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Inbjudan
Skövde kommun arrangerar en inbjuden arkitekt-
tävling för att utforma en ny och modern låg- och 
mellanstadieskola placerad på Billingsluttningen 
med utsikt över Skövde.

Tävlingen är öppen för de tre inbjudna arkitekt-
företagen som genom ett öppet prekvalificerings-
förfarande blivit utvalda.

Tävlingen arrangeras i samarbete med Sveriges 
Arkitekter och enligt LOU och byggsektorns ge-
mensamma ”Tävlingsregler för svenska tävlingar 
inom arkitekternas, ingenjörernas och konstnärer-
nas verksamhetsfält, 1998”.

Syfte
Tävlingens syfte är att få genomförbara förslag på 
en ny skola som uttalat ligger i framkant vad avser 
kreativa lösningar kopplade till skolans målsätt-
ningar kring pedagogiken samt en framåtsyftande 

arkitektonisk gestaltning som bygger på den se-
naste beprövade tekniken och forskningen avseen-
de energi, teknik och miljö. Tävlingen syftar även 
till att handla upp arkitekt för fortsatt projektering 
av skolan.

Bakgrund
I samband med den utredning och projektering 
som genomfördes under 2010 inför en renovering 
av nuvarande Billingskolans lokaler upptäck-
tes väsentliga brister i byggnadernas nuvarande 
status och konstruktiva utförande. Med anledning 
av dessa brister beslöt Skövde kommun att riva 
samtliga byggnader på den nuvarande skolan och 
ersätta dem med en ny skola.

Skövde kommun har som ambition med sina 
fastigheter att dessa ska vara i framkant med avse-
ende på teknik, energi och miljö vid nyproduktion.

Skövde kommun har ambitioner att pedagogi-
ken inom skolan ska vara i framkant.

 

Bild 15 från Norra Bergvägen mot öster.
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Förutsättningar
Planarbete
En ny detaljplan ska tas fram för att möjliggöra att 
nya skolbyggnader ska kunna uppföras på fastig-
heten Bågen 1. Planprocessen kommer ske paral-
lellt och i samklang med projekteringen..

Skolförvaltningens mål
Den moderna skolan
På Billingskolan söker man ett nytänkande kring 
utnyttjandet av skolans lokaler och önskar sig 
möjligheter att använda dem för olika typer av 
pedagogik över tiden. Detta lokalprogram för 
den nya Billingskolan är därför formulerat så att 
arkitekterna ges möjlighet att definiera, inte bara 
hur lokalerna ska gestaltas utan också hur deras 
inbördes förhållanden, samutnyttjande och använ-
dande ska te sig. Billingskolan kommer att rymma 
320 elever i årskurs F-6 inklusive fritidshem, 
en särskolegrupp i årskurs F-6 samt cirka 65-70 
personal. 

Program för skolan
Navet
Billingskolans elever, föräldrar och personal ska 
mötas av en välkomnande, lugn och ordnad entré 
där man hänger av sig ytterkläder och tar av sig 
sina skor. Skolans lokaler ska vara skofria. Från 
entrén ska man komma vidare till ”Navet”, sko-
lans ljusa hjärta. Navet ska vara en plats man 
gärna besöker. Dess karaktär förändras under 
dagen, på morgonen serveras frukost, vid lunch 
fungerar Navet som skolans matsal och på efter-
middagen serveras mellanmål. Däremellan är det 
en plats man uppsöker för grupparbeten, social 
samvaro eller lugn och ro. I Navet ska också en 
arbetslagsenhet få plats vid storsamlingar, redovis-
ningar, underhållning med mera.

Navet ska vara ett naturligt komplement till 
arbetslagsenheterna, särskilt för eleverna i årskurs 
4-6. På eftermiddagar och kvällar används Navet 
av fritids. Navet ska kunna användas på många 

sätt och det ska gå att använda samtidigt av skilda 
grupper för olika aktiviteter. I Navet ska det även 
finnas arbetsplatser för de pedagoger som arbetar 
i anslutning till Navet, för att skapa en naturlig 
vuxennärvaro. Det är ett önskemål att samutnytt-
jandet möjliggörs främst genom rummets utform-
ning, inte genom olika system av skjutdörrar eller 
skjutväggar. 

Navet ska genom sin centrala placering ha nära 
kontakt med entrén, vaktmästeriet och administra-
tionen, de praktiskt-estetiska ämnena, skolbiblio-
teket och skolköket. Arbetslagsenheterna och per-
sonalutrymmen kan ligga på lite större avstånd till 
Navet. Om det gick att knyta även idrottshallen till 
Navet vore det välkommet, men det får inte ske på 
bekostnad av gestaltningen av Navet, idrottshallen 
eller skolan i övrigt. Navet kan utformas i en eller 
två våningar. 

Arbetslagsenheten
Många elever på Billingskolan spenderar hela sin 
dag på skolan, från tidig morgon till eftermid-
dagens och kvällens fritidsomsorg. Arbetslagsen-
heten utgör därför elevernas vardagsliv och ska 
möjliggöra ett naturligt umgänge med kompisar 
och lärare, i större och mindre grupper eller som 
ett förtroligt samtal med bästa kompisen. Arbets-
lagsenheterna ska utformas för att ge en känsla 
av tillhörighet: ”Detta är min arbetslagsenhet”. 
Där ska finnas minst ett rum för undervisning i 
helgrupp (30 elever) och flera studierum i varie-
rande storlek. De pedagoger som arbetar i arbets-
lagsenheten ska ha sina arbetsplatser där. Inom 
arbetslagsenheten ska det finnas tillgång till vatten 
för ateljéarbete. Det ska även finnas utrymme för 
enskild handledning mellan pedagog och elev lik-
som studieplatser för eleverna för enskilt arbete. 

Det ska finnas fyra arbetslagsenheter på skolan, 
enhet ett och två är tänkta för årskurserna F-3 
med 100 elever i varje, enhet tre är avsedd för 
4-6 med 130 elever och enhet fyra är särskolans 
egen arbetslagsenhet med 25 elever i årskurs F-6. 
Arbetslagsenhet ett, två och tre är ytmässigt lika 
stora då årskurs 4-6 har undervisning också i an-
dra delar av skolan. Det ska dock finnas en tydlig 
skillnad mellan arbetslagsenhet tre och de övriga 
som tydligt uttrycker uppflyttandet till mellansta-
diet. Särskolan har behov av möjlighet till en egen 
entré, förvaring av rullstolar och liknande samt 
duschutrymme.
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Praktiska-estetiska ämnen
De praktiskt-estetiska ämnena, med bild, hem- och 
konsumentkunskap, NO-lab, teknik, musik och 
slöjd, ska kunna samutnyttja sina lokaler mellan 
sig och med Navet. Det står arkitekterna fritt att 
föreslå hur detta ska genomföras rumsligt och 
praktiskt. Varje ämne behöver inte ha ett eget rum. 
Undervisningsgruppernas storlek beräknas variera 
mellan 15 och 60 elever med möjlighet att även 
utnyttja Navet för större eller mindre grupper. Ett 
särskilt önskemål är att musikundervisningen ska 
kompletteras med en scen i anslutning till Navet 
och en musikstudio. Hem- och konsumentkunska-
pen ska ha en del av sin verksamhet förlagd till 
skolköket. I anslutning till detta ska ett metodkök 
(undervisningskök) placeras i Navet, detta kök ska 

kunna användas även vid servering av frukost och 
mellanmål. Skolköket (tillagningskök) ska vara 
synligt och en del av undervisningen. Vid plane-
ringen av skolköket kan 140 kvm inklusive 25 
kvm för disk tjäna som riktmärke.

Arbetslagsenheten, Navet och lokalerna för 
praktiskt-estetiska ämnen ska utgöra en gemensam 
lokalresurs där det blir möjligt för pedagogerna 
att skapa undervisningsgrupper sammansatta efter 
ämne och behov. Ett varierande lokalutbud ma-
nar också till ett tätt samarbete inom skolan då 
det förutsätter gemensam planering av lokalernas 
användning och arbetstider. 

Skolans administrativa utrymmen ska ligga 
i anslutning till Navet. Vaktmästeriet får gärna 
ansluta både till entrén och till administrationen. 
Skolans vaktmästare ska vara en synlig person. 

Sambandsschema
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Administrationen ska rymma tre arbetsrum, varav 
ett för rektor, ett samtalsrum, ett konferensrum för 
10-15 personer, skolsköterskerum, vilrum och ett 
väntrum samt utrymme för kopiering. Utrymmen 
för personal inkluderar ett personalrum med pen-
try för paus och möjlighet att värma lunch för dem 
som väljer att inte delta i pedagogisk lunch. 

Idrottshallen
Billingskolans nya idrottshall ska, med sin spelyta 
om 20x40 meter, vara en tillgång för alla i kom-
munen. När skolan inte använder hallen kom-
mer Fritidsförvaltningen, på kvällar och helger, 
att hyra ut den till föreningslivet. Idrottshallen 
kommer även att hysa turneringar och cuper. Ett 
viktigt önskemål är att byggnaden utformas så att 
man från själva hallen har god uppsyn över entré 
och kommunikationsytor. Det ska inte gå att ta 
sig osedd in i omklädningsrummen. Det ska även 
finnas utrymme för en enkel kioskförsäljning, som 
främst ska användas vid turneringar och cuper. 
I anslutning till denna ska det även finnas plats 
för några bord och stolar. Utöver spelytan ska 
hallen rymma fyra större omklädningsrum med 
duschar, omklädningsrum och duschar för lärare, 
förrådsutrymmen och ett litet domarrum. Skövde 
Gymnastikförening som hittills saknat lokaler ska 
nu få en egen plats. Detta medför att extra för-
rådsutrymmen om 40 kvm ska anordnas för deras 
verksamhet. 

Skolgården
Billingskolan ligger på en mycket vacker, träd-
bevuxen tomt i en kraftig östersluttning och de 
natursköna omgivningarna är en stor tillgång 
för skolan. Skolgården ska väcka kreativitet och 
upptäckarglädje och de naturliga förutsättningarna 
ska tas till vara och lyftas fram så som fornminnet 
i tomtens sydöstra hörn. Man önskar kunna an-
vända skolgården även i pedagogiskt syfte med till 
exempel uteundervisning. Navet får gärna också 
spilla ut på skolgården med en uteservering. Det 
nytänkande som ska prägla skolbyggnaden vill 
man även se på skolgården. Tomten avgränsas i 
nordväst av Norra bergvägen varifrån angöring 
sker. Många av barnen i särskolan åker taxi till 
skolan och följs till entrén av sina taxichaufförer. 

Det är önskvärt att skolan, inklusive programy-
tor, idrottshall, kommunikationsytor och teknikut-
rymmen inte överstiger 5 000 kvm BTA. 

Byggnaden
Teknik
Skolans teknik ska vara i framkant och bygga på 
den senaste beprövade tekniken och forskningen 
avseende energi, teknik och miljö samt konstruk-
tion.

Installationsmässigt tänker vi installationer som 
är behovsstyrda. Inneklimatet kan vara tempera-
turreglerat med kyla sommartid.

Ljus- och ljudmiljön inomhus ska upplevas som 
mycket god.

Rumsklimatet ska var så beskaffat att det har en 
positiv inverkan på barnens lärande.

Miljö
Avsikten är att certifiera skolans byggnader med 
det svenska miljöklassningssystemet Miljöbygg-
nad och uppnå nivå guld, enligt Sweden Green 
Building Council.

Energi
Fastigheten kommer att anslutas till befintlig fjärr-
värme. 

Möjlighet till solpaneler för värme bör finnas, 
möjlighet till solceller till el för specifika installa-
tioner bör finnas.

Energikrav återspeglas i certifieringen Miljö-
byggnad.

Tävlingsområdet
Området avgränsas i nordväst och norr av Norra 
Bergvägen, i sydväst och söder av radhusbebyg-
gelse i Bågen 2 och i öster av flerbostadshus i 
Gnejsen 1 och Kolmen 1.

Områdets förutsättningar
Området är beläget på Billingens östra relativt 
branta sluttning. Målsättningen är att förslagen ska 
utnyttja den sluttande tomten till fördel för skolan 
och den yttre miljön.

Byggnadshöjden har begränsats till två våningar 
alternativt två våningar med suterräng. Närmast 
befintliga bostadshus i kv Gnejsen och Kolmen 
tillåts två våningar alternativt en våning med su-
terräng enligt planeringsförutsättningarna.  
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Omgivande bostadskvarter öster om skolområ-
det ingår som en del i ett kulturhistoriskt utpekat 
område med en väl bevarad helhetsmiljö. Området 
byggdes på 1950-talet och karaktären är oföränd-
rad. 

Inom området finns ett stort antal fina träd som 
i möjligaste mån ska bevaras och integreras i 
förslagen. 

Inom tävlingsområdet finn två registrerade fasta 
fornlämningar i form av stensättningar.

Marken består av överst ett några decimeter 
tjockt lager av matjord, som vilar på kalkberg och 
morän. 

Trafiksituation
Separerade flöden för varutransporter och person-
transporter är ett krav så att barnen inte behöver 
korsa transportvägar inom skolområdet. In- och 
utfart på Norra Bergvägen har begränsats – se 

Tävlingsområdet
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markering av utfartsförbud på kartan över täv-
lingsområdet. All angöring med motorfordon till 
skolfastigheten ska ske från Norra Bergvägen, 2 
tillfarter tillåts. På kartan finns också anvisning 
var barnen kan angöra gående eller med cykel. 
Parkering för skolans personal och besökare till 
idrottshallen kan ske på en gemensam plats.

Norra Bergvägen kommer att kompletteras med 
en förlängning av befintlig gång- och cykelväg 
utmed västra sidan, från Lingonstigen och söderut.

Antalet fordon på Norra Bergvägen är cirka 
2500 fordon/dygn (mätning genomförd 2000).

 

Budget
Entreprenadkostnad är bedömd till 85 mkr och 
den totala projektkostnaden till 107 mkr.

Tävlingsuppgiften
Tävlingsuppgiften är att ge förslag på utformning 
av en låg- och mellanstadieskola med hänsyn 
tagen till ovanstående förutsättningar och beskriv-
ningar.

Från norr. © Blom AB
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Tävlingstekniska 
bestämmelser

Arrangör
Tävlingen arrangeras av Skövde kommun i samar-
bete med Sveriges Arkitekter.

Tävlingens form
Tävlingen är en inbjuden projekttävling i ett steg.

Deltagarrätt 
Tre kontor har valts ut genom en prekvalificering 
och endast dessa kontor får delta i tävlingen:
- AIX Arkitekter AB
- White Arkitekter AB
- Liljewall Arkitekter AB

Tävlingsspråk
Tävlingsförslaget ska vara utfört på svenska.

Jury
Tävlingsförslagen kommer att bedömas av en jury 
bestående av:

• Anders G Johansson, Skolnämndens ordförande
• Johan Ask, Skolnämndens vice ordförande
• Anna Sundström, Skolchef 
• Ingemar Linusson, Fastighetschef
• Claes Clausen, Arkitekt MSA Byggnadslovs-

chef
• Anna Areskough, Arkitekt SAR/MSA, utsedd 

av Sveriges Arkitekter
• Christer Göransson, Landskapsarkitekt LAR/

MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter 

Juryn äger rätt att tillkalla ytterligare sakkunnig 
expertis som rådgivare.

Juryns sekreterare är Katarina Nilsson Arkitekt 
SAR/MSA Sveriges Arkitekter

Tävlingsfunktionär
Karin Holgersson Skövde kommun 
Tel. 0500-498151
karin.E.holgersson@skovde.se

Besöksadress:
Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde

Postadress:
Skövde kommun 541 83 Skövde

Skövde stadshus håller öppet mellan kl 8.00-
16.30. Det finns ingen möjlighet att lämna täv-
lingsförslag via brevinkast. 
 
Programhandlingar 
1. Stadskarta
2. Digital karta över området
3. Flygbilder och bilder från platsen med angi-

vande av fotopunkter
4. Planeringsförutsättningar dd juni 2011
5. Inventering av träd inom tävlingsområdet

Ovanstående handlingar skickas ut på CD-skiva 
tillsammans med tävlingsprogrammet. 

Tävlingsfrågor
Eventuella frågor om tävlingen ska ställas till 
tävlingsfunktionären skriftligt via e-post. Frågorna 
ska vara tävlingsfunktionären tillhanda senast 
2011-09-01. Märk all korrespondens med ”Nya 
Billingskolan Skövde”.

Juryns svar på frågorna kommer att läggas ut på 
Sveriges Arkitekters hemsida senast 2011-09-07.

Tävlingsförslaget
Tävlingsförslag ska vara anonymt. Samtliga 
inlämnade ritningar och övriga handlingar ska i 
nedre högra hörnet vara försedda med ett motto.

Tävlingsförslag ska vara monterat på kartong 
eller liknande i A1-format (59,4 x 84,1 cm) och 
får omfatta högst 4 planscher. Därutöver ska en 
omgång av dessa planscher, förminskade till A3-
format, lämnas. All text på planscherna ska vara 
läsbar på A3-kopiorna.

Samtliga planscher ska även lämnas digitalt 
i pdf-format på CD – alla planscher ska ligga i 
samma fil. 

OBS ! de digitala filerna får sammanlagt ha en 
storlek på max 20 MB.

Handlingar utöver dessa kommer att tas undan 
från bedömning och utställning. Modell tas ej 
emot. 
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OBS! allt inlämnat digitalt material ska vara 
rensat på spårbar information om upphovsman 
med mera för att garantera anonymitet.

Tävlingsförslag ska redovisa följande:
A. Situationsplan med redovisad utemiljö, skala 

1:400. Utemiljöns disposition, struktur, funktion 
och karaktär ska framgå liksom dess kopplingar 
till skolbyggnaden och dess omgivning.

B. Planer, skala 1:200, med angivande av antal 
elever i varje studierum.

C. Längd- och tvärsektioner, skala 1:200.
D. Fasader, skala 1:200.
E. Enkel volymstudie, skala 1:200.
G. Ett perspektiv från entrén.
H. Ett perspektiv från Navet. 
I. Kortfattadbeskrivning över lokalernas använd-

ning inklusive samutnyttjande samt tekniska- 
och konstruktionsmässiga principer.

Inlämning
Tävlingstiden slutar 2011-10-03. Senast denna 
dag ska tävlingsförslag vara inlämnat till allmän 
befordran adresserat till tävlingsfunktionären(eller 
lämnat direkt till tävlingsfunktionären inom an-
givna öppettider). Förslag som lämnats till allmän 
befordran senast denna dag, men som ankommer 
tävlingsfunktionären mer än 3 dagar senare, tas 
inte upp till bedömning.

Förslaget ska åtföljas av ett förseglat ogenom-
skinligt kuvert, märkt med ”Namnsedel” och för-
slagets motto. Detta kuvert ska innehålla uppgifter 
om namn på förslagsställaren och ev. medarbetare 
samt adress till vilken obelönat förslag ska åter-
sändas.

OBS! Om tävlingsförslaget skickas med allmän 
befordran ska kvitto utvisande inlämningsdag 
samt förslagets motto samtidigt översändas sepa-
rat till tävlingsfunktionären. På detta kvitto ska 
även anges ett telefonnummer där kontakt kan nås 
med förslagsställaren under bevarad anonymitet i 
fall att tävlingsförslaget inte kommit fram.

Prissummor
Varje tävlande som inom utsatt tid inlämnat för-
slag i enlighet med detta program som godkänts 
av juryn erhåller ett arvode om 200 00 SEK exkl. 
moms. Arvodet utbetalas mot faktura när juryn 
godkänt inkomna förslag.

Bedömningskriterier
Förslagen kommer att bedömas utifrån följande 
kriterier, utan inbördes ordning, samt utifrån de 
krav och önskemål som ställts i programmet:

• Arkitektonisk gestaltning
• Pedagogisk funktion
• Teknisk funktion
• Utvecklingsbarhet, flexibilitet
• Genomförbarhet vad avser ekonomi

Bedömning/utställning 
Bedömningen beräknas vara avslutad i november 
2011.

Tävlingsförslagen kommer under bedömnings-
tiden att ställas ut offentligt genom arrangörens 
försorg. Plats meddelas senare.

Publicering
Tävlingsjuryns utlåtande kommer att publiceras 
senast tre veckor efter det att tävlingens resultat 
offentliggjorts.

Sveriges Arkitekter och arrangören äger rätt att 
publicera samtliga tävlingsförslag på sina hemsi-
dor samt i tidningen Arkitekten.

All publicering av tävlingsförslag efter avslutad 
tävling kommer att ske med angivande av för-
slagsställarens namn.

Ägande- och nyttjanderätt
Arrangören innehar den materiella äganderätten 
till prisbelönta tävlingsförslag.

Förslagsställarna innehar upphovsrätten och 
behåller nyttjanderätten till sina förslag. Direkt 
utnyttjande av förslag, helt eller i väsentliga delar, 
kan ske först efter avtal med förslagsställaren.

Returnering av förslag
Förslagen kommer inte att returneras.

Uppdrag efter tävling
Arrangören avser att förhandla med förslagsstäl-
larna av vinnande förslag om uppdraget att projek-
tera/ta fram arkitekthandlingar för utförandeentre-
prenad.

Om parter ej kan enas om ekonomiska villkor 
för fortsatt projektering så äger arrangören rätt 
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att, efter samråd med jury och Sveriges arkitekter, 
förhandla med annan tävlande.

Om upphovsmannen till vinnande förslag av ar-
rangören och Sveriges Arkitekters Tävlingsnämnd 
inte anses ha erforderliga erfarenheter och resur-
ser att handha uppdraget lämnas det till honom i 
samarbete med en mer erfaren fackman, vald av 
honom själv och godkänd av arrangören. 

Finner arrangören skäl att frångå juryns rekom-
mendation ska samråd ske med Sveriges Arkitek-
ter.

Om tävlingen efter två år ännu inte har lett till 
projekteringsuppdrag/inlett förhandlingar för vin-
naren tillkommer det denne en ytterligare ersätt-
ning motsvarande tävlingsarvodet.

Tävlingsprogrammets godkännande.
Detta program är upprättat i enlighet med bygg-
sektorns gemensamma ”Tävlingsregler för svens-
ka tävlingar inom arkitekternas, ingenjörernas och 
konstnärernas verksamhetsfält, 1998”. Reglerna 
gäller om inte programmet anger annat.

Program och bilagor är godkända av juryns 
ledamöter, vilka svarar för tävlingens genomför-
ande. Ur tävlingsteknisk synpunkt är programmet 
granskat och godkänt för de tävlande av Sveriges 
Arkitekter.

Juryns underskrifter 

Anders G Johansson 

Johan Ask 

Anna Sundström  

 
Ingemar Linusson  

Claes Clausen  

Anna Areskough  

Christer Göransson  

Katarina Nilsson
För Sveriges Arkitekters tävlingsnämnd




