
Kungsbergs kunskapsterasser

Visionen för utformning, organisering och disponering av Nya 
Kungsberget är att skapa et kunskapshus med stor potential 
för kunskapsdelning och sambruk. Huvudidén är att knyta de 
olika undervisnings kompetenserna tätt samman i en robust 
och flexibel bygningsstruktur som ger goda stadsrum och 
attraktiva uteplatser menade att samla. En aktiv och synlig 
stadsskola utformad för lager på lager av lärande

Stadsskolan tecknar en öppen och inbjudande gest mot 
Kungsberg. I sitt terrasserande och skålformade motiv om-
famnar den de attraktiva gröna arealerna och parkerna. 
Byggnaderna trappas upp mot nord och skapar flexibla och 
solfyllda terasser med utsikt mot söder och den gröna parken. 
Terasserna förbinder på ett aktivt och attraktivt sätt samtliga 
etager och undervisningsfunktioner, detta genom lättanvända 
uterum och den stora, beskyddade gården på terräng sluttnin-
gen mot syd. Nya Kungsberget utformas som ett aktivt och 
levande tredimensionellt kunskapslandskap. En plats där inne 
och ute, lärande och lek, rörelse och fördjupning vävs sam-
man genom ett enkelt helhetsgrepp - Kungsbergs kunskap-
sterasser. 

Attraktiva stadsrum 

De skulpturala husen skapar mot väst, norr och öst väldefini-
erade gaturum och platser som bidrar till att binda innersta-
den, Tannefors och Stångebro stadsmässigt samman. Huvud-
ingången och öppna, inbjudande funktioner i gatuplan ger 
aktiva fasader i ögonhöjd för att göra det, att röra sig i staden, 
till en upplevelse. Nya Kungsberg skal bidra till att skapa akti-
va och levande stadsrum som understödjer livet i Linköping. 

Ut mot Drottningtorget ligger huvudentrén, foajé, skolans 
restaurang samt matsalen. Det är naturligt att en del av den 
ankomstdel som ligger mot väst, utformas så att den kan 
användas till uteservering, matplats, uppehåll och events. 
De aktiva kunskapsterassernas upptrappning skapar ett unikt 
tornmotiv i slutet av Drottninggatan, ett motiv som marker-
ar huvudingången och samtidig trappar huset av ner mot 
parken, det sydvända uterummet och de existerande husen i 
staden. En aktiv rörelse mot himlen som en symbolisk skulp-
tur för lärande och interaktion. 

En ny plats i staden - Kungsbergs Torg - markerar skolan mot 
Humlegatan och Stångebro. Härifrån har man tillgång till 
huvudbyggnaden samt skolbyggnaden med idrottshallarna. Ut 
mot platsen utformas ett attraktivt och väl synligt butiksareal. 

Man har också tillgång till skolan och kontorsarealerna från 
Stallgatan, detta via en mindre plats som också är anpassat 
för varuleveranser till idrottssalarna. 

Robust helhetsplan

De terrasserande kunskapshusen inramar den beskyddade 
gården som är den centrala och samlande punkten i den över-
ordnade organiseringen av Nya Kungsberget. Skolprogram, 
kontor och företagslokaler samlas i kompakta huskroppar, 
uppdelade efter faserna: Huvudhuset, Bakre volymer och ex-
terna kontorshuset. Disponeringen ger en robust och flexibel 
helhetsplan som gör det möjligt att uppföra skolan i etapper. 
Huvudhuset och bakhuset förbinds av en lätt glasbyggnad 
som ger optimala möjligheter för skapande av sammanhang 
och gemensam användning av skolfunktionerna mellan hu-
vudhuset och bakhuset över flera våningar. 

Kontorsbyggnaden med möjligheter för företagsamhet ligger 
avskilt i en egen byggnad, detta för att optimera flexibiliteten 
när det kommer till styrande av tid och ekonomi. Kontors-
byggnaden kan alternativt sammanbyggas med skolan med 
en glasbyggnad. Möjligheten för sammanbyggnad gör att 
kontorsarealerna och företagarna helt eller delvis kan indras i 
skolans funktioner i framtiden. 
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Uterum för mångfald

De kompakta husvolymerna lämnar ca 6.000 kvadratmeter till 
förfogande för utomhusarealer på grunden. Det stora uterum-
met ger optimala möjligheter för disponering av utomhusar-
ealerna till beskyddade gårdsrum i terrängen, cykelparkering 
och övriga funktioner som ska placeras på grunden nu, och 
i framtiden. Utöver det erbjuds upp till ca 3.500 kvadratme-
ter uterum på de flexibla kunskapsterasserna. Här kan det 
till exempel anläggas en multifunktionell idrottsplan ovanpå 
idrottshallarna, som ett fantastiskt aktivitetsställe för hela 
skolan. Samlat sätt ger de stora ute arealerna möjlighet för 
ett modernt och levande inlärningsmiljö som förbinder stads 
och parkrum. Stadsskolan blir en aktiv och attraktiv generean-
de kraft för utveckligen av Tannerfors mot ett upplevelserikt 
statsliv.  

Den skyddade gården avgränsas mot söder av hus och rumss-
kapande landskapselement. Dessa element utformas med 
stor variationsmöjlighet för både uteaktiviteter och utarbet-
ningen av parkering till cyklar. Cykelparkeringarna integreras i 
det landskapliga helhetsgreppet, med en stor andel övertäck-
ta platser. De placeras logiskt hela vägen längs kvarteret så 
att ankomsten till skolan kan ske från alla fyra sidor, och för 
skolans studerande, även via kunskapsterasserna - Skolan blir 
ett naturligt nav för stadslivet. 

Ett nav för utbildning, idrott och kultur 

Nya Kungsberg ska också vara ett nav för utbildning, idrott 
och kultur. Navet är tänkt som ett enkelt och starkt samman-
hang mellan alla funktioner och alla stadsrum. För att skapa 
detta enkla och centrala sammanhang på tvärs, är huvud-
byggnaden och bakbyggnaden organiserade omkring ett kun-
skapsgalleri. Galleriet binder, både spatialt och funktionellt, 
ihop de två husen och skapar en attraktiv miljö för kunskap-
sutbyte i båda byggnaderna. 

Det inbjudande Kunskapsgalleriet förbinder alla skolans funk-
tioner och som ett oformellt kunskaps- idrotts och kultur rum 
skapar det också en naturlig samlingsplats före och efter ak-
tiviteter i idrottssalarna. I vardagen fungerar Kunskapsgalleriet 
som en koncentrationspunkt för kunskapsutbyte på tvärs av 
skolans funktioner, det blir också en plats där både planerade 
och tillfälliga möten mellan lärare och elever kan äga rum. 

Kunskapsgalleriet är ett inre gaturum som blir ett nav som 
knyter skolans funktioner samman och som indrar livet på 
Drottningtorget och Stallgatan samman - Det arkitektonis-
ka och det funktionella svarar på visionen för projektet som 
beskrivet i programmet. 

Inlärning och terasserna 

Skolan är inredd med flexibla, öppna etager med gott djup 
så att etagerna fritt kan disponeras med stora och små rum. 
Funktioner kan därmed placeras där de bäst understöttar den 
rika inlärningsmiljön och funktionella sammanhang mellan 
huvud- och bakbyggnad 

Varje funktionell avdelning öppnar sig mot en terass och 
skapar därmed en dialog mellan det inre och det yttre - mel-
lan skola och stadsliv. Terasserna inreds så att de speglar an-
vändaren - som social zon, som undervisningsställe och som 
pausrum för personal. 

Terasserna är sammanknutna och är således en naturlig länk 
mellan skolans funktioner. Längs Galleriet är det inåtvända 
navet och terasserna det utvändiga nav varimellan skolans 
funktioner placeras. 

Material 

Valet av material i huset tar utgångspunkt i husets funktioner 
och flexibilitet, att undervisningen och studerande skiftar. I de 
fördelande huvudrummen understöttar robusta betonggolv 
och demonteringsbara innertak dess karaktär som den några 
gånger hårda. Tåligheten i fördelningsrummen gör att även 
dessa kan användas som arbetsområden eller til undervisning. 

Akustisk styrning är viktig i et hus för undervisning och kom-
mer till att vara en avgörande faktor för många ytor. Utöver 
innertaken kommer även väggar bidra till god akustisk atmos-
fär, detta genom till exempel akustiska träpaneler som ger 
rummen en skandinavisk värme och karaktär. Stora gardiner 
kommer tillsammans med glaspartierna ge rummen flexibla 
möjligheter till att styra insyn och akustiken i rummen. 

Generellt används material som är robusta, underhållsvänli-
ga och som har bästa möjliga miljöprofil. Så att byggnaden 
samlat sett inte bara blir en ledstjärna för kunskap, kultur 
och idrott men också för hållbarhet och kvalitet. Kungsbergs 
kunskapsterasser blir en fyr på alla nivåer, arkitektoniskt sett 
från helhet till ner till detaljen och från funktionell fleksibilitet 
till intelligent hållbarhet. 
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Fasad mot Lindengatan
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Fasaderna

Fasaderna framhäver Nya Kungsberg som kvarteret för la-
ger-på-lager av lärande genom att de horisontella lagerna 
framhävs av terassernas etager. 

Fasaderna har en stor andel öppenhet och glas i gatuplan, på 
övriga nivåer tecknar en varierad bild av stängda partier av 
metallplattor och öppna glaspartier möjligheter för att an-
passa mängden av glas efter funktionella och inneklimatets 
behov. 

En fast rytm av öppningar vid dörrar och fönster, gör att hu-
sets fasade kommer i dialog med gatan och gårdsrummen. 
En dialog som liknar den mellan omkringliggande byggnaders 
fasader med öppna fönster och altandörrar. Detta ger fasad-
erna en mänsklig skala och en föränderlighet som bidrar till 
att skapa ett harmoniskt och levande stadsrum där de öppna 
fönstren tillåter en dialog mellan husen och stadens ljud och 
dofter. Där sorlet från de hårt arbetande studerande og musik 
från undervisningen berikar gatubilden och stadslivet. 
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