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billingskolan
Landskapet vid Billingen är storskaligt och storslaget. Platsen ger milsvid utsikt över slätten i öster och överblick 
över staden nedanför. I den karaktärsfulla slänten finns starka landskapselement i den öppna rörelsen nedför 
sluttningen och i den samling av uppvuxna ädelträd i tomtens norra ände. 

Projektets överordnade intention är att skapa en mycket tät kontakt mellan det dagliga livet i skolan och de vackra 
naturomgivningarna. De naturliga kvalitéerna förhöjs och framhävs genom ett kontrastfyllt förhållande till en rad 
enkla volymer i landskapet.  

Förslaget nyttjar tomtens inneboende dynamik genom att placera två geometriskt enkla volymer inskurna i slänt-
en. Dessa formar en tydlig rumslig disposition av området till en varierad och levande skolgård. Mötet mellan 
byggnadsvolymerna och det mjuka landskapet skapar spänning och balans som ger en och lustfylld dialog mellan 
inre och yttre.

Platsens olika inneboende karaktärer tas tillvara och nyttjas för olika funktioner. Infart för leveranser och parkering 
sker på tomtens lägsta nivå längst i norr, medan en övre infart ger möjlighet till avlämning nära huvudentrén samt 
framkörning till särskolan. Platser för lek och aktivitet placeras ut som artefakter i naturen. Ett entréstråk längs 
byggnadernas västfasader förbinder huvudentrén till skolan med entrén till idrottshallen. Mellanrummet mellan 
byggnaderna utgörs av en terrassering/ markgradäng, som en amfiteater. Genom att byggnaderna når max två 
våningar från lägsta punkten behålls den fria sikten över omgivningen från områdets övre delar.

Byggnaderna är gestaltade med slänten överförd inomhus till trappor och gradänger. Det innebär att rörelsen förenar 
byggnaderna med omgivningen. Skolbyggnadens huvudentré är placerad i väster, på det övre av två plan. På detta 
plan finns särskolan, administrationen och de två arbetslagsenheterna F-3. Det nedre planet innehåller arbetslag-
senhet 4-6, skolbibliotek och lokaler för praktisk-estetiska ämnen samt skolkök och fastighetsteknik. Inlastning med 
varumottagning sker från en separat entré i norr.

Navet är skolans fokus i såväl bildlig som överförd bemärkelse. Navet är ett mulitfunktionellt rum i två plan, mitt i 
skolan men med fasadkontakt åt alla väderstreck. Från taket kommer dagsljus via stora lanterniner. På övre planet 
finns lärararbetsplatser och platser för studier i olikstora grupper. Sambandet mellan planen sker via en gradäng-
trappa, vilken också fungerar för skolans samlingar vid framträdanden av olika slag. Här kan även undervisning i större 
grupper äga rum. Gradängen avslutas i en scen. Rummet är organiserat så att det enkelt går att möblera som central-
scen, med fyra åskådarfält. 
Navet är skolans hjärta, med direkt anslutning till alla viktiga funktioner ska det fungera som en rumslig hubb .En 
mängd olika förvaringsutrymmen och lekfulla funktioner integrerade i de omgivande väggarna utgör  akustiska medel 
för att hantera ljudmiljön. 

På nedre planet gränsar Navet till skolbiblioteket och lokalerna för praktisk-estetiska ämnen. Metodköket för under-
visning och mellanmål ligger som en mellanzon mellan Navet och skolrestaurangen, vilken genom sin kontakt med 
sydfasaden har en naturlig möjlighet till uteservering. Matsalen utgör, på så sätt, ett satellitrum som både kan inte-
greras i Navet - när undervisning och arbetet kräver det- men också lätt skärmas av under matlagning eller lunchtider.
 

Arbetslagsenheterna består av fem rum i olika storlek kring ett gemensamt torg. Här är elevens hemvist, en 
plats för lugn och ro men även för självstudier. Utrymmen mellan och runt varje arbetslagenhet utgör en buff-
ertzon som lätt kan tas i anspråk av varje arbetslagsenhet efter behov. Denna kompakta lösning med ett Nav 
som central plats tillåter stor flexibilitet i form av rumsanvändning. Flexibilitet finns också i klassrumstorlek 
vilka lätt kan expanderas eller krympas . Denna zon skapar möjlighet till stillsamma rum och ger på så sätt 
utrymme för elevens koncentration, medan det centrala Navet är platsen där offentlighet och lustfullhet finner 
sin plats.
De praktisk-estetiska ämnena ligger i anslutning till Navet och är liksom övriga enheter formade runt ett inre 
torg. Med direkt kontakt med nedre delen av skolgården, blir förutsättningar optimala för en kreativ aktivitet 
både inom- och utomhus. Närheten till biblioteket och arbetslagsenhet 4 - 6  ger goda möjligheter till eleverna 
att, på ett naturligt sätt, aktivt besöka och nyttja lokalerna.  

Skolköket är format som ett öppet kök med god dagsljusmöjlighet i fasad. Via en kommunikationsyta står 
köket i förbindelse med inlastning och varumottagning. Här finns också personalutrymmen och utrymmen för 
hantering av avfall och återvinning, lätt åtkomlig för eleverna.

Idrottshallen är en separat byggnad vilken, liksom skolbyggnaden, nås från entréstråket. Hallen ligger i södra 
delen av tomten och bevarar, genom att delvis skäras in i  slänten utsikten, för närboende. Besökaren och 
idrottspubliken bjuds på den vackra vyn över Skövde. Entré sker på ett övre plan där elevomklädningsrummen 
är placerade. Via en gradängtrappa, vilken även fungerar som läktare, når man idrottsgolvet.  På det nedre 

planet finns även omklädningsrum för funktionärer och förrådsytor. Idrottshallen har genom en riklig men 
väl avbländad dagsljusföring en ljus och öppen karaktär. Kvällar och helger är hallen genom sin autonoma 
utformning enkelt användbar för föreningslivet.

Skolbyggnaden har en planstruktur som är anpassad för att över tid klara en flexibel användning. Med fasad
zonen fri från tyngre installationer kan denna disponeras om utan större ingrepp i byggnadens struktur. 
Den samlande plandispositionen med en identitetsstark miljö för lärande i fokus ger en kompakt och sam-
lad volym. Det ger i sin tur en energieffektiv och ekonomiserad byggnad. Tillsammans med ett flertal åt-
gärder (tung stomme, sedumtak, förvärmning/ förkylning av luften, varmvattenkollektorer, solceller) ger det 
förutsättningar för en byggnad med en långsiktigt hållbar förvaltning. I det perspektivet är det viktigt att 
senare även hantera material- och metodval.

Fasader gestaltas med ett varierande och lekfullt mönster av öppningar. Dess flexibilitet tillåter en enkel an-
passning både till programbehov och energikrav beroende på fasadens väderstreck. Storleken på öppnin-
garna varierar också och ger möjlighet till olika karaktär och relationer från insidan till utsidan, från stora och 
generösa partier vid arbetslagstorgen till mindre, mer koncentrerade öppningar i klassrummen. Fönstrens 
placering i djupled kan också varieras, vilket ger fasaden ytterligare liv och möjliggör ett antal altaner som 
skolans elever och personal kan gå ut på utan att behöva ta på skor. 

BILLINGSKOLAN

skolan
Programmet beskriver en skola organiserad kring 
ett centralt hjärtrum – Navet. Det har varit centralt 

för oss att skapa tillgång och visuell förbindelse 
mellan alla funktioner i huset och Navet. 

Enkla volymEr i landskapEt
Skolan är organiserad i en rad tydliga volymer 

fördelat över hela tomten med täta kontakter till 
naturen. Det skapas en unik och lekfull dialog 

mellan det naturliga och konstgjorda - mellan det 
inre och yttre. 

spridd lEk
Aktivitetszoner är utspridda på tomten för att ge 
många olika möjligheter till lek. Det är vår erfar-

enhet att spridda aktiviteter ger färre konflikter till 
skillnad mot en traditionellt anlagd skolgård där 

få leker i mitten och många i hörnen. 

dagvattEnHantEring 
Utomhusaktiviteterna ska stimulera fantasin, för 
att därigenom uppnå inlärning. Ett exempel är 

det lokala regnvattnet som renas genom synliga 
terrasserade infiltrationsbäddar.

navEt är cEntrum
För att uppnå mesta möjliga kontakt med Navet 

är skolan organiserad i en komprimerad 
tvåvåningsbyggnad kring det centrala rummet. 

Alla skolans funktioner får därigenom direkt 
tillgång till Navet.

procEss  ocH FlEXibilitEt

byggnad

landskap

Ett aktivt Hjärta
Navet är utformat som ett funktionellt atrium i 2 
plan med ljusinsläpp från alla riktningar. En stor 

variation av olika förvaringsmöjligheter utgör atri-
ets väggar. Detta hanterar akustiska utmaningar 
sublimt och skapar samtidigt stor visuell kontakt 

till det bakomliggande. 

mEr natur/mEr kontakt till naturEn
Den kuperade terrängen, den vackra utsikten 
och de gamla träden skapar idag en välbev-

arad naturlig miljö som i förslaget bevaras och 
förstärks med fler träd och ännu mer natur.

EnHEtEr organisEradE kring Ett torg 
Skolan är uppdelad i 8 överordnade enheter, som 
var och en är organiserat kring ett lokalt torg. Or-
ganisationen skapar en tydlig identifikation med 

din egen enhet som förstärks av torgens olika 
arkitektoniska karaktärer.

skola ocH sportHall 
Sportshallen och skolan byggs separat. Då skapas 
en större flexibilitet för framtida möjliga utbygg

nad. Hallens autonomi förenklar också aktiviteter 
på kvällar och helger. 

dEn modErna skolan 
Det etableras 3 zoner i byggnaden som under-

stödjer en rad olika pedagogiska möjligheter. Det 
är inte en fastlåst pedagogisk princip, utan sna-
rare en rumslig organisation, som ger möjlighet 

till att undervisa på en rad olika sätt, i en rad olika 
rumsligheter.

Framtida transFormation
Erfarenhet talar för att skolor ofta behöver utvid-
gas förr eller senare. Den överordnade strategin 

kring skolan organiserat som en by gör det enkelt 
och flexibelt att i framtiden utvidga skolan utan 

att kompromissa med den arkitektoniska
 ambitionen. 

EnHEtErnas placEring 
Den överordnade placeringen av de olika en-

heterna är flexibel, Till exempel kan man enkelt 
byta plats på särskolan och ALE 4-6. Särskolan 

skulle då få entré i ett lugnt läge på byggandens 
östra sida.  

volymErnas FlEXibilitEt
De fria volymerna i landskapet kan utföras som 

enkla konstruktioner som påvisat i förslaget. 
Alternativt kan de också definieras av mer land-
skapsmässiga element så som staket, ytor gröna 

väggar med mera.

användarE
Landskapet utformas av en katalog av varierande 

rumsligheter. Dessa platser kan användas med 
stor flexibilitet och syfte av skolans lärare och 

elever. 

rörElsE
Rörelsen mellan byggnadsvolymerna verkar ihop 

med det mjuka landskapet. 
Ankomst till byggnaden är placerad mot väst, 

utan nivåskillnader, med entréer till sport
hallen och skolan. Varutransporter sker vid 

separat angöring mot norr.

dE 3 auditoriErna
Sporthallen och skolans placering i landskapet 
bidrar till en enkel ankomst, bevarar utsikten 

för de bakomliggande bostäderna och skapar 3 
spännande auditorier/undervisningsrum längs 

med landskapets rörelse.

navEt ocH naturEn
Skolans organisering är baserad på en grader-

ing av aktivitet och ljudnivå, samtidigt som man 
skapar visuell förbindelse till Navet och den 

omgivande naturen från alla platser och 
funktioner i byggnaden.   

FlEXibilitEt ocH idEntitEt
Skolan konstrueras således så att det finns stora 

möjligheter att variera storleken på de olika 
rumsligheterna samtidigt som man tar till vara 
den överordnade rumsliga intentionen, där de 
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DAGVATTENDAMM

PRINCIPSNIT T
HUVUD ENTRÉ

PRINCIPSNITT
SCEN

skolan i naturEn – naturEn i skolan.
Motivet och inspirationen för landskapsbearbetningen är kultur-
landskapet, där de naturliga landskapselementen och kultur
elementen- skog, naturområden, marker, en gravhög, ett 
vattenområde eller en stor sten- bryts och smälter samman i en 
symbios med precist placerade byggnadskroppar. 
 
Utgångspunkten för förslaget är att skapa ett lärolandskap, med 
en intressant och användbar skolgård som utnyttjar hela området 
kring skolan. Ett landskap som skapar nya möjligheter för inlärn-
ing, inspirerar och väcker elevernas nyfikenhet, lust till att leka, 
röra på sig och samtidigt ger en upplevelse för lärare och elever 
året runt. Området skall vara attraktivt för samhället kring skolan - 
skolan och dess omgivningar skall vara värdeskapande utöver att 
vara en skola. 

Området disponeras som ett stycke natur genom olika teman- 
kullarna, lantbruket med planteringslotterna, fjället, ängen, dag-
vattendammen, lunden- som vart och ett appellerar till barnens 
fantasi. I detta landskap ligger skolgårdens funktioner, inspirerade 
av de olika temana, med en rå och robust karaktär och inslag av 
finurliga lösningar. Det är upplagt för att man kan överraskas och 
inspireras till att gå på upptäcktsfärd.

Byggnad och landskap binds samman genom ett informellt och 
landskapsmässigt stigsystem  som kopplar till befintliga stigar 
och förbinder de många olika funktionerna med varandra. 
Aktiviteterna är utspridda i många zoner för att ge många olika 
möjligheter till lek. Det är vår erfarenhet att spridda aktiviteter ger 
färre konflikter till skillnad mot en traditionellt anlagd skolgård 
där få leker i mitten och många i hörnen. 

SITUATIONSPLAN 1:400
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General environmental strategy

PLANT

TEKNIK

TEKNIK

miljö
Minskad CO2-utsläpp genom

högeffektiva yttre skal,
passiv solenergi och solceller, högeffektiva 
installationer och belysning, anslutning till 
fjärrvärmesystem, Utveckling av blandad 

fläktsystem.

vattEn
Minskad vattenförbrukning genom effek-
tiva kranar och spolning, återanvändning 
av  gråvatten för spolning , Installation av 

zonfördelade vattenmätare och läcksökare, 
återanvändning av dagvattnet

EnErgi
Arbetsmiljö med ogod 
dagsljuskvalitet för alla. 

EnErgi/miljö
högeffektiv miljövänlig 

isolering
med användning av PCM 
material (phase change 

materials)

pEdagogik
Småskaliga vindkraftverk,

miljö-och pedagogiskt 
värde

EnErgi
Gröna tak för att främja den 

biologiska mångfalden 

EnErgi
En betydlig del av stommen lig-
ger under mark, vilket minskar 

värmeförlusten

EnErgi
Markförlagd kulvert utnyttjar 

marktemperatur för uppvärmning 
alt. förkylning av den inkommande 

luften.

EnErgi
Planform som minimerar fasadytan, 

vilket minskar värmeförlusterna

lEkFulla FunktionElla väggar
Navet får sin lekfulla karaktär från den mångfald av funktioner som utgör atriets väggar. Således skapas 

också en god kontakt till det bakomliggande. Det 2 våningar höga rummets ljusförhållanden säkras genom 
goda kontakter med fasaden samt takfönster. 

SOMMAR
mekanisk fläkt / markkanalisation för luft/kylning

VÅR-HÖST
självdragsventilation

VINTER
mekanisk fläkt / golvärme / markkanalisation för luft /uppvärmning

“skolan i skogEn”
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Metod kök 

Kapprum

Kök

Torg

Entré 

Entré särskolan 

Möjlighet för egen entré

Torg

Matsal 126 sittplatser 

Scen

Mobil scen

Servering

Diskinlämning

Mobil bu�et

Skoskåp

Torg

Bibliotek

Studiebås

Torg

Trappa/samlingsplats/aula

Trappa/samlingsplats/aula

Musik och drama NO/Energi och teknik 

Hem 

Bildrum/ateljé

Studio

Grupprum

ALE 1

ALE 2

ALE 3

LAB´s

KÖK

Mediatek

Lärararbetsplatser

20 elever

30 elever

Elevskåpsutrymme

14 elever

Personalrum
Postfack

Arkivering

Samtalsrum

Reception/vaktmästeri
Kopiering

WC WC

WC

SkolsköterskerumRektor

Vindfång och skobyte

Skoskåp

Förråd 
vaktmästare/
vård

Konferensrum

11 elever

30 elever

30 elever

8 elever

Ateljé

7 elever

2 laddplatser 

Hemvist m/cafédel

Studiebås

Undervisnings-
utrymme åk 4-6

Undervisnings-
utrymme åk 4-6

Scen

Studiebås/samtal

Lärararbetsplatser

Ateljé

Städ

Städ

ALE 4

Hiss

Förråd

Städ

Inlastning

Förråd

Förråd bibliotek

Servering

Sk
yd

da
t e

nt
ré

Terrass

Terrass

Terrass
NAVET

RWC/skötrum WC WC

RWC

WC

Elevskåps-
utrymme 

24 elever

24 elever

12 elever

24 elever

16 elever

22 elever16 elever

10 elever

15+ elever

Omklädning

Diskrum

Källsortering/
returgods/
kylsoprum

Förråd Bakrum

Renseri
rotfrukt

Skrivplats

Varumottagning 
uppackning

Mathiss 

Städcentral

Pausrum

Frys

Kyl

Kyl

FASTIGHETSTEKNIK

Mathiss 

8 elever

Ateljé / Studiebås 

20 elever16 elever

Mobil scen

Mobil scen

Kapprum

Elevskåps-
utrymme

Elevskåpsutrymme

Elevskåps-
utrymme

Studiebås

BokhyllaBokhylla

Kapprum

Kapprum

Bokhylla

Studiebås

Studiebås

Vattenbank

Vattenbänk

Studiebås

Studiebås

Bokhylla

Bokhylla

förvaring

Elevskåps-
Utrymme 

Studiebås

3 elever 3 elever
Kapprum

Grupprum

Studiebås

Kapprum

B 

B 

Hiss

Förråd

ADMINISTRATION OCH PERSONAL

Förråd

Förråd WCWC

WC

WC

WC

WC WC

Dusch

RWC

A A 

B 

A A 

B 

Metod kök 

Kapprum

Kök

Torg

Entré 

Entré särskolan 

Möjlighet för egen entré

Torg

Matsal 126 sittplatser 

Scen

Mobil scen

Servering

Diskinlämning

Mobil bu�et

Skoskåp

Torg

Bibliotek

Studiebås

Torg

Trappa/samlingsplats/aula

Trappa/samlingsplats/aula

Musik och drama NO/Energi och teknik 

Hem 

Bildrum/ateljé

Studio

Grupprum

ALE 1

ALE 2

ALE 3

LAB´s

KÖK

Mediatek

Lärararbetsplatser

20 elever

30 elever

Elevskåpsutrymme

14 elever

Personalrum
Postfack

Arkivering

Samtalsrum

Reception/vaktmästeri
Kopiering

WC WC

WC

SkolsköterskerumRektor

Vindfång och skobyte

Skoskåp

Förråd 
vaktmästare/
vård

Konferensrum

11 elever

30 elever

30 elever

8 elever

Ateljé

7 elever

2 laddplatser 

Hemvist m/cafédel

Studiebås

Undervisnings-
utrymme åk 4-6

Undervisnings-
utrymme åk 4-6

Scen

Studiebås/samtal

Lärararbetsplatser

Ateljé

Städ

Städ

ALE 4

Hiss

Förråd

Städ

Inlastning

Förråd

Förråd bibliotek

Servering

Sk
yd

da
t e

nt
ré

Terrass

Terrass

Terrass
NAVET

RWC/skötrum WC WC

RWC

WC

Elevskåps-
utrymme 

24 elever

24 elever

12 elever

24 elever

16 elever

22 elever16 elever

10 elever

15+ elever

Omklädning

Diskrum

Källsortering/
returgods/
kylsoprum

Förråd Bakrum

Renseri
rotfrukt

Skrivplats

Varumottagning 
uppackning

Mathiss 

Städcentral

Pausrum

Frys

Kyl

Kyl

FASTIGHETSTEKNIK

Mathiss 

8 elever

Ateljé / Studiebås 

20 elever16 elever

Mobil scen

Mobil scen

Kapprum

Elevskåps-
utrymme

Elevskåpsutrymme

Elevskåps-
utrymme

Studiebås

BokhyllaBokhylla

Kapprum

Kapprum

Bokhylla

Studiebås

Studiebås

Vattenbank

Vattenbänk

Studiebås

Studiebås

Bokhylla

Bokhylla

förvaring

Elevskåps-
Utrymme 

Studiebås

3 elever 3 elever
Kapprum

Grupprum

Studiebås

Kapprum

B 

B 

Hiss

Förråd

ADMINISTRATION OCH PERSONAL

Förråd

Förråd WCWC

WC

WC

WC

WC WC

Dusch

RWC

A A 

B 

A A 

B 

“skolan i skogEn”

b - b

a - a 

Fasad mot västEr

Fasad mot södEr

skolan nEdrE plan 
    skala 1 : 200

skolan övrE plan 
 skala 1 : 200

navEt



utsiktsauditoriEt
Idrottshallen har en central läktare vilken fungerar både för sport- och 

undervisningsevenemang. Den erbjuder en fantastisk utsikt över Skövde 
och dess omgivningar.

 

OmklädningsrumOmklädningsrum

Duschrum

OmklädningsrumOmklädningsrum

Duschrum

Kioskförsälning

Förråd

Entré

Utegård

Servering

Uteservering

Löparbana

Vindfång Spelplan

Spelplan

Servering

WCHiss

Förråd redskap 

RWCWC WC

RWC RWCWC WC

RWC RWCWC WC

Hiss

Teknik

Förråd Skövde Gymnastikförening 

Städ

Förråd redskap 

Omklädningsrum 
personal och domare

D 

D 

C C 

D 

C C 

D 

OmklädningsrumOmklädningsrum

Duschrum

OmklädningsrumOmklädningsrum

Duschrum

Kioskförsälning

Förråd

Entré

Utegård

Servering

Uteservering

Löparbana

Vindfång Spelplan

Spelplan

Servering

WCHiss

Förråd redskap 

RWCWC WC

RWC RWCWC WC

RWC RWCWC WC

Hiss

Teknik

Förråd Skövde Gymnastikförening 

Städ

Förråd redskap 

Omklädningsrum 
personal och domare

D 

D 

C C 

D 

C C 

D 

“skolan i skogEn”

c - c 

d - d

Fasad mot södEr

Fasad mot östEr

nEdrE plan 
skala 1 : 200

idrottsHall övrE plan 
skala 1 : 200

arbEtslagsEnHEtidrottsHallEn

lEkgård
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