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Ett nytt landmärke invigdes på Billingen 
 

På Billingen i Skövde har Peab sedan 2016 arbetat med att utöka kapaciteten av de 
friluftsaktiviteter som erbjuds. Motionsspåren har byggts ut, Billingecentret har byggts klart 
och utomhusbadet har renoverats. Lördagen den 4 december invigdes Arena Billingen som 
omvandlas från isbana till Billingens nya landmärke, en utomhusarena som får bland annat tak, 
läktare och förbättrad infrastruktur. Bakom satsningen står Skövde kommun med Peab som 
entreprenör. 
 
Utvecklingen av Billingen består av flera delprojekt där både projektering och produktion i alla 
avseenden skett i nära samverkan mellan Skövde kommun och Peab. För att säkerställa kvaliteten på 
Arena Billingen som allaktivitetsarena där bland annat Skövde Bandy kommer husera har flera av de 
lokala klubbarna varit delaktiga i projektet. Även allmänheten kommer kunna använda isbanan och 
under sommaren ska den kunna användas för bland annat utomhuskonserter för upp till 7000 
besökare.  

Invigningen av Arena Billingen innehöll öppet hus hos de lokala föreningarna och spektakulära 
isshower samt uppträdanden av artister och barnens stora favorit Grannen Måns.  

— Jag vill på vägnar av alla barn, föräldrar och ledare i vår nybörjaraktivitet Skridskokul tacka för 
det fina och funktionella taket som ni har byggt till nytta och glädje för alla i Skövde som vill 
åka skridskor. Ryktet om takets förtjänster har också spridit sig över stan. Vi har nämligen fått 
en fördubbling av antalet nyanmälda barn till Skridskokul och har varit tvungna att för första 
gången hålla en väntelista, säger Per Nordsjö, Skövde Bandyklubb.  

Taket på arenan består av en unik limträkonstruktion på 18 bjälkar med stora spännvidder och 
höjdkrav utöver det vanliga. Peab har med sin kunskapsbredd inom företaget och för denna unika 
konstruktion kunnat möta upp med en rad specialister inom olika områden som projektet behövt jobba 
med.  

— Arbetet med det nya taket och arenan har gått väldigt bra, projektorganisationen har hittat bra 
lösningar som resulterat i en mycket bra konstruktion. Det är ett riktigt samhällsbyggnads-
projekt och som Nordens samhällsbyggare känns det väldigt kul att bidra till Skövdes 
friluftsutbud, speciellt när vi ser så många besökare här varje dag, säger Sten Henriksson, 
projektchef på Peab.  

För den som vill uppleva härliga friluftsaktiviteter och samtidigt se hur ett samhällsbyggnadsprojekt 
växer fram är Billingen väl värt ett besök.  

— Det har varit ett superhäftigt och spektakulärt projekt som jag varit delaktig ifrån ax till limpa, 
Peab och kommunens samarbete har varit avgörande för genomförandet och att vara arkitekt 
för sådana beställare är en ynnest, säger Pontus Orrbacke, arkitekt på Krook & Tjäder.  
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För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Elinor Jacobsson, kommunikatör Peab, 072-533 33 81 
Peab är Nordens samhällsbyggare med 16 000 medarbetare och en omsättning på 58 miljarder kronor. Med lokal 
närvaro och fokus på egna resurser utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs. Huvudkontoret 
finns i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är noterad vid Nasdaq Stockholm. 


