
VISION

Vår vision är a� Teglagärdet ska utvecklas �ll en a�rak�v, småskalig stadsdel med hög 
�llgänglighet och mycket goda kopplingar �ll omgivande stadsdelar. 
Vi vill föra stadens perifera målpunkter närmare den medel�da stadskärnan. Nya 
välu#ormade stråk �llförs för a� tydliggöra och förenkla de betydelsefulla kopplingarna 
mellan stadskärnan, Botan, Teglaskolan, Katedralskolan, Vilan, Viktoriaparken och 
Dofsans åstråk.
Vi vill bygga vidare på Skaras historiska stadskaraktär och fly�a ut innerstadens gräns �ll 
Skaraborgsgatan. Den nya stadsdelen Teglagärdet skapar en tydlig och stadsmässig 
inramning �ll staden.
Nya Teglaskolan placeras nära stadskärnan, vid Botan. Skolan blir en publik målpunkt 
som markerar entrén �ll stadsdelen och �llför liv och ak�vitet �ll Botan. Skolan möter 
staden tydligt, med en levande varia�onsrik fasad och en generöst glasad entrévåning. 
Kopplingen �ll stadskärnan ges en urban karaktär genom BOTAN URBAN  e� modernt 
park/torgrum  som också är skolan enréyta, med a�rak�va vistelseytor för både skolan 
och stadens invånare. BOTAN URBAN blir en modern del av den historiska Botaniska 
trädgården med plats för skolträdgård, krea�va växtytor m.m.
E� centralt diagonalt gång och cykelstråk – KUNSKAPSSTRÅKET – knyter samman 
stadskärnan med Botan, Viktoriaparken, Katedralskolan och Vilan. Stråket har en vital 
publik funk�on. Det kopplar samman betydelsefulla målpunkter och knyter dem 
närmare stadens kärna. Stråket kan fungera som en resurs i undervisningen för både 
Teglaskolan, Katedralskolan och Källeskolan. Stråkets platser kan också användas av 
förskolan och boende i närmiljön samt på Viktoriagården. Här finns e� varierat utbud 
av ak�vitets och vistelseytor med rum för spontanidro�, utelek�oner, lek, experiment, 
möten och reflek�on. 
Teglagärdet har fantas�ska förutsä�ningar a� bli en unik stadsdel. Här kan man bo och 
verka, mi� i Skara, med vackra parkmiljöer direkt in�ll huset. Här finns både historiska 
och moderna parkrum, finpark och natur, mindre gröna rum och de mer utbredda 
öppna ytor i Viktoriaparken. Till de�a kommer gårdarna med mer privat plats för 
umgänge eller avskildhet.
Genom stadsdelens flexibla och välintegrerade struktur medges en möjlighet a� låta 
stadsdelen växa i etapper. Den befintliga förskolan Björkbacken, kan ligga kvar, inordnad 
i den nya strukturen för a� i fram�den ersä�as av en ny förskola centralt placerad i 
området. Kunskapsstråket kan byggas ut i e� �digt skede för a� fungera som e� publikt 
huvudstråk i staden. Med nya kopplingar genom staden växer Skara in i fram�den som 
en bä�re integrerad och mer sammanhängande stad.

ANALYS

Teglagärdet ligger mi� i Skara, nära stadens kärna, men upplevs idag som e� ödsligt 
osammanhängande gränsområde. Bristen på kopplingar genom området gör det �ll en 
barriär i stadens struktur. Öster om Teglagärdet ligger musei järnvägen på vall och �ll 
följd av de�a är Skaraborgsvägen nedsänkt vid passagen med järnvägen. Järnvägsval
len utgör en kra9ig barriär i staden, trots a� järnvägen endast används under en 
mycket begränsad �d på året.
Vi föreslår a� det museala järnvägsspåret finns kvar, men a� vallen tas bort och spåret 
läggs i marknivå. Skaraborgsgatan ly9s upp i marknivå. Tågen på museijärnvägen går 
sällan och endast under sommarmånaderna. Trafiken kan regleras med bommar och 
trafikljus vid passagerna med Skaraborgsgatan samt gång och cykelstråken �ll Viktoria
parken. 
Den fina historiska Botaniska trädgården ligger som en y�re kant i staden. Denna kan 
inordnas bä�re i staden för a� stärkas som resurs och grön lunga i en utvecklad 
stadsstruktur.
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KOPPLINGAR OCH STADSSTRÅK

Stadsdelen utvecklas för a/ stärka och komple/era Skaras stadskärna. Teglagärdet ges 
en tydlig, småskalig kvartersstruktur som knyter an ;ll trädgårdstadens gröna, 
stadsmässiga karaktär. Nya gator, gång och cykelvägar komple/erar de befintliga 
stråken. Kopplingarna mellan stadens delar stärks och det blir enkelt a/ röra sig genom 
stadsdelen för a/ nå målpunkter inom och i anslutning ;ll Teglagärdet. Med en ny väl 
integrerad struktur inordnas Teglagärdet i Skara innerstad. Målpunkter som Katedral
skolan och Vilan förs närmare stadskärnan.
SKOLGATAN är stadsdelens huvudstråk. Dess historiska betydelse återskapas och 
Skolgatan blir än en gång e/ betydelsefullt entréstråk ;ll domkyrkan och stadskärnan. 
Porten ;ll staden markeras mot Skaraborgsvägen. SKARABORGSGATAN byggs om ;ll en 
avsmalnad stadsgata. 
Viktoriagatan förlängs och en ny Parkgata placeras längs Viktoriaparken. PARKGATAN 
;llför liv och rörelse, e/ belyst stråk som stärker kopplingarna mellan Skaras östra och 
västra del. Gatan bidrar också ;ll a/ Viktoriagården och Viktoriaparken kan inordnas i 
staden på e/ tydligare sä/. Skolgatan och Parkgatan blir betydelsefulla länkar mellan 
bostadsmiljöer väster/norr om stadskärnan och målpunkter österut som Katedralskolan 
och Vilan. Botaniska trädgården komple/eras med nya, gena gångstråk som knyts 

samman med nya och befintliga gator.

KUNSKAPSSTRÅKET

E/ centralt diagonalt stråk för gående och cyklister – KUNSKAPSSTRÅKET  dras genom 
den planerade stadsdelen och lyCer fram kopplingen mellan stadskärnan, Teglaskolan, 
Viktoriaparken, Dofsans utvecklade åstråk och Katedralskolan. 
Kunskapsstråket uDormas som e/ a/rak;vt, publikt stråk med tydlig egen karaktär. Det 

knyter samman en sekvens av publika park och ak;vitetsytor som används av både 
skolorna (Teglaskolan, Katedralskolan, Källeskolan) och stadens invånare. De publika 
parkrummen uDormas för a/ komple/era varandra och programmeras för olika 
funk;oner. Här finns platser för möten, rörelse och idro/sak;viteter, grupparbete, lek, 
experiment, odling i skolträdgården, avskildhet och naturupplevelser. Sekvensen av 
parkrum uDormas för a/ ge tempoväxlingar längs stråket. 
Kunskapsstråket blir en central del av skolans pedagogiska verksamhet. Här anordnas 
ak;vitetsytor för spontan idro/ och små platser för utomhusundervisning. Kunska
psstråket knyter samman Skara stadskärna med Viktoriaparken, en mycket stor ;llgång 
för staden. Nya stråk stärker parkens samband. Befintliga vistelseytor förbä/ras och 
parken komple/eras med nya vistelseytor.
Viktoriaparken utvecklas som naturpark och stärks som en resurs för staden och dess 
skolor. Genom Kunskapsstråket knyts Viktoriaparken närmare stadskärnan. Teglaskolan, 
Katedralskolan och Källeskolan knyts närmare varandra. De investeringar som görs i 
Kunskapsstråkets pedagogiska parkrum och platser samt i Viktoriaparken blir en resurs i 
undervisningen för alla tre skolorna. Kunskapsstråket blir en gemensam arena där 
skolorna kan samverka.

PARKER LÄNGS KUNSKAPSSTRÅKET

Kunskapsstråket knyter samman två historiska parker i Skara, Botaniska trädgården från 
1775 och Viktoriaparken anlagd i slutet av 1800talet. Längs kunskapsstråket föreslås en 
sekvens av nya parkrum. 
Kunskapsstråkets entré och mötet mellan innerstaden och stadsdelen vid Teglagärdet 
sker i Botaniska trädgården. Här placeras e/ modernt torgoch parkrum – BOTAN 
URBAN. De/a blir en ny samlingspunkt och mötesplats i Skara, e/ modernt torg som 
komple/erar den medel;da stadskärnans platser. Här finns möjlighet för krea;va, 
nu;da tolkningar av den botaniska trädgården, sida vid sida med en skolträdgård och 
vistelseytor. Platsen annonserar entrén ;ll den botaniska trädgården och blåser ny/ liv i 
den historiska parken. De vackra äldre träden bevaras. Den nya uDormningen får 

varsamt växa fram runt de befintliga träden. Kontrasten mellan det nya och det gamla ger 
platsen dynamik. 
Som en del av Teglaskolan och nära kopplad ;ll skolans verksamhet ligger AKTIVITET
SPARKEN. Här finns rymliga, öppna ytor för spontan idro/, rörelse, bollspel m.m. Inom 
ak;vitetsparken finns också möjlighet a/ anordna mera avskilda vistelseytor som bl.a. 
kan användas av särskolans elever.
Mi/ i den nya stadsdelen och som e/ centralt nav i kunskapsstråket ligger KÖRSBÄR
SPARKEN  en rofylld, vacker plats. Parken knyter an ;ll Vallebygdens småbrokiga 
landskap präglat av körsbärsträd, stenmurar och hagmarker. Med en lekfull uDormning 
skapas e/ parkrum som lockar alla sinnen –syn, hörsel, doC och känsel. Med sin 
strategiska placering mi/ i stadsdelen kan parkrummet användas av både förskolebarn, 
boende, skolelever och äldre på Viktoriagården. 
VIKTORIAPARKEN och Dofsans åstråk ligger vid kunskapsstråkets norra entré. Utblickar 
mot va/net lyCs fram och sköna platser skapas på bryggor vid sjöarna. Parkens vistelsey
tor utvecklas och befintliga träd gallras för a/ stärka rumsliga samband. Nya gång och 
cykelstråk stärker kopplingen ;ll Katedralskolan och Vilan. Vid den östra sjön eCersträvas 
en naturlik karaktär. Vid den västra sjön ges parken en öppnare karaktär och platser för 
sol och fram;da bad skapas. Vistelseytor klipps mer frekvent för a/ kunna användas för 
bl.a. lek och bollspel. 
DOFSANS ÅRUM utvecklas som rekrea;onsstråk. Det iden;tetskapande årummet lyCs 
fram och markeras i stadsstrukturen. Dofsans rörelse i landskapet synliggörs genom a/
kontrasten ökas mellan årummets vegeta;on och omgivande parkytor. Träddungarna 
längs Dofsan bevaras sam;digt som vegeta;onen på omgivande mark öppnas upp för a/
skapa accentuerade vyer och parkrum. Dynamiken i landskapet blir mer spännande när 
kontrasten mellan slutna och öppna gröna rum stärks. 
Där Dofsan passerar den nya Skaraborgsgatan (lagd i marknivå) tydliggörs utblickarna 
mot årum och Viktoriaparkens sjöar.  Viktoriaparken blir nu synlig från entrégatan ;ll 
Skara och får en tydligare plats i staden.

GRÖNA SAMBAND 

Teglagärdet med de omgivande stora parkrummen – Viktoriaparken, Dofsans åstråk, 
Botaniska trädgården och kyrkogården, har en strategisk betydelse för Skaras gröna 
samband. 
Afsens åstråk längre söderut sträcker sig parallellt med Dofsan i östvästlig riktning. 
Dofsans och Afsens årum bör utvecklas för grönstruktur och rekrea;on. För a/ få en 
bä/re ;llgänglighet mellan å stråken krävs gröna länkar i nordsydlig riktning. De gröna 
parkrummen samt Kunskapsstråket har goda förutsä/ningar a/ utvecklas ;ll en 
varierad, sammanhängande del av en nordsydlig grönsstruktur. Botaniska trädgården 
komple/eras med nya stråk och de befintliga stärks i sin uDormning för a/ fungera 
bä/re som länkar i grönstrukturen. Kunskapsstråket komple/erar stadens gröna 
samband i nordsydlig riktning. I en fram;d krävs förbä/rade möjligheter a/ röra sig 
såväl österut, mot Vilan samt vidare längs Dofsans årum samt söderut mot Afsens 
åstråk.
Botaniska trädgården är något igenväxt och iden;tetslös idag, men utgör en fantas;sk 
resurs. Genom professionell gallring av de befintliga trädbestånden samt en komple/er
ing för a/ öka växt varia;onen kan Botan stärkas som a/rak;on. Med den nya entré
platsen BOTAN URBAN får trädgården ny/ liv.

EN BLANDSTAD 
Bebyggelsen i den nya stadsdelen har en småskalig stadsmässighet.  Halvöppna 
kvartersformer med bostadshus i främst två våningar placerade mot gatulivet ger 
stadsdelen karaktär av urban småstad. Öppningar i kvarteren ger inblickar mot gröna 
gårdar och kan ibland innehålla parkering på tomtmark eller ;llslutas med träplank för 
mer sammanhängande kvarterssidor.  Husen bör ha fasadmaterial främst i trä, ibland 
puts, och med tak av plåt eller papp. I kvarteren mot Skolgatan och Skaraborgsgatan kan 

bebyggelsen ges en något mer högrest karaktär med y/erligare en våning. 

STRUKTUR

SKOLGATAN blir stadsdelens huvudstråk för både gående, cyklister och biltrafik. Gatan ges 
en ny, mer samordnad och stadsmässig uDormning. Gatan uDormas med kantstensparker
ing, alléträd och e/ gatumaterial som lyCer fram gatans betydelse som historiskt entréstråk 
;ll Skara. För a/ förenkla ;llgängligheten i stadsdelen dubbelriktas gatan.
SKARABORGSGATAN ges en avsmalnad, stadsmässig uDormning som tydliggör a/ de/a är 
det huvudsakliga stråket ;ll Skara stadskärna. Möjligheterna a/ röra sig längs gatan för 
gående och cyklister förbä/ras. Kantstensparkering, trädplantering och den avsmalnade 
gatusek;onen signalerar stadsgata och gör det tydligare a/ de/a är en lågfartsgata i 
centrala staden.
NYA PARKGATAN är en förlängning på Viktoriagatan. Den bidrar ;ll a/ förbä/ra ;llgängli
gheten i staden genom a/ ;llföra en mer integrerad gatustruktur. Viktoriagården och 
Viktoriaparken knyts närmare stadens olika delar och kan inordnas tydligare i stadens 
struktur.
BOSTADSGATORNA ges en in;m och stadsmässig karaktär. Gatan ges en småskalig och 
dynamisk uDormning med osymmetriskt placerade alléträd och kantstensparkering samt 
grönska på gårdar som får bidra ;ll gatans grönska.
PARKERING anordnas längs gator som kantstensparkering samt i mindre grupper vid 
bostadsgårdarna och skolan. En samlad större parkeringsyta placeras i stadsdelens södra del 
i anslutning ;ll kyrkogården och e/ eventuellt fram;da resecentrum. Idag finns 178 platser i 
området och y/erligare ca 50 st önskas. Parkeringsbehovet för de nya bostäderna uppskat
tas ;ll ca 300 st platser (parkeringsnorm 1,0). De/a ger e/ uppska/at parkeringsbehov av ca 
540 st platser för området som helhet. I tävlingsförslaget redovisas ca 550 st platser.

ETAPPER

Teglagärdet kan tänkas utbyggt i sex etapper:
Etapp 1 innebär byggandet av den nya Teglaskolan, med anläggandet av Botan Urban, 
Kunskapsstråket och omgestaltning av Skolgatan och museijärnvägen. Det planerade 
äldreboendet uppförs i anslutning ;ll befintlig anläggning.
Etapp 2 Bostadskvarter byggs längs Skolgatans norra sida.
Etapp 3 Bostadskvarter byggs längs Viktoriaparkens södra sida.
Etapp 4 Förskolan Björkbacken rivs och en ny förskola uppförs mer centralt. Ny/ bostad
skvarter på förskoletomten och omgestaltning av Skaraborgsgatan.
Etapp 5 Bostads och kommersiella kvarter byggs längs Skolgatans södra sida.
Etapp 6 Ev resecentrum byggs längs Skaraborgsgatan och stadens vidare expansion över 
Skaraborgsgatan påbörjas. 
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Vy från Skolgatan

EN NY SKOLA
Den nya Teglaskolan vänder sin entré mot den historiska stadskärnan och Skolgatan.  
Skolan möter staden med en öppen, generöst glasad entrévåning och fasader i 
varia�onsrikt murat tegel. Tegelfasaderna knyter an �ll de historiska märkesbyggnad
erna kring Skaradomen men ges e" sam�da u"ryck genom fri" placerade rumsstora 
glasöppningar som låter skolans liv synas i staden.
Den nya Teglaskolan är uppbyggd kring en central, överglasad hall, skolans hjärta. Den 
centrala hallen går genom skolans fyra våningar och skapar genomblickar och kontakt 
mellan skolans delar. Rörelsen genom skolan sker i eller in�ll den öppna hallen, längs 
generösa trappor. Hallen utgör den naturliga orienteringspunkten och skolans sociala 
centrum. 

ORGANISATION
Den nya Teglaskolans undervisningsytor är ordnade i fyra plan kring den centrala hallen.  
Trappans rörelse upp genom hallen möter på varje plan gemensamma studior. På 
entréplanet, del av krea�va studion för skapande arbete; på plan 1tr mediateket och 
mul�funk�onssalen; på plan 2 tr sciencestudion för studier i naturvetenskap; på plan 
3tr del av krea�va studion. På varje våningsplan organiseras skolan som en serie öppna 
och slutna rumsligheter som avlöser varandra. Många av de mer slutna rummen har 
glasöppningar mot in�ll liggande rum. Överallt i skolan bjuder stora öppningar i fasad på 
möten mellan skola, park och stad. Planlösningen e-ersträvar en öppen social skola, där 
elever och lärare ser och blir sedda av varandra. 
De öppna studieloungerna på varje våningsplan möjliggör arbete enskilt och i grupp, 
och står i kontakt med skolans hjärta, lärosalar och grupprum.   Låga elevskåp ordnade i 
grupper bildar rumsligheter och fungera som ståbord.   Studieloungerna mot fasad har 
en in�mare karaktär, och kan användas för mer koncentrerat arbete, eller i större 
grupper.  Lärarteamens arbetsplatser finns mi" bland undervisningsytorna, in�ll 
studielounger, grupprum och lärosalar.  Gränsen mellan arbetsgrupperna är flytande 
och de växlande rumsstorlekarna möjliggör arbete i team av varierande storlek.

På entréplanet är den centrala hallen mötespunkten mellan skolan och staden. Entré
planet är format som en fortsä"ning av det nya parkrummet Botan Urban.  Direkt 
innanför entrén möter man hallens stora volym. Den breda trappan �ll de övre planen 
kan med sina gradänger fungera som åhörarplatser för samlingar och kommer också 
säkert a" vara en populär plats för studier, möten, häng och blickar.
På entréplanet finns skolans restaurang och café naturliga kontaktytor mot staden, men 
också öppna studieytor och undervisningslokaler. 
Med si" läge in�ll Botan Urban kan caféet med fördel hållas öppet även för allmän
heten. Restaurangen, öppen mot skolan inre och nära entrén kan användas för större 
samlingar men också avdelas för användande på kvällar och helger.
Entréplanet innehåller också del av ateljéer för trä, metall och teknik liksom ateljéer för 
mat och hälsa. Särskolan har givits möjlighet �ll avskildhet och egen entré och uteplats 
men ligger också centralt nära skolans hjärta.

I direkt anslutning �ll skolan ligger en fullstor idro"shall med dansstudio, läktarplatser 
och egen entré, möjlig a" ny"ja separat. Dess läge nära den centrala hallen och 
Skolgatan gör den användbar för samlingar av hela skolan. I kontaktytan mellan skola 
och idro"shall finns en utgång �ll Kunskapsstråkets möjligheter för idro", utomhuss
tudie och naturupplevelser.

Upp för den centrala trappan i skolans hjärta, på plan 1tr ligger skolans mediatek. Här 
finns texter och bilder både mellan hårda pärmar och på bildskärm. Informella si"grup
per och glasade grupprum har utblickar mot den centrala hallen, idro"shallen, dansstu
dion och Skolgatan.  Vid mediateket ligger den fri" formade mul�funk�onssalen, som 
fungerar som allt från projektrum för större gemensamma projekt �ll konferensrum och 
miniaula. Vid den trappan ligger skolans administra�on och elevhälsovård. Runt hallens 
övriga sidor på plan 1tr ligger tre studielounger omgivna av sina lärarteam och rum av 
varierande storlek och öppenhet.

På plan 2tr når den centrala trappan skolans science studio, med laboratorier och 
teorisal kring en gemensam studielounge. Här finns också plats för skolans zoo. De 
övriga delarna av plan 2tr innehåller samma planmönster kring hallen som plan 1tr, 
men roterat.

Plan 3tr utgör slutpunkt i rörelsen upp genom skolans centrala hall. Här finns den 
krea�va studions ljusa ateljéer med oöverträffad utsikt över Skaras stadskärna och en 
terrass med sydläge.

INTERIÖRVY FRÅN STUDIELOUNGE
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FASAD MOT SKOLGATAN 1:200

ENTRÉPLAN 1:200

SKALA

YTOR

Skola     6960 kvm BTA

Idro�shall(exkl omklädning)  1330 kvm BTA 

Totalt     8290 kvm BTA
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Vy från Skolgatan

LÄNGDSEKTION  1:200

PLAN 1 TRAPPA 1:200VY STUDIEMILJÖ
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Vy från Skolgatan

TVÄRSEKTION 1:200

PLAN 3 TRAPPOR 1:200

VY LJUSHALL

PLAN 2 TRAPPOR 1:200
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