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HANDLINGAR
Planhandlingarna omfattar:
•	 Denna planbeskrivning 
•	 Karta i skala 1:1000 med planbestämmelser (sid 6)
•	 Fastighetsförteckning
•	 Särskilt utlåtande 

•	 Bilaga A. Behovsbedömning 

BAKGRUND
Kommunfullmäktige i Skara kommun har i november 2013 fattat 
beslut om att bygga en ny 7-9 skola för 600 elever med placering på 
Teglagärdet i östra delen av Skara tätort. Skolan ska ersätta nuva-
rande Teglaskolan som ska rivas och Djäkneskolan som får annan 
användning. Byggnaden ska dessutom innehålla ett produktionskök 
för Skara kommun med tillagning av 4000 portioner per dag samt 
ett skolkök för skolans elever och personal.

Under 2011 genomfördes en arkitekttävling för en ny 7-9 skola 
på Teglagärdet. De danska arkitektbyråerna AART Arkitekter och 
Schönherr vann tävlingen. Projekteringsarbetet för skolan har på-
gått sedan augusti 2012 då Skara kommuns förvaltning för Service 
&	Teknik	fick	uppdraget	att	organisera	och	genomföra	projekte-
ringsarbetet. Målsättningen är att den nya skolan ska kunna tas i 
bruk under 2016. 

ÄNDRINGENS SYFTE
Syftet med planändringen är att möjliggöra ett genomförande av 
den underliggande planen. Stadsplan B144 antogs 1957 med syftet 
att kunna bygga en ny skola i tre våningar. Man angav då även en 
byggnadshöjd i enlighet med tidens krav och byggnadstradition. 
Med dagens krav på installationsutrymmen och rumslig utform-
ning krävs högre bjälklagshöjder och därmed höjd än fallet var vid 
planens antagande. 

För att möjliggöra placeringen av föreslagen skolbygg-
nad upphävs ett område om cirka 450 m2 med prick-
mark, mark som inte får bebyggas, längs Skolgatan. 

TILLÄGG TILL  
PLANBESKRIVNING
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PLANDATA
Planområdet är beläget inom stadsdelen Tullportagärdet i östra 
delen av Skara tätort. Planändringen berör två detaljplaner B144 
Teglagärdet mm. fastställd 1957-11-08 och B289 Korsningen 
Skolgatan-Skaraborgsgatan mm. fastställd 1985-03-29. 

Stadsplan B144 anger, inom det för ändringen aktuella området, 
användning A, allmänt ändamål. Våningsantal är satt till högst tre 
våningar och byggnader får inte uppföras till större höjd än 10,6 
meter. Högsta taklutning får vara 30 grader. 

Stadsplan B289 anger, inom det för ändringen aktuella området, 
användning A, allmänt ändamål samt prickmarkering vilket innebär 
att marken inte får bebyggas.  

Planändringen berör de båda stadsplanerna inom ett område om 
ca 1,5 hektar. Området avgränsas av skolbyggnadens läge med 
placering inom sydöstra delen av fastigheten Teglagärdet 1, norr 
om Skolgatan och väster om Skaraborgsgatan. Se karta sidan 6 och 
illustrationer sidan 8 och 9.

Berörda detaljplaner, B144 och B289.
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Illustration av skolbyggnadens läge mot Skolgatan. Bilden är hämtad ur arkitekttävlingsförslaget.  

Illustration som visar skolbyggnadens påverkan på siktlinjen västerut längs Skolgatan, in mot centrum. Gång och 
cykelväg är här flyttad till norra sidan om gatan. 

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
LIV oCh LÄraNDE
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BEHOVSBEDÖMNING
En behovsbedömning enligt 6 kap §11 Miljöbalken (1998:808) har 
upprättats (2013-12-11), bilaga A. Kommunens bedömning är att 
detaljplanens konsekvenser inte innebär betydande miljöpåverkan. 
En miljökonsekvensbeskrivning behöver därmed inte upprättas.

Inte heller Länsstyrelsen bedömer att plantillägget kan innebära en 
betydande miljöpåverkan. (Samråd 2013-12-12).

PLANFÖRFARANDE
Planändringen upprättas med enkelt planförfarande enligt 5 kap 7§ 
Plan- och bygglagen (PBL 2012:900). 

DETALJPLANE- 
ÄNDRINGEN

Planändringen består i att inom markerat område i stadsplan B144, 
ändra högsta tillåtna byggnadshöjd om 10, 6 meter till högsta till-
låtna totalhöjd om 17,0 meter. Samt att inom markerat område 
i stadsplan B289, upphäva bestämmelsen om mark som inte får 
bebyggas (prickmarksmarkering) samt att införa egenskapsbestäm-
melser om högsta tillåtna totalhöjd om 17,0 meter och högsta antal 
våningar sätts till tre. 

ÄNDRINGENS  
OMFATTNING

Följande stadsplaner ändras genom tillägg:

Stadsplan   Fastställandedatum  
B144    1957-11-08
B289    1985-03-29

I ovanstående stadsplaner hänvisas till denna ändring genom stäm-
pel på respektive plankarta och bestämmelser där hänvisning görs 
till detta planbeslut. Områdets läge framgår av karta på sidan 6.

GENOMFÖRANDETID
Nuvarande stadsplaner har ingen genomförandetid kvar. Denna 
ändring genom tillägg har en genomförandetid på 5 år från den dag 
planändringen vinner laga kraft. Genomförandetiden gäller endast 
för de bestämmelser som tillägget avser. 
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Planområdesgräns B289
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Tillägg till detaljplan B144 inom markerat område:
•	 Byggnad får uppföras med en totalhöjd om 17,0 meter.

UTSNITT UR DETALJPLAN B144
Lagakraftvunnen 1957-11-08
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Planområdesgräns B289
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Tillägg till detaljplan B289 inom markerat område:
•	 Mark som inte får bebyggas (prickmark) upphävs.
•	 Byggnad får uppföras i maximalt tre våningar.
•	 Byggnad får uppföras med en totalhöjd om 17,0 meter.

UTSNITT UR DETALJPLAN B289
Lagakraftvunnen 1985-03-29
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