UTVECKLING AV BILLINGEN SKÖVDE

Bakgrund och sammanfattning
Billingen är ett älskat berg och fritidsområdet är välbesökt av såväl Skövdebor som besökare. Just nu arbetar
Skövde kommun för att utveckla Billingen ytterligare. Områdets olika delar utvecklas, byggs ut och byggs om.
Med ett brett utbud av aktiviteter inom ett och samma område, och med närhet till stadens övriga utbud, ska
Billingen kunna erbjuda något för alla. Här följer en översiktlig beskrivning av projektets bakgrund och delar.
Mer information finns på www.billingenskovde.se
BAKGRUND
I Programförklaring för Skövde mandatperiod 2015–2018,
antagen av kommunfullmäktige, slås fast att Billingen ska fortsätta att utvecklas. Visionen Billingen 2020 – för själ och hjärta
innehåller ambitionen om att Billingen ska utvecklas till att bli
ett av södra och västra Sveriges mest besökta besöksmål, såväl
sommar som vinter.
I januari 2016 presenterade Allians för Skövde och ägarna till
First Hotel Billingehus gemensamma planer för att utveckla
Billingen i enlighet med ambitionen i programförklaringen. I maj
2016 godkände kommunfullmäktige en avsiktsförklaring. Utifrån
avsiktsförhandlingen förhandlades tre avtal fram och godkändes
av fullmäktige i december 2016.
I juni 2017 fattade kommunfullmäktige beslut om att anta
Slutrapport Billingeprojektet som en inriktning för utvecklingen
av Billingen. Fullmäktige fattade också beslut om att under åren
2018–2020 avsätta 257 miljoner i investeringsmedel för genomförandet.

DELPROJEKT
Skövde kommuns del i utvecklingen av Billingen genomförs i
ett antal delprojekt i samarbete med den upphandlade entreprenören, Peab AB.
•

Motionsspår
Spåren på toppen av Billingen kommer att utökas och
utvecklas till säsongen. Under vinterhalvåret kommer
skidåkare kunna nyttja 10 kilometer konstsnöspår med
belysning. På sommarhalvåret fungerar sträckan som
motionsspår för en rad olika barmarksaktiviteter, exempel
vis rullskidåkning, löpning och cykel

•

Billingebadet
Billingebadet rustas upp inför sommaren 2018. Upprustning
av badet sker med fokus på ytskikt och miljö. Ytskikt,
våtgrupper och omklädningsrum kommer att renoveras.

•

Billingebacken
Billingebacken förlängs och byggs ut med ytterligare en
nedfart till säsongen 2020/2021. En gondollift anläggs
som knyter ihop berget med staden. Under vintern
kommer besökarna att erbjudas flera olika nedfarter och
på sommaren kommer downhillåkare kunna använda liftoch backsystemet. En separat downhillbana med flera
spår kommer att anläggas.

•

Billingecentret/infrastruktur
Billingecentret ska bli områdets nav och ska knyta samman
alla aktiviteter som finns tillgängliga på Billingens fritidsområde. Infrastrukturen på Billingens fritidsområde
kommer successivt utvecklas för att möta nya behov.

I december 2017 togs det ”första stavtaget” för genomförandet av
projektet och arbetet på plats på området drog igång på allvar.

First Hotell Billingehus åtaganden
I enlighet med avtalen ska First Hotell Billingehus
renovera den befintliga hotellanläggningen samt
bygga 100 nya hotellrum. De ska också bygga en
kongresshall med plats för 1200 sittande deltagare.
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