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Konceptet

Den nya skolans entré- och huvudbyggnad är placerad 
i ett framträdande läge vid Drottningtorget i fonden av 
Drottninggatan. Tillsammans med idrottshallarna i söder 
mot parken och kommande undervisningsbyggnader i 
norr och öster omsluter byggnaderna en inre terrasserad 
gård. Denna gård står i direkt kontakt med huvudbygg-
nadens entréplan och en passage i fonden av Axgränd, 
närmsta väg till stadens planerade nya resecentrum. 

Diagonalt mot denna passage öppnar sig gården mot 
parken söder om kvarteret. Hästskogatan som idag av-
skiljer kvarteret från parken omformas från bilgata till 
gång- och cykelväg. Med dessa åtgärder skapas ett öp-
pet samband mellan gården och parken som gör också 
den senare till en naturlig vistelse- och träningsplats för 
elever.

Kv. Nya Kungsberget, Linköping
Motto: INSIKT
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Vy mot Drottningtorget och Nya Kungsbergets huvudentre 

Situationsplan  
1:400 (A1)

Elevation genom kvarteret 1:400
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Huvudbyggnaden

Med sin, till stor del, glasade fasad där skolentrén flankeras av entréerna 
till publika funktioner som restaurang och frisersalong, signalerar huvud-
byggnaden en inbjudande vilja till kontakt med staden, dess invånare och 
besökare. 
Entréhallen sträcker sig, via en vid rund öppning genom hela byggnaden 
upp till en ljuslanternin som ger rikligt med överljus. Entréplanet samt vå-
ningarna 2 och 3 länkas samman via en bred trappa som följer den runda 
öppningens periferi.
Den rymliga entréhallen är en gemensam yta för alla elever, lärare och 
övrig personal. Här börjar och slutar skol- och arbetsdagen, en mötes-, 
mingel och cirkulationsplats där strömmarna fördelar sig rakt fram ut på 
gården och vidare över denna till det egna trapphuset, direkt till idrotts-
hallarna /aulan eller en trappa upp till korridoren/gallerian som länkar 
samman alla byggnader.

Entréhallen innehåller i gatuplanet även uppehållsplatser, reception, konfe-
renslokaler samt, lite mer avskiljt, lokaler för elevvård. I sitt övre plan omges 
den av administrationslokaler, skolmatsal, bibliotek samt uppehållsytor som 
flexibelt kan länkas till dessa. I planen därovan omges hallens uppehållsytor 
av kulturskolans undervisningslokaler för textil slöjd, hem- och konsumentkun-
skap, drama, musik mm. Här finns också 400 m2 disponibla lokaler samt på 
plan 4 två takterrasser med utsikt både mot gården såväl som Drottninggatan 
och innerstaden.
Med denna disposition är de lokaler som, förutom att betjäna skolan, även 
kan nyttjas av externa besökare, enskilt eller i grupp, samlade i en huskropp 
vars funktioner flexibelt kan öppnas respektive stängas, allt efter behov.



Undervisningsbyggnaderna

Undervisningslokaler för teoretiska ämnen är förlagda till en serie, med 
glasade trapphus alla med utgång till gården och gatan, sammanlänka-
de huskroppar längs kvarterets norra och östra sidor. I nivå med entréhal-
lens andra våning och den östra övre delen av gården finns en glasad 
gallerigång som, utan nivåskillnader erbjuder en inomhusförbindelse mel-
lan alla kvarterets byggnader. Detta galleri är format som ett tre våningar 
högt växthus med en sluttande glasfasad mot gården och en sluten inre 
fasad med planteringsbalkonger mot undervisningslokalerna.
Mellan huvudbyggnaden och den första undervisningsbyggnaden över-
går galleriet i en glasad bro ovan den sluttande infart som förbinder 
gatan med gården. I anslutning till denna, ut mot Lindengatan, 
finns lokaler som kan nyttjas för externt bruk, 
t ex butiker. Miljöstation och inlastnings-
utrymmen placeras  på kvarters-
hörnet mot Humlegatan. 

Detta arrangemang med en längre och tre kortare, sinsemellan länkade 
huskroppar med tre våningsplan ger totalt 15 arbetsenheter för vardera 
ca 150 elever. Detta innebär att den sista huskroppen kan nyttjas för 
annan funktion alternativt byggas när behov av ytterligare 
skollokaler uppstår.
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Idrottshallarna
 
För att spara utrymme och därmed öka den fria skolgårdsarean har de två 
idrottshallarna förlagts över varandra. Den nedre av hallarna har sitt golv 
och sina omklädningsrum försänkta en våning ner i marken med läktare 
som sträcker sig upp till och, via ett galleri som öppnar sig mot gården, 
ansluter till huvudbyggnadens entréplan. Denna generöst tilltagna yta kan 
flexibelt nyttjas som skrivsal alternativt ge utrymme för fler åskådare.

Den nedre idrottshallen, som också ska kunna nyttjas som aula och skrivsal, 
får med detta också generösa foaje utrymmen som, via den glasade 
fasaden, står i direkt kontakt med gården. Den övre hallen har ock-
så omklädningsrum i nivå med hallgolvet. I sitt övre plan, bakom läk-
tarna, ligger övningsrum knutna till musikskolan. En separat entré 
med trapphus i skarven mellan huvudbyggnaden och idrottsbygg-
naden utgör en alternativ ingång till hallarna. Tillsammans med ett 
trapphus också i andra änden av idrottshallarna tillgodoser den utry 
ningskraven.



Material

Huvudbyggnadens fasader utförs med generösa glasytor samt mellanlig-
gande täta ytor klädda med 3-dimensionellt veckade plåtkassetter. Sam-
mantaget skapar detta en ljus och inbjudande fasad Undervisningsbygg-
naderna har fasader mot omgivande gator med prefabricerade element 
klädda med tegel i olika gula toner som kommunicerar med omgivande 
byggnaders färgskala. Mot detta kontrasterar de sluttande glasfasaderna 
mot gården med sina trädetaljer. Taken på undervisningsbyggnaderna 
liksom huvudbyggnaden är täckta med sedum. 
Idrottshallen fasader är, med undantag för ett lågt fönsterband, helt täckta 
med släta metallkassetter.
Invändigt i skolan används ljusa, naturliga och hållbara material som trä 
på väggar och limträpelare, i ljus terrazzo och linoleum på golv.

Energi, tekniska utrymmen och system

Byggnaderna föreslås uppvärmda med bergvärme. Teknikrum för dessa 
samt fläktrum och undercentraler placeras i källarplan. För ytterligare 
energiekonomi täcks hela idrottshallarnas tak med mot solinfallet vinklade 
fristående (för största effekt) solfångare ca 1500 kvm. Undervisnings-
byggnadernas glasade gallerier mot söder och väster som ackumulerar 
värme i golv och innerfasad bidrar ytterligare. 

Angöring till skolan sker längs de lokalgator som omger Drottningparkens 
norra och södra sida. Angöringsplatser för rörelsehindrade erbjuds inom 
25 meter gångavstånd från huvudbyggnadens entré. I hörnet mellan 
huvudbyggnaden och idrottshallen bereds ca 10 p-platser
På den västra delen av Drottningtorget ordnas en större cykelparkering. 
Kompletterande cykelställ finns vid på gatusidan vid trapphusen. En 
motionsslinga med start och mål på skolgården anläggs genom parken 
söder om denna.
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Befintliga byggnader

Konceptet innebär att det är möjligt att diskutera ett bibehållande av den 
befintliga skolbyggnaden – och därmed en del av stadens byggnadsarv 
- i korsningen Lindengatan/Stallgatan, i vart fall i väntan på den etappvi-
sa utbyggnaden. 

Trygghet
Den samlade, för alla gemensamma entrén samt den kontinuerliga 
galleria som länkar samman undervisningsbyggnaderna ger möjlighet till 
naturlig visuell kontakt samt överblick över vilka som rör sig inom skolan. 
Huvudbyggnaden kan genom sin trapplösning och logistik lätt zoneras så 
de delar man vill ha öppna kan bestämmas från tillfälle till tillfälle. 
I det fall någon risk skulle uppstå kan man lätt stänga
 hela skolan eller delar.

Ytekonomi

Effektiva lösningar i undervisningsbyggnaderna innebär stora ytbespa-
ringar som till stor del uppväger de generösa allmänna mötes- och kom-
munikationsytorna i huvudbyggnaden.

Plan 3
1:200 (A1)

Tvärsektion genom huvudbyggnad (B)

1:200 (A1)

Längdsektion genom huvudbyggnad (A)

1:200 (A1)

NYA KUNGSBERGSSKOLAN

YTSAMMANSTÄLLNING

PLAN LOA BRA BTA

INSIKT yta program yta INSIKT yta program yta

plan -1 teknik frd eligt behov
ev cykelgarge

plan 1 rest utb 520 500 2060 2160
elev vård 230 200
konf 80 100
recep 30
frisörutb 350 355
mötespl 150 ej progam

1360 1155

plan 2 matsal 520 650 2000 2100
bibl data 380 375
pers 150 150
cafe datasök 180 175
adm 400 220

1630 1570

plan 3 bild 200 150 1920 2020
hem 200 200
disp 700
textildes 230 225
textil off 150 100
mötespl 150 ej progam

1630 675

plan 4 teater 100 100 1920 2020
dans 200 200
ensamble 820 180
orkester 600
disp 210
mötespl 300 ej progam

1630 1080

plan 5 disp 870 1320 1420
mötespl 300 ej progam

1170

oförutsett disp plan 3, 5 1450
konf disp 45
kop plan 2, 4 80

totalt 7420 6050 9220 7865 9720
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