
DEN MODERNA SKOLAN
Nya Billingskolan ser vi som en modern byggnad med ett lekfullt uttryck 
som stödjer skolans vision om nytänkande kring utnyttjandet av skolans 
lokaler. Ambitionen är att detta ska prägla både insida och utsida, så att 
byggnaden på bästa sätt förmedlar verksamhetens pedagogiska ambi-
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En modern skola i samverkan med grannskap och miljö.

Intensionen är att skapa en spännande och kreativ miljö för alla som 
vistas i skolan, och att byggnaden skall bli ett värdefullt tillskott i sitt 
grannskap i det betydelsefulla läget på sluttningen mellan centrum och 
Billingen. Lokalerna präglas av variation och samverkan, både i studie-
rummens storlek, dess karaktär och rumsliga komposition. Flexibilitet är 
ett annat ledord då byggnaden skall erbjuda möjligheter för olika typer av 
pedagogik och användning över tid. 

SOLITÄR I LANDSKAPET
All verksamhet inryms ”under samma tak” och utformas som en solitär 
i den vackra eksluttningen. Byggnaden placeras så att maximalt utnytt-
jande av tomten i söder och norr möjliggörs.  

Mot gatan och parken i norr får byggnaden en publik karaktär med en väl-
komnande huvudentré som tydligt annonserar sig för besökare och förbi-
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för anställda och ytor för rekreation och motion. Härifrån synliggörs och 
nås även idrottshallen som är integrerad i skolan. Stora glaspartier in till 
sporthallen ger behagligt norrljus och skapar vackra utblickar i parken. 
Kvällstid silar ljuset från hallen ut i landskapet och annonserar dess läge 
ut mot Norra Bergsvägen samtidigt som ljuset bidrar till att skapa en trygg 
och välkomnande entréplats även under den mörka årstiden.

Mot söder öppnar skolan upp sig mot en sammanhängade och överblick-
bar skolgård. Kontrasten mellan den lugna och norrljusbelysta ekparken 
och den livfulla och variationsrika skolgården i söder är markant. Här är 
fokus på lek, experimentlusta, spel, umgänge och undervisning. Platsen 
är solbelyst under hela dagen och utsikten över Skövde och vidare ut 
över landskapet är fantastisk.

STRÅK OCH KOPPLINGAR TILL OMGIVNING
Skolans läge mitt i upptagningsområdet gör att barnen angör skolan från 
alla håll. Det är viktigt att se över stråken som leder till skolan och knyta 
dessa till entrésidan eftersom verksamheten betonar vikten av EN tydlig 
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Norra Bergvägen - det är här vi formar byggnadens stora entrégest - en 
hårdgjord piazza/torg vars markbehandling slingrande sträcker sig ut i 
parken.  Markbearbetningen leder ut till gatan och annonserar entrén in 
till skolområdet för de som går, cyklar eller åker buss. Platsen inrymmer 
cykelparkeringar, handikapparkeringar, väntplatser mm där höjder och 
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ställs för de barn som får skjuts till skolan. Infarten för skolverksamheten 
är separerad från infarten för inlastning. 

Från övriga delar av tomten kan barn, personal och besökare angöra via 
grusade eller hårdgjorda stigar som alla leder fram till entrétorget vid par-
ken. Stigarna bildar stråk som kan användas av alla som på ett smidigt 
sätt vill ta sig upp på Billingen - och kanske blir man då frestad att stanna 
till vid skolan för att kolla in en match som spelas i den nya idrottshallen.

ARBETSLAGSENHETEN 
Skolan är formad med två byggstenar - Arbetslagsenheten och Navet.  
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av olika storlek och karaktär, kompletterade med tillfälliga arbetsplatser 
för pedagoger, samtalsrum och pausytor. Alla enheter har en likartad och 
rationell struktur vilket gör att skolan fritt kan stuva om verksamheten vid 
behov. Strikt modulindelning och uppbyggnad i rektangulära boxar ger 
enkla geometriska rum som är lätta att möblera. En yttre rumssekvens 
mot fasad med ljusa studierum med vackra utblickar kombineras med  
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satta fönster. Dessa ateljeér, med vackert norrljus, är i tre storlekar och 
rymmer bla grupprum och större studios för praktiskt-estetiska ämnen.
Rummen bildar en länk mellan Arbetslagsenheten och det mer allmänna 
ytorna.

Tre ”boxar” inrymmer de fyra arbetslagsenheterna, varav en i två plan. 
Dessa enheter kompletteras med en box för administration och pedago-
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sin placering på tomten så att de skapar spännande inre rum i Navet, ger 
möjlighet till vackra utblickar över det vidsträckta landskapet samt formar 
spännande, överblickbara rumsligheter kring skolan med dess yttre fa-
sad, utan att skapa ”mobbningshörnor”.

NAVET 
Rummet som skapas genom strategiskt placerade ”arbetslagsboxar” for-
mas till ett spännande nav med koncentration i mitten med kök, serve-
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etc. En öppen gård ligger som rumslig avskiljare i mitten av Navet, där ett 
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ljus in till skolans hjärta. Gården i direkt anslutning till matsalsytorna blir 
ett värdefullt tillskott då den under vår och höst kan fungera som uteser-
vering. 
Navets olika funktioner sprids ut från mittpunkten vid scenen och utegår-
den/klassrummet hela vägen in i och mellan de olika arbetslagsenhe-
terna och vidare ut på skolgården. I utkanten av Navet är miljön lugnare 
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samtidigt som man tar tillvara vackra utblickar mot landskapet utgör län-
ken mellan skolgården i söder och entrétorget i norr. Navets form och 
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ligt avgränsade platser med olika storlek och karaktär vilket underlättar 
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ENTRÉ OCH FOAJÉ
Billingskolan är en skofri skola vilket ställer höga krav på entrén med 
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om plats att slå sig ner för att ta på och av sig sina skor. Innanför entré-
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När skorna är avtagna går barnen in till sina studiemiljöer via kapphyl-
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klädhängare/skåp och där kan man också få en spännande skymt av 
det som händer i sporthallen. I en vidare bearbetning kan kapphyllor/
rum fritt formas i den avsatta ytan tillsammans med verksamheten. 
Förslaget indikerar kapprumsytan som runda hyllor/skåp/grupprum.  
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som vetter direkt mot den södra delen av skolgåden om verksamheten 
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som utgång, blir ytan ett tillskott som uteklassrum under tak.

PRAKTISK - ESTETISKA ÄMNEN
Skolans studios för praktiska och estetiska ämnen i direkt anslutning till 
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effektiv nyttjandegrad av lokaler. Nära huvudentrén ligger ”trä- och form” 
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för bild och syslöjd. Samtliga praktiska ateljerum kan öppnas upp vilket 
ger möjlighet att förlägga del av, eller hela verksamheten ute i Navet. 

ARBETSLAGSENHET 1 & 2
Enhet 1 och 2 är förlagda i var sitt plan i tvåplans-”boxen”, där båda får 
möjlighet till direkt markkontakt. F-3 får då en tydlig och samlad tillhörig-
het i skolan - ett ”eget” hus med god inbördes kontakt. De verksamheter 
som är förlagda i skolans nedre plan har god kontakt med huvudingång 
och foajé genom den stora gradängtrappan, en generös öppning i bjälk-
laget samt siktlinjer och glasade partier i  idrottshallen. På varje plan 
ansluter enheterna till Navet via sina studiorum försedda med vask och 
förvaringsmöjligheter. Den öppna ytan nedanför gradängerna kan nyttjas 
av form- och slöjdstudion och fritidsverksamheten.

ARBETSLAGSENHET 3
Enheten som ligger närmast huvudentrén inrymmer förslagsvis år 4-6. 
Placeringen symboliserar att man nu går i skolans äldsta grupper och att 
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med placering intill servering, scen och musikstudio. På samma sätt som 
i enhet 1 och 2 ansluter även denna enhet till navet med en studio/ateljé.

ARBETSLAGSENHET 4
Enheten för Särskolan är uppbyggd med samma modulsystem som öv-
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layout lika övriga. Den är något mindre än de övriga  men ytan per elev är 
ca 3-4 ggr större än för övriga skolan. Enheten  innehåller eget kapprum 
med egen entré som lätt nås neutralt med bil. Eventuell vidare bearbet-
ning av förslaget sker tillsammans med en planeringsgrupp från skolan.
 
PERSONALENHETEN
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hjärtat av skolan, direkt i blickfånget när man kommer in från entrén. Från 
den egna ”boxen” har personalen överblick både in mot Navet och ut på 
skolgården. I personalrummet med egen uteplats i söderläge kan sko-
lans vuxna hålla kontakt med eleverna eller dra sig tillbaka och koppla av. 

IDROTTSHALLEN
Idrottshallens framträdande placering vid huvudentrén bidrar med en 
känsla av ljus och rymd till entréfunktionen och Navet. Den stora luftiga 
volymen integrerad med skolans Nav utgör naturligtvis en viktig lokalre-
surs samtidigt som den med sina upp glasade delar leder in ljus i skolans 
foajé. När ett av hörnen öppnas upp mot Navet bildas en aula som kan 
nyttjas av dramagrupper, ett helt arbetslag – eller hela skolan, Öppningen 
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nande rumsligt sammanhang som berikar hela byggnaden. När enbart 
idrottshallen är i bruk avgränsas öppningen med skjutbara glaspartier, 
och gradängerna fungerar då som läktare. Skolans huvudentré och foajé 
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nings rummen i nedre plan är placerade väl synliga inifrån sporthallen 
och nås via huvudentrén eller en låsbar ”sekundärentré” i öster.

FRITIDSVERKSAMHET
;������"�!��	����$�����
�������������#�+��������� ���"�������	����������
förlägga fritidsverksamheten i lokalerna. Samtliga arbetslagsenheter kan 
användas helt eller delvis för fritids och utformningen av Navet gör att 
dessa ytor lätt går att koppla till eller avgränsa efter olika behov. Ett sce-
nario är att använda båda år F-3- enheterna när verksamheten har max 
beläggning, och att man sedan övergår i att endast använda en enhet de 
perioder som det är färre barn, tex tidigt på morgonen eller under de sista 
timmarna på kvällen.

EXTERIÖR
Byggnadens exteriör gestaltas omsorgsfullt med hållbara robusta mate-
rial som väl passar i omgivningen. Stor vikt läggs på att optimera andel 
glas åt olika vädersträck för att uppnå ett gott termiskt klimat och en till-
fredsställande ljusmiljö. Vi föreslår ett ljust, varmbeigt tegel som tecknar 
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se. Tegel har genom tiderna varit ett vanligt material vid skolbyggnationer 
just på grund av dess goda hållbarhet och minimala underhållsbehov. 
Fönstersättning med fönsterbandsprincip och olika fönsterstorlekar före-
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justeras över tid. Två typer av fönsterbandshöjder förekommer: En lägre 
i arbetslagsenheterna med bröstning 800 mm och en större/högre med 
underkant i golvnivå i Navet. Generösa öppningar ger härliga utblickar 
från skolans inre centrala delar och markerar även Navets omfattning 
genom sin form i den yttre gestaltningen.

Skolans kanske viktigaste fasad är taket. Skolans läge i sluttningen ner 
från ”berget” gör att många, både kringboende och andra kommer att se 
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tidigt som vi låter taket bilda ett skulpturalt tillskott i sin omgivning. Ytter-
taket på Navet beläggs med sedum där vi drar nytta av det gröna takets 
många fördelar. Förutom att det är vackert samlar det vatten, verkar iso-
lerande, reducerar växthusgaser och ökar biologisk mångfald. Taket på 
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terar upp till 50% av solstrålningen tillbaka till atmosfären istället för att 
ombildas till överskottsvärme i byggnaden. De spännande och karaktä-
ristiska lanterninerna som sticker upp likt periskop ovan arbetsenheterna 
kläs med bandtäckt plåt. På de vinklade södervända lanterninväggarna 
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INTERIÖR
Skolan får en ljus och lugn interiör med slitstarka material som står sig 
väl över tid. Ett ljust enfärgat golv i tex gummi skapar en bra ljudmiljö och 
en harmonisk lugn bas tillsammans med ljusa väggar. I stark kontrast till 
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färgat ljus på sin omgivning och tillför energi och lekfullhet. 

Öppningar i väggar invändigt anpassas till elevernas och vuxnas ögon-
höjd vilket ger intressanta kompositioner och god överblick inom skolans 
olika delar. Undertak i Navet och i huvudkommunikationer föreslås vara 
nedpendlade vitlackerade sträckmetallraster som skärmar installations-
dragningar. Armaturer monteras ovan raster vilket ger en vacker ljusbild. 
Dikt betongbjälklag monteras vita mjukabsorbenter på undersida bjälklag 
och samtliga installationer målas i samma vita nyans. I studierum som 
ligger i fasad målas betongbjälklag vitt och öar med vita mjukabsorbenter 
monteras dikt bjälklag. Synliga vitlackerade installationer med nedpend-
lade armaturer ger rummen studiokaraktär. Med tanke på att skolan skall 
vara skofri bör golvvärme beaktas.
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Talplan - Vårt förslag förenar alla under samma tak. Ett tak som också berättar något om de 
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SEKTION A-A GENOM IDROTTSHALL
 & FASAD MOT NORR 1_200 [A1] 1_400 [A3]

OCULUS
Oculus är det latinska ordet för öga. Inom arkitetkurhisto-
rien har det används för att beskriva högt sittande föns-
ter och öppningar med överljus. Den mest kända ocu-
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I Billingskolan får detta begrepp ett nytt modernt uttryck 
som bidrar till skolans unika gestalt halvvägs upp på Bil-
lingen. Exteriört blir Oculusrummen en symbol för skolans 
miljöambition. På insidan fungerar rummen som ljusschakt 
och kreativa studios, som blir viktiga inslag i skolans nav.
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Gestaltningskoncept - programmtytorna är fördelade mellan fem rationella boxar, 
sammanbundna med navet. Ett band av tegel sveper runt byggnaden.

Huvudentré - Mot Norra Bergvägen och parken i norr har byggnaden en offentlig karaktär 
med en välkomnande entrépiazza.
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SKOLGÅRDEN/UTEMILJÖN
Infarten till skolan ligger in från Norra Bergvägen. Varutransporter skiljs 
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gata, parallell till Norra Bergvägen norrut. ”Kiss and ride”- yta avskiljs 
från körytan, dels med avvikande markbeläggning och dels med upphöjd 
nivå. Cyklister och fotgängare angör skolan via väl avgränsade cykel och 
gångstråk där eleverna skall känna sig trygga. Förslaget rymmer ca 60 
cykelplatser och 2 stycken HCP-platser nära huvudentrén. Varuintag och 
återvinningscentral nås via varuinfarten i sydvästra delen av området. 
Särskolan har en egen alternativ entré på husets södra del och trans-
porter använder då samma körbana som varuleveranserna till skolan. 
För övrigt används huvudentrén av alla barn och anställda. Parkerings-
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hållbarhetssynpunkt är det fördelaktigt att återanvända ytor och bebygga 
bearbetad mark och bibehålla oanvänd mark till grönytor. 
Billingskolans skolgårdsmiljö är uppdelad i tre zoner, den välkomnande 
parken, det inre pedagogiska rummet och den yttre aktiva skolgården. 
Parkmiljön är ankomstsida för skolan och är formad till en välkomnanade 
entré för skolbarn, pedagoger och föräldrar. Utformningen av parken byg-
ger på att man förstärker och tar tillvara nuvarande karaktär. Den idrottsy-
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multimål och en hinderbana. Parken ger, tillsammans med idrottshallen, 
Billingskolan en tydlig koppling ut mot närområdet. På kvällen är idrotts-
hallen öppen för allmänheten. Skolområdet fungerar som kommunika-
tionsväg mellan centrala Skövde och naturområdet Billlingens hälso och 
rekreationsstråk. 

Materialval för marken bygger på förstärkning av byggnaden på platsen. 
På entrétorget föreslås marktegel med inslag av stenarten diabas. Motiv 
för detta är att Billingen är ett platåberg med en ”diabashätta”. I övrigt 
består platsen i stort sett av dagens gräs, grus och ekar. Närmast entrén 
möts man av en vattentrappa där regnvatten samlas upp. Vass, iris och 
��
���������+�����
���������;����������������"�	�
�����������������
fram till skolbyggnaden. Bänkarna fungerar som väntytor och samlings-
platser. Kvällstid och under det mörka vinterhalvåret är det extra viktigt 
med en välplacerad och genomtänkt yttre belyning som gör skolgården 
vacker och trygg. Ekarna, med sina vackra lövverk och knotiga grenar, 
kan med fördel belysas.

Gården, uteklassrummet är ljust, grönskande och samlande för skolan. 
����������
���������������!��������������	��������	���!������"�����-
danden likväl som lugna verksamheter som lektioner eller grupparbeten. 

*��������������������$�
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tar upp skolgårdens höjdskillnader och ger möjligheter för grupper att 
bara ”hänga” eller att samlas för lektion, samlingar eller aktiv rast. I den 
��������"�������������	�������"�������������;��
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lugnare platser, stora öppna ytor och mindre intima rum. 
En yta för bollsport, klättring och andra aktiva lekar ligger i sydost i an-
knytning till F-3-verksamheten, lätt åtkomlig både från huvudentre och en 
eventuell ”skolgårdsentré”. Mot gränsen i söder ut mot kanten av skolgår-
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en variation av växter, odlingar och experimentytor tillsammans med na-
turlek och traditionell lekutrustning. Alla sinnen skall på något vis stimu-
leras på skolgården.

MILJÖBYGGNAD KLASS GULD
Låg energianvändning, förnyelsebara energikällor och en utformning 
som gynnar ett gott inomhusklimat är våra fokusområden för att uppnå 
miljöbyggnad klass Guld.

Skolans kompakta volym kombinerat med en tung stomme, välisolerat 
klimatskal och en veckad fasad som ger generöst med dagsljus in till lär-
miljöerna skapar goda grundförutsättningar för att energikrav och dags-
ljusbehov säkerställs. Byggteknik i korthet enligt tabell nedan:

För att tillgodose dagsljusbehov i skolans Nav har vi utformat ett inre lju-
satrium samt överljus till skolans studios/oculusrum. Dessa uppstickande 
lanterniner medför ett något högre energibehov jämfört med ett platt tak 
	�����
���� ����� ���� ������� ���	�"����	��� �������� �
����������� ��	��$
��
en nödvändighet för dagsljusinsläpp i inre delar och som en möjlighet till 
integrering av solenergi. 

Referensvärden på skolbyggnaders årliga energianvändning med lik-
nande förutsättningar och tekniska förutsättningar och byggteknik enligt 
nedan är:

ÅRLIGT:
Värmebehov   20 kWh/m2 
Varmvatten   5   kWh/m2

Kyla    5   kWh/m2

Fastighetsel   20 kWh/m2

Verksamhetsel  30 kWh/m2

Byggnaden kommer att anslutas till fjärrvärme för värmeförsörjning. 
För el och kyla bör miljömärkta alternativ väljas av fastighetsägaren. 
En större del av såväl värme- som el-behovet skulle kunna täckas av 
solenergi.

Genom att installera utanpåliggande eller integrerade solceller eller 
solfångare på lanterninernas lutande väggar skulle en större andel av 
det årliga energibehovet kunna täckas. Genom att utforma potentiella 
ytor, söderriktade i 45 graders lutning, är det väl förberett för maximal 
utnyttjand av solenergi.

Installeras solceller (genererande el) på samtliga lanterniner skulle ett 
årligt energitillskott på  ca 32 000 kWh i form av el genereras, vilket 
delat på byggnadens area skulle bidra med ca 10% av det årliga speci-
������1��������;��!$������2���������
����	�3��$���		��������"����
generera 114 000 kWh värme per år, vilket skulle täcka 90% av byggna-
dens värmebehov för uppvärmning av rum och tappvatten. 

O��������������������������������������
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Miljöbyggnad klass Guld, där en del krav kan och borde säkerställas i 
��
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����}����������	������$������������������������
�����������
enligt tabellen nedan. 

För att uppnå slutbetyget Guld skall ett antal krav inom diverse indika-
torer uppfyllas. Vi har i utformningen säkerställt att markerade områden 
enligt nedan uppfylls för att byggnaden skall kunna klassas enligt be-
tyget Guld. Dessa faktorer står i samband med klimatskal, fönster och 
solavskärmning, orientering och materialval.

;[(]]%�
&
KLIMATSKAL 

&';[OZZO[&('%J�
&
UTRUSTNING

BYGGTEKNIK FÖRDELAR

Tung betongstomme.

U-värden  
           Vägg 0,13 W/m2K
           Tak 0,12 W/m2K
           Grund 0,2 W/m2K 
           Fönster 0,9 W/m2K
           Glaspartier 1,0 W/m2K

Z"!�#������������0��	2 vid 50 Pa 
tryckskillnad.

Fönster med solavskärmnings-
��
���������1�����������40% 
dagsljusinsläppp

Lagring av värme dagtid och kyla nattid.

Minskade förluster via 
transmission (värme).

Minskade förluster via ofrivillig 
ventilation.

Minskat kylbehov och stor andel 
dagsljusinsläpp för minskat 
belysningsbehov och ett gott 
inneklimat.

Q��������
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regleras efter närvaro, årstider 
och verksamhet.

Mekanisk till- och frånluft med 
värmeåtervinning. Roterande 
värmeväxlare med 80% återvin-
ningsgrad.

Ventilationssystem med SFP < 
1,5 kW/m3s.

Energieffektiv utrustning med 
låg energianvändning och låg 
värmealstring.

Dagsljusstyrd belysning, ljus-
reglering kvälls- och nattetid.

Minskade ventilationsförluster, 
reducerat energibehov för venti-
lationssystemet.

God luftkvalitet, sänkt värmebe-
������$���������������������
värme.

Lågt energibehov för ventilation-
ssystemet.

Sänkt elbehov för utrustning, 
sänkt kylbehov pga låg värmeal-
string.

Sänkt elbehov för belysning.

SITUATIONSPLAN 1_400 [A1] 1_800 [A3]

SEKTION B-B GENOM SKOLANS NAV 1_400 [A1] 1_800 [A3]

Faktorer som vi kan påverka.

BYGGNAD   OMRÅDEN     KLASS      ASPEKTER            KLASS     INDIKATORER           KLASS                               

ENERGI

  Energianvändning  Köpt energi 
  Energibehov  Värmeförlusttal
   Solvärmelasttal
  Energislag  Andel av olika energislag

  Ljudmiljö   Bedömning alt ljudklassning
  Luftkvalitet  Radonhalt
   Ventilation
   Kvävedioxid i inneluften
  Fukt   Fuktsäkerhet
  Termiskt klimat  Transmissionsfaktor
   Solvärmefaktor
  Dagsljus   Dagsljus
  Vatten   Tappvarmvatten temp -
   legionella

  Dokumentation  Dokumentation av byggvaror  
   och kemiska ämnen
��^�!�������� � ��������������������������
   farliga ämnen inte byggts in

INNEMILJÖ

MATERIAL
&
KEMIKALIER

GULD

GULD
GULD

GULD

GULD

GULD

GULD
GULD

GULD

GULD

GULD

GULD

GULD

GULD
GULD

GULD

GULD

GULD
GULD
GULD
GULD
GULD
GULD

GULD

GULD

GULD

GULD

GULD

GULD

B

B
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YTSCHEMA

ARBETSLAGSENHET SKALA 1_200 [A1] 1_400 [A3]

D

PROGRAMYTOR inkl kommunikation
Arbetslagsenhet 1 F-3   100 elever ca 300 m² 
Arbetslagsenhet 2   F-3   100 elever ca 300 m²
Arbetslagsenhet 3   4-6   130 elever ca 300 m²
Arbetslagsenhet 4   Särskola F-6     25 elever ca 245 m²

Personalenhet     ca 400 m²
Administration, lärararbetsplatser, konferens, 
paus, kapprum, samtalsrum, vilrum, skolsyster.

Idrott        ca 1160 m²
Spelyta 20x40 m, omklädning, förråd, domarrum.
   
Skolkök      ca 145 m²
Tillagningskök, diskrum, servering, 
inlastning, förråd. 

Praktisk - estetiska ämnen    ca 425 m²
Hemkunskap, No-lab, musikstudio, träslöjd, 
sy- & formstudio.

Navet       ca 1350 m²  
Foaje, kapprum, vaktmästare, kiosk, servering, 
scen, läktare/gradänger, ateljeér, bibliotek, 
grupprum, lounger.

SUMMA PROGRAMYTA:        4625 m² BRA

TOTALYTA (inkl. yttervägg & teknik): ca 5025 m² BTA

OBS!
Den totala BTA-ytan bör ses som en indikation. Ytan påverkas 
givetvis av val av teknik system, konstruktion, isoleringsstjocklek etc.
 

D D

STUDIERUM 
40 KVM
15 ELEVER

STUDIERUM 
10 KVM
5 ELEVER

STUDIERUM 
10 KVM
5 ELEVER

;[^*&(�
10 KVM
5 ELEVER

SAMTAL
3ELEVER

SAMTAL
3ELEVER

ATELJÉ
30 KVM
15 ELEVER

STUDIERUM 
20 KVM
10 ELEVER

;[^*&(�
20 KVM
10 ELEVER

STUDIERUM 
60 KVM
30 ELEVER
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FRD
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MILJÖST.
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30 ELEVER

PAUS

GLASPARTI IN 
[&ZZ�&*J([[

ATELJÉ MED DUBBEL TAKHÖJD
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ATELJÉ 20
15 ELEVER

TILLF. ARB.PL
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MILJÖST.

SAMTAL

SAMTAL

STUDIERUM 60 
30 ELEVER
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STUDIERUM 40
15 ELEVER
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10 ELEVER

ST.RUM 20
10 ELEVER

ST.RUM 10
5 ELEVER

ST.RUM 10
5 ELEVER
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FÖRRÅD

FÖRRÅD
SKÖVDE GYMNASTIK

TEKNIK
CA 350 - 400 KVM
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SOUTERRÄNGPLAN (+175,8) SKALA 1_200 [A1] 1_400 [A3]

VÅTENHET

VÅTENHET

HWC/D

ENTRÉPLAN (+180,0) SKALA 1_200 [A1] 1_400 [A3]
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PLATSER
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YTAREAL
Förslaget redovisar de programytor som vi anser behövs för verksam-
heten och som efterfrågats av brukare och uppdragsgivare. I en vidare 
bearbetning av projektet i nära samarbete med verksamheten bör det 
vara möjligt att reducera ytan med ca 3-5 % . 

EKONOMI & UTVECKLINGSPOTENTIAL
I det förslag på utformningskoncept som vi här har givit för  Billingskolan 
låg- och mellanstadieskola i Skövde  har vi angivit de material som vi 
ser mest lämpade ur underhålls- och hållbarhetssynpunkt sett ur ett  
LCC-perspektiv. Givetvis ser vi  för oss en bearbetning av förslaget 
tillsammans med brukare och uppdragsgivare för att komma fram till 
önskad nivå med avseende på val av såväl material, system och teknik 
som utformning av skolgård, arbetslagsenheter, anknytande Nav, fasa-
der och lanterniner.

FLEXIBILITET & UTBYGGNADSMÖJLIGHET
Arbetslagsenheterna är uppbyggda med standardmodulmått så att de 
lätt går att anpassa till verksamhetens skiftande behov. Skolans utform-
ning och placering medgör också att arbetslagsboxarna kan byggas ut 
om behov uppstår på sikt. Detta kan ske med bibehållen struktur och 
att Navets kvaliteter består.

ARBETSLAGSENHETEN 
Arbetslagsenhet 1, 2 och 3 består av tre fysiskt lika stora enheter för 
���� !$�����$�#�+��������"��"����	�	�)����� ����������*������ ��"��$�����-
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två mindre samtalsrum, tillfälliga arbetsplatser för lärare, kopieringssta-
tion, miljöstation, närförråd och toaletter med ett stort förrum med tork-
skåp och tvättställ. Arbetslagsenhet 4 anpassas till särskolans behov 
och är något mindre än de andra 3. Principen med rum i fasad kombi-
������	�
�(�"�"��"	����
����		���*�����	�������		�����������������
entré och kapprum.

}1���������������� ����)���������������������� ���1�����������������
men ytan och antalet rum är densamma. Principen bygger på att de 
äldre eleverna har mer schemalagd undervisning i Navet och i de prak-
������1�����������������"		���2'(��]"�������	�"����������)
����3���	�
���������� '����� ������ ������ &� ��)�� ���������������� ����� 
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�
utnyttjande av grupprum, samtalsrum och intilliggande ateljé plats för 
ca 100 st elever enligt beräkningsprincip i planen nedan.

SNITT D-D GENOM ARBETSLAGSENHET

ÖPPNINGSBAR
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ARBETSLAGSENHET SKALA 1_200 [A1] 1_400 [A3]

D

SNITT D-D GENOM ARBETSLAGSENHETD
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Solceller mot söder

Öppning mot norr
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EN GEMENSAM ENTRÉ
En vacker vandring genom ekparken leder fram till skolans entrétorg /  
piazzan och huvudentré. På piazzan tydliggörs dagvattenhanteringen 
med en öppen dagvattenkanal, full med vass och andra vattenväxter. 
&����!������������)"��!��)��	�
�������	�������������$����������������������
�������������$������	����$
��"���������	�������������������������������
vidare ner i idottshallen.

UTEKLASSRUM & SCEN I HJÄRTAT AV NAVET
När du passerat foajén träder du in i skolans Nav. I fonden mitt i Navet 
ligger skolans scen i direkt anslutning till ett uteklassrum vars glasade 
väggar skapar genomsikt och ljus, samtidigt som väggarna på ett natur-
ligt sätt avgränsar och skapar olika rumsligheter. Förutom en skön uteyta 
med möjlighet att bedriva undervisning här så fungerar rummet som ute-
servering kopplat till både lunchkök och metodköket. Lägligt då det ser-
veras frukost och mellanmål.

NAVET - EN PLATS FÖR SMÅ OCH STORA SAMLINGAR
;�������������)"
���#������������������!�����	��������&����
������������
mot idrottshallen kan en hel arbetslagsenhet samlas för redovisningar, 
framträdanden, mm. Gradängerna fungerar även som läktare till idrotts-
hallen. Uppe i Navet bildar kapphyllor och skåpsenheter informella grupp-
rum och uppehålls / loungeytor.

SEKTION C-C GENOM ARBETSLAGSENHET 
& FASAD MOT VÄST 1_200 [A1] 1_400 [A3]

0 10 20 30 m

Entrépiazza

FoajéNavet

Idtrottshallen

Volymstudie:  Billingskolans skolgårdsmiljö är uppdelad i tre zoner: Den välkomnande parken, det inre pedagogiska rummet och den yttre aktiva skolgården.

Ett spännande taklandskap: Skolans läge i sluttningen gör att många kommer att se ut över takytan. Här tar vi tillfället i 
������������"������	��)���������	��
������	����$�������������
��������"���"����������������������	�������

Oculusrummen: De kulörstarka väggarna, golven och taket kastar färgat ljus på 
sin omgivning och tillför energi och lekfullhet. Här ser vi musikstudion.

Navet: %���������$�
����������	��"	����������)������	��������'�����
�������"��������"	���������		����%�������
������!���
���������#�
������������)"�������������������)������&�!����"�-
den ser vi barnens kapprum och arenagradänger som leder ner till idrottshallen. Skolans scen möter besökaren och runt denna grupperar sig matsalen. Bakom gården anas skolans 
metodkök i gul gestalt som serverar frukost och mellanmål. Barnen kan välja om de vill äta inomhus eller ute på gården.


