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Berget Billingen är beläget precis i kanten 
av Skövde tätort, tre kilometer från västra 
stambanan och Skövde centrum. Billingens 
resa mot ett friluftsparadis började redan 
1970 när Arne ”Uno-X” Sandberg och hustrun 
Maja Sandberg förverkligade sin vision om en 
hotell- och motionsanläggning på toppen av 
Billingen, tillgänglig för alla. Paret donerade en 
generös summa pengar och lät bygga det som 
vi idag fortfarande kallar för Billingehus och 
Billingens fritidsområde. Tack vare Arne och 
Maja, som såg potentialen och vågade följa sin 
vision om ett friluftsparadis, kan vi nu ta vid 
där de slutade och låta fler ta del av destination 
Billingen Skövde. 

Utbudet är tydligt inriktat mot 
utomhusverksamheter och här finner du 
motionsspår, ett supermodernt konstsnöspår 
för längdskidåkning, cykling, vandringsleder 
som bjuder på storslagna naturupplevelser, ett 
Skogsmullerike, grillplatser, sjöar, utomhusbad 
och aktivitetsplats (lekplats).
Under perioden 2017 - 2022 har stora insatser 
gjorts i området med anläggandet av ett
10,9 kilometer långt konstsnöspår med 

Vasaloppsprofil. Områdets nav har skapats 
i form av ett helt nybyggt Billingecenter 
med restaurang, sportbutik med uthyrning, 
omklädning, informationspunkter, 
föreningslokaler, konferensrum och ett 
topputrustat testcenter för konditions- och 
hälsotester. Två asfalterade pumptracks 
har byggts och cykelspåren har utökats och 
utvecklats. Vandringsleder och trailspår har 
tagits fram för att utöka barmarkserbjudandet.  
2021 invigde Upzone sin höghöjdspark med 
fyra höghöjdsbanor. Inför vintersäsongen 21/22 
stod även det väderskydd över isbanan som 
tillsammans med restaurerade och utbyggda 
läktare utgör Arena Billingen som blir en året 
runt arena för utställningar och mässor. I 
slutet av året startade Västtrafik kollektivtrafik, 
busslinje 8 mellan Resecentrum-Billingen.
Man har tagit fram platsmärket ”Billingen 
Skövde” för att utgöra en gemensam plattform 
för de aktörer som agerar på och för Billingen.  

Inledning 

Bakgrund

Den här affärsplanen tar avstamp i 
tidigare dokument “Verksamhetsidé Billingen” 
och “Destination Billingen” som tagits fram 
under utvecklingen av Billingen och 
Billingeprojektet men utgår från 
nuläget hösten 2022. 



Billingecenter är nu etablerat som mittpunkt i området 
med ett bra flöde av människor.  

I november 2021 stod det klart att hotellet Billingehus 
fått nya ägare i form av Lotus Hotel Group och när 
deras omfattande renovering och utveckling av 
Billingehus fortskrider har vi ett mycket attraktivt 
boendealternativ centralt placerat på Billingen. Deras 
plan är att de första renoverade rummen skall stå klara 
till SM-veckan i vecka 5 2023. 

Billingens fritidsområde står 2023 inför arbetet med 
den avslutande delen i Billingeprojektet. Fas 4 i 
Billingeprojektet innehåller utveckling av stadion, ny 
entré till Billingebadet, skapandet av ett välkomsttorg 
vid busshållplatsen och ett informationstorg inklusive 
toaletter intill parkeringen samt en efterlängtad 
satsning på byggda cykelleder för alla. I Billingebacken 
säkerställs tidigare snöläggning med utbyggt 
snösystem. 

Platsmärket ”Billingen Skövde” utgör en gemensam 
plattform för de aktörer som agerar på och för 
Billingen.
 
(En destination är en geografiskt sammanhållen plats med 
en helhet i utbudet som tillgodoser besökarens behov av 
upplevelser, boende, mat och transporter. Det består av 
ett ekosystem av aktörer. Vanligen säljs destinationen med 
ett gemensamt namn och varumärke. I vårt fall Billingen 
Skövde).

Nuläge

En övergripande omvärldsbevakning görs av alla 
parter i samarbetet, främst genom Turistrådet 
Västsverige och genom att bevaka branschledande 
plattformar för de olika Vasaloppsdisciplinerna. 
Hållbarhet är ett viktigt ben för hela 
besöksnäringen i dessa tider och med hållbarhet 
pratar man både om miljömässig, social och 
ekonomisk hållbarhet. I och med Coronapandemin 
går trenden mot ett mer lokalt resande där man 
gärna besöker mindre destinationer, en viktig 
pusselbit i resandet kommer vara att resenärerna 
känner en trygghet på destinationen.

De senaste åren har det skett en stark 
utveckling av barmarksprodukter på många 
outdoordestinationer för att skapa en bredare 
hållbarhet året runt. Här dominerar insatser för 
att skapa attraktiva produkter inom segmentet 
cykel. Att vara i framkant och ha en variation på 
barmarksprodukter är av största vikt för att skapa 
en attraktiv destination. Besökaren lägger stor vikt 
vid hållbarhet när man väljer sitt resmål.  
Destinationshotell där boendeupplevelsen i sig 
innebär en unik reseanledning i sig är populära.

Omvärlden och  
dess trender



Vision
Billingen Skövde - Södra 

och västra Sveriges hållbara 
outdoordestination året runt.

Affärsidé och  
organisation 

Hållbart utveckla och driva Billingen Skövde som destination genom 
att erbjuda förstklassiga upplevelser för själ och hjärta, året runt.

Mål  

• Att öka konsumtionen för den inresta besökaren och dagsbesökaren med 25%. 

• Att fortsätta utveckla ”Affären Billingen” och därmed stärka områdets aktörers möjligheter 
till ekonomisk hållbarhet året runt.   

• Att utveckla och utöka vårat utbud mot familj för att bli en attraktiv familjedestination.  

• Att vi ska uppnå nationell kännedom som cykeldestination. 
 
Målen följs upp i en besöksundersökning genomförd under 2023  
och genom löpande statistik från områdets aktörer och våra besöksräknare.

Prioriterade fokusområden 

Under perioden 2023 - 2024 ligger vårt huvudsakliga fokus på att utveckla följande:

• Cykeldestinationen Billingen Skövde – utveckla barmarksprodukten cykel för att skapa 
en nationellt attraktiv cykeldestination för alla. Vi vill erbjuda en regionalt och nationellt 
intressant produkt innan 2024 års slut.  

• Öka ägandeskapet av Billingetrollets skog (nuvarande Skogsmulleriket) och säkerställa en 
hållbar utveckling av detta med koppling till platsen, skolan och naturen. Detta skall vara klart 
under 2024.  

• Utveckla och öka utbudet av vandring och vandringsleder med tillhörande infrastruktur.  

•  Att skapa en grafisk helhet och inramning av destinationen Billingen Skövde. Klart under 
2023.  

•  Att fortsätta förbättra vinterprodukten längdskidor.  

•  Ett livskraftigt kluster av destinationens aktörer samlade under platsmärket Billingen Skövde.    

•  Utöka bredden i vårt utbud för att kunna skapa en paketerad säljbar produkt.  

•  Hållbar tillgänglighet via kollektivtrafik som binder ihop Billingen-Arena Skövde 
-Resecentrum samt att resenärer kan ta med sig cykel på bussen. 

• Att stärka områdets hållbarhet ur alla perspektiv i enlighet med Hållbarhetsklivet -  
Turistrådet Västsveriges samlade initiativ för en hållbar besöksnäring.



Barnfamiljen – Den aktiva och den leksugna 
barnfamiljen, både den aktiva familjen 
som gillar träning, skidåkning, cykel och 
mer utmanade friluftsaktiviteter. Men även 
familjen som leker på aktivitetsplatsen, grillar 
korv och är i Skogsmulleriket.

Träningsturisten – enskild och i grupp.
Träningsturisten har det primära motivet 
för sin resa att aktivt delta i sport- och 
träningsaktiviteter och tävlingar. Här ingår 
den så kallade “Vasaloppsmotionären”.

Aktiva naturturisten – Målgruppen finns 
i alla åldrar, familjesituationer och bland 
såväl män som kvinnor. Den aktiva 
naturälskaren söker möjligheter till 
spännande sätt att uppleva naturen.   

Geografiskt kommer besökarna främst från 
Skövde, Skaraborg, södra och västra 
Sverige. Som weekenddestination är det 
Göteborg som är vår primärmarknad. 
På vår närmarknad är kännedomen om 
Billingen redan relativt god och härifrån 
görs hållbara besök både ur ett ekonomiskt 
och ett miljöpåverkansperspektiv 
genom högre grad av geografisk 
närhet. Danmark är vår internationella 
primärmarknad.

Målgrupper 



Huvudsakliga  
produkter  
– ägda av  

Skövde Kommun 

Cykel 
Cykel är vår huvudprodukt under barmarkssäong, 
vi skall erbjuda mtb-spår med hög kvalité och en 
komplett arena som ger en unik och minnesvärd 
upplevelse för alla som cyklar. Vi vill vara pilot 
för en regional standard för utveckling och drift 
av hållbara cykeldestinationer. Arenan som 
skapas skall vara nationellt relevant. Arenan 
skall vara avgiftsbelagd för att vi skall kunna 
säkerställa drift, underhåll och utveckling över 
tid. 

Längdskidor
Längdskidor är vår huvudprodukt vintertid. 
Vi är ett officiellt Vasaloppscenter med en 
Vasaloppsbutik/coach/hälsopartner genom en 
extern aktör. Vi erbjuder 10,9 km konstsnöspår, 
varav 10 km är belysta. Vid god snötillgång finns 
18,5 km naturspår. Spåren är varierade och 
passar för alla olika sorters skidåkare. Vårt mål 
är att komplettera skidupplevelsen med digitala 
mervärden. Spåren är avgiftsbelagda. 

Vandring
Vandring är en kompletterande produkt där vi 
vill öka utbudet av vandringsleder, förbättra 
tillgänglighet, utveckla infrastruktur med fler 
vindskydd, toaletter, parkeringar och förbättra 
helhetsupplevelsen med tydlig märkning 
och skötselplan av såväl befintliga som nya 
vandringsleder. Vandringen skall vara för alla 
och vara gratis. Målet är att Billingeleden ska bli 
kvalitetsäkrad genom Västkuststiftelsen.

Trailrunning
Trailrunning är en kompletterande produkt där vi 
har ett bra utbud med hela berget Billingen som 
bas. På sikt vill vi göra en kontinuerlig utveckling 
tillsammans med vandring. Trailrunning som 
företeelse är inte tillgänglig för alla. Produkten 
skall vara gratis. 

Billingetrollets skog
Billingetrollets skog (nuvarande Skogsmulleriket) 
är en viktig kompletterande produkt för 
målgruppen barn/barnfamilj och för Skövde 
kommuns skolverksamhet. Vi avser öka vårt 
ägandeskap över produkten genom att skapa mer 
utrymme för våra egna figurer (Billingetrollet 
och hans vänner) att synas i området. Det 
skall finnas en logisk pedagogisk koppling till 
skolans verksamhet i delar av det som området 
rymmer. Långsiktig hållbarhet i det som skapas 
är viktig då byggnader etc. skall kunna tas om 
hand över tid inom ramen för fritidsområdets 
drift. Billingetrollets skog skall vara gratis för 
allmänheten och tillgängligt för alla. Vissa delar 
ska även kunna bokas för födelsedagskalas och 
event, detta mot en kostnad. 





Organisation
Partnerskapet - Kommun, destinationsbolag, näringsliv, föreningar.
I vardagen finns kommunen och destinationsbolaget som drivande part,
med en affärsutvecklare som leder arbetet.

 ”Affären Billingen Skövde” finns beskriven och specificerad i separat dokument.  

Tillsammans

Stabiliteten i destinationen skapas när alla 
i partnerskapet jobbar mot tydliga och 
gemensamma mål.  Man skapar en hållbar 
plattform för att utveckla nya produkter 
som rimmar mot affärsplanens mål och 
fokusområden. Aktörerna på Billingen 
Skövde känner en glädje i att jobba för att 
främja mångfaldig livskraft med minimal 
miljöpåverkan.

Med hjärtat

Vi utvecklar Billingen Skövde med hjärtat för 
att bli en destination som känns hjärtligt för 
besökaren.
 
Inkluderande 
 
Låga trösklar med ett positivt, tydligt och 
välkomnande bemötande, både det fysiska 
och det mänskliga. Det finns plats för alla 
på Billingen.

 

Värdeord för Billingen Skövde



billingenskovde.nu


