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I april 2011 inbjöd Skövde kommun genom ett 
öppet prekvalifi ceringsförfarande tre arkitektkon-
tor att delta i en tävling om en ny Billingskola. 

De tre inbjudna arkitektkontoren var:

Liljewall Arkitekter:
Stefan Östman, arkitekt uppdragsansvarig
Johan Brendelökken, byggnadsingenjör kvalitets-
ansvarig
Madeleine Nordenknekt, handläggande arkitekt
Claes Johansson, handläggande ingenjör

AIX:
Yvan Ikhlef, ansvarig arkitekt
Jennifer Dahm Petersen, arkitekt, Adept APS
Hans Kragh, landskapsarkitekt

White:
Karin Björning-Engström, ansvarig
Gunnar Kjellerstedt, arkitekt
Carl Molin, ingenjör
Karin Jakobsson, arkitekt
Karin Sjödin, landskapsarkitekt
Erik Nygren, arkitekt
Anna Graaf, ingenjör/miljörådgivare
Gunnar Stomrud, planeringsarkitekt

Syftet med tävlingen var att få fram genomför-
bara förslag på en ny skola som uttalat ligger i 
framkant vad avser kreativa lösningar kopplade 
till skolans målsättningar kring pedagogiken samt 
en framåtsyftande arkitektonisk gestaltning som 
bygger på den senaste beprövade tekniken och 
forskningen avseende energi, teknik och miljö. 
Tävlingen syftade även till att handla upp arkitekt 
för fortsatt projektering av skolan.

De tävlande fi ck tävlingsprogrammet i juni 
2011 och i augusti genomfördes ett startmöte i 
Skövde som samtliga inbjudna tävlingsteam del-

tog i. Den 2 oktober hade alla tre förslagsställare 
lämnat in förslag som juryn godkände för bedöm-
ning vid sitt första möte den 5 oktober. 

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

Juryn bestod av:
- Anders G Johansson, skolnämndens ordförande
- Johan Ask, skolnämndens vice ordförande
- Anna Sundström, skolchef
- Ingemar Linusson, fastighetschef, juryns ordfö-

rande
- Claes Clausen, arkitekt MSA, byggnadslovs-

chef
- Anna Areskough, arkitekt SAR/MSA, utsedd 

av Sveriges Arkitekter
- Christer Göransson, landskapsarkitekt LAR/

MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter

Juryns sekreterare var Katarina Nilsson, arkitekt 
SAR/MSA, Sveriges Arkitekter.

Juryn tillkallade Björn Adler, fastighetskon-
toret, som sakkunnig vad gäller teknik, miljö 
och energilösningar samt Jan-Erik Sandh, JJ:s 
Byggkalkylservice för att göra en bedömning av 
projektets ytor och kostnader.

Juryn bedömde förslagen enligt följande kriterier 
utan inbördes ordning, samt utifrån de krav och 
önskemål som ställdes i programmet:

- Arkitektonisk gestaltning
- Pedagogisk funktion
- Teknisk funktion
- Utvecklingsbarhet, fl exibilitet
- Genomförbarhet vad avser ekonomi
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Tävlingsprogrammet 
i sammanfattning
I samband med en inventering av den nuvarande 
Billingskolan upptäcktes sådana brister i skolans 
status och konstruktiva utförande att kommunen 
beslöt att riva den och ersätta den med en helt ny.

Ambitionerna för den nya skolan är mycket 
höga avseende samverkan mellan den fysiska 
miljön för lärande och fritid och pedagogiken 
som ska bedrivas i skolan samt dess tekniska och 
miljömässiga egenskaper. 

På Billingskolan söker man ett nytänkande 
kring utnyttjandet av skolans lokaler och man 
önskar sig möjligheten att använda dem för olika 
typer av pedagogik över tiden. Lokalprogrammet 
var öppet beskrivet så att arkitekterna hade möj-
lighet att formulera inte bara hur lokalerna ska 
gestaltas utan också hur deras inbördes förhållan-
den, samutnyttjande och användande skulle te sig. 

I den nya skolan kommer ungefär 320 elever att 
undervisas i klasserna f–6, inklusive fritidshem 
och en särskolegrupp. I skolan kommer 65–70 
personer att arbeta. Det kommer att fi nnas tre ar-
betslagsenheter med drygt 100 elever i varje samt 
en enhet för särskolan med cirka 25 elever. Dessa 
arbetslagsenheter ska tillsammans med lokaler 
för bibliotek, lokaler för estetiska och praktiska 
ämnen, skolmatsal med kök samt administration 
och personalutrymmen samlas kring vad skolan 
kallar Navet. Navet ska vara skolans hjärta med 
entré, arbetsplatser, matsal, plats för lugn och so-
cial samvaro. I programmet fanns också uttryckt 
en tydlig önskan om samutnyttjande av lokaler. 
Till skolan ska det fi nnas en idrottshall som också 
ska fungera för fritidsförvaltningens verksamhet 
under kvällar och helger. När det gäller skolgår-
den, som ligger på en vacker trädbevuxen tomt 

i en kraftig östersluttning, var önskemålet att 
man ska kunna använda den för såväl lek som 
för uteundervisning. De träd som fi nns på tomten 
ska i möjligaste mån bevaras. Det är ett krav att 
inlastning och övrig trafi k som är nödvändig för 
skolans försörjning ska separeras från de platser 
där eleverna rör sig. Infarten är begränsad till ett 
markerat område på Norra Bergvägen.

Skolans teknik ska ligga i framkant och bygga 
på den senaste och beprövade tekniken och forsk-
ningen avseende teknik, miljö och konstruktion. 

En bedömd kostnad för skolan angavs i pro-
grammet om 85 miljoner kronor i entreprenad-
kostnad och en totalkostnad 107 miljoner kronor. 
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Tävlingsområdet
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Generella 
bedömningar
Juryn har fått tre mycket olika förslag att bedöma 
i tävlingen. Detta har varit intressant eftersom det 
har blivit tydligt vilka konsekvenser olika grepp 
eller utgångspunkter får både för skolans verk-
samhet och byggnadens och tomtens gestaltning. 
Inget av förslagen utnyttjar den möjliga bygg-
nadshöjden om två våningar förmodligen både för 
att skolan ska kunna samla sin verksamhet och 
för att byggnaden inte ska blockera utsikten.

De tre förslagsställarna har valt att lägga sina 
hus i tre olika lägen. Ett förslag är kompakt och 
ligger mitt på tomten med idrottshallen inom 
skolan. De två andra har skilt idrottshallen från 
skolbyggnaden, ett med idrottshallen i söder och 
det andra med idrottshallen i norr. Samtliga för-
slag har en suterränglösning med vissa funktioner 
i ett undre plan, i ett förslag ligger även entrén 
i det undre planet. Placering och utbredning av 
byggnaden får konsekvenser för hur man kan röra 
sig runt byggnaden och använda skolgården. Pro-
grammets krav att skilja biltrafi k och inlastning 
från de områden som eleverna rör sig i har vållat 
problem. I de förslag som har sin entré längre 
söderut har konsekvensen blivit att biltrafi k och 
transporter tar stor yta på skolgården och det har 
blivit svårare att separera elever från biltrafi k. 
Placeringen av parkeringsplatser för handikap-
pade inom skolgården medför biltrafi k bland 
barnen samtidigt som en placering längre bort ger 
stora avstånd till entréerna. Juryn anser att det är 
möjligt att skapa en enkelriktad hämt- och läm-
ningszon av elever och att en sådan lösning har 
stora fördelar för säkerheten. 

Alla tre skolgårdarna har kvaliteter och det 
fi nns en blandning mellan ytor för lek och för un-

dervisning. Vissa av förslagen är inte fullt ut till-
gängliga trots att det idag ska vara en självklarhet 
att alla elever ska kunna använda hela skolgården. 
Möjligheten att överblicka skolgården är bety-
delsefull både för eleverna och för lärarna. Det är 
viktigt att det inte fi nns för många undangömda 
platser på skolgården eftersom detta upplevs som 
otryggt av många elever. 

En skola i framkant när det gäller pedagogiken 
är en viktig målsättning för den framtida Billing-
skolan. Arkitekterna fi ck relativt stor frihet att 
själva gestalta och formulera vad detta innebär. I 
alla förslag fi nns det möjlighet att arbeta i arbets-
lag med olika stora elevgrupper. Förslagsställarna 
har balanserat mellan arbetslagsenheternas ytef-
fektivitet i kompakta lösningar mot möjligheten 
till dagsljus och undvikande av klassrum som är 
genomgångsrum. Det är viktigt att olika grupper 
kan använda de mindre undervisningsrummen 
vilket försvåras om de endast nås över andra 
undervisningsrum. Skolan är en arbetsmiljö och 
rum som används för undervisning bör vara dags-
ljusbelysta även om det är mer ytkrävande. Om 
arbetslagsenheterna ligger i suterrängvåningen är 
det som regel svårare att åstadkomma dagsljusbe-
lysning i alla undervisningsrum. Däremot är det 
av mindre betydelse att det fi nns gemensamma 
lekrum, som ibland kallas torg, inom arbetslags-
enheterna. 

Alla förslag har ett så kallat Nav med de fl esta 
av de funktioner som stipulerades i programmet 
men Navets gestaltning ser mycket olika ut. Na-
ven i förslagen har en varierande grad av central 
placering och närhet. Hur själva Navet möbleras 
och gestaltas är betydelsefullt för hur det ska 
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kunna användas för undervisning och andra akti-
viteter. Navet ska inte i första hand uppfattas som 
en plats för kommunikation och förvaring av skor 
och ytterkläder. Navets utbredning och öppenhet 
skapar ibland problem med akustiken. Hål mellan 
bjälklag ned till undervisningslokaler som innebär 
överhörning har förslagsställarna generellt sett 
inte tagit tillräcklig hänsyn till.

Programmet var helt tydligt när det gäller att 
skolan ska vara skofri och att det bara ska fi nnas 
en huvudentré som i princip alla elever ska an-
vända. Förslagen visar att dessa krav kan få näst 
intill orimliga konsekvenser som inte förutsågs i 
programarbetet. Det är svårt att placera en entré 
som både fungerar på morgonen när alla kommer 
till skolan och när alla ska ut på rast. Ingen av 
förslagsställarna har löst dessa krav utan kompro-
misser. Det kommer att bli ett viktigt ställningsta-
gande för skolan i det fortsatta utvecklingsarbetet 
hur man ska balansera kravet på skofrihet gente-
mot kravet på en entré till hela skolan. 

Det är viktigt för elevernas trygghet att det 
är lätt att överblicka och orientera sig i skolans 
lokaler. Det bör fi nnas en möjlighet att uppfatta 
skolans principiella organisation redan i entrén. 
Särskilt för de mindre barnen är det viktigt att 
arbetslagsenheterna är tydligt avgränsade, det är 
endast de praktiska och estetiska ämnena som kan 
eller bör ha en större öppenhet mot Navet. Toalet-
ternas utformning har också betydelse och man 
bör undvika att samla toaletterna mot ett gemen-
samt förrum där vuxna inte har uppsikt. Toalet-
terna ske hellre placeras så att en balans mellan 
avskildhet och uppsyn nås.

Juryn har värderat förslagens tillgänglighet, 

bland annat om rullstolsburna elever har full till-
gång till samtliga vistelseytor inom skolan och på 
skolgården. Utgångspunkten i bedömningen har 
varit att en rullstolsburen elev i så stor utsträck-
ning som möjligt ska kunna röra sig samma vägar 
som sina kamrater och behöva använda hiss så få 
gånger som möjligt under en dag. Tillgänglighe-
ten inkluderar också föräldrar och personal och 
olika typer av handikapp.

Idrottshallen ska användas både av skolan och 
av idrottsföreningen. Att den ska användas av 
skolan innebär att den behöver vara delbar vilken 
inte var tydligt i programmet men borde vara 
en självklarhet för barn i åldrarna 6–12. Det är 
en kvalitet att integrera idrottshallen i byggna-
den. Detta gör det möjligt att på ett naturligt sätt 
integrera idrotten i undervisningen och använda 
idrottshallen eller gymnastiksalarna även för an-
nan undervisning. 

När det gäller att visa hur byggnaden ska kunna 
uppfylla arrangörens krav på energieffektivitet 
behandlar samtliga förslag denna fråga. Vid kal-
kyleringen har hänsyn tagits till vilka driftkostna-
der de olika förslagen medför. I samtliga fall har 
lösningarna en positiv effekt på driftskostnaderna, 
även om skillnaderna är små och inget förslag ger 
en heltäckande redovisning.  

Förslagens ytor och volym beräknades också 
och då har Rummet i slänten den största volymen 
och den största ytan och Oculus har de minsta. 
För att jämföra effektiviteten i utnyttjandet av 
skolans undervisningsrum gjorde juryn en beräk-
ning på antalet undervisningsplatser som fi nns i 
de olika förslagen. Samtliga förslag har relativt 
många studieplatser och Oculus har de fl esta i 
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förhållande till sin yta. Rummet i slänten har fl est 
studieplatser men många av dessa är inte pla-
cerade avskilt vilket innebär en sämre kvalitet. 
Skolan i skogen har ungefär samma antal platser 
som Oculus men ytan per elev är betydligt mindre 
än i de andra förslagen vilket förmodligen innebär 
en sämre arbetsmiljö. 

I tävlingsprogrammet fanns en total projekt-
kostnad om 107 miljoner kronor uppställd som 
målsättning och bygger på ett beslut i kommun-
fullmäktige. Denna kostnad togs fram i samband 
med beslutet att riva den gamla Billingskolan 
och ersätta den med en skola med motsvarande 
standard. Sedan dess har ambitionerna för skolan 
höjts och kommunen önskar en skola som ligger 
i framkant både pedagogiskt och konstruktions- 
och energimässigt. Juryn lät göra kalkyler på de 
tre förslagens investerings- och driftkostnader 
(inklusive kapitalkostnader). Samtliga tre förslag 
ligger över den investeringskostnad som antogs i 
tävlingsprogrammet och det bedöms i hög ut-
sträckning bero på de ökade ambitionerna. Juryn 
bedömer att de tre förslagen är jämförbara när det 
gäller genomförbarheten ur ett rent ekonomiskt 
perspektiv.
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Juryns beslut:
Juryn beslöt vid sitt möte den 19 oktober 2011 att 
utse förslaget Oculus till vinnare i tävlingen och 
rekommendera det till utförande.

 Anders G Johansson

 Johan Ask

 Anna Sundström

 Ingemar Linusson

 Claes Clausen

 Anna Areskough

 Christer Göransson
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Oculus
Förslagsställare: White: arkitekt SAR/MSA 
Karin Björning-Engström, ansvarig, arkitekt 
SAR/MSA Gunnar Kjellerstedt, ingenjör Carl 
Molin, arkitekt SAR/MSA Karin Jakobsson, 
landskapsarkitekt LAR/MSA Karin Sjödin, 
arkitekt MSA Erik Nygren, ingenjör/miljöråd-
givare Anna Graaf, planeringsarkitekt FPR/
MSA Gunnar Stomrud. 

Oculus är en skola som har fokus på hur barnen 
upplever sin miljö. Det fi nns många möjligheter 
att skapa en skola där pedagogiken kan vara i 
framkant både i byggnaden och på skolgården på 
ett utvecklingsbart sätt i förslaget. 

Oculus är en solitär byggnad med hela bygg-
nadsprogrammet samlat under ett tak inklusive 
idrottshallen. Detta ger många fördelar för hur 
skolan kan användas på ett fl exibelt sätt.

Skolgården är tydligt uppdelad med en öppen 
och ljus del för lek och pedagogik i söder och 

en trädbevuxen och skuggig del med parkering 
och entré i norr. Skolgården bedöms vara både 
säker och överblickbar. Det öppna stråket söder 
om byggnaden innebär att utsikten mot söder 
bibehålls samtidigt som den förankrar skolan i ett 
större landskapssammanhang. I förslaget har man 
lyckats behålla de fl esta av de befi ntliga upp-
vuxna och vackra träden. Parkeringsytorna och 
angöringar både för avlämning och hämtning av 
elever samt inlastningen är effektiva, väl inplace-
rade och ger en säker miljö för eleverna. Det är 
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mycket positivt att avlämningen är enkelriktad.
Flera väldefi nierade uterum för pedagogisk 

verksamhet och lek fi nns utan att de blir tillslutna. 
Lärarna har möjlighet att på ett enkelt sätt från 
de administrativa lokalerna ha uppsikt även över 
den öppna och soliga skolgården i söder. Det är 
möjligt att bollplanen behöver fl yttas för att inte 
störa undervisningen för det arbetslag som ligger 
i suterrängplanet. Tillgängligheten på skolgården 
behöver studeras i den fortsatta utvecklingspro-
cessen. 

Den principiella uppbyggnaden med ”boxar” 
som har en bestämd form som ansluter till Navet 
som har en omslutande form som anpassar sig till 
boxarnas placering och storlek gör att byggnaden 
är mycket utvecklingsbar. Boxarnas storlek och 
placering kan ändras i en utvecklingsfas utan att 
förslagets principiella struktur förändras. Juryn 
anser att man bör pröva att tydliggöra Navet och 
boxarna från varandra exteriört i volym och ma-
terial. De överbelysta rummen inom arbetslags-
enheterna med tydliga färger och rumshöjder ger 



12

en särskild kvalitet och rumsupplevelse som juryn 
bedömer som mycket positiv. 

Förslagsställarna har tagit fasta på program-
mets krav att det ska fi nnas en tydlig entré. När 
man kommer in i byggnaden har man omedelbart 
överblick över i princip hela skolan vilket särskilt 
små barn upplever som en trygghet. Samtidigt 
har förslagsställarna insett att konsekvensen av 
en enda entré blir orimliga rent praktiskt och har 
möjliggjort fl er utgångar till skolgården om man 
skulle vilja ha en sådan lösning istället. 

Detta är det enda förslag som integrerar idrotts-
hallen med skolan. Det fi nns många fördelar med 
detta angreppssätt som ger en spännande miljö 
för eleverna och effektiviserar användningen av 
byggnaderna. Men i förslaget är mötet och sam-
banden mellan skola och idrottshall fortfarande 
otillfredsställande eller oklart lösta. Idrottshallens 

DD

D

Oculusrum

Solceller mot söder

Öppning mot norr

verksamhet måste kunna avskiljas helt från sko-
lan under kvällstid, vilket antagligen innebär att 
ytterligare en entré behöver göras i bottenvåning-
en. Rent akustiskt och säkerhetsmässigt behöver 
idrottshallen också kunna skiljas från skolan. Det 
fi nns risk för att idrottshallens många glasytor 
kommer att täckas av gardiner för att undvika 
solinfall och insyn, detta behöver studeras i den 
fortsatta processen. 

Navet verkar primärt fungera för kommunika-
tion och förvaring, vilket gör det svårt att använda 
för pedagogisk undervisning eller som matsal 
utan störningar. I detta förslag ligger lokalerna 
för de estetiska och praktiska ämnena utspridda i 
skolbyggnaden i nära anslutning både till Navet 
och till de olika arbetslagsenheterna. Detta är både 
innovativt och framåtsyftande och innebär att 
dessa lokaler på ett naturligt sätt kan samutnytt-

0 10 20 30 m
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NO - STUDIO 60
30 ELEVER

MUSIK - STUDIO 60
30 ELEVER

FÖRRÅD

REPLOKAL

TRÄ- & FORMSTUDIO
15 ELEVER

VÄNTRUM

VILRUM
SKOLSYSTER

PAUS

PAUS

PAUS
ÖPPET NER

Utblick över 
idrottshall

GRADÄNGER
TILL NEDRE 
PLAN

GRADÄNGER
TILL NEDRE 
PLAN

AVSKILJBAR DEL AV 
IDROTTSHALL GER 
MÖJLIGHET TILL 
STORA SAMLINGAR

ATELJÉ 20
10 ELEVER

ATELJÉ 20
10 ELEVER

KONFERENSOMKL /
KAPPRUM

PERSONALRUM

TILLF. ARB.PL

TILLF. ARB.PL

TILLF. ARB.PL

KOPI

KOPI

KOPI

ST

ST

FRD

VAKTMÄSTARE
KIOSK

MILJÖST.

SAMTAL

SAMTAL
SAMTAL

SAMTAL

SAMTAL

SAMTAL

SAMTAL

HEMKUNSKAP
METODKÖK

SERVERING
FRUKOST & MELLIS

DISKINLÄMNING

LUNCHSERVERING

KÖK

FÖRVARING 
& INLASTNING

REKTOR

REKTOR

EXP.

EXP.

KOPI

LÄRARARBETS-
PLATSER

GÅRD
UTEKLASSRUM
UTESERVERING

SCEN

BIBLIOTEK

STUDIERUM 60 
30 ELEVER

STUDIERUM 60 
30 ELEVER

FOAJÉ
PLATS ATT TA 
AV/PÅ SKOR

UTGÅNG TILL SKOLGÅRD
PLATS ATT TA AV/PÅ SKOR
UTERUM UNDER TAK

KAPPHYLLOR
/SKÅP

KAPPHYLLOR
/SKÅP

KAPPHYLLOR
/SKÅP

FRD

FRD

STUDIERUM 40
15 ELEVER

STUDIERUM 40
15 ELEVER

STUDIERUM 40
15 ELEVER

STUDIO 20
10 ELEVER

STUDIO 20
10 ELEVER

STUDIO 20
10 ELEVER

FRD

STUDIO 20
10 ELEVER

ST.RUM 20
10 ELEVER

ST.RUM 20
10 ELEVER

STUDIERUM 30
10 ELEVER

ST.RUM 10
5 ELEVER

ST.RUM 10
5 ELEVER

ST.RUM 10
5 ELEVER

ST.RUM 10
5 ELEVER

KAPPRUM
PLATS FÖR 
RULLSTOLAR

VINDFÅNG

STUDIO 10
5 ELEVER

STUDIO 10
5 ELEVER

STUDIO 10
5 ELEVER

HUVUDENTRÉ

VÅTENHET

VÅTENHET

VÅTENHET

VÅTENHET

VÅTENHET

HWC/D

HWC/D

HWC/D

HWC/D

FG +180.0

jas med arbetslagsenheterna. Förslaget utnyttjar 
ytorna för undervisning på ett bra och effektivt 
sätt. Arbetslaget i bottenvåningen kan komma att 
uppfattas som avskild från skolan men det fi nns 
potential att skapa en större närhet mellan detta 
arbetslag och resten av skolan. Det är möjligt att 
använda det invändiga uterummet för undervis-
ning eller som matsal beroende på behov. Uterum-
met är mycket viktigt för att skapa rumsligheter 
och för att få in ljus i Navet. Särskolan är på ett 
positivt sätt inkluderad i själva skolan även om 
dess entré ligger ganska långt bort från huvuden-
trén. Särskolan har också generösa ytor men en 
ganska trist utsikt över inlastningsområdet.

Det fi nns potential att göra önskvärda för-
ändringar i skolan. Till exempel tar toaletterna 
mycket utrymme och det är inte önskvärt med 

separata ”toalettavdelningar” som är svåra att 
ha uppsikt över, vilket elever ofta upplever som 
otryggt. Det bedöms också möjligt att förändra 
rumsstorlekarna inom arbetslagsenheterna samt 
att minska ytan för lärarrummet där det i förslaget 
fi nns en arbetsplats för varje lärare. Alla trans-
porter till hela huset kommer via köket och detta 
blir en belastning för kökspersonalen. Det är inte 
acceptabelt att ta in laster vid huvudentrén eller 
köksentrén. Juryn bedömer att detta går att lösa. 

Förslagsställarna har på ett bra sätt uppfattat 
programmets formulerade avsikt att certifi era 
byggnaden enligt miljöklassad byggnad kategori 
Guld och de relaterar till miljöcertifi eringen in-
gående och pekar bland annat ut, ur arkitektonisk 
synvinkel, påverkbara faktorer. 
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Skolan i skogen
Förslagsställare: AIX: Yvan Ikhlef, ansvarig 
arkitekt. Adept APS: arkitekt Jennifer Dahm 
Petersen, landskapsarkitekt Hans Kragh. 

Skolan i skogen är ett mycket vackert förslag med 
ett koncept som är konsekvent genomfört. 

Förslaget tar sin utgångspunkt i ett mycket 
starkt koncept som är väl genomfört men har fått 
vissa negativa konsekvenser för byggnadernas 
och skolgårdens funktioner. Bestämda fyrkantiga 
volymer är utplacerade i terrängen. Byggnaderna 
är placerade i mitten av tomten där det är lättast 
att lägga dem med hänsyn till sluttningar och så 
vidare. Man har valt att arbeta med idrottshallen i 
en separat byggnad som ligger i den södra delen 
av tomten vilket innebär att man får en utsikt från 
den samtidigt som utsikten blockeras för omgiv-
ningen. 

Skolgården är spännande med sina kubiska for-
mer och organiskt formade stigar i en stilig skog. 
Lekkuberna är utformade som stängda rum och 
lekmiljöerna är i hög grad utspridda över tomten, 
vilket gör att de blir svåra att ha uppsikt över och 
kan upplevas som otrygga för barnen. Entrén från 
väster, för dem som cyklar och går, kommer att 
vara tvärbrant som den är utformad i förslaget. I 
och med att skolan är placerad i södra delen av 
tomten och långt från infarten så kommer trafi k 
att dras långt in på skolgården och hindra elev-
erna från att röra sig runt byggnaden vilket inte är 
acceptabelt. Alla träd i den södra delen av tomten 

är nya och kommer att vara uppvuxna som i il-
lustrationen tidigast om 15–20 år.

Förslaget har löst många av skolans funktio-
ner på ett konstruktivt sätt och byggnaden har en 
fl exibel konstruktion. Från huvudentrén på det 
övre planet kommer man in i ett mittrum som allt 
orienterar sig kring. Men det övre planet tycks i 
första hand fungera för klädskåp och kommunika-
tion och det fi nns inte någon plats för undervis-
ning eller avkoppling. Trappan i Navet är försla-
gets huvudattraktion som ska vara en aktiv plats 
för undervisning och rekreation vilket ser mycket 
tilldragande ut i illustrationen. Men trappan är 
inte en tillgänglig plats för alla.

Arbetslagsenheterna är väl utformade och kan 
fungera självständigt på ett mycket bra sätt med 
egna torg för diverse olika aktiviteter. Skolans 
grundstruktur gör det möjligt att byta pedagogik i 
ett senare skede Man har dock räknat med mindre 
yta per barn än de övriga förslagen, till exempel 
är ett rum på 47 kvadratmeter för litet för en klass 
på 30 barn. Särskolan har en trevlig placering 
och man skiljer inte ut den fast den har en egen 
ingång. Den långa gången till köket från inlast-
ningen är inte bra. De praktiskt estetiska ämnena 
ligger separerade i undervåningen. 

Idrottshallen tar fasta på de kvadratiska former 
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som är genomgående i förslaget snarare än på 
dess funktion. Den passar bra som representa-
tivt rum med sina läktare men kan upplevas som 
överstor för den dagliga funktionen gymnastiksal 
för skolan. Man har lagt en 40 meter lång löpar-
bana framför idrottshallen som är mer symbolisk 
än praktisk. Entrén till idrottshallen ligger långt 
från parkeringen rent tillgänglighetsmässigt och 
rullstolsburna måste alltid ta hissen till och från 
omklädningsrummen. 

Sammanfattningsvis bedömer juryn att trots 
förslagets kvaliteter fi nns det stora problem rela-
terade till barnens vardagsmiljö som har att göra 
med överblickbarhet, korsande vägar för elever 
och trafi k, relativt mörka lokaler och stor andel 
kommunikationsyta samt att den inte på ett natur-
ligt sätt är tillgänglig.
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Rummen i slänten
Förslagsställare: Liljewalls: arkitekt SAR/
MSA Stefan Östman, uppdragsansvarig, 
Johan Brendelökken, byggnadsingenjör kva-
litetsansvarig, arkitekt SAR/MSA Madeleine 
Nordenknekt, handläggande, Claes Johans-
son, handläggande ingenjör.

Rummet i slänten innehåller några intressanta 
lösningar men är på det hela taget en opraktisk 
skola utan stor inlevelse i barnens miljö. 

Hela byggnaden ligger på samma nivå på 
tomten vilket innebär att fasaden blir lång och 
är genom sin utformning dessutom avvisande 
mot Norra Bergvägen. Entréfasaden är av en 

helt annan och mer öppen och lekfull karaktär. 
Eftersom entrén ligger i bottenvåningen blir det 
en betydande höjdskillnad mellan angöring och 
entré som förslagsställarna inte fullt ut bemästrat. 
Den långsträckta bebyggelsestrukturen utnyttjar 
tomten på ett ineffektivt sätt. Många av de värde-
fulla träden i norr måste fällas och en stor andel 
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av tomten är hårdgjord. Parkeringsplatsen längs 
vägen tar till exempel mycket plats eftersom den 
är enkelsidig. De fl esta lekfunktionerna är sam-
lade intill skolbyggnaden i sydost men de saknar 
rumslig bearbetning. Lekplatsen norr om idrotts-
hallen är farligt oöverblickbar. Ett positivt inslag 
är de pedagogiska lekrummen längst i söder. 

Skolan är svår att överblicka och orientera sig 
i och det fi nns många skrymslen och prång som 
kan upplevas som otrygga. Lärarrummet har inte 
fått en bra lösning då det ligger avskilt med en 
broförbindelse. Till Navet har förslagsställarna 
tagit fasta på kravet med en entré för alla elever 
men de praktiska funktionerna för skobyte och 
klädförvaring dominerar intrycket och upplevs 
också som trånga och opraktiska. Den elev som är 
rörelsehindrad måste använda hissen fl era gånger 
om dagen. Det fi nns en skillnad i undervisnings-
rummens kvalitet för barnen mellan däruppe och 
därnere.

Byggnadens öppenhet mellan de två planen är 
nödvändig för att få ned ljus till de nedre delarna 
av Navet och undervisningsytorna där men kom-
mer samtidigt att innebära att eleverna kommer 
att störas av varandra. 

När det gäller arbetslagsenheterna är de äldre 
barnen naturligt placerade lite avskilt. Särskolans 
del är överdimensionerad och ligger långt in i 
skolan. I bottenvåningen behöver ett arbetslag 
passera tätt förbi det andra arbetslaget vilket kan 
bli störande. Det kan bli ett fi nt ljus i bottenvå-
ningen trots att många av de mindre rummen är 
mörka. En stor del av undervisningen förväntas 
ske i genomgångsrum ibland öppet mot en hu-
vudkommunikationsyta, vilket inte är acceptabelt. 
Trappan eller gradängen i bottenvåningens bak-
kant inspirerar till lek och undervisning. 

Idrottshallen ligger i en traditionell byggnad 
som har en bra funktion. 

SEMITRANSPARENTA
SOLCELLER

SOLPANELER

TUNG STOMME

SEDUMTAK

SEDUMTAK

MÖJLIG
KYLBUFFERT
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