhet/ekonomisk realism  
• Utvecklingsbarhet 
• Relation och koppling till omgivande stadsdelar 

 
 

Bedömningen beräknas vara avslutad 2011-12-08. Resultatet kommer att meddelas de tävlande 
personligen. 
 

6.17 
Tävlingsförslagen kommer under bedömningstiden att ställas ut genom arrangörens försorg. 

Utställning/Publicering 

 
Tävlingsjuryns utlåtande kommer att tillsändas samtliga tävlande senast tre veckor efter det att 
tävlingens resultat offentliggjorts. 
 
All publicering av tävlingsförslag efter avslutad tävling kommer att ske med angivande av 
förslagsställarens namn. 
 
Sveriges Arkitekter  och Skara kommun äger rätt att publicera samtliga tävlingsförslag på sina 
hemsidor.  
 

6.18 
Arrangören innehar den materiella äganderätten till tävlingsförslagen.   

Äganderätt, upphovsrätt och nyttjanderätt 

 
Förslagsställarna innehar upphovsrätten och behåller nyttjanderätten till sina förslag. Direkt 
utnyttjande av förslag, helt eller i väsentliga delar, kan ske först efter avtal med förslagsställaren. 
 

6.19 
Under förutsättning att erforderliga beslut om ett genomförande fattas avser arrangören att, efter 
tävlingen och i enlighet med juryns utslag, förhandla utan föregående annonsering med den 
vinnande förslagsställaren om arkitektuppdraget. Uppdraget kommer att innebära ett samarbete 
mellan vinnande förslagsställare och Skara kommun och omfatta delaktighet i detaljplanearbete 
samt projektering av ny skola. Uppdraget kan ses som två delar där den ena delen innefattar 
projektering av den nya högstadieskolan, där Barn och utbildningsförvaltningen står som 
beställare av skolan. Den andra delen innebär en grundläggande utformning av detaljplan för det 
aktuella området, där Samhällsbyggnadskontoret kommer att rita den slutliga detaljplanen 

Uppdrag efter tävlingen 

 
Finner arrangören skäl att frångå juryns rekommendation ska samråd ske med Sveriges Arkitekter. 
 
Om tävlingen efter två år ännu inte har lett till avsett uppdrag för vinnaren tillkommer det denne 
en extra ersättning motsvarande tävlingsarvodet. 
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6.20 
Detta program är upprättat i enlighet med "Regler för svenska tävlingar inom arkitekternas, 
ingenjörernas och konstnärernas verksamhetsfält", 1998. Reglerna gäller om inte programmet 
anger annat. 

Tävlingsprogrammets godkännande 

 
Program och bilagor är godkända av juryns ledamöter, vilka svarar för tävlingens genomförande. 
Ur tävlingsteknisk synpunkt är programmet granskat och godkänt för de tävlande av Sveriges 
Arkitekters tävlingsnämnd. 
 
 
 
Skara, 2011-09-13 

 

 
 

Postadress   Besöksadress    Telefon      E-post      Org nr      Bankgiro    PlusGiro 
Skara kommun   Trädgårdsgatan 2    0511-320 00      sbk@skara.se      212000-1702       269-9239    21012-0 
532 88  Skara     0511-325 62 fax 157

Ärende 31



    

    1(1) 

 2013-04-05 

    

 

   

    
    

Postadress Telefon E-postadresser Org nr Bankgiro  

Skara kommun 0511-320 00  mikael.hatting@skara.se 212000-1702 269-9239 

532 88  Skara   

Besöksadress Telefax Hemsida  PlusGiro 

Stortorget 2 0511-32467 www.skara.se  2 10 12-0 

 

 

 

 

Yttrande över byggnation av aktivitetshall 

 

 

 

Detta yttrande är en kort sammanfattning över följande frågeställning. 

 

Ett antal föreningar vill tillsammans i en allians bygga, äga och driva en tränings-

hall. Köpet ska finansieras genom att kommunen i avtal förbinder sig att hyra  

100 % av hallens träningstider. 

 

Frågan måste besvaras med utgångspunkt från nu gällande regelverk i LOU och 

kommunallagen. SKL har vidare behandlat just denna fråga i cirkulär 09:2. I cir-

kuläret sammanfattas svaret enligt följande: ” Det är således uppenbart att den typ 

av hyresavtal/nyttjanderätter som avser byggnader, oftast specialbyggnader, som 

inte är ”befintliga byggnader” och som inte kommer till stånd utan att kommunen 

förbinder sig att antingen förvärva eller nyttja byggnaden/anläggningen och där-

med stå för hela eller delar av kostnaderna för bygget ska upphandlas i konkurrens 

enligt LOU/LUF”. 

 

Undertecknad har varit i kontakt med SKL och fått bekräftat att cirkuläret fortfa-

rande är gällande. SKL avråder också bestämt från upplägg av just denna typ ef-

tersom de bryter mot LOU. Någon säker lösning på ovanstående frågeställning, 

förutom en regelrätt upphandling, har inte kunnat hittas. 

 

Som bakgrund kan också nämnas att risken för en domstolsprocess är långt ifrån 

obefintlig. Det finns i dag exempel på flera kommuner som prövat liknande upp-

lägg som nämnts ovan och förlorat i domstol. 

 

Övriga eventuella möjliga lösningar har inte gjorts med anledning av den specifi-

ka frågeställningen. Det kan konstateras att hallar har byggts runt om i landet ut-

ifrån olika koncept i de enskilda fallen. Det kan gälla sponsring i form av att hal-

len får ett företags/firmas namn, uthyrning av affärslokaler m.m. Någon samlad 

bild av de enskilda uppläggen har inte kunnat ges. Flertalet projekt har förhopp-

ningsvis följt de regler som gäller på området, men rättsfall visar som sagt på att 

vissa fällts av domstol när man inte beaktat gällande regelverk i tillräcklig grad.  

 

 

 

Mikael Hätting 

Kanslichef/kommunjurist 
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