
UTEMILJÖ
Mot skolgården bryts upp byggnaden i mindre volymer och trappas 
ner. Denna geometri bjuder på stor variation av egenskaper i utemil-
jön. Den dynamiska fasaden ger möjlighet till en sekvens av mikro 
gårdsrum varsin med en väl definierad identitet, från skyddade hörn 
till trygga rastplatser, generöst solbelysta flikar eller aktiva platser för 
spontan rörelse . Hela gården är en inbjudan till spontan rörelsen, 
ett aktivt rum som uppmanar elever till rörelse på ett modernt sätt. 
En trappa gör att även delar av taket kan användas för spontana ak-
tiviteter och undervisning. Gården och takterrassen består av flera 
rumsligheter med olika typer av funktioner så som grillplats, bord-
tennis, parkour och utomhusklassrum.
Med totalt 5600 m2 blir skolgården det rumsliga navet i kvarteret.  
Där blir man både skyddad av kvarterets byggnader samtidigt som 
det är en plats med goda solförhållanden. På så sätt blir platsen en 
välfungerande, central och en trygg skolgård samtidigt som en dyna-
misk och öppen urban länk mellan det kommande nya resecentrum, 
parken och Drottningsbron. 

STADSRUM OCH URBANITET
För besökare som kommer från Linköpings centrum visar sig Nya 
Kungsbergets skola som ett landmärke med en väl synlig fasad som 
vänder sig mot Drottningtorget i fonden av Drottninggatan. Övriga 
byggnader är lägre och gör att skolan övergripande skala utmärker sig 
mot omgivande bebyggelse. 
Kvarterets arkitektoniska ambition är att sy ihop 3 väl definierade ur-
bana karaktärer i området: mot Norr längs Lindengatan och mot öster 
längs Stallgatan består bebyggelsen av relativt tät och slutet gårdsk-
varterstruktur som tydligt påminner om småskalig kvarterstad. Mot 
väster och Drottningstorget markeras stadens struktur av axialt och 
symmetriskt perspektiv. Längs Hästskogatan i söder möts kvarteret 
av det gröna området kring Kungsberget. Tre olika anslutande situa-
tioner till det nya kvarteret: Kvartersstad, Klassiskt stadsrum och Park. 
Dessa urbana grenar färgar och skapar identitet till Nya Kungsberget 
vars entréfront mot Drottningtorget består av en lugn och symmetrisk 
fasad, som ett tidlöst ansikte till skolan som institution, samtidigt som 
den södra delen av kvarteret delar sig i flera öppningar mot parken 
och dess natur.  
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VY MOT HUVUDENTRÉ FRÅN DROTTNINGTORGET

Ett kvarter som håller ihop sin yttre perimeter och samtidigt öppnar 
och bjuder in med porositet till fotgängares rörelse. Ett kvarter vars 
utsida utvecklas i sekvenser av rum och torg och på så sätt bildar ett 
pärlband av varierande rumsupplevelser. Markplanet används till pro-
gramets offentliga delar, medan skolfunktionerna är upplyfta i lugnare 
och funktionella övre våningar.

MATERIAL
Nya Kungsbergets Skola med en fasad av trä och glas blir ett nytt 
landmärke för Linköping. Även stommen utförs koldioxidneutral av 
massivträ. För fasaden i markvåningen och där slitaget blir som störst 
används natursten alternativt keramiska plattor. 
Skolan är byggd med en princip om enkla och hållbara material i en 
lämplig men lekfull möblering. 
Fasadens uppbyggnad med ett yttre djupt grid av trä ger ett bra fast 
yttre solskydd och kompletteras på utsatta ställen av bröstningar. 
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PLANER/ DISPOSITION
Skolans funktioner är indelade i 3 volymer som är organiserade 
omkring ett inre torg som utgör skolgården. Öppningarna mellan 
volymerna ansluter till befintligt gatunät och gör det inre torget till en 
attraktiv och aktiv del av staden. Parken i söder görs till en naturlig 
förlängning av kvarteret genom att Hästskogatan görs om till gågata 
så dess avgränsande funktion suddas ut.  Mot Drottningtorget och 
Axgränd öppnar huvudbyggnaden upp sig med glasade partier som 
även gör att byggnadens insida ansluter till omgivande gatunät.
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VY FRÅN SKOLGÅRD

De tre volymerna är indelade i skola, kulturskola och idrott. Alla tre 
volymerna har bottenvåningar som är utformade som en kombina-
tion mellan aktivitetshus och skola. En medveten strategi för att befäs-
ta skolan som  en central del av stadsdelen samtidigt som ett kreativt 
rum för inlärning skapas, med förutsättningar för tvärvetenskaplig 
undervisning.
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EXTRA YTOR
Genom att bygga en extra våning vid idrottshallen, nuvarande förlag 
är endast tre våningar, kan ytterligare uthyrningsbar yta tillskapas i 
kvarteret om ca 2600 m2. 
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SPRÄNGSKISS LOA
Hus A Huvudbyggnad Hus A Kulturskola Hus C Idrott
Del 1 Del 2 Del 3

Plan 1 4446 1348 2392
Plan 2 2672 931 2658
Plan 3 1598 880 931
Plan 4 1598 880 931
Plan 5 880
Plan 6 880

Summa 3196 3520 7118 4141 5050

Total LOA 23025

BRA
Hus A Huvudbyggnad Hus A Kulturskola Hus C Idrott
Del 1 Del 2 Del 3

Plan 1 4589 1440 2450
Plan 2 2883 1027 2714
Plan 3 1706 940 1027
Plan 4 1706 940 1027
Plan 5 940
Plan 6 940

Summa 3412 3760 7472 4521 5164

Total BRA 24329

BTA
Hus A Huvudbyggnad Hus A Kulturskola Hus C Idrott
Del 1 Del 2 Del 3

Plan 1 4815 1492 2557
Plan 2 3100 1083 2830
Plan 3 1790 995 1083
Plan 4 1790 995 1083
Plan 5 995
Plan 6 995

Summa 3580 3980 7915 4741 5387

Total BTA 25603
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ENTRÉPLAN
Entréplanet i huvudbyggnaden sammanbinder samtliga entréer och 
fungerar som ett interiört torg, med en gemensam aula inställd som 
en fri volym. Planformen på entrérummet medger att det kan delas 
till mindre rumsligheter. Gymnasiets yrkesinriktningar är placerade 
kring entrétorgets nordöstra del. Här kan blivande frisörer klippa 
kunder och restaurangskolans elever ta emot och servera gäster.
Öppenheten förstärks genom att det inre torget visuellt kopplas till 
skolgården och suddar ut gränsen där emellan, detta skapar också 
trygghet, jämlikhet och närvaro både under och efter skoltid genom 
ljus inifrån och utblick. 
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PLAN 6

LINDENGATAN

Centralt i entréplan ligger aulan som kan hållas öppen även efter 
skoltid för stormöten och inbjudna föreläsningar, eller varför inte 
filmvisning och temakvällar för skolan elever och lärare. 
Centralt i entrévåning finns också ett gemensamt café som ligger i an-
slutning till både lärare och elevers uppehållsytor, lärarnas uppehåll-
syta ligger också i anslutning till elevers och i anslutning till skolgård 
för att ge en social koppling till eleverna men också överblickbarhet.
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VY FRÅN INRE FOAJÉ MOT HUVUDENTRÉ

FASAD MOT DROTTNINGTORGET (SKALA 60% AV 1:200)

FASAD MOT LINDENGATAN (SKALA 60% AV 1:200)

FASAD MOT STALLGATAN (SKALA 60% AV 1:200)

FASAD MOT HÄSTSKOGATAN (SKALA 60% AV 1:200)

SEKTION A-A SKALA (60% AV 1:200)

INNEMILJÖ
Invändigt gestaltas skolan men hållbara och varma material ställda 
i kontrast med varandra. De invändigt golvtonerna liknar de ute på 
skolgården, detta för att sudda ut gränsen mellan den inre och den 
yttre gården. Genomgående har öppenheten och det sociala legat som 
fokus ord, där trots att högstadium och gymnasium är delade i sepa-
rata byggnads volymer ovan sockelvåningen så kan elever mötas i de 
sociala ytorna. Stor vikt har lagts vid att studera korridormått så att 
även korridorer och övriga cirkulationsytor blir till sociala ytor och 
mötesplatser. Arbetslagen ges stor flexibilitet i utformning och förän-
dring med de rationella övre planen samtidigt som de nedre våning-
arna utformas med en öppenhet som tillåter spontana och temporära 
ändringar vid skolårets stora högtider. Det inre torget blir en plats där 
hela skolan kan mötas samtidigt vid avslutningar och studentfirande. 

TRYGGHET OCH KREATIVITET
Kungsbergets skola skall vara en trygg miljö där alla skall trivas och 
inspireras. Skolans disposition gör att mindre rum kan skapas i rum-
men utan att väggar behöver flyttas. Skjutdörrar mellan arbetslagens 
basrum ger variation efter behov hur eleverna arbetar.
I kulturskolan placeras ateljéer för textil-, trä- och metallslöjd samt för 
bild, musik och drama. 
Idrottshallen kan även fungera som samlingssal för skolan men kan, 
genom sin avskilda placering, också fungera som separat arena för 
föreningslivet. 


