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ESPRI

Huvudbyggnaden öppnar kvarteret Nya
Kungsberget mot torget i en välkomnande gest.
Besökaren möts av en ohierarkisk och ledig
byggnad som väver samman stadsliv och
verksamheter.

Verksamheterna samlas kring en grön, solig
och skyddad innergård. Kvarteret definieras
tydligt mot omgivande gator och torg men
öppnar sig samtidigt mot parken genom en låg
byggnadshöjd i söder mot parken.

Gymnasiet och högstadiet ligger i en byggnad
längs Stallgatan. De nedsänkta idrottshallarna
kopplar samman huvudbyggnaden och skolan.  
Utåtriktade verksamheter och lokaler för
externa hyresgäster finns mot Lindengatan
gatan i norr.

Huvudbyggnadens högdel följer till
skolkvarterets riktning och får med det en
informell, sidoordnad, men tydlig gestalt mot
torget.
Huvudbyggnadens lågdel möter torget med en
inbjudande entré där hela anläggningen är
överskådlig och lättillgänglig.

Flöden i kvarteret
Huvudbyggnadens första två våningsplan har
en stark koppling till skola, idrottshallar och
friytor.
I entréplanet finns gemensamma funktioner
som matsalar och bibliotek.  Idrottshallarna
ligger i anslutning till entréhallen och länkar
skolan direkt till huvudbyggnaden.
 
Huvudtrappan leder besökaren upp till det
centrala elevfiket och vidare ut på terrassen
som även nås från skolans sekundärentré.
Högre upp i byggnaden ligger skolans och
kulturskolans funktioner grupperade runt
ljusgården.

Cyklar parkeras i tvåvåningscykelställ längs
idrottshallarnas sydsida och vid skolans
huvudentré.
Inlastning och sophantering görs från
Humlegatan.
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Skolan
Skolan har tre entréer, en från Stallgatan, en via idrottslänken och en på plan
1 från vistelseytorna på idrottshallens takterrass. Skolans två första våningar,
som har kontakt med friytorna, planeras för gemensamma funktioner,
övriga två våningar planeras för arbetslagsenheter.

Idrottshallarna
Idrottshallarna är nedsänkta så att de övre läktarna är i nivå med gården.
På så vis blir de en bra länk mellan skola och huvudbyggnad.
Omklädningsrummen ligger i nivå med idrottsplanerna och nås med trappa
och hiss från skolans entré. Beroende på aktivitet kan antingen
huvudbyggnadens eller skolans entré dubbelnyttjas som entré till
idrottshallarna. 

Den gröna gården och det aktiva taket är tillsammans skolans friytor.
Takterrassen på idrottshallarna binder även den samman skolan med
huvudbyggnaden. Det finns gradänger att sitta i och skuggande pergolor
men också en bollplan för  för basket eller volleyboll. Från terrassen binder
breda södervända gradänger samman terrassen med parken för bra häng
under och efter skoltid.

Gården är en viktig orienteringspunkt samtidigt som det är en grön
rekreationsyta. Gården kringgärdas en zon av marktegel och armerat gräs
samt tre körsbärsträd.

Teknik och material
Bottenvåningar och idrottshallar utförs i tegelklädda betongelement.

Övriga bjälklag och pelarssystem i massivträ med förstärkningar och
sammanfogningar i stål.
Fasadraster och försteningar i massivträ.
Glaspartier i obehandlad aluminium.

Golv entréplan slipat betonggolv med stråk av tegel.
Övriga golv i massivträ. Innerväggar i massivträ vitaliseras.
Undertak i entréplan i massivträ.

Terrassbjälklag i platsgjuten betong med isolering av foamglas.
Konstruktionshöjd 2200.
Partiell uppbyggnad i vissa för växtbäddar med djup 600. Varierande ytor av
grus, marktegel, armerat gräs och röd asfalt.
Skuggande pergolor i lärkträ alt fur.
Sittytor/ gradänger trätrall.

Sammanställning ytor

Huvudbyggnad
BTA 8723
BRA 7983

Sammanställning LOA
Frisör och stylist   347
Textildesign offentlig yta   100
Textildesign   243
Restaurangutbildning   535

Ensemblesalar   180
Orkestersalar   600
Danssal   400
Teatersal   100

Fokusbibliotek    408
Ateljé bild   150
Hem och kostkunskap   200
Kopiering läromedel     80
Elevuppehåll/Café   175
Matsal    675

Administration och elevvård   710
Extra oförutsedd yta 1225
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