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Platsen vid Nya Kungsberget kännetecknas av 
de ståtliga punkthusen i parken som tillsammans 
med lamellhusen runt området liknar solitärer i ett 
grönskande hav. Platsen kommer att bli en viktig 
knutpunkt och ett nav där lärande, kunskap och 
kreativitet står i fokus.

Den centrala och mångfunktionella byggnaden 
kommer att ge platsen nya flöden. Det är detta flöde 
och samspelet mellan byggnadens olika funktioner 
som är utgångspunkten i vårt förslag. Flödet som 
motto leder byggnaden mot en tydlig gestaltning.

Arkitektonisk form
Byggnadens placering mellan Kungsbergsparken i söder, 
ett framtida resecentrum i norr, den gamla stadskärnan i 
väst och ett böljande bostadsområde i öst, ger byggnaden 
förutsättningar att knyta an till stadsdelarnas olika 
karaktärer. 

Blickfånget från olika perspektiv i staden blir en viktig del 
av gestaltningen och både höjd och form möter var och en 
av stadsdelarna.

Byggnaden tar en lägre form mot söder där parken förlängs 
in på skolområdet, samtidigt som byggnaden reser sig mot 
norr och bemöter de vackra radhusen och lamellhusen 
med en stadsmässighet.

Byggnadens utformning skapar entréer i alla lägen och 
förtydligar det flöde som utgör platsen som stadsrum, och 
inom byggnadens funktioner.

Situationsplan, SKALA 1:1000
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Volymen
Vid entrén i väst tornar byggnaden upp sig i tre ovanpåliggande volymer. 
Huvudbyggnaden sträcker sig sex våningar ovan mark men indelningen om två 
våningar per enhet ger ett tydligt sammanhang och en harmoni med omgivande 
bebyggelse. Volymerna skapar funktioner som terrasser och entrémarkeringar 
och skapar en tydlig sammansättning av byggnaden. 

Etappindelning
Byggnadens uppförande kan delas in i etapper där huvudbyggnaden med sina 
centrala funktioner bildar en tydlig enhet. De båda mångfunktionella sporthallarna 
utgör ett eget funktionsområde som avdelas mot huvudbyggnaden med en separat 
mellandel. Ovanpå lägges ett övre plan. Projektering av byggnaden sker som 
helhet men uppförandet kan utföras under etapper.

Illustration ENTRÉHALL

Illustration 3D-perspektiv
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Flödet som koncept
Konceptet genomsyrar hela byggnaden, från gestaltning till orienteringen 
genom lokalerna och är närvarande i alla led. 
Med utgångspunkt i huvudbyggnaden och dess entrédörrar, orienteras flöden 
efter funktion och ändamål. Färgangivelser förtydligar de ledande formerna 
och gör funktionerna tillgängliga på ett överskådligt sätt. 

Genom entréhallen strömmar ett vattendrag som anspelar på rörelseflödet 
samt den betydelsefulla Stångån. Vattendraget passerar en centralt belägen 
vattenspegel en lugn, upplyst oas. 

Besöket främjas genom entréns utformning, trappornas orientering, möblernas 
förhållningssätt och den återkommande färgsymboliken. 
Det cirkulerande och pulserande flödet leder användaren vidare i en tydlig 
riktning genom byggnaden samtidigt som överskådligheten bibehålles. 

Det vertikala flödet
Via en följsam utformning där den rektangulära grundformen övergår 
i ett böljande flöde, leds besökaren vidare i det vertikala ledet i 
entréhallens trappsystem. 
Trappsystemet återkommer på strategiskt utvalda platser i byggnaden 
och lokaliseringen samnyttjas med praktiska funktioner.

I anslutning till parken ligger trapphusen exponerade utåt mot det 
publika rummet. De interna flödena exponeras och synliggörs 
tillsammans med funktioner som exempelvis studieutrymmen. 
 
Vidare påvisas det vertikala flödet i hur sporthallarna nyttjar 
nivåskillnaderna i mark för att uppnå en funktionell byggnad och ett 
spännande flöde kring entrén med fokus på evenemang. I sport- 
/evenemangshallar förstärks rumsligheten genom slitsfönster i tak.   

Flödesschema
Angöring och inlastning görs från Humle-/Lindengatan i anslutning till restauranger 
och matsalar. Plats för bussar till evenemang utgår i linje från Resecentrum i 
anslutning till den östra entrén. Tillgängliga p-platser finns i öst och väst samt vid 
besöksparkering i norr. Cykelparkeringar återkommer i alla väderstreck. 

Flödena kring byggnaden följer stadsmiljön med öppenhet mot parken och publika 
verksamheter främst kring stadsrummen mot norr. 
Byggnadens transparens uppmuntrar passage genom området och mer publikt 
inriktad verksamhet fokuseras kring huvudbyggnaden.

Den böljande formen uppmuntrar ett konstant flöde runt byggnaden där publika 
verksamheter och byggnadens entréer avlöser varandra.
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Sektion A, SKALA 1:400
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Materialen
Vid Drottningtorget möter byggnaden staden. Här är majoriteten av de 
publika funktionerna förlagda. Gestaltningen förtydligas i mötet med de 
omgivande tegelstensbeklädda byggnaderna.

De vertikala ribborna balanserar den rektangulära formen och framhäver 
det mjuka flödet. Mjukheten i det organiska materialet kompletterar det 
tegelstensbeklädda området och det mörka brända trät harmoniserar med 
det gula teglet. Även andra material än trä skulle kunna realisera konceptet 
genom det basala flödet med rytmiken och de böljande formerna.

Ribbornas rytmik skapar olika grader av öppenhet och ger både inblick och 
utblick. Funktionerna synliggörs i ribbornas flöde och ger associationer till 
den kreativa läroprocess som skolan bygger på.   

Illustration från Drottningbron

Fasad Huvudbyggnad, från väst, SKALA 1:400

Fasad Huvudbyggnad, från öst, SKALA 1:200

Entréplan, SKALA 1:200
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Miljöbyggnad
Byggnaden projekteras och uppförs enligt minst 
Miljöbyggnad Guld vilket säkerställs genom att 
indikationerna arbetas in i ett tidigt skede. 
Några punkter att trycka på är Dagsljus och Termiskt 
klimat som arbetas in i strukturen med ribbor 
som öppnar upp för optimalt dagsljusinsläpp för 
funktioner samt väderstreck som även fungerar som 
solavskärmning. 

Energislag och värmeeffektbehov säkerställs i ett 
tidigt skede. Kreativa indikatorer placeras exempelvis 
i entréhall för att synliggöra byggnaden som en 
pulserande enhet och medvetandegöra energiutbytet 
för användare på ett lekfullt och lärande sätt.

Den böljande formen genom byggnaden skapar 
vinklar och vrår som på ett effektivt sätt splittrar ljud 
och ger en förbättrad akustisk miljö. Ytterligare en 
faktor som är av största vikt i skolmiljöer.  

Byggnadens gröna tak bidrar inte enbart till en 
ekologiskt hållbar stadsmiljö som en förlängning 
av parken, utan det möjliggör även förbättrade 
isolerande värden samt dagvattenupptag och rening 
i taklandskapet.

Sektion B, SKALA 1:200

Plan 4 trappor, SKALA 1:200

Plan 2 trappor, SKALA 1:200

Fasad Huvudbyggnad, från norr, SKALA 1:200 Fasad Huvudbyggnad, från söder, SKALA 1:200

Programförklaring
Lokaler och ytor är i huvudsak 
fördelade efter funktion och ändamål, 
där zonindelning förtydligar och 
förenklar verksamheten. 
Färgkodning samverkar med de 
praktiska lösningarna och adderar 
ett kreativt och lekfullt uttryck. 

Restauranger, butiker, utställningar 
placeras i entréplan. Kompletterande 
caféytor finns i anslutning till terrass 
och evenemangshallarna. 
Kulturskolan, högstadiet och 
gymnasieskolans lokaler är fördelade 
efter funktion med möjlighet till 
samnyttjande samtidigt som en 
uppdelning i alla väderstreck ger 
viss avskildhet.  

Teknikutrymmen är fördelade 
i samband med sporthallarna under 
mark samt i motsvarande ytor 
i anslutning till restaurangdelarna i 
huvudbyggnaden.

Areasammanställning
Summering lokalarea kvm Summering bruksarea kvm

Praktiska Frisör och stylist 355 Plan 1 2497
program Textildesign, offentlig yta 120 Plan 2 2497

Textildesign 225
Restaurangutbildning 500 Plan 3 2105

1200 Plan 4 2105
Kulturskola Ensemblesalar 180

Orkestersalar 600 Plan 5 1360
Danssal 200 Plan 6 1301
Teatersal 100

1080 BRA 11865
Gemensamt Fokusbibliotek inkl. grupprum 800

Bildateljéer 200 Summering bruttoarea kvm
Textilateljé 150
Musikateljé 160 Plan 1 2630
Hem- och kostkunskap 200 Plan 2 2630
Kopiering/läromedel 80
Elevuppehåll/kafeteria 350 Plan 3 2235
Matsal 850 Plan 4 2235
Tillagningskök 275

3065 Plan 5 1460
Administration/ Personalkontor 225 Plan 6 1400
elevvård Elevvård 150

Samtal/Vilrum 20 BTA 12590
Extra rum 30
Pausrum, personal 190 Övrigt
Konferens 165 Innergård samt terrasser 6170
Miljörum 30

810
Studieytor 500
Extra oförutsedd yta/kontor 1600
Kommunikation inkl. teknikutrymmen 2500

LOA 10755


