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Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Skara har genomfört en omfat-
tande utvidgning och omdisposition. Huvudinslaget i denna har 
varit ombyggnaden av universitetsområdets huvudbyggnad till ett 
ELEVERNAS HUS.

Huvudbyggnaden, som ursprungligen var ett läroverk, är en kvadratisk 
byggnad med 2 våningar i souterräng. Kring den stora aulan i 2 plan 
löper korridorer med bärande väggar i tegel och längs fasaderna 
ligger de ursprungliga ca 6 meter djupa lärosalarna.

Lärosalarna har under en längre tidsperiod byggts om till lärar- och 
forskarkontor. Detta har skett vid olika tillfällen, gjorts på olika sätt 
och med tiden har en snårig och ostrukturerad miljö uppstått. Nu 
har huset blivit ett elevernas hus med delvis återskapade lärosalar, 
men även med kompletterade utrymmen anpassade till modernt 
kunskapssökande och projektrelaterad utbildning. Stor vikt har lagts 
vid att göra de miljöer där eleverna dagligen vistas så trivsamma och 
funktionella som möjligt.

Ett attraktivt universitetsbibliotek med central position i byggnaden  
har blivit husets nya hjärta. Dessutom har skapats ett stort antal 
grupprum och nya kontor till universitetets administration och 
förvaltning.

Entréhallen med biblioteket

Övre plan  med bibliotek och grupprum
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I arbetet med ombyggnaden av SLU:s huvudbyggnad till ett ELEVERNAS HUS 
har vi lagt stor vikt vid utformningen av de moderna tilläggen i den befintliga 
K-märkta byggnaden.

Den ursprungliga taklanterninen i entréhallen har tagits fram och  biblioteket på 
andra våningen har fått en glasvägg ut mot entréhallen. En vägg har tagits bort 
och resterande pelare har utnyttjats för exponering av böcker och tidskrifter. 
De gamla tegelväggarna i korridorerna har bevarats och karaktären har för-
stärkts med hjälp av belysning. En del befintliga dörrar har glasats upp för att 
öppna upp och föra in ljus i korridorerna. I föreläsningssalarna har beftintliga 
stolar fått ny klädsel. Skolan har också kompletterats med ny specialritad inred-
ning ex.vis. vid kapprum.


