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 En fantastisk undervisningsmiljö
  Sylteskolan byggdes 1972. Idag är elevunderlaget betydligt större och 

genom att bygga nytt skapas en betydligt bättre och tryggare under-
visningsmiljö. Elevunderlaget beräknas fortsätta att öka och den nya 
skolan erbjuder plats för upp till 1 000 elever, jämfört med nu varande 
kapacitet på 700. Totalt växer skolan från 12 500 till 21 000 kvm, inräknat 
idrottshall, bibliotek och fritidsgård.

 Öppnar dörren för framtidens pedagogik 
  Att skapa framtidens skolmiljö öppnar samtidigt dörren till att utveckla 

fram tidens pedagogik. Det är en bärande tanke med hela byggprojektet. 
Rätt lokaler skapar förutsättningar för ett flexibelt lärande och ger en 
 inspirerande arbetsmiljö för både elever och personal. Fler grupprum, 
moderna special salar och inbjudande elevutrymmen är några exempel.

 Flera mindre skolbyggnader på samma plats
   Samtidigt som skolan blir större kommer också hemkänslan att växa. 

Tack vare separata ingångar och avgränsade skolgårdar blir det som att 
elever och lärare får en vardag i flera mindre skolor, fast på samma plats. 
Det byggs även två matsalar; en för eleverna upp till årskurs 6 och en för 
årskurserna 7-9.

 Skola, kultur och idrott
  Satsningen blir inte bara ett lyft för stadsdelen Sylte, utan också för 

 Trollhättans föreningsliv. Skolan kommer att knytas närmare barnens fritid, 
fylld av kultur och idrott eftersom de nya lokalerna självklart ska användas 
även efter skoldagens slut. 

 Två generösa skolgårdar
  Två åtskilda skolgårdar med generösa ytor för såväl yngre som äldre 

 elever, ger gott om plats för lek och aktiviteter. Fotboll, innebandy, basket 
och andra bollsporter får en egen multiarena och dessutom finns teater-
scen, skate område, klätterredskap, cykelpark, gungor och olika spel.

 Ny idrottshall redan i maj 2018 
   Efter många års planering togs det första spadtaget den 31 maj 2017. 

 Redan 2018 kommer idrottshallen att stå klar. Sedan byts de gamla 
 lokalerna steg för steg ut mot en helt ny skola för förskolan- årskurs 9,  
en ny fritidsgård och ett nytt bibliotek. Själva skolan står klar 2020. 

 En trygg och säker byggprocess
  Det finns en detaljerad plan för hur varje enskild byggetapp ska genom

föras för att inte den pågående undervisningen ska påverkas. Genom 
 inhägnader och tydliga avspärrningar kommer byggarbetsplatserna 
självklart att vara helt skilda från skolmiljön. 

Fastighetsägare: Kommunägda Kraftstaden Fastigheter, som bygger  
på uppdrag av Trollhättans Stad Byggkostnad: 550 miljoner kronor   
Arkitekt:  Contekton Arkitekter Fyrstad Byggentreprenör: Serneke  
Miljöprofil: Skolan överträffar Boverkets miljö- och hållbarhetskrav och 
extra satsningar görs dessutom på bra akustik och ljusa inomhusmiljöer  
Certifiering: Miljöbyggnad Silver



Fritidsgården
Fritidsgården blir 800 kvm  
och ska vara klar i april 2021. 
Den byggs i direkt anslutning 
till idrottshallen. 

Skolbyggnaderna
Skolan omfattar 16 000 kvm och är 
klara i juni 2020. Tack vare  separata 
ingångar och avdelade lokaler  skapas 
många mindre skolor i en trygg miljö. 
Totalt finns plats för 1 000 elever från 
förskole klass till åk 9. Även sär skolan 
integreras. 

Skolgårdarna
De generösa skolgårdarna kommer 
att anpassas för olika åldrar och 
erbjuda allt från multisport till teater, 
skate, klätterlekar och spel.

Inbjudande personalrum.

Matsalar med härlig rymd.

Flexibla klassrum.

Idrottshallen
Syltehallen blir 3 000 kvm och kan 
 delas av till tre hallar. 12 omkläd-
ningsrum byggs plus en läktare för 
220 åskådare. Förutom skolidrott  
finns plats för många föreningar och  
deras verksamheter. Hallen står klar  
i maj 2018.

Biblioteket
Det nya stadsdelsbiblioteket blir  
700  kvm och står färdigt i juli 2021.

Lagom till höstterminsstarten 2020 
kommer Sylteskolan att ha växt och 
förvandlats till en ljus och modern 
grundskola med gott om plats 
för  kunskap, lek, kultur och idrott. 
 Trollhättans Stads största investering 
någonsin är en investering i våra barn 
och ung domar, som väcker intresse 
i hela Skol sverige. I satsningen ingår 
bland annat  Trollhättans största skol- 
idrottshall som står klar i maj 2018.

En investering i barn och ungdomar

Skola, kultur och 
idrott tillsammans 


