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1. SKARA OCH TEGLAGÄRDEN  
Skara som stad är en historisk berättelse om ett nätverk av förbindel-
ser till resten av världen, och om kunskap och själ som stadens fun-
dament. Domkyrkan står som riktmärke och punkt på det omfattande 
nätverket av pilgrimsleder från Norden och Europa, från Trondheim 
i norr till Santiago i söder och vidare. På samma sätt som Skara är 
förbundet till sin omvärld genom gamla såväl som nya nätverk är 
idén om att förbinda och skapa sammanhang avgörande för projek-
tets struktur.

Skara är den blå / gröna staden. Omgiven av lantbruk och skog 
genomströmmas staden av en å, en öst-västgående landsskaps-
sträckning med framstående områden som Victoriaparken och Vic-
toriasjön, Den Botaniska Trädgården, Lantbruksuniversitetet samt 
Tranängsparken. Förslaget tydliggör stadens gröna och blå ’livsnerv’ 
och använder strukturen till att ge plats åt en ny central och offentlig 
inlärningspark - tillägnad  hela staden.

Skara är också staden för kunskap och lärande. I nord-sydlig rikt-
ning bildar Biblioteket, Domkyrkan och Lantbruksuniversitetet en 
kunskapsaxel, genomskuren av stadens starka blå – gröna struktur. 
Rakt öster om Domkyrkan placeras Teglaskolan som en ny betydel-
sefull punkt för stadens framtid. På samma sätt som kyrkan är ett 
offentligt tillgängligt rum i ett stort stadsrum, skall inte enbart Tegla-
skolan utan hela Teglagärden vara ett inlärningsrum för alla.

Projektets viktigaste beståndsdelar bygger på Skaras inneboende 
kvaliteter och berättelser. Huvudidén är således att integrera Tegla-
skolan och Teglagärden som en helt ny inlärningsmiljö och att accen-
tuera den öst-västgående landsskapssträckningen genom skapan-
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till omkringliggande områden. Samtidigt föreslår vi en skola som på 
högsta nivå integrerar skolan som ett modernt och framtidsriktat in-
lärningsrum i nära samband med parkens möjligheter.

2. TEGLAGÄRDEN OCH TEGLASKOLAN
BEBYGGELSEN
Domkyrkan är stadens mentala och visuella tyngdpunkt. Den står 
fritt på sin plats, omgiven av stadens hus på respektfullt avstånd. 
Stadens smala gator leder in till Domkyrkan och framhäver således 
dess centrala betydelse. Teglaskolan placeras rakt öster om Dom-
kyrkan i en arkitektur som sträcker sig fram mot parkens centrala 
rum men också in mot stadens mitt. Den nya skolan är ritad som 
en öppen ram där kunskapsförmedling kan föregå via Parken så att 
skolan således integreras i parkens offentliga rum.

Skolgatan, där pilgrimmerna har vallfärdat, får således en fortsatt 
framträdande roll som förbindelse mellan skola och stadskärna. 
Där Domkyrkan ligger dominerande och enastående på sin plats 
är Teglaskolen demokratiskt placerad på sidan av ett nytt stort och 
centralt parkrum. I Teglagärden har stadens gator ersatts av gröna 

gångstråk som sträcker sig ut i de närliggande områdena och anslu-
ter sig till existerande gångstråk och vägar.

Skolan infogas samtidigt i den övriga bebyggelsen som etableras i 
parkens periferi. Bebyggelsen skapar rum för parken och blir sam-
tidigt stadens ansikte mot Skaraborgsgatan. Existerande och ny-
planterade träd skapar tillsammans med byggnaderna Teglagärdens 
gröna ram.

KUNSKAPSPARKEN
Parken skall framstå som ett kuperat och inbjudande ’grönt audito-
rium’ och som ett gemensamt rum där nya och existerande funktio-
ner placeras. Parken är tänkt som ett rum för alla stadens borgare 
men med en särskild uppmärksamhet på de barn och unga vars liv 
har parken som mittpunkt. Inlärning är en väsentlig del av parkens 
program vars idégrund vilar på ett fundament av tre intentioner som 
tillsammans konstituerar dess form och funktioner:
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   Fysisk aktivitet och lek är viktiga element för människor i alla åldrar 

och särskilt för barn och unga som har stor energi och skall lära 
känna sin fysiska förmåga. Att planera för och formge med hänsyn 
till mera rörelse i det offentliga rum har också ett folkhälsofrämjande 
syfte. Därför skall parken vara hela stadens park. För skolan skulle 
den utgöra en stående invitation till att bli använd, som auditorium, 
som samlingsplats, som plats för undervisning och som ett frirum. 
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   Parken skall främja medvetenhet och kunskap om hållbarhet. Par-

ken skall inte vara till pynt och prydnad utan en fysiskt tilltalande 
miljö som i sig själv förmedlar viktig kunskap om naturens egna 
processer och kretslopp. Val av beplantning samt skötsel och han-
tering av vatten i parken skall väljas och disponeras med syftet att 
synliggöra dess inneboende förändring över året och peka på att 
den är en del av ett mycket stort ekosystem där exempelvis vattnet 
mottages och skickas vidare ut i världen.
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tänkas och utformas i nära samband med parkens övriga element 
och stämningar så att den blir en integrerad del av hela området. 
Tematiskt föreslås konst som främjar rörelse genom att konsten i 
sig själv kan användas och inbjuder till social interaktion. Den kan 
uttrycksmässigt konstitueras i samspel med levande material som 
plantor, vatten och fysiska fenomen eller den kan knyta nya förstå-
elser och tanker till idén om inlärning.

Dessa tre grundaspekter främjar tillsammans det inlärnings- och 
upplevelserum som är parkens förnämsta uppgift att tillföra Tegla-
skolan, Teglagärden och Skara.

STRUKTURELL OCH RUMSLIG KOMPOSITION
Den samlade kompositionen består av en rad element som alla har 
olika kvaliteter och karaktärer. De kan betraktas som följande be-
ståndelar:

Den Botaniska Trädgården, en levende lärobok som i kraft av sin 
existens, och inte representation, upplyser och inspirerar. Bildligt ta-
lat öppnas trädgården upp och dess karaktär vidareutvecklas och 
breder ut sig i Teglgärden som område. Bokstavligt talat skall områ-
det ha en grön botten, som ett campus, och idén om att de fysiska 
ramarna i sig själva förmedlar kunskap, förs vidare med fokus på 
förståelse av ekosystem och hållbarhet. 

Victoriasjön mot öst är ett introvert lugnt rum, ett lågtliggande om-
råde som läggs ut till lokal uppsamling av regnvatten, frodig beplant-
ning, möjlighet för vistelse, fågelliv, grodyngel och trollsländor. Sjön 
är en fantastisk existerande potential i området och skall utvecklas 
och värnas om i den framtida utvecklingen.

Viktoriasjön mot väst är ett extrovert rum, en samlingspunkt för ak-
tivitet, badning, picknick och lekplats. Gångsystemet i området för-
grenas i en omfamnande rörelse omkring sjön och det skapas bättre 
tillgänglighet och kontakt till vattnet via en badbro och nya möjlighe-
ter för vistelse.

Gångnätet skapar goda förbindelser, tillgänglighet och en fotgängar- 
och cykelviktig miljö i hela området. Gångsystemet är inte ett ratio-
nellt och minimalt system utan ett generöst utformat ’delta’ av större 
och mindre gångstråk och passager som omringar parkens grönblå 
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Gångnätet förbinds över järnvägen till Skaras östliga områden som 
rymmer många möjligheter för en vidare stadsutveckling i synergi 
med Teglagärdens nya identitet.

Regnvattensbäddar och våtområden är en naturlig del av parkens 
inspirerande och miljöfrämjande element som aktivt kan ingå i sko-
lans och institutionernas vardag som redskap för inlärning och lek. 
Vatten skall så vitt möjligt hanteras, avledas och renas inom områ-
det, i synliga processer som är estetiskt utformade.

DEN ÖVRIGA BEBYGGELSEN
Teglagärdens utveckling är samtidigt en grön stadsutveckling. Par-
kens bebyggelse är en väsentlig del av parkens liv och uttryck – en 
tätare stadsmässig bebyggelse säkrar att området är mångfaldigt 
och livligt och samtidigt är det en uppenbar möjlighet att visa sta-
dens ansikte mod Skaraborgsgatan. Existerande och nyplanterade 
träd skapar, tillsammans med byggnaderna, Teglgärdens gröna ram. 
’Gångvägsdeltat’ skapar varierande rum mellan bebyggelsen som 
varieras i skala, bebyggelseshöjder, typologier och funktioner – så 
som det anstår en grön men urban miljö.

CAMPUS PARK SKARA 
LIV OCH LÄRANDE

Bebyggelsen omfattar:
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INFRASTRUKTUR OCH PARKERING
Ankomst och åtkomst med bil och buss sker längs områdets ytter-
sida och existerande vägar. På detta sätt undviks genomkörande 
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Parkering sker på mindre områden fördelade mellan träd och bygg-
nader längs parkens periferi. Vid skolan etableras en avstignings-
plats för bussar, taxi och privata fordon, liksom det etableras infarter 
i förbindelse med de enskilda bebyggelserna. Resecentret mot syd 
vid Skaraborgsgatan förses likaså med in- och utfarter.
Därutöver är det viktigt att det skapas goda förhållanden för cyklister 
i form av övertäckta cykelparkeringar och goda förbindelser till sta-
dens övriga cykelstråk.

NÄRAREALERNA ÄR EN FÖRVANDLINGSYTA 
SOM KAN SKAPA VATTENSPEGLAR, VATTENDIMMA OCH VATTEN-

FÖRÅNGNING. BETONGYTAN ÄNDRAR UTTRYCK MED VÄDRET, ATT 

UPPLEVA LJUS, VIND, MULET VÄDER, SKIFTANDE VATTENBILDER. 

FÄLTEN KOMMER ATT REAGERA OLIKA PÅ NEDERBÖRD. EN KRAFTIG 

REGNSKUR FÖRVANDLAR YTAN TILL EN STOR SAMMANHÄNGANDE FILM 

SOM SPEGLAR SKOLAN, ELEVERNA OCH MOLNEN.

ETT NÄTVERK AV GÅNGVÄGAR FORMAT SOM ETT 

DELTA OMRINGAR PARKENS GRÖNBLÅ HJÄRTA 

OCH FLÄTAS IN OMKRING BYGGNADERNA I 

PARKENS PERIFERI

ODLINGSBÄDDAR, ELEVERNAS PÅVERKAN/INFLYTANDE PÅ 
FOTOSYNTESEN OCH ANDRA BOTANISKA OCH ORGANISKA PROCES-

SER.

I VÄXTBÄDDARNA KOMMER ELEVERNA ATT FÅ ANVÄNDNING FÖR/

UTMANA SINA ESTETISKA SINNEN, SE, LUKTA, SMAKA OCH RÖRA 

VID PLANTOR OCH BLOMMOR.

EXISTERANDE ASFALT KAN RYMMA EN RAD ELEMENT 

ÄGNADE FÖR AKTIVITET SÅSOM LÖPBANA, 
LÄNGD-TRESTEGSHOPP, HÄCKLÖPNING, STAFETTLE-

KAR, HOPPREP OCH BOWLING.

REGNVATTENBÄDDAR OCH VÅTOMRÅDEN 
ÄR EN NATURLIG DEL AV PARKENS ESTETISKA ELEMENT 

SOM KAN INGÅ AKTIVT I SKOLAN OCH INSTITUTIONERNAS 

VARDAG SOM REDSKAP FÖR INLÄRNING OCH LEK.

VIKTORIASJÖN MOT ÖST ÄR DET INTRO-
VERTA OCH LUGNA RUMMET, ETT LÅGTLIGGANDE 
OMRÅDE SOM UTLÄGGS TILL LOKAL UPPSAMLING AV REGNVAT-

TEN, FRODIG BEPLANTNING, MÖJLIGHET FÖR VISTELSE, 

FÅGELLIV, GRODYNGEL OCH TROLLSLÄNDOR.

VIKTORIASJÖN MOT VÄST ÄR DET EXTRO-
VERTA RUMMET. EN SAMLINGSPUNKT FÖR AKTIVITET, 
BADNING, PICKNICK OCH LEKPLATS. DELTAT AV GÅNGVÄGAR FÖR-

GRENAS OMKRING SJÖN OCH DET SKAPAS BÄTTRE TILLGÄNGLIGHET 

OCH KONTAKT TILL VATTNET VIA EN BADBRO OCH MÖJLIGHETER 

FÖR VISTELSE.

D 3700 M2 ÄLDREBOSTÄDER 
FÖRDELAT PÅ 3 PUNKTHUS SOM ALLA 

ORIENTERAR SIG MOT PARKEN

AVSTYCKNING B TILL HAN-
DEL, KONTOR OCH MÖJLIGTVIS BOSTÄ-

DER MAX 3 VÅNINGAR CA 3000 M² 

AVSTYCKNING A TILL HAN-
DEL, KONTOR OCH MÖJLIGTVIS BOSTÄ-

DER MAX 3 VÅNINGAR CA 4000 M²  

AVSTYCKNING C UNGDOMS-
KLUBB OCH RESECENTER I MARKPLAN. 

KONTOR ELLER BOSTÄDER OVANPÅ MAX 3 

VÅNINGAR CA 2000 M² 

AVSTYCKNING E UNGDOMSBOSTÄDER 
OCH ÄLDREBOSTÄDER

EXISTERANDE ÄLDREBOSTÄDER
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REGNVATTENANVÄNDNING

HÖGISOLERADE LÅGENERGIGLAS 

NATURLIG
VENTILATION

GRÄSTAK

DAGSLJUS

SOLFÅNGARE TAKYTAN

TERMOAKTIV KONSTRUKTION

SKOLAN FRÅN VÄST OCH PARK 
Skolans nära relationen till naturen skapar en utomhus inlärningsmiljö som går i dialog med parklandskapet och stadens alla invånare ANDRA VÅNINGEN - PLAN 1:200
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INREDNING

BYGGNAD

INNE/UTE

MODUL 6X9m
- Introrum för ca. 24 elever
- Ett   forum för ca. 15 elever

GEMENSAMT OMRÅDE
 - Grupparbeten och grupp undervisning

MODUL 9X9m
- Utbildning för ca. 30 elever
- Ett   forum för ca. 20 elever

MODUL 12X9m
- Introrum för ca. 50 elever
- Ett   forum för ca. 30 elever

MODUL 15X9m
- Introrum för ca. 75 elever
- Ett   forum för ca. 45 elever

INREDNING FÖRSLAGENERGI SEKTION

4 regelbundna klassrum och ett gruppområde 
för varje arbetslag Utrymme anpassas till arbetslagets behov

Ett stort gruppområde som delas upp i mindre 
enheter med hjälp av möblering

Lag 4

Lag 5

Lag 6

Lag 3

2:A VÅNINGEN

Arbetslag 2:a våningen Rörelse på den stora trappan Kopplingar till parken från de övre våningarna

Grøn utomhus i naturveten-
skapliga ämmen

Kunskap om byggnadens 
info via info-skärmar

Ändning av byggnadens info 
via info-skärmar Väggar används aktivt i undervisningen

Golvytan används aktivt i undervisningenTaket används aktivt i undervisningenFlexibel inredning 

Örtagård utanför hemkunskap Ut-verkstad i samband med slöjd
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lärare forma öppna miljöer i förhållande till olika undervisningsför-
lopp samtidigt som  arbetsrummen kan läggas samman eller splittas 
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lärare dessutom välja att skapa helt öppna eller mer avgränsade 
arbetsrum varvid skolan löpande kan formas och optimeras i förhål-
��
����������
�������������	�������
��
3

KÄLLAREN
Från ingången till idrottshallen mot Skaraborgsgatan är det via his-
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förråd, toaletter och omklädningsrum för såväl idrottande som perso-
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att trappförloppet som förbinder källaren, idrottshallen och dans- och 
motoriksalen, har etablerats självständigt i förhållande till den övriga 
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SKOLAN SOM INLÄRNINGSREDSKAP
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sarealerna exempel på att viljan och lusten till detta redan ligger i 
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helhetsorienterad skola med fokus på modern pedagogik utmanar 
och stimulerar den nya skolan eleverna genom att motivera dem till 
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Skolan kommer till uttryck som inlärningsredskap på tre nivåer i 
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lättillgänglig från alla datorer via skolans trådlösa nätverk och kan 
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överblick över byggnadens aktuella energiförbrukning, energibespa-
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Via regnmätare i parken kan eleverna också få tillgång till den lokala 
nederbördsmängden och använda denna information till att lära sig 
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valda platser är byggnadens konstruktion blottad varvid eleverna kan 
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tegrerar vidare golv, väggar, tak och inventarier som aktiva element 
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En nära kontakt till naturen är en förutsättning för att unga får förstå-
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mellan ute och inne har därför värderats högt så att lärare och elever 
har en naturlig och direkt möjlighet att använda utomhusarealerna i 
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ENERGI
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Byggnaden är utformad efter en designstrategi där det har lagts vikt 
på att minska den samlade energiförbrukningen genom användan-
det av passiva verkningsmedel som integrerats i byggnadens dispo-
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högisolerade lågenergiglas med hög dagsljusfaktor för optimala un-
dervisningsförhållanden, medans det stora, centrala atriet för dags-
ljuset långt ned i byggnaden varvid behovet för konstgjord belysning 
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giskt i ovanljusfönstren för att minimera direkt solljus och på det viset 
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Ett sunt och behagligt inomhusklimat är en förutsättning för en be-
haglig inlärningsmiljö och prioriteras därför högt i byggnadsdesig-
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fönstren som öppnas automatiskt för att släppa in frisk luft i bygg-
naden, medan den uppvärmda luften stiger upp genom atriet och 
ut genom ovanljusfönstren, som samtidigt används till att kyla ner 
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Konstruktionen kommer därmed att användas som termoaktiva ele-
ment som kommer att vara delaktiga i att kyla ner byggnaden om 
dagen och värma upp den om natten, varvid stora temperatursväng-

�
�����
�����3��

�(�������������(��
��
�����������������	�� �� ��
��������������
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vattnet förångas kan större mängder nederbörd samlas i uppsam-
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framtida installation av aktiva energiåtgärder som solceller, vilket 
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Allt som allt ger detta en hållbar tillgång till projektet, med stort fokus 
på naturen i sin helhet som en framtidens inlärningsmiljö där män-
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4. UTVECKLINGSPERSPEKTIV
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följande etapperna föreslår vilka huvudelement som kan anläggas i en 
prioriterad ordning så att nytt och gammalt harmonierar bäst möjligt 
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Utöver att realisera de större och blivande elementen föreslås en 
strategi som bygger på snabb synlighet samt ny förståelse för och 
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funktion som tillfälliga, vilket vill säga att en rad små händelser kan 
inta fälten i takt med att idéer uppstår och ekonomi kan åstadkom-
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existerande asfaltsyta till bollbana - ett markerat fält till lek - och an-
dra exempel som alla karakteriseras av att vara enkla och billiga po-
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städer har man haft stor succé med principen som fungerar som en 
slags ’mental byggnadsprocess’ och medverkar till att skapa en reell 
������
�
������(���3� CAMPUS PARK SKARA

�W@�*>#��4�&+X�



FÖRSTA VÅNINGEN – PLAN 1:200AXONOMETRI – ANDRA VÅNINGEN

FASAD ÖST – 1:200

AXONOMETRI – FÖRSTA VÅNINGEN

Dans

Särskolan
Lag 1

Lag 2

NO

GENERELLT FÖR DE TVÅ ÖVERSTA VÅNNINGARNA 1:A VÅNINGEN
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De naturorienterade ämneslokalerna
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Dans- och motoriksalen
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Särskolan
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FÖRSTA OCH ANDRA VÅNINGEN – ARBETSLAGEN
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AXONOMETRI – BOTTENVÅNINGEN BOTTENVÅNINGEN – PLAN 1:200

SEKTION ÖSTVÄST – 1:200

KÄLLAREN – PLAN 1:500

Skaraborgsgatan
Park och sjö

Park och domkyrka

Personal

Idrott

Kök

Skolrestaurang

Huvudentré från SkolgatanHuvudentré från Skolgatan

Byggnad och landskap går in i varandra Skolans tre forkuspunkter Öppen planlösning med sammenhängande funktioner Visuell kontakt från det gemensamma togetVyer från huset och ut Ankomst til skolan

INNE-UTE BOTTENVÅNINGEN
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eller liknande där gästerna inte skall ha åtkomst till den övriga delen 
av skolan. Vid sådana kvällsarrangemang ankommer gästerna där-
för inte via huvudentrén och det gemensamma torget utan via dörren 
till den sydvända terrassen som skapar goda ankomstförhållanden 
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Personalrummet
Mot norr smalnar det gemensamma torget av och ger plats för per-
��
��	����1����� �������������
������������	�����������
�
��-
vändiga förtroligheten har avskärmats av en glasvägg. Genom att 
�����������
��	����������
��
���������
���������
���������
av skolans sociala rum signalerar skolan öppenhet genom att skapa 
�
��0
����������������(�������������������������
������(�������
till informella möten med lärarna. Personalrummets synliga place-
�
�������	��������
���
��������������������������
������
������������������(
���������
��������
���������������
������-
����������������
���������������
��	�����20�����������������
��
��������2��3
 
Expedition och Administration 
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disken är synlig och lätttillgänglig från det gemensamma torget och 
har placerats i nära anknytning till de olika administrationslokalerna 
som kontor för sjuksköterska, studievägledare och rektor.

Idrottshallen
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Idrottshallen inspirerar till fysisk aktivitet i dygnets alla vakna tim-
mar och vänder sig till alla stadens invånare. För att skapa goda 
förutsättningar för att använda hallen på kvällen och på helgerna har 
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direkt åtkomst till hallen och omklädningsfaciliteterna. I förlängning 
av dessa kan hallen stängas av från den övriga delen av skolan med 
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SKOLAN FRÅN SYDVEST OCH SKOLGATAN 
Man ankommer till skolan via Skolgatan varifrån man träder direkt in i skolans sociala liv varvid man strax upplever skolans puls och aktiviteter

DET GEMENSAMMA TORGET OCH ATRIET 
skapar den sociala tyngdpunkten som skapar stor närhet och binder samman skolan till en dynamisk och levande helhet

Fotboll
Sport

Sundhed

Friidrott

Plats för träslöjdsarbete
Utomhusundervisning 

Hugga snitta såga

Badning
Undersökning

Fiske Fridfull vistelse

Lupp botanik

Uppsamling av regnvatte

Aktivitet

Ekstrovert rum

Introvert rum

Picknick

Simning

Seglats
Skridskoåkning

Fotboll

Löbbana
Cykling

StaffettBowling

Häcklöpning

Basket

Street

Rörelse
Hockey

Inlärning
Lek

Parkour
Forhöjning

Utsikt

Naturens cykler

Odlingsbäddar

Fotosyntes

Hopprep

Petanque

Sinnesupplevelser

Handboll

Volleyboll
Basket

Tennis Hälsa

Vatten

Djuriske processer

Våtområden

Förvandlingsytor

VattenspeglarForstøvningFörångning

Vistelse

Vistelse

Odlingsbäddar

VäxtbäddarBotanik

Sinnesupplevelser

Sol

Passage
Vatten

Delta

Förvandlingsytor

Vandspeglar
Ljus, vind, väder

Vanddimma

Sti
Bevægelse 

Varuleverans

Cykelparkering

Bilparkering

Cykelparkering

Ankomst

Ankomstloop

Ophold

Plats för träslöjdsarbete
Natur Konst

SnittSåga

Taxi

Närparkering förskola

Förskolaparkering

Skolaparkering

Parkering til exsisterande äldrebostäder

Parkering til nya äldrebostäder
Närparkering skola

Grön bostadsparkering

 Företagsparkering

Cykelparkering

Cykel närparkering

Korttidsparkering

Taxi

Offentlig bussförbindelse

Ankomstloop

Offentlig bussförbindelse

Existerande äldrebostäder

Nya äldrebostäder

Bostäder

Förskola

Skola

Resecenter

Ungdomsklubb

Handel
Kontor

Bostäder

Det gröna. Den gröna strukturen bildar ett stort gemensamt rum, ett ”grönt auditorium”, omkring vilket 
nya och existerande funktioner placeras i periferin
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DISPONERING AV OMRÅDET

STRATEGI
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3. TEGLASKOLEN
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atriet skapar den sociala tyngdpunkten som binder samman vå-
ningarna och de olika funktionerna till en levande helhet
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och inkluderar alla elever i gemenskapen
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upplevelse till skolans inre rum.
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dialog med omgivningarna och platsens historia. Förslaget öppnar 
dock för val av andra material.
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Det gemensamma torget
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man således direkt in i skolans sociala liv varvid man strax upplever 
skolans puls och aktiviteter. Man får samtidigt en god överblick över 
skolans olika funktioner som från det gemensamma torget har direkt 
insyn till alla funktioner i bottenvåningen och via det centrala trapp-
��������������
������(�����������������������
����(
�
��
3

?
��������������
������������������������������������
��	�����
������������
�������������������������
�������	�����������
������������������
���	�1���������
�������
��������	��	���������
spel och förankras. Det gemensamma torget skapar således ramar 
����
��
�����
��1��������
��
�
�����"�1��������������������������-
���������
����1���������������������������"���
��
�
��������
���-
��
����������������
�
��
������������������
�����������"���-
arbete. I det dagliga fungerar det gemensamma torget på det viset 
���������
��������	����������������������
������������"	�
�
��
och som knyter samman skolan till en social och funktionell enhet.
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Skolrestaurangen
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KUNDSKAPSPARKEN skall framstå som ett kuperat och inbjudande ’grönt auditorium’ och som ett gemensamt rum där nya och existerande funktioner placeras

skolgården

Busshållplatser 4,8 km

5 km

8 km

SjukhuskSjSjSjukSjukSjSju huskhus

DjåkneskolanDjåDjåjDjåknåkn nn

Länsstyrelsennnssnss seserelsrelserelsrelsänsstLäLänss
StationiiStaStaTeatertt

Västergötlands museumuseumuseumötlands musötlands musnds museuuseeuVäs eteBiskopsgårdenBiskoBisko rgå d
VeterinärinrättningenVeteVeteVV erinärinräerinärinrärinrättrinrättningennngegnt

SLU SkaraSLU SkSLU SkSSSL S aaS aa

RådhusådhådhuRådhRådhhushus
DomkyrkanDomDommkyrkanmkyrkanmkyrkanmkyrkanom a

KälleskolanKälleKälleKKKK
Victoriagårdgågårdendtototoctoororriariariri

Veterinärhistoriskt museummusemuseriskt riskt orisorishishishisthistoärhärhrinärerinärVVeVeteVe musse
ostgårdendenrdenstgstgDomprosros rden

LånsbibliotekLånsbLånsbLåLån tekeekkekektt

KatedralskoleedredrKK olenoleK

Medelålders stadskärnakäkättålderålderdeede ssMM nanana

BostadskvarterBosBost rterrterostadostad

BostadskvarterBostBostBBoo adskvtadskvtt rtertevarvar

BostadskvarteBoBo dsdskvarkvartetevartekvarteere

ustriuInduu

InduIInduIIIndustriIndu

Nollis stadsplan för Rom 1748 Lund stadsplan. Medeltida stadskärna omkring domkyrkan Universitetets campus Århus Uppsala campus: Slott, kyrkogård, 
botanisk trädgård, domkyrka

Akropolis: Storstad- stad i staden, staden 
vid kanten på en hög plats, övre stad

Skara kunskapscampus: Botanisk trädgård, kyrko-
gård, prästbostad, domkyrka, institutioner

Ungdomsbostäderna och äldrebostäderna mot öst vid 
Victoriasjön 1 är en klunga av bebyggelse anpassad till den 
kuperade terrängen.

Bosättning, 
högt liggande

Bosättning, ned 
över en sluttning

Bosättning, lågt 
liggande. Möjligtvis
med atrium

Avstyckning A, B, 
>3�W�������
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��
utåtvända funktioner 
som ungdomsklubb, 
resecenter, handel. 
Överliggande kontor 
eller bostäder

Existerande försko-
la som omfamnar 
ett avgränsat grönt 
gårdsrum

Äldrebostäder. 
Punkthus vari alla 
bostadsenheter skall 
orientera sig efter ljus 
och utsikt till parken

Den gamla tidens 
skola ligger typiskt 
avskild från om-
givningen med en 
inhägnad skolgård Den nya skolan i Skara är ritad som en öppen ram 

där kunskapsförmedling kan föregå via Parken. 
Den nya skolan integreras i parkens offentliga rum. 
Ett grönt sammanhängande deltaområde. Över-
gången mellan skola och park är på samma gång 
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Skaras stadsplan. Medeltida stadskärna omkring 
domkyrkan. Är nästan oförändrad med svängande och 
slingrande gator

Västregötlands museum

Universitet

Sjukhus

Teater
Station

Domkyrka

Katedralskolan

Teglaskolan

Pilgrimsfärd Skara anno 1900-talet Skara 1856 Skara á la Nollis plan
Huvudgrepp. En markant öst-västgående landskapssträckning som binder 
sammen staden och dess institutioner

Princip för koppling och förbindelse mellan det blågröna deltat och andra stadsrum. 
Det gröna elementet representeras i form av trädrader/alléer eller vandrande träd
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in till domkyrkant
Skara stad historiskt stickPilgrimsfärd
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