
 

TEGLAGÄRDET

 

KVALITÉER  ARKITEKTTÄVLING  ETALJPLAN  HISTORIA  STADSUTVECKLING  TEGLAGÄRDET  BJÖRKBACKEN
TEGLAGÄRDET  HÅLLBARHET TEGLASKOLAN IDROTTSHALL SKOLA SKARA ARKITEKTTÄVLING HÖGSTADIE
FRAMTIDEN TRYGGHET TEGLAGÄRDET SKARA GRÖNYTOR ARKITEKTTÄVLING VICTORIASJÖN ÄLDREBOENDE
BOTANISKA MILJÖN  HÄLSA FLEXIBELT  SKOLZOO TEGLAGÄRDET ELEVHÄLSA BIBLIOTEK TRÄDGÅRDSSTAD

TÄVLINGSPROGRAM
för inbjuden Arkitekttävling
REVIDERAT 2011-09-14





   1 

 
   

INNEHÅLL        
 
1.1 INBJUDEN PROJEKTTÄVLING    2 
 
2.1 INLEDNING      2 
 
3.1 TÄVLINGEN I KORTHET     3 
 
4.1 BAKGRUND OCH SYFTE     3 
 
5.1 FÖRUTSÄTTNINGAR     5 
5.2 Tomt/markområde      6 
5.3 Trafik och parkering      6 
5.4 Skola/gestaltning     7 
5.5 Skola/innehåll     7 
5.6 Bostäder      8 
5.7 Hållbarhet och miljöprofil     8 
5.8 Buller och risker      8 
5.9 Omgivning och anslutningar     9 
 
6.1 TÄVLINGSTEKNISKA BESTÄMMELSER 
6.2 Tävlingsområdet      10 
6.3 Tävlingsarrangör      10 
6.4 Tävlingens form      10 
6.5 Tävlingens språk      10 
6.6 Deltagarrätt      10 
6.7 Tävlingsjury      10 
6.8 Tävlingsfunktionär      11 
6.9 Tävlingsuppgiften      11 
6.10 Programhandlingar      11 
6.11 Startmöte      11 
6.12 Tävlingsfrågor      11 
6.13 Tävlingsförslaget      12 
6.14 Inlämning      12 
6.15 Tävlingsarvode      12 
6.16 Bedömning      13 
6.17 Utställning/publicering     13 
6.18 Äganderätt, upphovsrätt och utnyttjanderätt    13 
6.19 Uppdrag efter tävlingen     13 
6.20 Tävlingsprogrammets godkännande    14 
 
 
 
 
 
 

Postadress   Besöksadress    Telefon      E-post      Org nr      Bankgiro    PlusGiro 
Skara kommun   Trädgårdsgatan 2    0511-320 00      sbk@skara.se      212000-1702       269-9239    21012-0 
532 88  Skara     0511-325 62 fax 



2 
 

 

1.1 
Skara Kommun inbjuder till en projekttävling om utformning av Teglagärdet och Teglaskolan. 
Tävlingen administreras av Samhällsbyggnadsförvaltningen i Skara. Tävlingen är endast öppen för 
de inbjudna arkitektföretagen/team som genom ett öppet prekvalificeringsförfarande blivit 
utvalda. 

INBJUDEN PROJEKTTÄVLING 

 
 
2.1 

 
INLEDNING 

För Skaras del är Teglagärdet ett mycket viktigt område! 
- Här vill vi bygga en skolenhet som skapar trivsel, gemenskap och trygghet.  
- Här vill vi förvalta en lång utbildningstradition genom att utveckla modern pedagogik.  
- Här vill vi väcka kommande generationers nyfikenhet och lust att lära. 

 
           Charlotte Nordström – Kommunstyrelsens ordförande 

 
 
Teglagärdet är ett stadsutvecklingsprojekt som berör utmanande frågor om 
utbildningsmöjligheter, hållbar utveckling och stadsliv. Området Teglagärdet ligger precis i kanten 
av Skaras medeltida stadskärna, i nära anslutning till idrotts/fritidsområdet Vilan och gymnasiet 
Katedralskolan. Här sker ett möte mellan historia och framtid. Just här ska den nya 
högstadieskolan med idrottshall placeras, likaså ska området innehålla plats för nya bostäder och 
verksamheter. Den nya bebyggelsen gestaltas integrerat för att nå en stadsbyggnadsmässig helhet, 
samtidigt som de gröna ytorna lyfts fram. 
Läget vid Viktoriasjöarna tillför stora kvalitéer och parkfrågan är synnerligen viktig – gröna ytor 
för såväl rekreation som spontanidrott – dessa värden kan utvecklas ytterligare. Området ska få en 
sammanlänkande utformning där kopplingar till stadskärnan och kringliggande områden 
tydliggörs. Förslagen kommer att utgöra grunden till det fortsatta planarbetet. 

 
 



   3 

 
   

3.1 
Med anledning av att en ny högstadieskola ska byggas och betydelsen av områdets utveckling för 
övriga Skara beslöt staden att arrangera en inbjuden tävling. Syftet med tävlingen är att lämna 
förslag på en ny skola och i ett tidigt planeringsskede få Teglagärdets möjliga utvecklingsvägar 
belysta; ett underlag i form av idéer och visioner till det fortsatta utrednings- och 
planeringsarbetet. 

TÄVLINGEN I KORTHET 

I tävlingsuppgiften ingår att ge förslag till en långsiktigt hållbar, levande stadsdel med tydliga 
kopplingar till omkringliggande bostads och verksamhetsområden. De tävlandes utmaning är att 
skapa en helt ny spännande stadsdel där man kombinerar blandad bebyggelse – bostäder, 
arbetsplatser och skola– med gröna parker i sjönära läge. En stadsdel där man tar avstamp i 
historien för att möta framtidens behov och där människor, miljö och arkitektur sammanflätas på 
ett kreativt, fantasifullt och utmanande sätt. Tävlingens resultat kommer att användas som 
underlag för fortsatt utrednings- och planarbete. 

4.1 
 

BAKGRUND OCH SYFTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teglaskolan - Foto Stig Rehn  1976 
 
Skara är en av Sveriges äldsta städer och idag finns här ett unikt medeltida gatunät och en 
imponerande Domkyrka. Kyrkan, katedralen, ligger mitt i staden och utgör till stora delar ”navet” 
för orienteringen av gatunätet. Domkyrkan har på många olika sätt präglat Skara och har även 
idag en högst framträdande betydelse som samlingspunkt. Skaras bebyggelse har till stor del 
präglats av sin historia kyrko-, skol- och trädgårdsstad. I modern tid har staden även utmärkt sig 
som musikstad.  
 
Skara har en tydligt avgränsad inre stadskärna, som tydligt skiljer sig från villabebyggelsen runtom. 
Då staden historiskt sett haft en mycket god tillväxt, finns här många, för sin tid representativa 
byggnader. Samtidigt har stadskärnan undgått den stadsomvandling som skedde under 1960-talet, 
då man i många städer runt om i Sverige rev stora delar av stadskärnorna för att ersätta med nya 
byggnader. Skara har varsamt genomgått en modernisering, vilket gör att man i dag kan se många 
äldre bevarade byggnader. 
Men Skara är inte bara historia; vi bygger vidare på traditioner och fortsätter utveckla för 
framtiden.  
 
Tävlingsområdet Teglagärdet omfattar ca 20 ha. Namnet ”tegla” kommer från ett f d tegelbruk 
som låg söder om Skolgatan. Området ligger strax utanför Skara medeltida stadskärna och har 
historiskt sett varit jordbruksmark under mycket lång tid. Bland annat hölls lantbruksutställningar 
under senare delen av 1800-talet och under tidiga 1900-talet just här på Teglagärdet. Under en tid 
fanns odlingslotter, och i början av 1900-talet fanns planen på att anlägga stadens nya 
idrottsområde här. Gestaltningen av Teglagärdet har sedan dess förblivit ofärdig ur ett 
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stadsbyggnadeperspektiv  - nu är tanken att  utveckla en stadsbyggnadsmässig helhet i 
småskalighetens tecken. 
 
Botaniska trädgården, som ligger i områdets västra del, började anläggas 1775. Syftet var att Botan 
skulle användas för ungdomens rekreation och undervisning, men också för odling av 
medicinalväxter.  
  
I slutet av 1800-talet anlades Viktoriasjön, den större av de två parksjöarna i områdets norra del. 
Sjön blev populär bland annat för skridskoåkning och båtturer, och användes även för tvätt. Här 
fanns också ett kallbadhus. Senare grävdes ytterligare en sjö öster om Viktoriasjön, vars funktion 
delvis är att sedimentera det lerhaltiga slammet innan det når den större sjön.  
 
På 1960-talet byggdes flera nya skolor i Skara, bl a högstadieskolan Teglaskolan, ritad av 
arkitekten Jarle Osnes, och yrkesskolan Viktoriaskolan som stod färdiga på Teglagärdet 1964 Nu 
bedöms tiden vara mogen för en helt ny skola och den relativt enkelt byggda Teglaskolan kommer 
att rivas. 
Dagens Teglaskola har uttalad idrotts- och hälsoprofil. Även miljöfrågor har under många år 
prioriterats högt i undervisningen. Detta är önskvärt att vidareutveckla. Med sin placering vid 
Viktoria sjöarna och parkerna skapas ypperliga möjligheter till spontanidrott och miljöanknuten 
undervisning. 
 
Viktoriagården byggdes som servicehus för äldre för cirka femtio år sedan. På senare år har den 
nordvästra byggnaden byggts om till kontorslokaler för omsorgsförvaltningen och barn- och 
utbildningsförvaltningen. I slutet av 1990-talet ersattes två tidigare paviljongbyggnader med tre 
relativt låga punkthus som inrymmer lägenheter för äldreboende. Omsorgsförvaltningen har i 
uppdrag att projektera ett nytt särskilt boende som främst kommer att vara inriktat på 
demensvård. I dagsläget finns planer på att i närhet till Viktoriagården uppföra en byggnad på 
cirka 3700 kvm bostadsyta. Den planerade byggnaden kommer att rymma 48 boenden fördelat på 
tre plan. Förslag till placering och enkel volymstudie av det särskilda boendet ingår i 
tävlingsuppgiften. 

 

                             Ortofoto: Skara Kommun 
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Syfte med projekttävlingen  
 

• Att få fram förslag till utformning av Teglagärdet, den nya blandstadsdelen med en ny och 
modern högstadieskola och idrottshall, kopplingar till intilliggande områden, bostäder och 
verksamheter mm.  

• Att upphandla arkitekttjänster för det fortsatta uppdraget.  
 

 
5.1 

Tävlingen innehåller två delar. Huvuduppgiften är att utforma en högstadieskola.  
FÖRUTSÄTTNINGAR 

Den andra delen innebär underlag för detaljplan för området Teglagärdet.  
Detta innebär en hållbar utveckling av Skara tätort och en expandering av stadskärnan ut över 
Teglagärdet. Kopplingarna till området ska göras tydliga och utformas så att framför allt 
fotgängare och cyklisters rörelser underlättas. Stadsdelen skall göras fullt tillänglig och utgöra en 
länk mellan kringliggande områden. Teglaområdet, som gärna får ha en stadskaraktär, ska 
innehålla en högstadieskola för 600 elever inkluderat sär- och träningsskola. En kostnadsram för 
högstadieskolan har uppskattats till 200 milj. kronor.   
 
Teglagärdet ska, förutom skola och idrottshall, inrymma ett särskilt boende för 
omsorgsförvaltningens behov på 3700 kvm bostadsyta i tre plan. Detta boende kan placeras i nära 
anslutning till nuvarande Viktoriagården , det scenariot står det arkitekterna fritt tolka. Likaså att 
föreslå andra former av boende, viss handel och kontor inom området med syftet är att 
levandegöra stadsdelen. Genom att förbättra tillgängligheten till och inom Teglagärdet kan man 
bidra till att stärka tryggheten och den sociala sammanhållningen i stadsmiljön. Gångstråk och 
markanvändning bör anpassas så att det hänger samman med övriga området. 
Parkeringssituationen är redan idag ett problem och frågan om fler parkeringsplatser för alla 
verksamheter och boenden är viktig. Det handlar mycket om att Teglagärdet ska bidra till att 
omgivande områden kopplas samman. Målet är en integrerad stadsdel där det är lätt att röra sig 
mellan olika områden. 
  
Frågan om ett nytt resecentrum för Skara kan komma att bli aktuell i samband med planer för ny 
stäckning för E 20. Dessa planer är för närvarande under utredning och en idéstudie kommer att 
vara klar i december 2011. Likaså finns planer på att väg 49/Brogårdsleden genom de norra 
delarna av tätorten, kan komma att påverka den framtida infrastrukturen för Skara. I 
tävlingsuppgiften är det önskvärt att de tävlande tar hänsyn ovanstående aspekter, även om det 
inte är ett krav att ta ställning till placering av nytt resecentrum. I det fall ett nytt resecentrum 
lokaliseras till Teglagärdet är en alternativ plats på nuvarande bensinstationstomten.  
 
I tävlingsområdet finns två grönområden, Botaniska trädgården och Viktoriaparken. Båda dessa 
parker är av stort värde för skaraborna. Parkerna ingår i tävlingen då de ligger i anslutning till 
Teglagärdet. I en framtid är förhoppningen att Viktoriasjöarnas vatten ska uppnå badstandard och 
det innebär självklart en stor möjlighet och ökad kvalitet för området. 
 
Förskolan Björkbacken har i dagsläget inga planer på att förändra sin verksamhet på området. Här 
lämnas det upp till arkitekterna att avgöra om de kan finna en lösning på hur denna byggnad skall 
integreras i övriga bebyggelsen, eller om det är mer gynnsamt att flytta förskolans verksamhet 
inom området. 
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5.2 
Geotekniska undersökningar visar att ett tegelbruk legat på en del av området. Inget tyder på 
negativ miljöpåverkan. Ytan söder om Skolgatan är idag bebyggd med en bensinstation, en 
korvkiosk och en färghandel. Fastigheten med färghandeln är privat, däremot äger Skara kommun 
marken där bensinstationen och korvkiosken är lokaliserad. De senare utgörs av byggnader på 
arrenderad mark. Näringsidkarna är vidtalade och har kännedom om att om att området ingår i 
tävlingsområdet. I det fall arkitekterna väljer detta område för alternativt användande, kommer 
näringsidkarna att erbjudas andra platser med liknande attraktivitet. 

Tomt markområdet 

Markområdet som idag rymmer av en bensinstation kan i ett sådant scenario komma att behöva 
miljösaneras, då det kan föreligga risk för negativ miljöpåverkan.  

 
5.3 

Skolgatan är idag enkelriktad i ostlig riktning, men i praktiken finns inget behov av en 
genomfartsled på gatan. Bilar kan istället hänvisas till Skaraborgsgatan för att på så sätt lättare 
kunna knyta ihop Teglagärdet med Tullportsgärdet. Viss trafik kan behövas för att kunna angöra 
kyrkogården och eventuell parkering för personal på skolan och Viktoriagården. 

Trafik och parkering 

Däremot är viktigt att känna till Skolgatans historia som en av flera infartsleder till Skara. Då 
staden har en tusenårig historia var just vallfartsvägen österifrån en tydlig infart mot Domkyrkan. 
Därför bör dess sträckning finnas kvar i all sin tydlighet. 
 
Parkeringsfrågorna är viktiga att lösa –  p-platser behövs för personal och besökande, både för 
skolan, framtida boenden och nuvarande Viktoriagården. Ytterligare 50 nya platser behövs. 
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5.4 
 

Skola/gestaltning 

Vision:   
En skola med eleverna i fokus där kunskap, modern teknik, kreativitet och hälsa är viktiga 
byggstenar. 
 
Skara som historisk skolstad önskar att den nya skolan utformas till en tydlig symbol för 
framtidens lärande. Likaså önskas en skola med hållbar utveckling som ledstjärna – en skola som 
tar tillvara krav och önskemål på en god miljö och en effektiv energianvändning. Skolan ska med 
sin arkitektur förmedla dess verksamhet och sin miljömässiga inriktning. Färgsättningen ska vara 
”glad” och tilltalande. Det är viktigt att eleverna känner att detta är en plats för dem – utformad 
och gestaltad för att inbjuda till kunskapsinhämtning och en plats för lärarna att möta eleverna 
utifrån deras förutsättningar. 
 
Skaras nya 7-9 skola ska vara en skola för alla där goda kunskaper står i fokus. Skolan ska 
profileras mot estetisk verksamhet samt idrott och hälsa. Det ska vara en skola i och för framtiden 
med fullt utbyggd mediateknik och det ska vara en självklarhet att varje elev har en egen dator. 
Inkludering ska vara ett genomgripande tema för skolans utformning. Lärandet ska ses som en 
helhet och olika ämnen ska kunna integreras med varandra i enlighet med rådande styrdokument, 
d v s Lgr 11 och nya skollagen. 
 
Skolan ska organiseras i arbetslag om ca 100 elever där elever och lärare tillsammans utformar 
undervisningen.  
 
 

Ledord från Teglaskolans framtidsgrupp 
• Ljus och luftig och öppen skola 
• Välkomnande tydlig entré 
• Trygghet 
• Flexibilitet 
• Inkluderande miljö 
• En skola för modern pedagogik 
• En stimulerande utemiljö för lek- och idrottsaktiviteter 

 
 

5.5 
Den nya skolan är en skola för åk 7-9 med 600 elever, 65 pedagoger, elevhälsa samt övrig 
personal. Särskolan (grundsärskola och träningsskola) åk 7-9 ska vara en del av den nya skolan. 

Skola/innehåll 

Grundskolan ska organiseras i sex arbetslag och särskolan utgör ett eget, mindre arbetslag. 
Vi tänker oss en skola med en ljus, öppen huvudentré där centrum utgörs av ett gemensamt torg 
med bland annat cafeteria och bibliotek/mediatek. Där bör även finnas personalrum. 
 
I anslutning till skolans centrum ska det finnas expeditioner för rektorer och skolassistenter samt 
rum för elevhälsa och studie- och yrkesvägledare, tillsammans ca 10 kontorsrum. Där bör även 
finnas kopieringsmöjligheter, förråd och arkiv. Skolan ska utformas så att expeditioner och 
elevhälsoavdelning är tillgängliga för elever och besökare på ett naturligt och välkomnande sätt. 
Även skolrestaurangen, som också kan användas som samlingssal, bör ha en central placering i 
skolan. Den ska rymma minst 150 elever. 
Det ska finnas en NO-avdelning med fyra salar utrustade enligt gällande säkerhetskrav. Det bör 
finnas ytterligare rum med tillgång till vatten och arbetsytor. Ett gemensamt preparandrum och 
förråd ska finna i direkt anslutning till NO- avdelningen. Det bör även finnas plats för det 
minizoo som nu finns på Teglaskolan.  
 
Salar för estetisk verksamhet är gemensamma för hela skolan.  
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Det behövs en musikavdelning med enklare inspelningsmöjligheter. Man måste kunna undervisa 
två parallella grupper på 15 – 20 elever samtidigt i ämnena musik, bild, hem- och 
konsumentkunskap samt trä - och metallslöjd respektive textilslöjd. För slöjd, hemkunskap och 
musik bör salarna anpassas till grupper om 15 elever. Önskvärt är att salarna kan användas 
flexibelt, d v s vara någon form av ”kombi-salar”. 
En annan gemensam del av skolan utgörs av en idrottshall av fullstorlek med tillhörande danssal 
vilken även används som motorikrum för träningsskolans elever. Idrottshallen ska även utgöra en 
samlingssal för alla elever vid enstaka speciella tillfällen. Idrottshallen ska vara tillgänglig för 
allmänheten under kvällstid och helger och ligga nära skolan. Idrottshallen kan med fördel även 
innefatta en scen.  
  
En stimulerande utemiljö med möjligheter för lek och idrott, platser för samvaro samt en 
skolträdgård för pedagogisk verksamhet är viktig för helheten.  
 
Varje arbetslag om ca 100 elever med personal ska ha tillgång till undervisningsrum av varierad 
storlek och utformning. Elevskåp ska finnas till varje arbetslag. Där ska även finnas arbetsrum för 
berörda pedagoger. Kopieringsmöjligheter och mindre förråd krävs. 
 
Särskolan med plats för ca 15-20 elever utgör ett sjunde arbetslag och behöver lokaler anpassade 
för den verksamheten, även med tanke på fysiska funktionshinder. 
 
Dessutom måste följande beaktas: Arbetsrum och förråd för vaktmästare, materiel-förråd och 
övriga förvaringsutrymmen för t.ex. möbler. 
 

 
5.6 

Det finns i detta tävlingsprogram inget precist krav på antalet bostäder. Inte heller vilken typ av 
bostäder som kan anses lämplig. Det ingår i tävlingsuppgiften att göra en bedömning av vad som 
är möjligt på denna plats. 

Bostäder 

  
Inom området ska finnas plats för omsorgens särskilda boende, 48 bostäder på 3700 kvm 
bostadsyta fördelat på tre plan Det är önskvärt kunna göra samordningsvinster med personal i 
befintliga byggnader på Viktoriagården. Den föreslagna placeringen ska göras med hänsyn till 
detta, samtidigt ska enskilda kvaliteter, såsom entré, uteplatser, utblickar etc för det särskilda 
boendet beaktas. 

 
5.7 

Skara har ambitionen att skapa en stadsdel med hållbar utveckling som tydlig förutsättning – 
långsiktigt hållbart med god och självklar kontakt med stadsdelarna intill. Byggnader ska utformas 
så att BBR´s kommande krav på energianvändning ska kunna uppfyllas. 

Hållbarhet och miljöprofil 

Grönområdenas plats ska säkerställas och gärna förstärkas. Skara har en historia som 
trädgårdsstad – en attraktiv ansats! 
I tävlingsuppgiften ingår att främja Skaras småskalighet med ypperliga möjligheter att per fot och 
cykel och snabbt transportera sig genom staden. Samtidigt som möjligheten måste finnas att både 
med hjälp av kollektivtrafik och individuella motorfordon smidigt kunna förflytta sig. En stad 
öppen för alla typer av kommunikation – på fotgängares och cyklisters villkor! 
 

  
5.8 

Skaraborgsgatans nuvarande utformning som genomfartsgata mellan Teglagärdet och 
Vilanområdet kan ifrågasättas. Gatan är, och kommer att vara, en tydlig infart till Skara 
stadskärna, men kan ha annan utformning. Särskilt med tanke på att många barn och ungdomar 
ska passera för att nå Vilaområdet.  

Buller och risker 
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5.9 
I uppgiften ingår att ge förslag på sätt att överbrygga barriärer i form av trafikleder och  
omgivande gator. Likaså finns här en barriär i form en museijärnväg som går från stationen i 
Skara centrum vidare till Lundsbrunn – en ort några mil norr om Skara. Järnvägen passerar på en 
bro alldeles intill Teglagärdet. Denna järnväg trafikeras några dagar i veckan under sommartid och 
utgör med sin ringa trafik inget hinder för området. Däremot är banvallen och bron en barriär att 
ta hänsyn till i tävlingsuppgiften. Museijärnvägen har en plats som turistattraktion för Skara, och 
drivs av en ideell förening. Det står arkitekterna fritt att finna alternativa lösningar till den barriär 
som järnvägen utgör.  

Omgivning och anslutningar 
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6.1 
 

TÄVLINGSTEKNISKA BESTÄMMELSER 

 
6.2 
 Tävlingsområdet är den inritade markeringen som framgår av kartan under punkten ”6.9 

Tävlingsuppgiften”. Tävlingsområdet har ingen exakt avgränsning, eftersom tävlingen också syftar 
till att koppla samman området med omkringliggande områden. De tävlande ges således 
möjligheten att gå över gränserna för Teglagärdet, för att så optimalt som möjligt kunna lösa 
frågor som rör områdets koppling till intilliggande områden och staden   

Tävlingsområdet 

 
6.3 

Skara Kommun 
Tävlingsarrangör 

Samhällsbyggnadskontoret 
Trädgårdsgatan 2 
532 88 SKARA 

          
6.4 
 Tävlingen är en inbjuden projekttävling i ett steg och genomförs i enlighet med lagen om offentlig 

upphandling. 

Tävlingens form 

 
6.5 

Tävlingsspråk och projektspråk är svenska 
Tävlingsspråk 

 
6.6 

Tävlingen är öppen endast för följande inbjudna arkitektföretag/team, utvalda genom ett öppet 
prekvalificeringsförfarande: 

Deltagarrätt 

• AIX Arkitekter, ADEPT ApS, Kragh & Berglund AS, Tyréns AB 
• HMXW arkitekter AB, Landskapslaget AB 
• RADAR Arkitektur & Planering AB, Nils Andréassons Arkitektkontor AB 
• Schønherr A/S, Aart A/S 
• Wingårdhs Arkitektkontor AB, Ramböll Sverige AB 

 
 
 

Juryn består av 6 personer från Skara Kommun och 2 personer utsedda av Sveriges Arkitekter. 
6.7 Tävlingsjury  

 
Tävlingsjuryn: 
Charlotte Nordström  Kommunstyrelsens ordförande 
Barbro Hassel  Oppositionsråd 
Ulf Andersson  Kommundirektör 
Ulla-Stina Millton   Förvaltningschef Barn- och utbildning 
Ulrika Strandroth Frid  Förvaltningschef Kultur- och samhällsbyggnad 
Tina Karling Hellsvik  Stadsarkitekt Skara 
Anders Jönsson  Landskapsarkitekt LAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter 
Kenneth Gärdestad  Arkitekt SAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter 
    
Ordförande för juryn är Charlotte Nordström 
Tävlingssekreterare är Katarina Nilsson från Sveriges Arkitekter 
 
Juryn kan komma att tillkalla ytterligare sakkunniga som rådgivare. 
 
Om någon deltagare av giltiga skäl inte kan fortsätta delta i juryn, kommer dennes plats ställas till 
förfogande för och ersättas med lämpligaste deltagare.  
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6.8 
 

Tävlingsfunktionär 

 Tobias Gunnarsson, Planarkitekt Skara kommun 
 tel:0511-325 74 
 fax:0511-325 62 

 
Samhällsbyggnadskontoret 
Trädgårdsgatan 2 
532 88 SKARA 

 tobias.gunnarsson@skara.se 
 
6.9 

Uppgiften är dels att ge förslag och underlag för en detaljplan och områdets gestaltning. 
Tävlingsuppgiften  

Inom området ska finnas: 
• En ny högstadieskola för 600 elever. De tävlande ska ge förslag till utformningen av 

högstadieskolan där stort fokus kommer att läggas på hållbarhet i såväl den arkitektoniska 
utformningen som i materialvalen. Även kreativa och nytänkande lösningar för skolans 
studiemiljö kommer att värdesättas högt. Till skolan ska bland annat också höra en fullstor 
idrottshall och ytor för utomhusidrott. 

• Inom området finns möjligheten att förtäta med bostäder, grönytor och verksamheter med en 
karaktär av blandstad. Området kring Viktoriagården kommer att byggas ut med särskilt boende 
på 3700 kvm bostadsyta i tre plan, detta ska beaktas i detaljplaneunderlaget. 

• Parker. Med Botaniska trädgården i väster och Viktoriaparken i norr finns det stora parkytor i 
området. Möjligheten att förnya och göra parkerna mera attraktiva för Skaraborna är också en del 
av uppgiften. 
Förbättra kopplingarna till och från området. Närheten till Djäkneskolan (stadens andra 
högstadieskola), gymnasiet Katedralskolan och fritidsområdet Vilan är något som kan förbättras 
med omstrukturering av gång och cykelstråken. Inom området ska eventuella förutsättningar för 
ett nytt resecentrum visas/utredas.  

 
6.10 

Programhandlingarna utgörs av detta program samt följande bilagor: 
Programhandlingar 

 
1. Stadskarta (utdelas vid startmötet) 
2. Höjddata från platsen 
3. Flygfoton (skickas snarast efter fotograferingen som kommer ske under v.18-20) 
4. Grundkarta i dwg-format 
5. Fasader från befintliga byggnader 

 
Om inget annat angivits, så skickas bilagorna digitalt till de tävlande i samband med startmötet. 
 

6.11 
Samtliga tävlande inbjuds till ett gemensamt startmöte för visning av tävlingsområdet den 12 maj 
2011, kl 10:00. Startmötet hålls på plats i Teglaskolans matsal. Program för startmötet kommer att 
skickas ut till de tävlande arkitektkontoren. 

Startmöte 

 
 

6.12 
Begäran om klarlägganden eller kompletterande uppgifter om programhandlingarna ska göras 
skriftligen, genom brev eller e-post till tävlingsfunktionären. Tävlingsfrågor ska vara 
tävlingsfunktionären tillhanda senast 2011-09-28. Tävlingsfrågor och juryns svar kommer snarast 
därefter att skickas till samtliga tävlande. 

Tävlingsfrågor 
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6.13 
Tävlingsförslaget ska vara anonymt. Samtliga inlämnade ritningar och övriga handlingar ska i 
nedre högra hörnet vara försedda med ett motto. 

Tävlingsförslaget 

 
Tävlingsförslaget ska vara monterat på styvt i liggande A1- format, och får omfatta högst 4 
planscher. Därutöver ska en omgång av dessa planscher, förminskade till A3-format, lämnas. 
 
Tävlingsmaterialet ska också lämnas in i digitalt pdf-format på CD. Alla planscher ska finnas i en 
fil på högst 20MB. Det är av stor betydelse att de tävlandes anonymitet bibehålls, därför bör 
särskild uppmärksamhet ägnas åt att information i filer och liknande inte avslöjar de tävlandes 
bakgrund. 
 
Ev. handlingar utöver dessa kommer att tas undan från bedömning och utställning.  
Tävlingsförslag ska redovisa följande: 
 

• Översiktskarta i lämplig skala som visar övergripande strukturer och kopplingar till omgivningen 
• Situationsplan 1:2000 för hela tävlingsområdet som visar förslagets huvudstruktur med 

markanvändning, byggnader, offentliga rum, trafik, mm. 
• Planer, representativa fasader och sektioner i skala 1:200 (endast för skolan) 
• Minst ett exteriörperspektiv 
• Förslaget redovisat på det två flygbilder som tilldelats (Teglagärdet kommer flygfotograferas 

mellan v.18-20 och bilderna distribueras snarast där efter) 
• Kortfattad skriftlig beskrivning av förslaget och dess bärande idéer. Beskrivningen ska redovisa 

för förslagets utgångspunkter och på vilket sätt de angivna målsättningarna uppfylls. 
Beskrivningen ska även redovisa antal lägenheter, ev. verksamhets-, kontors-, och/eller handelsyta 
i kvm BTA, antal p-platser, total grönyta i hektar och lämplig etappindelning av projektet.  
I förslaget bör även möjliga framtidsscenarion framgå, hur området kan utvecklas om ca 20 år.  
 

6.14 
Tävlingsförslaget ska vara lämnat till post- eller budbefordran senast 2011-11-02 adresserat till 
tävlingsfunktionären. Tävlande ska på begäran kunna styrka inlämningsdag. 

Inlämning 

 
Förslaget ska åtföljas av ett förseglat ogenomskinligt kuvert, märkt med "Namnsedel" och 
förslagets motto. Detta kuvert ska innehålla uppgifter om namn på förslagsställaren och ev. 
medarbetare. 
 

6.15 
Varje tävlande som inom utsatt tid inlämnat förslag i enlighet med detta program erhåller ett 
arvode om 325 000 kr exkl. moms. Arvodet utbetalas mot faktura sedan juryn godkänt inkomna 
förslag. 

Tävlingsarvode 
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6.16 
Följande kriterier kommer att ligga till grund för bedömningen (Utan inbördes ordning eller 
viktning): 

Bedömning  

• Övergripande idé, hur väl den svarar mot målsättningarna i programmet 
• Arkitektonisk/stadsbyggnadsmässiga, miljömässiga och gestaltningsmässiga kvalitéer 
• Genomförbarhet/ekonomisk realism  
• Utvecklingsbarhet 
• Relation och koppling till omgivande stadsdelar 

 
 

Bedömningen beräknas vara avslutad 2011-12-08. Resultatet kommer att meddelas de tävlande 
personligen. 
 

6.17 
Tävlingsförslagen kommer under bedömningstiden att ställas ut genom arrangörens försorg. 

Utställning/Publicering 

 
Tävlingsjuryns utlåtande kommer att tillsändas samtliga tävlande senast tre veckor efter det att 
tävlingens resultat offentliggjorts. 
 
All publicering av tävlingsförslag efter avslutad tävling kommer att ske med angivande av 
förslagsställarens namn. 
 
Sveriges Arkitekter  och Skara kommun äger rätt att publicera samtliga tävlingsförslag på sina 
hemsidor.  
 

6.18 
Arrangören innehar den materiella äganderätten till tävlingsförslagen.   

Äganderätt, upphovsrätt och nyttjanderätt 

 
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. 
 

6.19 
Under förutsättning att erforderliga beslut om ett genomförande fattas avser arrangören att, efter 
tävlingen och i enlighet med juryns utslag, förhandla utan föregående annonsering med den 
vinnande förslagsställaren om arkitektuppdraget. Uppdraget kommer att innebära ett samarbete 
mellan vinnande förslagsställare och Skara kommun och omfatta delaktighet i detaljplanearbete 
samt projektering av ny skola. Uppdraget kan ses som två delar där den ena delen innefattar 
projektering av den nya högstadieskolan, där Barn och utbildningsförvaltningen står som 
beställare av skolan. Den andra delen innebär en grundläggande utformning av detaljplan för det 
aktuella området, där Samhällsbyggnadskontoret kommer att rita den slutliga detaljplanen 

Uppdrag efter tävlingen 

 
Finner arrangören skäl att frångå juryns rekommendation ska samråd ske med Sveriges Arkitekter. 
 
Om tävlingen efter två år ännu inte har lett till avsett uppdrag för vinnaren tillkommer det denne 
en extra ersättning motsvarande tävlingsarvodet. 
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6.20 
Detta program är upprättat i enlighet med "Regler för svenska tävlingar inom arkitekternas, 
ingenjörernas och konstnärernas verksamhetsfält", 1998. Reglerna gäller om inte programmet 
anger annat. 

Tävlingsprogrammets godkännande 

 
Program och bilagor är godkända av juryns ledamöter, vilka svarar för tävlingens genomförande. 
Ur tävlingsteknisk synpunkt är programmet granskat och godkänt för de tävlande av Sveriges 
Arkitekters tävlingsnämnd. 
 
 
 
Skara, 2011-09-13 
 
 
 
 
Charlotte Nordström Barbro Hassel 
Kommunstyrelsens ordförande Oppositionsråd 

 
 
 
 
Ulf Andersson Kjell-Åke Berglund 
Kommundirektör Förvaltningschef Barn- och utbildning 

 
 
 
 
Ulrika Strandroth Frid Tina Karling Hellsvik 
Förvaltningschef Kultur- och samhällsbyggnad Stadsarkitekt Skara 

 
 
 
 
Anders Jönsson Kenneth Gärdestad 
Utsedd av Sveriges Arkitekter Utsedd av Sveriges Arkitekter 

 
 
 
 
Katarina Nilsson 
För Sveriges Arkitekters tävlingsnämnd 

 

 
 

Postadress   Besöksadress    Telefon      E-post      Org nr      Bankgiro    PlusGiro 
Skara kommun   Trädgårdsgatan 2    0511-320 00      sbk@skara.se      212000-1702       269-9239    21012-0 
532 88  Skara     0511-325 62 fax 


