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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

Charlotte Nordström    
Kommunstyrelsens ordförande 

Ulf Andersson     
Kommundirektör 

Ulrika Strandroth Frid     
Förvaltningschef Kultur- och samhällsbyggnad 

Anders Jönsson     
Landskapsarkitekt LAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter

Barbro Hassel      
Oppositionsråd

Ulla-Stina Millton     
Förvaltningschef Barn- och utbildning 

Tina Karling Hellsvik     
Stadsarkitekt Skara 

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



40

24 P

VIKTORIASJÖN

TULLEN
GÖTALA-

BOTAN

VIKTORIAPARKEN

KÄLLA
SKARA

BANGÅRDSGATAN

N
ILS BILLSTEN

SG
ATA

N

KÄ
M

PA
G

ATA
N

SKARABORGSGATAN

SVARTBRÖDRAGATAN AXVALLAGATAN

TU
LL

PO
RT

AG
AT

AN

SKOLGATAN

FÖ
RR

Å
D

SG
AT

A
NSKOLGATAN

GULDSMEDSGATAN

BOMMAGATAN

VIKTORIAGATAN

KÄ
LL

EG
AT

A
N

Å
LY

C
KE

G
AT

A
N

KVARNLIDEN

D
O

M
PR

O
ST

EG
AT

A
N

KÄLLID
EN

KOMETEN

LIEN

TELLUS TULLEN

PLOGEN

VENUS

PLUTO

SIRIUS

JUPITER

PALLAS

HARVEN

IRIS

FLORA

DOMPROSTEGÅRDENPRIORN

KÄLLAN
NOVISEN

BOTGÖRAREN

MUNKEN

NUNNAN

BIKTFADERN

POLISHUS

BEGRAVNINGSPLATS

US

BRANDSTATION

STIFTSKANSLI

FJÄRRVÄRMEVERK

GATUKONTOR

VIKTORIAGÅRDEN

KÄLLESKOLAN

DOMPROSTGÅRDEN

115.2

+1
16

.4

+115.4
115.4 115.4115.4

+1
15

.0

+116.6

2

+114.6 +1
14

.8

+116.6

+117.2 +116.4

115.8+
+116.3

+115.5

+1
17

.0

+114.2

+114.1

+1
13

.0

+109.7 112.8+

+111.0

+1
11

.5

+113.0

+111.5

+114.4

+116.2

+116.0

TORG

32 P

DROP O
FF

DROP OFF

52 P

61 P

22P

4P

16 P

VERKSAMHETER

BOSTÄDER
BOSTÄDER

FÖRSKOLA

SÄRSKILT 
BOENDE

BOSTÄDER

40P

18 P

5P

11P

7P

10P

21P

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-
RUM

STUDIE-
LANDSKAP

STUDIE-
PLATSER

FRD
TEXTIL-
SLÖJD

VIRKESFRD
MOTTAG

GEMENSAMT
STUDIELANDSKAP

GEMENSAMT
STUDIELANDSKAP

TEKNIK

+114,4+114,4 +114,4

+118,9

115

BIBLIOTEK/MEDIATEK

ELEVVÅRD TILLFÄLLIGA
LÄRARPLATSER

STUDIEPLATSER

GEMENSAMT
STUDIELANDSKAP

+114,4

+118,9

+110,8
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+110,8

+114,4 +114,4

+118,9

+127,1+127,4

+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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ENTRÉTORG
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Första våningen

Flygfoto från sydöst



43

145M2

42M2

70M2

21M2

60M2
60M2

60M2
60M2

40M2

18M2

40+40M2

40+40M2

13M2

17M2

37M2

12M2 56M2

9M2 9M2 8M2

16M2
26M2

7M2

7M2
6M2

8M2

40M2

9M2

9M2

45+45M25M2

9M2

27M27M2

27M2

45+45M2

45+45M2

27M2

27M2

45+45M2

7M2

5M2

9M2

9M2

9M2

40M2

8M2
8M2

40M2

45+45M2
9M2

9M2

9M2

5M2

27M2
7M2

27M2

45+45M2

SKOLEXPEDITION 
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STD
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SAMTAL

FRD
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STUDIE-
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ARBETSPLATSER
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RWC

STD

STUDIEPLATSER STUDIEPLATSER

PREPARANDRUM

ARBETSRUM

FRD

A
BA

DAM
OMKLÄDNING OMKLÄDNING OMKLÄDNING OMKLÄDNING

FÖRRÅD IDROTT

GYM

MATERIALFÖRRÅD
IDROTT

MATERIALFÖRRÅD
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HERR DAM HERR
33M2 40M2 47M2 47M2

STD
RWC

RWC

DANSSAL/MOTORIKRUM

35M2

80M2

100M2

PLAN -1 SKALA 1:200

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. 
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