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Författarna bakom förslaget BYTA presenterar en helhet-
slösning för skola, kultur och idrott som anpassats till platsen 
och som nyttjar tomtens och närområdets potential. 

Vision
BYTA har som målsättning att erbjuda och synliggöra Nya 
Kungsbergets olika aktiviteter för närmiljön och staden. 
Skolan skall bidra till att stärka stadens puls och all den posi-
tiva energi, skaparkraft och förväntningar som Nya Kungsber-
get representerar. Utbildning, idrott, , kultur och företagande 
synliggörs genom fasaderna och detta skapar tillsammans 
Nya Kungsbergets identitet. Byggnadernas arkitektur och 
fasader strukturerar och synliggör Nya Kungsberget. Arkitek-
turen är ett verktyg för att förmedla innehållet. På detta sätt 
kommer byggnadens identitet att leva och utvecklas över tid 
och spegla sin samtid.

Vi föreslår en utbyggnad av skolan som tydligt kan delas in i 
etapper som kan fungera samlat, men till viss del också som 
självständiga enheter. 

De olika avdelningarna synliggörs mot stadens gator och är 
anpassade efter en intern logistik och optimal placering. Aktiv-
iteterna ger fasaden ljus och liv, vilket bidrar till öppenhet och 
trygghet. Stadens invånare erbjuds med Nya Kungsberget en ny 
mötesplats och arena där kunskap och bildning blir drivkrafterna 
och navet.  

Situationen
Huvudbyggnaden är placerad mellan Drottningtorget och 
förlängningen av Axgränd. Idrottshallarna ligger försänkta en 
våning ner i terrängen och har placerats i den östra delen av fas-
tigheten vid Stallgatan. Mellan idrottsanläggningen och huvud-
byggnaden ligger det vi kallar Mellanbyggnaden. Anläggningen 

öppnar sig mot den vackra parken i söder och skolgården 
får på så sätt en fin koppling till grönområdet. 

Övergripande koncept
Huvudbyggnaden vänder sig tydligt mot Drottningtorget där 
huvudentrén annonseras. Från denna är det en öppen och 
fri sikt till skolgården. Mellanbyggnaden får en tydlig entré 
mot Axgränd. Idrottsanläggningen riktar sig mot Stallgatan. 
Tillsammans skapar dessa volymerna ramarna för skol-
gården och de förväntade 5000 m2 inryms.  

I tävlingsprogrammet finns riktlinjer för våningshöjder på de 
olika delarna av tomten. Dessa har följts, men förslaget dis-

kuterar möjligheten att öka våningshöjden i den södra del-
en mot Hästskogen. På idrottshallarna föreslås två utvän-
diga takträdgårdar, där den ena kopplas till markplan med 
hjälp av en terrängbearbetning. 

Planlösning

Huvudbyggnaden
I huvudbyggnadens markplan har det förberetts plats för 
frisör-, stylist-, och restaurangutbildning. Biblioteket är 
placerat i väst mot Drottningtorget. Matsal, café och uppe-

hållsrum utgör resten av
arealen. Det har även skapats plats för utställningar i den 
invändiga passagen mellan Drottningtorget och skolgården. 

På andra våningen i huvudbyggnaden finns kulturskolans 
lokaler. De stora orkestersalarna är centralt placerade och 
har dubbel takhöjd. Ateljéerna är förlagda mot Humlegatan 
och Lindengatan. Det har lagts vikt på att kulturskolan ska 
kunna få en naturlig tillbyggnad och gemensam användning 
när den kopplas till “mellanbyggnaden”. Delar av café och 
uppehållsrum är placerade såväl på den högre delen mot 
skolgården som på den lägre mot Humlegatan. 

Tredje våningen i huvudbyggnaden rymmer administration 
och skolsköterska och på fjärde våningen finns plats för 
“extra oförutsedd yta”. Samtliga fyra plan kopplas samman 
i det stora öppna rummet, vilket skapar en gemensam up-
plevelse och en central mötesplats för skolan.  
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Yta för kommersiell verksamhet har förlagts i en separat bygg-
nad, men kan på olika sätt integreras med huvudbyggnadens 
funktioner.  

Mellanbyggnaden
Funktioner som kräver koppling och närhet till huvudbygg-
naden är placerade i Mellanbyggnaden. Entrén öppnar sig mot 
Axgränd och ansluter i riktningen mot det framtida resecen-
trum. I markplan finns kök placerat vägg i vägg med restaur-
angutbildningen. Mot Lindengatan föreslås butikslokaler som 
vänder sig mot gatan. Mot skolgården har det skapats plats för 
kök och uppehållsrum. 

På andra våningen ligger funktioner som kräver närhet och 
gemensam användning med kulturskolan. Prep. rum och den 
alternativa utbildningen är förlagda till tredje våningen, vilket är 
på samma plan som administration och skolsköterska i huvud-
byggnaden. 
Fjärde våningen i Mellanbyggnadens rymmer NO/Teknik. 

Den bakomliggande byggnaden
Idrottshallarna ligger försänkta en våning ner i terrängen. Detta 
innebär att läktarens översta nivå korresponderar med Stallga-
tan. Från Stallgatan finns en extern ingång med genomgång-
smöjlighet till skolgården. Detta skapar god möjlighet för ge-
mensam användning samtidigt som idrottsanläggningen kan 
kopplas bort och nyttjas som separat del. Från skolgården kan 
man iaktta aktiviteter i gymnastiksalen. Denna lösning bidrar till 
att göra idrottshallens fasader intressanta både mot gata och 
skolgård. På andra-, tredje-, och fjärde våningarna finns klass-
rum för årskurs 7-9 och för GY Högskoleförberedande pro-
gram. Takträdgårdarna bidrar till att skapa rimliga byggnadsd-
jup så att goda dagsljusförhållanden säkras. 

Tillbyggnad
För att säkra goda solförhållanden på skolgården hela eft-
ermiddagen har vi minskat antalet delar som har fem eller 
sex våningar och placerat dessa längst i söder ut mot Häst-
skogatan. I förhållande till de rekommenderade höjderna som 
föreslås i tävlingsprogrammet kan “BYTA” erbjuda en betydligt 
större areal om huvudbyggnaden utvidgas till en femte och 
sjätte våning. Huvudbyggnadens tredje och fjärde våning kan 
också byggas ut. Se arealöversikt.  

Material och fasader
Om vi bortser från idrottshallarna är “BYTA” projekterat med 
rimliga spännvidder vilket gör det flexibelt att använda olika 
konstruktionsmetoder. Projektet kan utföras med pelare och 
bjälklag av massivträ,  men de konstruktiva principerna möjlig-
gör också för en traditionell betongkonstruktion.    

Fasaden består av glas och trä och den är indelad i våningshö-
ga element bestående av fönsterpartier, täta glasfält samt fält 
med träpanel. Glasfälten kan nyttjas för placering av solceller 
på de delar av fasaden som är lämpade för detta. Orkester-
salarna är markerade som en egen volym i byggnaden som är 
beklädd med cortenstål mot Drottningtorget. Glasfälten är täck-
ta av ekträ som är behandlat för ändamålet. Detta ger fasaden 
ett taktilt och varmt uttryck. I byggnadens första våning är det 
kontinuerliga fönsterband. 
    
Miljö och teknik 
All byggnation medför ansvar, varför miljöambitioner måste 
vara en integrerad del av planeringsprocessen i samtliga led. 
Ett holistiskt synsätt omfattar material, produktion, transport och 

Fasad huvudbyggnaden mot söder 1: 400 Fasad huvudbyggnaden mot norr 1:400Fasad huvudbyggnaden mot öst 1:400
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Sektion huvudbyggnaden 1:200

Fasad huvudbyggnaden 1:200

energianvändning, men också enkelhet i drift, lättförståeliga tekniska 
system samt ett långsiktigt perspektiv så att kunskapen enkelt kan föras 
vidare under byggnadens levnadstid. 

Att använda sig av BREEAM som verktyg ger en målinriktad process 
mot ett önskat mål. Hälsa- och inomhusmiljö, energi samt material anses 
som de centrala BREEAM-kategorierna för detta projektet. 

“Passiv energidesign” används som grund för att minimera ett varaktigt 
energianvändande samt för att upprätthålla passivhus-standard. Med 
möjlighet till produktion av egen energi kan byggnaden uppnå en status 
nästintill nollenergi-hus eller eventuellt plus-hus.  

Orientering
Tomtens orientering ger fördelaktiga solförhållanden på de viktigaste 
områdena utomhus. Takytan och delar av fasaden ger goda möjligheter 
att utnyttja solenergin. 
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NYA KUNGSBERGSSKOLAN
Verksamhet Huvud 

byggnad
Bakre volymer Summa Huvud 

byggnad
Bakre volymer Summa

LOA H LOA B LOA H+B LOA H LOA B LOA H+B
Arbetslag årk 7-9  och GY Högskoleförberedande program
Basrum
Grupprum 5220 5550
Grupprum
Arbetstorg/Elevuppehåll
Personalarbetsplatser
Förråd, kopiator mm
Summa 0 5220 5220 5550 5550

GY Praktiska program
Exempel utåtriktade GY-program: 0 0
Frisör o Stylist 355 351
Textildesign Offentlig yta 100 97
Textildesign 225 239
Restaurangutb 500 200 508 191
Indivuduellt alternativ undervisning 425 550
Summa 1180 625 1805 1195 741 1936

Kulturskola
Undervisningslokaler i olika storlek 770 0 730
Ensemblesalar 180 215
Orkestersalar 600 655
Bildateljéer 0 0
Konstateljé 0 100
Danssal 200 215
Teatersal 100 109
Aula med ca. 100 publikplatser 0 0
Summa 1080 770 1850 1294 730 2024

Gemensamt
NO /Teknik 900 950
Prep rum 320 330
Aula/Skrivsal 0
Fokusbiblíotek inkl grupprum, exp mm 375 383
Ateljé/Träslöjd 180 195
Ateljé/Textilslöjd 150 130
Ateljé/Bild 150 148
Ateljé/Musik 0
Hem- och kostkunskap 200 211
Kopiering /Läromedel 80 62
Idrotthallar 3250 3000
Elevuppehåll/Café 175 175 164 182
Matsal 650 700
Tillagningskök 250 315
Summa 1630 5225 6855 1668 5102 6770

Administration +Elevvård
Rektor 135 148
Adm Assistent 80 85
2 st Skolsköterska inkl vilrum 70 64
Spec pedagog/SENCO 20 32
Kurator 30 30
SYV/Psykolog 30 33
Samtal/Vilrum 20 21
Extra rum 30 32
Pausrum personal 150 154
Konferens 100 119
Konferens 45 48
Kopiering+förråd 30 0
Vaktm förråd 120 62 60
Miljö/soprum 30 42 25
Extra oförutsedd yta 1450 1430
Summa 2160 180 2340 2300 85 2385

Summa area 6050 12020 18070 6457 12208 18665
Extra för, toaletter, förråd, 
teknikutrymmen

1815 2615 4430 2493 2413 4906

Totalt inkl extra 7865 14635 22500 8950 14621 23571
313 585 898

Summa area 9263 15206 24469

Kommersiella lokaler
Brutto area Huvudbyggnad 2543
Brutto area Bakre volymer 291
Summa som vist i forslag 2834
Brutto area Huvudbyggnad - eventuella ytterligare areal 3-4 etg 853
Brutto area Huvudbyggnad - eventuella ytterligare areal 7-8 etg 905
Summa eventuella ytterligare areal 1758
Summa eventuella ytterligare areal 4592

LOKALPROGRAM BYTA

Extra för yttersida omslutande yttarvägg

Restaurangutb

NYA  KUNGSBERGET

M     O     T     T     O   :  

BYTA 4


