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1. SKaRa OCH TEGlaGÄRDEn  
Skara som stad är en historisk berättelse om ett nätverk av förbindel-
ser till resten av världen, och om kunskap och själ som stadens fun-
dament. Domkyrkan står som riktmärke och punkt på det omfattande 
nätverket av pilgrimsleder från Norden och Europa, från Trondheim 
i norr till Santiago i söder och vidare. På samma sätt som Skara är 
förbundet till sin omvärld genom gamla såväl som nya nätverk är 
idén om att förbinda och skapa sammanhang avgörande för projek-
tets struktur.

Skara är den blå / gröna staden. Omgiven av lantbruk och skog 
genomströmmas staden av en å, en öst-västgående landsskaps-
sträckning med framstående områden som Victoriaparken och Vic-
toriasjön, Den Botaniska Trädgården, Lantbruksuniversitetet samt 
Tranängsparken. Förslaget tydliggör stadens gröna och blå ’livsnerv’ 
och använder strukturen till att ge plats åt en ny central och offentlig 
inlärningspark - tillägnad  hela staden.

Skara är också staden för kunskap och lärande. I nord-sydlig rikt-
ning bildar Biblioteket, Domkyrkan och Lantbruksuniversitetet en 
kunskapsaxel, genomskuren av stadens starka blå – gröna struktur. 
Rakt öster om Domkyrkan placeras Teglaskolan som en ny betydel-
sefull punkt för stadens framtid. På samma sätt som kyrkan är ett 
offentligt tillgängligt rum i ett stort stadsrum, skall inte enbart Tegla-
skolan utan hela Teglagärden vara ett inlärningsrum för alla.

Projektets viktigaste beståndsdelar bygger på Skaras inneboende 
kvaliteter och berättelser. Huvudidén är således att integrera Tegla-
skolan och Teglagärden som en helt ny inlärningsmiljö och att accen-
tuera den öst-västgående landsskapssträckningen genom skapan-
det av kunskapsparken och ett finmaskigt nätverk av förbindelser 
till omkringliggande områden. Samtidigt föreslår vi en skola som på 
högsta nivå integrerar skolan som ett modernt och framtidsriktat in-
lärningsrum i nära samband med parkens möjligheter.

2. TEGlaGÄRDEn OCH TEGlaSKOlan
BEByGGElSEn
Domkyrkan är stadens mentala och visuella tyngdpunkt. Den står 
fritt på sin plats, omgiven av stadens hus på respektfullt avstånd. 
Stadens smala gator leder in till Domkyrkan och framhäver således 
dess centrala betydelse. Teglaskolan placeras rakt öster om Dom-
kyrkan i en arkitektur som sträcker sig fram mot parkens centrala 
rum men också in mot stadens mitt. Den nya skolan är ritad som 
en öppen ram där kunskapsförmedling kan föregå via Parken så att 
skolan således integreras i parkens offentliga rum.

Skolgatan, där pilgrimmerna har vallfärdat, får således en fortsatt 
framträdande roll som förbindelse mellan skola och stadskärna. 
Där Domkyrkan ligger dominerande och enastående på sin plats 
är Teglaskolen demokratiskt placerad på sidan av ett nytt stort och 
centralt parkrum. I Teglagärden har stadens gator ersatts av gröna 

gångstråk som sträcker sig ut i de närliggande områdena och anslu-
ter sig till existerande gångstråk och vägar.

Skolan infogas samtidigt i den övriga bebyggelsen som etableras i 
parkens periferi. Bebyggelsen skapar rum för parken och blir sam-
tidigt stadens ansikte mot Skaraborgsgatan. Existerande och ny-
planterade träd skapar tillsammans med byggnaderna Teglagärdens 
gröna ram.

KunSKapSpaRKEn
Parken skall framstå som ett kuperat och inbjudande ’grönt audito-
rium’ och som ett gemensamt rum där nya och existerande funktio-
ner placeras. Parken är tänkt som ett rum för alla stadens borgare 
men med en särskild uppmärksamhet på de barn och unga vars liv 
har parken som mittpunkt. Inlärning är en väsentlig del av parkens 
program vars idégrund vilar på ett fundament av tre intentioner som 
tillsammans konstituerar dess form och funktioner:

• RÖRELSE - att inbjuda till rörelse
   Fysisk aktivitet och lek är viktiga element för människor i alla åldrar 

och särskilt för barn och unga som har stor energi och skall lära 
känna sin fysiska förmåga. Att planera för och formge med hänsyn 
till mera rörelse i det offentliga rum har också ett folkhälsofrämjande 
syfte. Därför skall parken vara hela stadens park. För skolan skulle 
den utgöra en stående invitation till att bli använd, som auditorium, 
som samlingsplats, som plats för undervisning och som ett frirum. 

• HÅLLBARHET - att främja hållbarhet
   Parken skall främja medvetenhet och kunskap om hållbarhet. Par-

ken skall inte vara till pynt och prydnad utan en fysiskt tilltalande 
miljö som i sig själv förmedlar viktig kunskap om naturens egna 
processer och kretslopp. Val av beplantning samt skötsel och han-
tering av vatten i parken skall väljas och disponeras med syftet att 
synliggöra dess inneboende förändring över året och peka på att 
den är en del av ett mycket stort ekosystem där exempelvis vattnet 
mottages och skickas vidare ut i världen.

• KONST - att föra in konsten i det offentliga gröna rummet
    Konsten i parken har som syfte att överraska, inspirera och stärka 

reflektionen över traditioner och normer i samhället. Konsten skall 
tänkas och utformas i nära samband med parkens övriga element 
och stämningar så att den blir en integrerad del av hela området. 
Tematiskt föreslås konst som främjar rörelse genom att konsten i 
sig själv kan användas och inbjuder till social interaktion. Den kan 
uttrycksmässigt konstitueras i samspel med levande material som 
plantor, vatten och fysiska fenomen eller den kan knyta nya förstå-
elser och tanker till idén om inlärning.

Dessa tre grundaspekter främjar tillsammans det inlärnings- och 
upplevelserum som är parkens förnämsta uppgift att tillföra Tegla-
skolan, Teglagärden och Skara.

STRuKTuREll OCH RumSliG KOmpOSiTiOn
Den samlade kompositionen består av en rad element som alla har 
olika kvaliteter och karaktärer. De kan betraktas som följande be-
ståndelar:

Den Botaniska Trädgården, en levende lärobok som i kraft av sin 
existens, och inte representation, upplyser och inspirerar. Bildligt ta-
lat öppnas trädgården upp och dess karaktär vidareutvecklas och 
breder ut sig i Teglgärden som område. Bokstavligt talat skall områ-
det ha en grön botten, som ett campus, och idén om att de fysiska 
ramarna i sig själva förmedlar kunskap, förs vidare med fokus på 
förståelse av ekosystem och hållbarhet. 

Victoriasjön mot öst är ett introvert lugnt rum, ett lågtliggande om-
råde som läggs ut till lokal uppsamling av regnvatten, frodig beplant-
ning, möjlighet för vistelse, fågelliv, grodyngel och trollsländor. Sjön 
är en fantastisk existerande potential i området och skall utvecklas 
och värnas om i den framtida utvecklingen.

Viktoriasjön mot väst är ett extrovert rum, en samlingspunkt för ak-
tivitet, badning, picknick och lekplats. Gångsystemet i området för-
grenas i en omfamnande rörelse omkring sjön och det skapas bättre 
tillgänglighet och kontakt till vattnet via en badbro och nya möjlighe-
ter för vistelse.

Gångnätet skapar goda förbindelser, tillgänglighet och en fotgängar- 
och cykelviktig miljö i hela området. Gångsystemet är inte ett ratio-
nellt och minimalt system utan ett generöst utformat ’delta’ av större 
och mindre gångstråk och passager som omringar parkens grönblå 
hjärta och flätas smidigt omkring byggnaderna i parkens periferi. 
Gångnätet förbinds över järnvägen till Skaras östliga områden som 
rymmer många möjligheter för en vidare stadsutveckling i synergi 
med Teglagärdens nya identitet.

Regnvattensbäddar och våtområden är en naturlig del av parkens 
inspirerande och miljöfrämjande element som aktivt kan ingå i sko-
lans och institutionernas vardag som redskap för inlärning och lek. 
Vatten skall så vitt möjligt hanteras, avledas och renas inom områ-
det, i synliga processer som är estetiskt utformade.

DEn övRiGa BEByGGElSEn
Teglagärdens utveckling är samtidigt en grön stadsutveckling. Par-
kens bebyggelse är en väsentlig del av parkens liv och uttryck – en 
tätare stadsmässig bebyggelse säkrar att området är mångfaldigt 
och livligt och samtidigt är det en uppenbar möjlighet att visa sta-
dens ansikte mod Skaraborgsgatan. Existerande och nyplanterade 
träd skapar, tillsammans med byggnaderna, Teglgärdens gröna ram. 
’Gångvägsdeltat’ skapar varierande rum mellan bebyggelsen som 
varieras i skala, bebyggelseshöjder, typologier och funktioner – så 
som det anstår en grön men urban miljö.

Campus park skara 
Liv och Lärande

Bebyggelsen omfattar:
•  Äldrebostäder – 3 punkthus som alla orienterar sig mot parken, 

3700 m2

•  Avstyckning A- till handel, kontor och eventuellt bostäder mot syd 
2-3 våningar, ca 3000 m²  

•  Avstyckning B- till handel, kontor och eventuellt bostäder, 3 vå-
ningar, ca 4000 m²  

•  Avstyckning C – ungdomsklubb och resecenter i markplan samt 
överliggande kontor eller bostäder, 3 våningar, ca 2000 m² 

•  Ungdomsbostäder och äldrebostäder mot öst vid Victoriasjön 1 – 2 
- 3 våningar, ca 3000 m² 

• Teglaskolan:
  Bottenvåning: 3700 m2

  Första våningen: 2500 m
  Andra våningen: 2400 m2

  Teglaskolan: 8600 m2

  Källare: 800 m2

• Utomhus:
  1000 m2 gräs
  600 m2 beläggning
  2200 m2 Sedum tak

infRaSTRuKTuR OCH paRKERinG
Ankomst och åtkomst med bil och buss sker längs områdets ytter-
sida och existerande vägar. På detta sätt undviks genomkörande 
biltrafik och Teglagärdens kärna hålls bilfri. 

Parkering sker på mindre områden fördelade mellan träd och bygg-
nader längs parkens periferi. Vid skolan etableras en avstignings-
plats för bussar, taxi och privata fordon, liksom det etableras infarter 
i förbindelse med de enskilda bebyggelserna. Resecentret mot syd 
vid Skaraborgsgatan förses likaså med in- och utfarter.
Därutöver är det viktigt att det skapas goda förhållanden för cyklister 
i form av övertäckta cykelparkeringar och goda förbindelser till sta-
dens övriga cykelstråk.
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LiV OCH LÄRANdE
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DAGSLJUS

SOLFÅNGARE TAKYTAN

TERMOAKTIV KONSTRUKTION

Skolan från väSt och park 
Skolans nära relationen till naturen skapar en utomhus inlärningsmiljö som går i dialog med parklandskapet och stadens alla invånare andra våningen - plan 1:200
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INREDNING

BYGGNAD

INNE/UTE

MODUL 6X9m
- Introrum för ca. 24 elever
- Ett   forum för ca. 15 elever

GEMENSAMT OMRÅDE
 - Grupparbeten och grupp undervisning

MODUL 9X9m
- Utbildning för ca. 30 elever
- Ett   forum för ca. 20 elever

MODUL 12X9m
- Introrum för ca. 50 elever
- Ett   forum för ca. 30 elever

MODUL 15X9m
- Introrum för ca. 75 elever
- Ett   forum för ca. 45 elever

MODUL 6X9m
- Introrum för ca. 24 elever
- Ett   forum för ca. 15 elever

GEMENSAMT OMRÅDE
 - Grupparbeten och grupp undervisning

MODUL 9X9m
- Utbildning för ca. 30 elever
- Ett   forum för ca. 20 elever

MODUL 12X9m
- Introrum för ca. 50 elever
- Ett   forum för ca. 30 elever

MODUL 15X9m
- Introrum för ca. 75 elever
- Ett   forum för ca. 45 elever

inredning förSlagenergi Sektion

4 regelbundna klassrum och ett gruppområde 
för varje arbetslag Utrymme anpassas till arbetslagets behov

Ett stort gruppområde som delas upp i mindre 
enheter med hjälp av möblering

Lag 4

Lag 5

Lag 6

Lag 3

2:a våningen

Arbetslag 2:a våningen Rörelse på den stora trappan Kopplingar till parken från de övre våningarna

Grøn utomhus i naturveten-
skapliga ämmen

Kunskap om byggnadens 
info via info-skärmar

Ändning av byggnadens info 
via info-skärmar Väggar används aktivt i undervisningen

Golvytan används aktivt i undervisningenTaket används aktivt i undervisningenFlexibel inredning 

Örtagård utanför hemkunskap Ut-verkstad i samband med slöjd

Med sin öppna men klart definierade inredning skapar arbetslagen 
flexibilitet på både kort och lång sikt. Från dag till dag kan elever och 
lärare forma öppna miljöer i förhållande till olika undervisningsför-
lopp samtidigt som  arbetsrummen kan läggas samman eller splittas 
upp med hjälp av de mobila vikväggarna. På lång sikt kan elever och 
lärare dessutom välja att skapa helt öppna eller mer avgränsade 
arbetsrum varvid skolan löpande kan formas och optimeras i förhål-
lande till den pedagogiska utvecklingen.

källaren
Från ingången till idrottshallen mot Skaraborgsgatan är det via his-
sen och flera trappförlopp lätt åtkomst till källaren som innehåller 
förråd, toaletter och omklädningsrum för såväl idrottande som perso-
nal. Det är åtkomst till källaren i både dag- och kvällstimmarna i det 
att trappförloppet som förbinder källaren, idrottshallen och dans- och 
motoriksalen, har etablerats självständigt i förhållande till den övriga 
delen av skolan.

Skolan Som inlärningSredSkap
Elevers nyfikenhet och lust att lära väcks genom att använda om-
givningarna som inlärningsmaterial. Vi upplevde vid besiktandet 
av elevernas film, ”Djurväggen”, och användningen av utomhu-
sarealerna exempel på att viljan och lusten till detta redan ligger i 
Teglaskolans kultur, men långt ifrån dess nuvarande fysiska ramar. 
Den nya Teglaskolan maximerar och åstadkommer därför en unik, 

mångfaldig och helhetsorienterad ram för detta. För att skapa en 
helhetsorienterad skola med fokus på modern pedagogik utmanar 
och stimulerar den nya skolan eleverna genom att motivera dem till 
att interagera med skolan och dess nära omgivningar. 

Skolan kommer till uttryck som inlärningsredskap på tre nivåer i 
form av byggnaden, inredningen och utomhusarealerna. På det cen-
trala gemensamma torget finns touchskärmar uppställda som visar 
byggnadens resurs- och energiförbruk. Denna fakta är samtidigt 
lättillgänglig från alla datorer via skolans trådlösa nätverk och kan 
därmed naturligt användas i undervisningen. Eleverna kan t.ex. få 
överblick över byggnadens aktuella energiförbrukning, energibespa-
rande åtgärder och göra beräkningar över sparade CO2-utsläpp.

Via regnmätare i parken kan eleverna också få tillgång till den lokala 
nederbördsmängden och använda denna information till att lära sig 
att göra grafer som följer årets gång. Informationen omfattar också 
temperatur och lufttryck och kan användas tvärvetenskapligt. På ut-
valda platser är byggnadens konstruktion blottad varvid eleverna kan 
studera byggnadens uppbyggnad, material och isolering. Skolan in-
tegrerar vidare golv, väggar, tak och inventarier som aktiva element 
som kan ingå i undervisningen och stimulera elevernas lust till att lära. 

En nära kontakt till naturen är en förutsättning för att unga får förstå-
else och respekt för naturen och dess processer. En nära kontakt 

mellan ute och inne har därför värderats högt så att lärare och elever 
har en naturlig och direkt möjlighet att använda utomhusarealerna i 
undervisningen. Utomhusarealerna bidrar samtidigt till att skapa sy-
nergi mellan ämnena vilket bl.a. kommer till uttryck i skolträdgården 
där eleverna kan studera botanik.

energi
Hållbarhet och energi har värderats högt genom hela förloppet. För 
Skara Teglagärdet har vi valt att från början fokusera på hållbar kvalitet. 
Hållbar kvalitet är ett samspel mellan bl.a. komfort, energiförbrukning 
och  funktionalitet vilket reducerar drifts- och underhållsomkostnaderna.

Byggnaden är utformad efter en designstrategi där det har lagts vikt 
på att minska den samlade energiförbrukningen genom användan-
det av passiva verkningsmedel som integrerats i byggnadens dispo-
nering och design. 

Detta görs genom att skapa en kompakt byggnadskropp som säkrar 
en låg energiförbrukning. Ytterväggar, tak och fundament har isole-
rats på så vis att värmeförlusten reduceras betydligt. Det används 
högisolerade lågenergiglas med hög dagsljusfaktor för optimala un-
dervisningsförhållanden, medans det stora, centrala atriet för dags-
ljuset långt ned i byggnaden varvid behovet för konstgjord belysning 
minskar. All annan belysning är energibesparande LED-belysning 
med rörelsescensorer i stängda kärnor. Solfångare inarbetas strate-

giskt i ovanljusfönstren för att minimera direkt solljus och på det viset 
produceras också energi till varmt vatten. 

Ett sunt och behagligt inomhusklimat är en förutsättning för en be-
haglig inlärningsmiljö och prioriteras därför högt i byggnadsdesig-
nen. Den naturliga ventilationen försörjs via den översta delen av 
fönstren som öppnas automatiskt för att släppa in frisk luft i bygg-
naden, medan den uppvärmda luften stiger upp genom atriet och 
ut genom ovanljusfönstren, som samtidigt används till att kyla ner 
skolan om natten under de varma sommarmånaderna.

Konstruktionen kommer därmed att användas som termoaktiva ele-
ment som kommer att vara delaktiga i att kyla ner byggnaden om 
dagen och värma upp den om natten, varvid stora temperatursväng-
ningar minimeras.  

På taket samt på fingrarna som sträcker sig ut i landskapet är det 
framförallt gräs och sedum, som sörjer för att regnvattnet långsamt 
sipprar igenom vilket också förlänger takets hållbarhet. Det har ock-
så en kylande effekt på byggnaden när regnvattnet förångas. Innan 
vattnet förångas kan större mängder nederbörd samlas i uppsam-
lingstankar som används till toalettspolning i byggnaden.
Den stora takytan är dessutom optimal i förhållande till eventuell 
framtida installation av aktiva energiåtgärder som solceller, vilket 
kommer att  kunna minska energiförbrukningen ytterligare.

Allt som allt ger detta en hållbar tillgång till projektet, med stort fokus 
på naturen i sin helhet som en framtidens inlärningsmiljö där män-
niska och förbrukning sätts i fokus. 

4. UtvecklingSperSpektiv
Projektets plan visar hur området kan framstå när det är fullt utbyggt 
och utvecklat. Ritningen visar ett mål och en ögonblicksbild för att 
världen ständigt förändras… Det är väsentligt att överväga hur ut-
vecklingen av Teglgärden utgår i från hur området faktiskt är idag. De 
följande etapperna föreslår vilka huvudelement som kan anläggas i en 
prioriterad ordning så att nytt och gammalt harmonierar bäst möjligt 
och så att transformationen sker i ett inkluderande och lämpligt tempo. 

Utöver att realisera de större och blivande elementen föreslås en 
strategi som bygger på snabb synlighet samt ny förståelse för och 
användning av området genom mindre och tillfälliga åtgärder. T.ex. 
kan Kunskapsparken rymma en rad utvecklingsfält. De har alla start-
funktion som tillfälliga, vilket vill säga att en rad små händelser kan 
inta fälten i takt med att idéer uppstår och ekonomi kan åstadkom-
mas. Det kan vara en enkel beplantning eller en omvandling av en 
existerande asfaltsyta till bollbana - ett markerat fält till lek - och an-
dra exempel som alla karakteriseras av att vara enkla och billiga po-
tentiella drivkrafter för aktivitet i området. I Berlin och i andra större 
städer har man haft stor succé med principen som fungerar som en 
slags ’mental byggnadsprocess’ och medverkar till att skapa en reell 
värdeökning i området. Campus park skara
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REGNVATTENANVÄNDNING

HÖGISOLERADE LÅGENERGIGLAS 
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SOLFÅNGARE TAKYTAN

TERMOAKTIV KONSTRUKTION

Första våningen – plan 1:200axonometri – andra våningen

Fasad öst – 1:200

axonometri – Första våningen

Dans

Särskolan
Lag 1

Lag 2

NO

Generellt de två övre våningarna

- 9m grid- center och gemenskap - solid kärnor - �exibilitet mellan

generellt För de två översta vånningarna 1:a våningen

Centrum och gemenskap 9 m moduler Solada kärnor – flexibilitet mellan dem Arbetslag 1:a våningen Flow vid huvudtrappan Kopplingar till parken från de övre våningarna

Första våningen
Från det gemensamma torget i bottenvåningen rör man sig via det 
centrala trappförloppet upp till första våningen som innehåller de na-
turorienterade ämneslokalerna, dans- och motoriksalen, särskolan 
samt två arbetslag. Från trappförloppet har man direkt åtkomst till 
alla rummen som placeras längs fasaden för att utnyttja dagsljuset 
fullt ut och skapa en ljus och inspirerande inlärningsmiljö.

de naturorienterade ämneslokalerna
De naturorienterade ämneslokalerna har placerats sida vid sida med 
enkel utgång till den västvända terrassen som sträcker sig ut mot det 
gröna parklandskapet. Utomhusarealen kan således föras in som 
ett naturligt led i undervisningen och via den sluttande terrassen har 
eleverna lätt åtgång till parken med dess skolträdgårdar, som på det 
viset kan användas i undervisningen på ett naturligt sätt.

dans- och motoriksalen
Dans- och motoriksalen är placerad intill särskolan för att ge särsko-
leeleverna enkel åtkomst för att träna deras motoriska kompetenser. 
Placerad nära det centrala trappförloppet är salen också lättilgänglig 
för skolans övriga elever. Genom att placera salen i nära kontakt till 
atriet och avgränsa salen endast med hjälp av en glasvägg styrker 
salen skolans hälsoprofil genom att exponera elevernas fysiska ak-
tiviteter inåt i huset.

Liksom idrottshallen kan dans- och motoriksalen också användas 
på kvällar och helger. Salen kan därför stängas av från den övriga 
delen av skolan samtidigt som den via det decentrala trappförloppet 
har god kontakt till omklädesrummet i källaren.  

särskolan
Särskolan har placerats i nära samspel med skolans övriga funk-
tioner för att skapa en inkluderande inlärningsmiljö där eleverna i 
särskolan upplever att de är en del av gemenskapen och på jämn 
fot med de övriga eleverna. Rummen är flexibelt inredda med rika 
möjligheter för att arbeta med varierande inlärningsstilar och skapa 
skräddarsydda undervisningsförlopp anpassade efter den enskilda 
elevens fysiska och psykiska förutsättningar.

Då eleverna i särskolan kan ha fysiska handikapp är tillgängligheten 
högt prioriterad. Från bottenvåningen är det således lätt åtkomst till 
särskolan via den centralt placerade hissen samtidigt som det är 
nivåfri utgång till den avskilda terrassen mot norr. Terrassen skapar 
trygga förutsättningar för utomhusaktivitet och ger god möjlighet  att 
föra in utomhusarealen i den dagliga undervisningen. För att skapa 
en inkluderande inlärningsmiljö har de övriga eleverna också åtgång 
till terrassen som bl.a. innehåller en bollbur som exponerar skolans 
aktiva liv till omgivningen.

Första och andra våningen – arbetslagen
Det är välkänt att elever lär sig på olika sätt och i olika tempo. Den 
pedagogiska tanken bakom Teglaskolan är därför att skapa flexibla 
arbetslag som ger plats för olika inlärningsstilar med utgångspunkt i 
varje enskild elevs inlärningsprocess och behov av trygghet.

Arbetslagen som har placerats på respektive första och andra vå-
ningen har inretts som baser bestående av arbetsrum i olika storle-
kar – allt från små grupprum och arbetsrum för de tillknutna lärarna 
till stora föreläsningsrum. För att skapa en ljus inlärningsmiljö  är 
arbetsrummen placerade längs fasaden, samtidigt som att glasväg-
gar släpper dagsljuset helt in i den öppna miljön som är placerad 
mot atriet och avgränsar det enskilda arbetslaget. Den öppna miljön 
skapar en flytande övergång mellan arbetsrummen och de gemen-
samma arealerna och är med hjälp av mobila vikväggar lätt att an-
vända i undervisningen. Arbetslagen ger således rik möjlighet för att 
variera undervisningen vilket understödjs av de mobila vikväggarna 
mellan arbetsrummen.

Genom att inreda arbetslagen som baser med öppna miljöer där 
eleverna kan vistas under rasterna och arbeta med grupparbeten i 
undervisningen skapar skolen en trygg och identitetsskapande miljö 
för varje enskild elev. I förlängningen av detta är varje bas inredd 
med elevskåp och kännetecknas av sitt eget val av färger och inven-
tarier vilket bidrar till att stärka arbetslagens identitetsskapande roll.

Campus park skara
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Axonometri – bottenvåningen bottenvåningen – plAn 1:200

Sektion ÖStväSt – 1:200

källAren – plAn 1:500

Skaraborgsgatan
Park och sjö

Park och domkyrka

Personal

Idrott

Kök

Skolrestaurang

Huvudentré från SkolgatanHuvudentré från Skolgatan

Byggnad och landskap går in i varandra Skolans tre forkuspunkter Öppen planlösning med sammenhängande funktioner Visuell kontakt från det gemensamma togetVyer från huset och ut Ankomst til skolan

inne-ute bottenvåningen

Skolans flexibla inredning kommer också till uttryck i skolrestaurang-
en som via en mobil vikvägg kan avskärmas från det gemensamma 
torget och därmed bilda en ram för kvällsarrangemang som föredrag 
eller liknande där gästerna inte skall ha åtkomst till den övriga delen 
av skolan. Vid sådana kvällsarrangemang ankommer gästerna där-
för inte via huvudentrén och det gemensamma torget utan via dörren 
till den sydvända terrassen som skapar goda ankomstförhållanden 
genom att både vända sig mot parklandskapet och Skolgatan.

personalrummet
Mot norr smalnar det gemensamma torget av och ger plats för per-
sonalrummet, som för att säkra en behaglig akustik och den nöd-
vändiga förtroligheten har avskärmats av en glasvägg. Genom att 
placera personalrummet som en integrerad men klart definierad del 
av skolans sociala rum signalerar skolan öppenhet genom att skapa 
en synlig lärarstab för både elever och föräldrar och en lätt åtkomst 
till informella möten med lärarna. Personalrummets synliga place-
ring ger därutöver lärarna en god överblick över det gemensamma 
torget och kort avstånd till ämneslokalerna och arbetslagen samti-
digt som att lärarnas arbetsprocess naturligt flyter ihop med skolans 
dagliga flow.
 
expedition och Administration 
I anknytning till personalrummet finns en expeditionsdisk placerad, 
dit elever och besökande kan vända sig för att få information eller 

avtala en tid hos sjuksköterskan eller studievägledaren. Expeditions-
disken är synlig och lätttillgänglig från det gemensamma torget och 
har placerats i nära anknytning till de olika administrationslokalerna 
som kontor för sjuksköterska, studievägledare och rektor.

idrottshallen
För att profilera Teglaskolan som en skola med fokus på idrott och 
hälsa har idrottshallen placerats helt integrerad i skolan i nära kon-
takt till både det gemensamma torget och Skaraborgsgatan. Den 
centrala placeringen exponerar skolans aktiva liv till omgivningarna 
i det att man från Skaraborgsgatan kan titta direkt in i hallen och 
vidare in i skolans ”hjärta” i form av det gemensamma torget, vilket 
bidrar till att skapa upplevelsen av en skola med en sund och aktiv 
ungdomskultur.

Idrottshallen inspirerar till fysisk aktivitet i dygnets alla vakna tim-
mar och vänder sig till alla stadens invånare. För att skapa goda 
förutsättningar för att använda hallen på kvällen och på helgerna har 
det etablerats en separat ingång vid Skaraborgsgatan varifrån det är 
direkt åtkomst till hallen och omklädningsfaciliteterna. I förlängning 
av dessa kan hallen stängas av från den övriga delen av skolan med 
hjälp av en mobil vikvägg.

Campus park skara
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Skolan från SydveSt och Skolgatan 
Man ankommer till skolan via Skolgatan varifrån man träder direkt in i skolans sociala liv varvid man strax upplever skolans puls och aktiviteter

det geMenSaMMa torget och atriet 
skapar den sociala tyngdpunkten som skapar stor närhet och binder samman skolan till en dynamisk och levande helhet
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Det gröna. Den gröna strukturen bildar ett stort gemensamt rum, ett ”grönt auditorium”, omkring vilket 
nya och existerande funktioner placeras i periferin

Det blå. Campusparkens ”gröna auditorium” flätar vidare på vattnet 
som ett bärande element i form av ett våtområde Campusparkens aktiviteter Funktion i byggnad Ett stort nätverk av gångstråk binder samman park och stad

Flow – körande trafik

Antal parkeringsplatser:
• Bostad: 40 platser
• Förskola: 42 platser
• Skola: 86 platser
• Företagsverksamhet / ungdomsklubb: 74 platser
• Exsisterande äldrebostäder: ca. 30 platser
• Nya äldrebostäder: 35 platser

Skolans närområden

diSponering av oMrådet

Strategi

Etapp 1
• Skolan
• Kunskapsparken
• Det gröna nätverket av gångvägar
• Tillfälliga stadsrum och aktiviteter

Etapp 2
• Ungdomsbostäder
• Tillgänglighet till Victoriasjön
• Öppning av Den Botaniska Trädgården
• Utbyggnad av gångvägsnätet
• Ungdomsklubb
• Kontor

Etapp 3
• Etablering av resecenter
• Etablering av kommersiella program 
  och serviceprogram
• Ytterligare kontor

Etapp 0
• Nuvarande situationen

3. teglaSkolen
Med utgångspunkt i Skaras stolta tradition som skolstad blir den nya 
Teglaskolan …

•  En symbol för framtidens skola där skolen är integrerad som ett 
aktivt inlärningsredskap som skapar ramar för upplevelse och för-
djupning för att på så vis utveckla elevernas kreativitet och lust till 
att lära

•  En sammanhangsstark skola där det gemensamma torget och 
atriet skapar den sociala tyngdpunkten som binder samman vå-
ningarna och de olika funktionerna till en levande helhet

•  En inkluderande skola där den öppna och flexibla inredningen ska-
par en dynamisk inlärningsmiljö som främjar olika inlärningsstilar 
och inkluderar alla elever i gemenskapen

•  En hållbar skola där interaktiva, gröna metoder ger eleverna förstå-
else för naturens cykler och människans inverkan på dessa

•  En skola där den nära relationen mellan ute och inne skapar en 
inlärningsmiljö som går i dialog med staden och parklandskapet

koncept 
Den nya Teglaskolan bygger på en klar och flexibel disposition där 
de olika funktionerna är integrerade som identitetsskapande och 
klart definierade miljöer som ger plats för varierande undervisnings-
former och härigenom videreför Skaras stolta tradition som skolstad. 
Skolan är disponerad som en kompakt byggnad som samlar och 

skapar stor närhet mellan skolans funktioner och samtidigt bidrar till 
att reducera energiförbrukningen till uppvärmning och nedkylning av 
byggnaden.

Skolan präglas av en tydlig transparens med stor öppenhet på tvärs 
av våningar och funktioner i det att byggnaden binds samman av det 
gemensamma torget och atriet som släpper in dagsljuset hela vägen 
in i byggnaden. Den tillmöteskommande och transparenta karaktä-
ren kommer också till uttryck i skolans yttre där byggnaden på den 
ena sidan sträcker sig ut mot det gröna parklandskapet och på den 
andra sidan vänder sig mot staden genom att vara en mer urban och 
kompakt gest mot Skolgatan och Skaraborgsgatan.

Kontakten till omgivningen har stor betydelse i byggnadsdesignen. 
Den utsträckta terrassen mot väst uppmuntrar till att vistas utomhus 
genom att skapa en terrasserande förbindelse mellan parken och 
första och andra våningen. Terrassen skapar rum för varierande ak-
tiviteter och vistelse utomhus och stärker skolans öppna karaktär 
genom att vara fullt tillgänglig för stadens alla invånare. På den norra 
terrassen finns en bollbur och uteplatser särskilt tilltänkta särskolan.
Det är direktförbindelse mellan undervisningsrum och utomhusarea-
ler som är utformade för att undervisningen kan ske ute i det fria. 
Det gäller bl.a. ämneslokalerna för hemkunskap, slöjd, bild samt de 
naturorienterade ämneslokalerna. Kontakten till omgivningen stärks 
av att skolan med hjälp av gröna element, för naturen hela vägen 

in i byggnaden. Utöver att bidra till ett sunt inomhusklimat och en 
behaglig akustik tillför den gröna beplantningen en sinnlig och taktil 
upplevelse till skolans inre rum.

arkitekturen
Syftet är att låta arkitekturen förmedla Teglaskolans värdegrunder 
genom att skapa en identitetsstark och upplevelsesrik arkitektur som 
signalerar öppenhet, mångfaldighet och gemenskap. Arkitekturen in-
friar på detta sätt visionen om att skapa en karaktärsfull byggnad 
som stärker Teglaskolans sammanhangskraft och samspelet med 
omgivningarna.

Inspirerad av omgivningarna och områdets historia så är skolan de-
signad som en tillmötesgående och dynamisk byggnad, som på den 
ena sidan öppnar och sträcker sig ut mot det gröna parklandskapet 
och som på den andra sidan bildar en urban och kompakt gest. Sko-
lan går på detta sätt i dialog med både parkens och stadens puls. 
En nära kontakt till omgivningarna stöds av skolans varierande an-
vändning av transparens, där vidsträckta fönsterrader skapar sam-
spel mellan våningarna och direkt insyn till arbetslagen. Arbetslagen 
exponeras för omgivningen och de friska färgnyanserna understöd-
jer arbetslagens identitetsskapande roll. Det transparenta uttrycket 
kommer igen i markplan där en oavbruten fönsterfasad skapar direkt 
insyn till det gemensamma torget och ett band av fönster i röda ny-
anser markerar och framhäver huvudingången mot Skolgatan.

Som en referens till tegelarkitekturen i Skaras stadskärna och om-
rådets historia som tegelbruk är skolan beklädd med en tegelskärm 
i gråskala och jordnyanser. Skolan är således designad som en mo-
dern tolkning av det klassiska tegelbyggeriet och skapar med kraft 
av sin materialitet och sitt ljusa och varierande spel i fasaden en 
dialog med omgivningarna och platsens historia. Förslaget öppnar 
dock för val av andra material.

Bottenvåningen
Bottenvåningen är disponerad som det samlande, offentliga rum, 
där skolans ämneslinjer estetik och idrott och hälsa placeras tillsam-
mans med de gemensamma funktionerna. På detta sätt exponeras 
skolans profil och bildar ramar för en kreativ, sund och inkluderande 
inlärningsmiljö.

det gemensamma torget
Man ankommer till skolan via Skolgatan varifrån man träder in i den 
ljusa huvudentrén och vidare in på det gemensamma torget som 
fungerar som skolans inkluderande ”hjärta”. Vid ankomsten träder 
man således direkt in i skolans sociala liv varvid man strax upplever 
skolans puls och aktiviteter. Man får samtidigt en god överblick över 
skolans olika funktioner som från det gemensamma torget har direkt 
insyn till alla funktioner i bottenvåningen och via det centrala trapp-
förloppet har man lätt åtkomst till första och andra våningen.

Under loppet av en skoldag passerar alla elever och lärare naturligt 
över det gemensamma torget som därför är tänkt och utformat som 
ett öppet och levande rum, där skolans värderingar och kultur sätts i 
spel och förankras. Det gemensamma torget skapar således ramar 
för en engagerande, aktiv inlärningsmiljö, där caféet motiverar till so-
cial gemenskap, biblioteket/mediateket främjar inlärning och den ge-
mensamma verkstadszonen inspirerar till tvärvetenskapligt projekt-
arbete. I det dagliga fungerar det gemensamma torget på det viset 
som ett informellt rum som ger plats för gemenskap och fördjupning 
och som knyter samman skolan till en social och funktionell enhet.

För att skapa en inkluderande och stimulerande inlärningsmiljö med 
vikt på de estetiska ämnena och för att motivera elever och lärare 
till att utveckla gemensamma traditioner så kan det gemensamma 
torget också ge möjlighet för större arrangemang som t.ex. elevkon-
serter och teaterstycken. Man kan placera scenen centralt på det 
gemensamma torget och därmed är det möjligt att använda trapp-
förloppet som tribun vilket avspeglar skolans flexibla inredning där 
hybrida rum och rumselement inspirerar elever och lärare till att in-
teragera med skolan på nya och annorlunda sätt. 

de estetiska ämneslokalerna 
För att profilera Teglaskolan som en estetisk och kreativ skola är äm-
neslokalerna för bild, musik, slöjd och hemkunskap placerade med stor 
synlighet i bottenvåningen där de bildar en ram omkring det gemen-

samma torget och därmed skolans vardag. I förlängning bildar de este-
tiska ämneslokalerna grunden för elevernas, lärarnas och föräldrarnas 
förstahandsintryck av skolan då man har fri insyn till ämneslokalerna 
när man anländer till skolan och träder in på det gemensamma torget.

Ämneslokalerna disponeras som flexibla rum som via mobila vikväg-
gar kan splittas upp i mindre rum för att ge möjlighet för att paral-
lellt undervisa två grupper på upp till 15-20 elever. För att undvika 
ljudstörningar har musiklokalen placerats i skolans sydöstra hörn 
med tillräckligt avstånd till skolans övriga funktioner. En strategisk 
placering som samtidigt säkrar kort avstånd från musiklokalen till 
scenen i idrottshallen och därmed gör det lätt att flytta musikutrust-
ning till scenen när hallen t.ex. skall användas för skolfester med 
elevkonserter. Vid slöjd och musiklokaler etableras dubbeldörrar 
som ljudslussar.

Skolrestaurangen
I bottenvåningens västra hörn sträcker sig skolrestaurangen ut mot 
det gröna parklandskapet som en naturlig förlängning av det gemen-
samma torget. Skolrestaurangen flyter på det viset samman med 
de gröna omgivningarna vilket understödjs av de utsträckta föns-
terfasaderna och de frodiga träden som drar naturen hela vägen in 
i skolrestaurangen. Från skolrestaurangen har eleverna en vacker 
utsikt till parken och direkt utgång till den sydvända terrassen där de 
kan göra läxor och avnjuta lunchen under öppen himmel.

Campus park skara
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kundskapsparken skall framstå som ett kuperat och inbjudande ’grönt auditorium’ och som ett gemensamt rum där nya och existerande funktioner placeras
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Nollis stadsplan för Rom 1748 Lund stadsplan. Medeltida stadskärna omkring domkyrkan Universitetets campus Århus Uppsala campus: Slott, kyrkogård, 
botanisk trädgård, domkyrka

Akropolis: Storstad- stad i staden, staden 
vid kanten på en hög plats, övre stad

Skara kunskapscampus: Botanisk trädgård, kyrko-
gård, prästbostad, domkyrka, institutioner

Ungdomsbostäderna och äldrebostäderna mot öst vid 
Victoriasjön 1 är en klunga av bebyggelse anpassad till den 
kuperade terrängen.

Bosättning, 
högt liggande

Bosättning, ned 
över en sluttning

Bosättning, lågt 
liggande. Möjligtvis
med atrium

Avstyckning A, B, 
C. I markplan finns 
utåtvända funktioner 
som ungdomsklubb, 
resecenter, handel. 
Överliggande kontor 
eller bostäder

Existerande försko-
la som omfamnar 
ett avgränsat grönt 
gårdsrum

Äldrebostäder. 
Punkthus vari alla 
bostadsenheter skall 
orientera sig efter ljus 
och utsikt till parken

Den gamla tidens 
skola ligger typiskt 
avskild från om-
givningen med en 
inhägnad skolgård Den nya skolan i Skara är ritad som en öppen ram 

där kunskapsförmedling kan föregå via Parken. 
Den nya skolan integreras i parkens offentliga rum. 
Ett grönt sammanhängande deltaområde. Över-
gången mellan skola och park är på samma gång 
precist definierat och helt flytande

Skaras stadsplan. Medeltida stadskärna omkring 
domkyrkan. Är nästan oförändrad med svängande och 
slingrande gator

Västregötlands museum

Universitet

Sjukhus

Teater
Station

Domkyrka

Katedralskolan

Teglaskolan

Pilgrimsfärd Skara anno 1900-talet Skara 1856 Skara á la Nollis plan
Huvudgrepp. En markant öst-västgående landskapssträckning som binder 
sammen staden och dess institutioner

Princip för koppling och förbindelse mellan det blågröna deltat och andra stadsrum. 
Det gröna elementet representeras i form av trädrader/alléer eller vandrande träd

Concept:
• Campusparken som en del av det blågröna deltat 
• Domkyrkans betydelse. Den ligger vackert och enastående på sin plats
• En stor yta med korpus centralt placerad
•  Skolan placeras demokratiskt i kanten av ett nytt och stort centralt parkrum med direkt förbindelse till pilgrimsleden 

in till domkyrkant
Skara stad historiskt stickPilgrimsfärd

inledning

stadstypologier campustypologier byggnadstypologier

stad kontext

Infrastruktur med busslinjer och hållplatser omkring Teglagården

Företagsverksamhet

Företagsverksamhet

Industri

Bostad Bostad

Bostad

Bostad

skara stad utvekling
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Campus park skara
LIV oCH LÄRANDE




