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Kungsbergets relation till Linköping
Linköpings stadsstruktur präglas av dess kompakta 
stadskärna; en kombination av medeltida gatusträckningar 
och rätlinjiga gatunät. Stadsrummen i Linköping ramas in av 
vackra byggnader i nyrenässans, empire, jugend, nyklassicism, 
modernism och man finner även andra arkitektoniska pärlor 
som John Kandells kyrka i Tannerfors och samtida exempel 
som Johan Nyrens Linköpings stifts- och landsbibliotek. 
De attraktiva fotgängarstråken, i såväl urbana som rekreativa 
miljöer, torg och parker samt kulturmiljöer där Friluftsmuseet 
Gamla Linköping och Trädgårdsföreningen är exempel på 
unika kvaliteter som förbinder Linköping och skapar olika noder 
med olika typer av stadskvaliteter. Stråken utmed Stångån 
binder ihop Linköping i nord sydlig riktning och förbättringen 
av den öst västliga kopplingen vi Drottninggatan med sin 
kulmen vid Drottningtorget kommer att bidra till spännande 
stadsupplevelser för såväl boende som besökare i framtida 

Linköping. Kunskap och innovation har präglat Linköpings 
stadsmiljö som universitets och industristad under 1900-talet 
och med den kommande omfattande stadsutvecklingen 
kommer stadens behov att tillgodoses ytterligare och man 
stärker staden regionalt.
Genom förtätningen av Stångbro och Tannerfors kommer 
Kungsberget och Drottningtorget att utgöra en ny 
samlingspunkt, en ett led mellan stadskärnan och det nya 
resecentrat strax norr om kvarteret Nya Kungsberget.

Vision
Kunskap är en resurs som stärks och utvecklas genom att 
den delas. Detta har varit ett ledmotiv när såväl kvarter som 
huvudbyggnad utformats; att skapa gränssnitt för olika typer 
av möten mellan undervisare, studenter och allmänheten då 
innovation skapas, delas och förmedlas. Kunskapsberget är en 

öppen, trygg och flexibel utbildningsmiljö med lokal förankring 
som skapar förutsättningar för kunskapsdelning i en social och 
urban miljö, med en stark social sammanhållning för en sund 
och aktiv vardag. Kvarteret är därmed en flexibel plattform 
som kan utvecklas i förhållande till framtida utbildningsformer. 
Kunskapsberget utgör en social smältdegel i framtida 
Linköping. Hit vänder man sig som student i regionen för att få 
den bästa plattformen för att utveckla sitt skapande och möta 
en bred publik. En modern utbildningsmiljö i stan med aktiva 
landskapsmiljöer där man kan uppleva och skapa framtidens 
kultur och möta en bred publik.

KUNSKAPSBERGET

Vy från Drottningbron 

Vy från Drottningtorget 

Gamla Linköpings bevarade trä byggnader och 
kulturmiljö utgör en spännande sammansatt karraktär.

Linköping centrum med klart definierade 
kvarterstrukturer och generösa offentliga rum.

Trädgårdsföreningen Linköping, en anrik 
och mångfacetterad landskapsmiljö.

Linköpings nya resecentrum, en viktig 
förutsättning i den nya centrumutvecklingen

Linköpings universitet, en utbildningsmiljö i världsklass

Stadsmässiga kvaliteter i framtida och existerande Linköping Kunskapsberget - en öppen och trygg mötesplats

Kunskapsberget – en studiemiljö och innovationsarena där mötet mellan kreatör och publik är i fokus
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Landskapssektion, 1: 400 Nord Syd

En portal till kunskap

Stadsmässiga typologier

Utbildningarna utställs i atriet

Landskapsterrasser

Strategier för att uppnå en demokratisk studiemiljö
1. Nya Kunskapsberget, en utbildningsmiljö som bjuder in 
staden. 
Utbytet mellan skolan, staden och Linköpings invånare är 
grundförutsättningen för utformandet av kvarteret och 
den bygger vidare på Linköpings kvalitativa stadsmiljö och 
innovationsklimat.

2. 100% stad och 100% landskap. 
Nya Kunskapsberget skapar stadsmässighet med klara definierade 
kantzoner mot gaturum och sunda utbildningsmiljöer med aktiva 
och operativa naturkvalitéer på innergården; Nya Kungsberget - 
Kunskapsberget; från stad i park till en utbildningspark i staden!

3. En regional och tillgänglig studiemiljö.
Att studera och arbeta i Kunskapsberget betyder att man kopplar 
sig på staden, här blandas goda förutsättningar för pendling 
med lokala miljöer för reflektion möjligheten för att etablera 
innovativa näringar. 

4. En mångfacetterad studiemiljö för alla sinnen.
Utbildningsmiljön i kvarteret Kunskapsberget främjar 
utbildning för olika typer av studiegrupper och inlärningstyper. 
De olika miljöerna främjar inlärning genom att rum utformas 
för olika storlekar på grupper, från individ till grupp, och 
åhörare i större ansamlingar i såväl ute som innemiljö. 
Ledmotiv som visuell, audio, kinestetisk och taktil, präglar de 
olika inlärningsmiljöerna, såväl inomhus som utomhus.

Kvarteret Nya Kungsberget - Kunskapsberget
Kunskapsberget flankeras av stadsrum som kommer att få helt 
ny innebörd och värden när området förtätas och utvecklas. 
Kvarterets olika sidor kopplar sig på, stad, parkmiljö, framtida 
infrastruktur och existerande bostadsbebyggelse som har 
inflytande på såväl skala som funktion vid var sida av kvarteret. 
Kvarteret kommer att att vara en utbildningsmiljö men även 
mötesplats för Linköpings medborgare i olika åldrar, detta ses 

tydligt i gestaltningen av Kunskapsberget. Dess utformning 
möjliggör användande utöver som utbildningsfunktion och 
kan även fungera som evenemangsmiljö vid seminarier och 
mindre konferenser i stan. Genom att ta upp kvartersformen 
och det omgivande taklandskapet integreras Kvarteret Nya 
Kungsberget trots sin storlek i den lokala miljön. Gestaltningen 
av kvarteret absorberar och omtolkar således sammanhang, 
skala och de karaktäristiska sadeltak och gavelmotiv.
Strategierna möjliggör en inkluderande miljö och stadsliv 
med intressanta intryck i ögonhöjd. Fasader och kantzoner 
aktiveras och är platser där du möter och interagerar med 
studenter, lokalt beboende samt besökare.
Kunskapsbergets intention är att mediera mellan skalan och 
omfattningen av förtätningen och utbyggnaden av staden och 
det historiska Linköping.
Bebyggelsestrukturen är utformad som kvartersstruktur 
orienterad mot Drottningtorget och de omkringliggande 
gaturummen. Planen reagerar således på lokala förhållanden 
och anpassar sig till den befintliga kontexten. Innergården 

omgärdas av ett cirkulationsband som förbinder alla 
byggnadskroppar som utgör kvarteret och ger översikt över 
tillgängliga funktioner på bottenvåningen.

Huvudbyggnaden - Kunskapsberget
Huvudbyggnadens utformning öppnar sig med ett inbjudande 
atrium mot Drottningtorget och Linköping centrum och står 
som ett fyrtorn för utbildning och kreativitet. Atriet utställer de 
profilerade kulturprogrammen i huvudbyggnaden och skapar 
en plattform för tvärvetenskapliga samarbeten på skolan. 
Utbildningsformatet förändras konstant över tid men behovet 
av dialog, interaktion och reflektion är viktiga verktyg för att 
tillgodose olika studenters individuella behov. 
Detta ledmotiv strukturerar byggnaden och skapar samband 
mellan vad som är flexibelt och robust och vad som är fixerade 
funktioner så som cirkulation och servicefunktioner. Genom 
att skapa rationella rum fördelat i byggnadens två flyglar 
som möts vid atriet kan förändringar efter växlande behov 

säkras och byggnaden kan utvecklas tillsammans med den 
innovation som skapas i den. 
För att kunna tillgodose att allmänheten kan använda 
byggnaden och samtidigt säkra studenternas studiemiljö 
används atriet som en yteffektiv fördelningszon till de program 
i byggnaden som allmänheten ska ha tillgång till. På så sätt är 
zonindelningen tydlig mellan privat, semiprivat och offentlig 
och kan enkelt underindelas i zoner. 
Receptionen i byggnaden är placerad i atriets hjärta 
tillsammans med hissarna som orienterar besökare och 
tillgodoser god orienterbarhet för individer med nedsatt 
mobilitet eller orienteringsförmåga.
Den sidan som vänder mot gården utförs med ett flertal 
mångsidiga terrasser som kan användas av de som studerar 
och arbetar i byggnaden. De större terrasserna ligger i 
anslutning till bibliotek och student café, övriga terrasser 
fungerar som exteriöra grupprum där man kan samtala, 
studera eller undervisa. De publika funktionerna i byggnaderna 
föreslås vara café, kiosk samt cykel/servicebutik som vetter 
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En innovativ kunskapsmiljö i hjärtat av Tannerfors

1.Nya Kunskapsberget, en utbildningsmiljö som bjuder in staden. 

2. 100% stad och 100% landskap. 

3. En regional och tillgänglig studiemiljö.

4. En mångfacetterad studiemiljö för alla sinnen.

Kunskapsberget - en öppen och trygg mötesplats

Kunskapsberget - gestaltningsprinciper

N

1. 2.



Längdsnitt B:B 1: 200

Plan 0 - Bottenplan 1:200 Plan +1 - Första våningen Plan +2 - Andra våningen

Tvärsnitt A:A 1: 200
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Sekundär fasad, 1: 200, Väst mot Gårdsplanen Sekundär fasad, 1: 200, Syd mot Kungsbergsparken

Primär fasad, 1: 200, Öst mot Drottningtorget

Effektiv byggnadskropp SolcellerVälanpassat mikroklimat Social hållbarhet

+ 0.15

+ 21.10

+ 25.25

+ 17.10

+ 13.10

+ 9.10

+ 5.10

+- 0.00

+- 0.00

+ 25.25

+ 21.10

+ 17.10

+ 13.10

+ 9.10

+ 5.10

+ 9.10

+ 21.10

+ 25.25

+ 17.10

+ 13.10

+ 5.10

+- 0.00

mot entrén vid Axgränd. Dessa funktioner tillgodoser behovet 
för både studenter, personal och allmänhet och placeras 
mot huvudentrén mot Drottningtorget samt vid entrén vid 
Axgränd. Cirkulationen på bottenplan efter normal öppettid 
kan styras genom avgränsning orienterat mot innergården. 
Denna kan delas av beroende på vilka delar som ska vara 
tillgängliga utanför ordinarie skoltid allt efter behov.

Utemiljön
Kunskapsbergets utemiljö karakteriseras av mötesplatser och 
integrerad naturmiljöer som supplerar skolans profil. Här finns 
utomhusterrasser där informella möten och föreställningar 
kan hållas. Man finner även ”kunskapseken” som står placerad 
centralt på gården där man kan sitta och förkovra sig i sin 
studielitteratur eller andra medier från skolans bibliotek. 
Det finns även mer aktiva inventarier på skolgården såsom 
utomhuskök som riktar sig till restaurangutbildningen, 
pingisbord och ett utomhusgym/parkour landskap. Skolans 
markbeläggning är utförd som en modern tolkning av 
Kryddbodtorget i friluftsmuseet Gamla Linköping med 
integrerade sittöar i rustik betong och lärkträ. Gårdsplanen har 
även integrerade planteringsbäddar som kan förvaltas av de 
studerande.
Plantering är sammansatt med intentionen att etablera en 

miljö med stor artrikedom, låg underhållsnivå, olika plant 
storlekar baserat på deras rumskapande egenskaper.
Platserna ut mot Humlegatan, Drottningtorget och mot 
Hästskogatan föreslås att utföras som ”shared space” och 
granit beläggas för att säkra angöring för servicetrafik men 
också skapa en säker fotgängarmiljö.

Hållbarhet
Kunskapsberget föreslås att utföras som en innovativ och 
hållbar träbyggnad, uppbyggd av ett råhus i limträkonstruktion 
med stabiliserande betongkärnor innehållandes schakt för 
installationer, trappor och hissar.  Klimatskalet utförs i huvudsak 
av FSC-certifierad sibirisk lärk och glas. Detta skapar ett varmt 
och taktilt samspel med de omkringliggande byggnadernas 
material och byggnaden kommer att manifestera sig som ett 
nytt riktmärke för hållbart byggande.
Genom att utföra byggnaden i huvudsak av en robust 
träkonstruktion med ett tätslutande, glas klimatskal minimeras 
byggandens koldioxidfotavtryck. Alla invändiga träpaneler 
utförs klass AA med individuell numrering som som underlättar 
underhåll och ersättning vid eventuell skadegörelse. Merparten 
av alla invändiga rum är beklädda med träpanel på tak och 
väggar. Träytan kommer också att vara synlig från utsidan 
genom byggnadens stora fönsterpartier. Detta kommer att ge 

byggnationen en vänlig, varm, naturpräglad och signifikant 
framträdande i stadsbilden. Dessa gestaltnings principer 
positionerar Kunskapsberget som en inbjudande bebyggelse 
som öppnar upp sig välkomnande till alla sidor.

De områden som utsätts för mest cirkulation och slitage har 
placerats på bottenplan. Hela golvplattan föreslås därför att 
utföras i en terrazzo utförd av lokala stentyper och i ett format 
som samspelar med stentstorlekarna på gårdsplanen.
Byggnadens form och klimatskal gör att byggnaden kan 
ventileras i huvudsak genom naturlig ventilation. Ventilationen 
av byggnaden sker således i huvudsak genom naturlig 
ventilation genom skorstenseffekt. Den naturliga ventilationen 
stödjs av ventilationsanläggning i teknikrummet i källaren 
mellan de två betongkärnorna för att klara av att hantera 
luftflöde i de större rummen, t.ex. restaurangutbildningen, 
bespisning, café och bibliotek som befinner sig på de nedre 
våningsplanen. Atriet transporterar även ljus ner i byggnaden 
vilket gör att behovet av artificiell belysning minimeras under 
dygnets ljusa timmar. 
Den svagt sluttande syd orienterade fasaden installeras från 
takfot till taknock med solceller för att tillgodose delar av 
energibehovet i huvudbyggnaden. 
Dagvattnet på bakgården förorenas inte av eventuell service 
trafik och föreslås förvaras i tankar och återanvändas vid 

spolning av toaletter i huvudbyggnaden samt vid bevattning 
av planteringen på bakgården. Allt biologiskt nedbrytbara 
material samlas och komposteras i miljöhuset och jorden 
används i kryddträdgårdarna och planteringslådorna på 
bakgården.

Trafik och zonindelning 
Synliga sammanhang och inbjudande infrastruktur 
Den nya bebyggelsen integreras trafikmässigt genom att länka 
till områdets befintliga infrastruktur och parkens stigsystem. 
Trafikflöden från de viktigaste omgivande vägar, stigar och 
parken integreras i den nya bebyggelsestrukturen där särskilt 
anknytningen till det kommande resecentret via Axgränd 
samt anslutningar till Linköping centrum längs Drottningbron 
är centrala. 
Ytor runt Kunskapsberget anläggs som ett sammanhängande 
band, där beläggningen bidrar att signalera att det är de 
mest sårbara trafikanter som står i fokus och strukturerar 
trafikrummet.
Med uppdateringen bildas ett stadsrum anpassat för 
ögonhöjd där fotgängare och cyklistens behov och 
rörelsemönster tillgodoses, det är ett stadsrum där biltrafik 
är begränsad till resandes med nedsatt mobilitet och 
servicetrafik. Beläggningen runt byggnaderna definierar 

möblerade zoner och fotgängarfält med tydliga ledlinjer och 
handikapp parkering nära huvudentrén för att säkerställa god 
tillgänglighet för alla användare i huset. 

Fasindelning
Kunskapsberget kan utvecklas och utvidgas i takt med 
stadsutvecklingen och förtätningen av det omgivande 
området samt med dess nya behov. 
Fas-strategin ses i Kunskapsbergets helhetskoncept där 
byggnadsvolymerna som samlas kring kvarterets inre gröna 
lunga. Byggnaderna läses som sju enskilda byggnader som 
definieras av deras tak profil, fasad och inre förskjutning men 
är organiserade i tre överordnade strukturer. 
Kvarteret kan således byggas i etapper beroende på behov och 
önskad byggnadstakt. När alla tre strukturer är färdigställda 
kopplas byggnaderna samman via et internt cirkulationsband 
som både säkerställer en god visuell orientering i huset och 
en smidig och enkel zonindelning för att kunna hantera 
användandet och tillgängligheten i hela byggnaden.

KVARTER

BTA (m²) BRA (m²) LOA (m²) ÖVA (m²) BTA (m²)

-1 543,76 475,26 0,00 475,26 543,76

0 1895,30 1832,66 1391,02 441,64 9637,24

1 1710,51 1641,71 1504,29 137,42 8724,91

2 1594,78 1527,99 1466,61 61,38 5631,51

3 1145,04 1079,41 1001,26 78,15 3833,34

4 705,36 663,68 625,27 38,41 705,36

5 457,21 324,04 324,04 0,00 457,21

TOTALT 8051,96 7544,75 6312,49 1232,26 29533,33

PLAN
HUVUDBYGGNAD

Kantzon och stadsrum
mot Drottningtorget

Fasindelning 
De tre övergripande strukturer som kvarteret är uppdelade i, kan med fördel konstrueras 
faser. Utformningen av huvudbyggnaden bygger på idén stark startpunkt för kvarteret, 
allteftersom behovet utvecklas färdigställs byggnationerna med cirkulationsbandet som 
avslutande fas

bottenplan/atrium, offentlig zon, även första plan, 
övriga plan kräver behörighet

Biltrafik 
avleds från Drottningtorget och 
Hästskogatan. trafiken leds längs 
Lindegatan och Stallgatan .

Zonindelning

Parkering 
Mot Lindegatan och entreén vid Axgränd 
gästparkering. På Drottningtorget vid 
huvud entréen handikapp parkering,

Cyklister
Cykelvägen på Humlegatan bevaras 
och förstärker länken för cyklister och 
fotgängare från Linköping centrum till nya 
resecentrum. Cykelparkering etableras vid 
alla ingångar till Kungskabsberget

Tillgång till idrottshallar
Hästskogatan omvandlas till 
blindväg huvudsakligen användas 
för sportaktiviteter. Vägen används 
av bussar under skolutflykter eller 
arrangemang på skolan.

Kiss n ride
Mot Lindegatan etableras
Kiss och ride med 12 
parkeringsplatser
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Aktivitetszoner
 ute och inne

Utomhuskök

Cirkulation Utomhus servering
Cirkulation

Utomhusgym DrottningtorgetLäselunden

Cirkulation
Omklädning

Matsal
UndervisningKök

Sporthall 1

Textil studio

Integrerade performativa landskapNaturlig ventilation

1

2

1

3

2

1

3

2

1

Fasindelning 
De tre övergripande strukturer som kvarteret är uppdelade i, kan med fördel konstrueras faser.
Utformningen av huvudbyggnaden bygger på idén stark startpunkt för kvarteret, 
allteftersom behovet utvecklas färdigställs byggnationerna med cirkulationsbandet som avslutande fas
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Fasindelning 
De tre övergripande strukturer som kvarteret är uppdelade i, kan med fördel konstrueras faser.
Utformningen av huvudbyggnaden bygger på idén stark startpunkt för kvarteret, 
allteftersom behovet utvecklas färdigställs byggnationerna med cirkulationsbandet som avslutande fas

2
56

0
0

6
0
0

40
0
0

40
0
0

40
0
0

40
0
0

40
0
0

50
0
0

Förråd

Skolsköterska

Konferens Konferens

Elevuppehåll / Café Ateljé

Psykolog Psykolog Spec 
Pedagog

Kurator

Förråd

Toalett

Rektor

Förråd

Toalett

Toalett Förråd Reception Entré och Utstälningssal

Solpanel

Sedumtak

Toalett

Rektor

Toalett

Matsal

Orkestersal

Fokusbiblíotek Kopiering
Läromedel

Rektor

Textildesign Offentlig yta

Restaurangutbildning

Pausrum Personal

Frisör / Stylist

Teatersal

Bildateljéer

KUNSKAPSBERGET

Drgottingtorget viewHuvudbyggnadens gröna terrasser skapar en frodig, grön fond i utomhusmiljön

P -01
-3,50m

BTA  543,76m2 BRA  475,26m2 LOA  0,00m2  / ÖVA  475,26m2

LOA  1391,02m2  / ÖVA  441,64m2

LOA  1504,29m2  / ÖVA  137,42m2

LOA  1466,61m2  / ÖVA  61,38m2

LOA  1001,26m2  / ÖVA  78,15m2

LOA  625,27m2  / ÖVA  38,41m2

LOA  324,04m2  / ÖVA  0,00m2

BTA  543,76m2

BTA  1895,30m2 BRA  1832,66m2 BTA  9637,24m2

BTA  1710,51m2 BRA  1641,71m2 BTA  8724,91m2

BTA 1594,78m2 BRA 1527,99m2 BTA 5631,51m2

BTA 1145,04m2 BRA 1079,41m2 BTA 3833,34m2

BTA 705,36m2 BRA 663,68m2 BTA 705,36m2

BTA 457,21m2 BRA 324,04m2 BTA 457,21m2

P 00
+0,00m

P 01
+5,00m

P 02
+9,00m

P 03
+13,00m

P 04
+17,00m

P 05
+21,00m

TOTALT BTA  8051,96m2

BTA BRA LOA ÖVA

BRA  7544,75m2 LOA  6312,49m2

ÖVA  1232,26m2
BTA  29533,33m2

3. 4.


