Med
Vingar
NYA
KUNGSBERGET
Nya Kungsberget blir ett aktivt
kvarter som med sina utåtriktade
verksamheter interagerar med
staden varje dag, på kvällar och
på helger. Kvarterets innehåll och
huvudbyggnadens gestaltning
gör Nya Kungsbergsskolan till
ett livfullt och väl synligt inslag
vid Drottningtorget som med
omgivande bebyggelse utgör nav
i stadsdelen.
Utbildningens yrkesinriktade
program som restaurang och
frisör har direktkontakt med
staden och utbytet mellan skolans
uppgifter och arbetslivets tjänster
suddas ut när eleven möter
kunden. Och tvärtom.
Kulturskolans lokaler och
idrottshallarnas mångsidiga
användningsområden bjuder in
staden utöver skolans öppettider.
Kommersiella lokaler i gatuplan,
och uthyrningsbara kontor på
plan två aktiverar kvarterets östra
del och bidrar till stadsmässiga
kvalitéer.
Innanför denna fullkomliga
interaktion mellan skolmiljö och
stadsliv kan man söka tryggheten
och lugnet på en skyddad
innergård i två nivåer.

VY FRÅN DROTTNINGTORGET
KONCEPT

Huvudbyggnad i stadens skala utgör

Slutet kvarter med skyddad innergård.

Öppningar till skolgården samt huvud- och
sekundärentré.

Drottningtorgets fond.

STADSMÄSSIGT STRÅK I
FÖRBINDELSE MED NY
BEBYGGELSE

GÅNGSTRÅK FRÅN FRAMTIDA RESECENTER

SITUATIONSPLAN 1:1000

Skolgård i två nivåer som sammanbinds av en
generös trappa.

Uttrycksfull insida skapar väderskyddade
rumsligheter omkring gården.

Solavskärmning ger huvudbyggnaden ett unikt
uttryck.
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Pappersvikningen blir byggnad
med en hållbar träarkitektur
som i två skilda uttryck skiljer
huvudbyggnaden från det övriga
kvarteret.

Stallg

Mottot ska bära en miljö som
främjar kunskap och lärande
för Nya Kungsbergsskolans
unga människor i utveckling.
Kvarteret som till bredden fyllts
med utbildningens funktioner
ges ett samtida uttryck med
avtryck från platsens arv.
Stadsdelens industriella anor,
från pappersindustri i kvarnbyn
vid Stångån till tillverkning av
flygplan, knyter via statyn Nya
Vingar på Drottningtorget ann till
nästa generation. Nästa årskull.

4vån

2vån

Miljöhus 1vån

Med
Vingar 1/4

f

FLÖDEN

I en miljö som främjar kunskap
och lärande ska alla individer
kunna känna sig trygga, en
förutsättning för koncentration
och inlärning. Därutöver behövs
rumsligheter och platser som
stimulerar social interaktion.
Att själv kunna välja graden av
socialt deltagande är viktig för
välbefinnandet. I byggnader
sker det med en variation
av platser och flera möjliga
kommunikationsvägar, gärna fria
från ’återvändsgränder’.
I vårt förslag finns många
alternativa vägar till platser att
”hänga” och delta, men även till
rumsligheter att söka upp när man
behöver personligt utrymme.

En avstigningsplats och tre
reserverade parkeringsplatser
gör huvudentrén tillgänglig för
alla. Interiörens varma träpanel
omsluter besökaren i entréhallens
generösa rymd. Man hamnar
genast i skolbyggnadens
hjärta med god överblick och
möjlighet att ta sig torrskodd till
samtliga skolans lokaler. Här
finns reception, information och
utställning.

Skolgårdens yta (ca 5500 kvm)
är tryggt avskild från stadens trafik
och underuppdelad; gatuplan
(3300kvm) och terrasser ovan
idrottshallarna (2000kvm) samt
mot Humlegatan (250 kvm).
En generös trappa förbinder
nivåerna på innergården och blir
i sig en aktiv mötesplats. Runt om
skolgården skapar den veckade
fasaden väderskyddade, mer
avskilda platser.

YTOR
HUVUDBYGGNAD
BTA 9700 kvm
BRA 9600 kvm
LOA 7150 kvm (exkl. kommunikation)
Den uthyrbara ytan
inom fastigheten, utöver
lokalprogrammet, är ca 2300
kvm, varav ca 1000 kvm i
gatuplan.

Idrottshallarna nås formellt från
huvudentréns torg, men har
dessutom egen ingång från
Lindengatans angöring för bussar
samt en entré i direkt anslutning
till skolgården. Inlastning av
transporter sker på samma
plats, närmre Humlegatan vid
trapphuset med transporthiss.
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AKTIVT KVARTER

Två stora passager
medger räddningsväg för
utryckningsfordon på skolgården.
Vi föreslår ett parkeringsgarage
för de programskrivna 30
parkeringsplatserna som skall
rymmas inom fastigheten. Infart till
garage från Lindengatan.

ENERGIANVÄNDNING SOM KONSTNÄRLIG UTSMYCKNING
I syfte att på ett pedagogiskt
och lockande sätt redovisa hela
kvarterets energianvändning
föreslår vi att atriet smyckas med
ett informativt interaktivt konstverk.
I förslaget är det representerat
som lysande prismor med belysning i olika färger.

Information förmedlas även
genom tavla eller skärm placerad
i entréhallen, i anslutning till
receptionen.
För att öka allmänhetens
förståelse för hållbarhet, ekologi
och kretslopp kan visningar av det

friliggande miljöhuset och till de
gröna taken arrangeras.
Den biologiska mångfalden kan
förstärkas med insektshotell och
fågelholkar på taket.

SITUATIONSPLAN 1:400

ELEVATION GENOMSEKTION
KVARTERET
X-X,1:1000
1:400

HÅLLBARHET

PERSPEKTIV FRÅN HUVUDENTRÉ

Byggnaden kommer att
skapa en miljö som inspirerar
för ett lärande för hållbar
utveckling. Att kunna spegla
skolans roll i den hållbara
utvecklingen -en god förebildkrävs engagemang redan från
dag ett. Med låg energiförbrukning, god innemiljö
och hög komfort samt val
av hälsosamma material
skapas en byggnad med
förutsättningar för ett livslångt
lärande.
För att säkerställa att
Miljöbyggnad Guld uppnås
för huvudbyggnaden krävs
arbete och engagemang
från tidigt skede, från
projektering till uppförandet
av byggnaden. Aspekter hur
byggnaden sedan används
och hur uppföljning sker är

viktigt för att kunna bibehålla
en byggnad där kraven inte
försummas. Några parametrar
som är särskilt viktiga att
bevaka är:
Dagsljus. För att skapa god
tillgång till dagsljus krävs
tillräcklig fönsterarea i relation
till rummets golvarea samtidigt
som kravet på solavskärmning
skall uppfyllas. Rätt kunskap
krävs därför för att dessa två
indikatorer ej ska spela ut
varandra.
Termiskt klimat vinter och
sommar. Det är viktigt att
inte underskatta U-värden för
ytterväggar och glasytor, då
dessa har stor inverkan på
det termiska klimatet vintertid.
Samtidigt som G-värden
fönster har en stor inverkan
sommartid.

Andel förnybar energi.
Solenergi som genereras
från de solceller och
solfångare som installeras
på huvudbyggnaden. För
att tillgodose krav enligt
Miljöbyggnad 3.0 väljs
lokalproducerad fjärrvärme
som är miljömärkt. Mätning
av energianvändning kommer
att vara möjlig att avläsa för
enskild huvudbyggnad.
Ljudmiljö. Det är viktigt att
inkludera en ljudsakkunnig
med tillräcklig kompetens
tidigt i projektet. Där bra
lösningar kan tas fram tidigt
för att så kostnadseffektivt
kunna uppfylla den ljudklass
som fordras för projektet.
Materialval.
Byggnadsmaterial väljs
med kunskap att premiera

inomhusmaterial med låga
emissionshalter, ingen
förekomst av hormonstörande
ämnen. Material väljs för att
minska byggnadens påverkan
av CO2-utsläpp. Detta görs
möjligt med en stomme och
större element som utformas i
massivträ. Byggnaden binder
koldioxid vilket ger ett positivt
avtryck på klimatpåverkan.
Värmeeffektbehov. Den välisolerade och täta byggnaden
som är sammansatt med
övrig byggnadsvolym för
att minska värmeförlusterna
skapar tillsammans med
behovsstyrd ventilation goda
förutsättningar för denna
indikator.
Strategiska val av betyg
för var indikator görs tidigt

i projekteringen för att
förenkla arbetet med att nå
byggnadsbetyget Guld.
De val som speglas
i huvudbyggnaden
appliceras även på den
lägre byggnadsvolymen
för att göra det möjligt att
nå en certifiering enligt
Miljöbyggnad. Den lägre
byggnadsvolymen utformas
även med gröna tak, vilket
underlättar klimatiseringen
av byggnaden genom
temperaturutjämning
samt fördröjning av
dagvatten.
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PROGRAM

VERKSAMHETER

PLAN 4
1:200

PLAN 1
1:200

Vårt förslag är att bygga
samman huvudbyggnaden
med övriga byggnadsvolymer
för att maximera funktionalitet,
energieffektivitet samt minimera
drift- och konstruktionskostnad.
Den sammanhållna volymen
ger även nära fysiska samband
och bra kommunikationer och
flöden mellan programfunktioner.
Lösningen gör dock att gränsen
mellan vad som är huvudbyggnad
och övriga volymer blir mindre
skarp.

Sektion A

WC OCH STÄD
54.0 m²

P
U

FÖRRÅD 1
19.0 m²

Sektion A

BIBLIOTEK
375.5 m²

GARAGERAMP
189.0 m²

KÖK
204.0 m²

FÖRRÅD 3
4.0 m²

MILJÖHUS
30.5 m²

MATSAL
325.5 m²

P
U

SOPRUM
13.5 m²

FÖRRÅD 2
9.0 m²

P
U

P
U

Huvudbyggnadens
programfunktioner
är placerade kring ett atrium
i vilket den huvudsakliga
vertikala kommunikationen
sker. Atriets bottenplan
fungerar som utställningsyta
för textildesignprogrammet.
Utåtriktade verksamheter som
frisör- och stylistutbildning samt
restaurangutbildning är placerade
i markplan mot Drottningtorget.
Idrottshallarna med tillhörande
funktioner nås både via en
separat entré samt från atriet.
Skolelever och spelare kan
även använda ingången från
skolgården för att komma direkt till
omklädningsrummen. Receptionen
är placerad vid huvudentrén
och fungerar både för skolan på
dagtid samt för idrottsevenemang
på kvällar och helger.

IDROTTSHALL
1271.0 m²
RESTAURANGUTBILDNING
506.5 m²

MATSAL
326.0 m²

P
U

Sektion B
FÖRRÅD 2
9.0 m²

P
U

FÖRRÅD 4
21.0 m²

Sektion B

HWC VILRUM/DOPN.
5.5 m²
10.5 m²
WC OCH STÄD
23.5 m²

WC OCH STÄD
34.5 m²

FÖRRÅD 3
4.0 m²

EXTRA OFÖRUTSEDD YTA
162.0 m²

P
U

KOPIERING/
LÄROMEDEL
41.5 m²

DOMARRUM
OCH
NÄRSTÄD
19.0 m²

KIOSK
29.5 m²

OMKLÄDNING 1
50.0 m²

OMKLÄDNING 2
47.5 m²

OMKLÄDNING 3
47.5 m²

OMKLÄDNING 4
47.5 m²
Sektion A
P
U

Kulturskolan
som placeras på plan två
nås enkelt via huvudtrappan
eller hissarna i atriet. På
plan tre och fyra, som är
kvarterets fördelningsplan,
placeras funktioner som är
gemensamma för de olika
utbildningsprogrammen samt
kulturskolan. Administration och
elevvård placeras på plan fem.
Kvarterets parkeringsbehov
är möjligt att lösa genom ett
garage under huvudbyggnaden
med infart från Lindengatan. På
källarplanet placeras även undercentral samt el- och telerum.
Fläktrummet placeras på plan
sex.

FRISÖR OCH STYLIST
356.0 m²

ENTRÉYTA IDROTTSHALLAR
696.5 m²

TEXTILDESIGN
OFFENTLIG YTA
100.0 m²

Den uthyrbara ytan för publika
verksamheter samt till exempel
kontor är placerad på plan ett
och två mot Lindengatan samt
Hästskogatan.
Lokalen för träslöjd är placerad i
markplan med tanke på störande
ljud samt materialleveranser.

OMKLÄDNING 6
47.5 m²

OMKLÄDNING 7
47.5 m²

P
U

PLAN 3
1:200

Sektion B

OMKLÄDNING Sektion
8
A
48.0 m²

WC OCH STÄD
54.0 m²

DOMARRUM
OCH
NÄRSTÄD
19.0 m²

RECEPTION
14.0 m²

FÖRRÅD 3
4.0 m²

CAFÉ/ELEVUPPEHÅLL
178.0 m²

HEM OCH KOST
111.0 m²

P
U

Sektion B

HEM OCH KOST
109.5 m²
HUVUDENTRÉ

Tillagningsköket för skolans
matsalar samt lokalerna för
hem- och kostkunskap på plan
fyra är placerade i närheten av
en lasthiss som enkelt nås från
Humlegatan vid leveranser.
Lasthissen servar även elevcaféet
på plan tre.

OMKLÄDNING 5
47.5 m²

Skola
Administration
Yrkesförberedande

PAUS PERSONAL
183.0 m²

FÖRRÅD 2
9.0 m²

P
U

P
U

PLAN 1
1:200

KOPIERING/
LÄROMEDEL
46.5 m²

IDROTTSHALL
1269.0 m²
Sektion A

TEXTILDESIGN
253.0 m²

P
U

FÖRRÅD 2
9.0 m²

Sektion B
KONSTATELJÉ
102.5 m²

Kulturskola
Idrott

FÖRRÅD 3
4.0 m²

Teknikutrymmen
Uthyrbar yta

Sektion B
P
U

BILDATELJÉ
103.5 m²

BILDATELJÉ
100.0 m²

FÖRRÅD 1
19.0 m²

Garage
Flexibla ytor
Sektion A
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MATERIAL
Trä har fördelen att vara ett
miljömässigt, ekonomiskt och
socialt hållbart material.
Det har en låg klimatpåverkan
och är ett taktilt, humant material
som åldras väl.
I vårt förslag används
obehandlat trä genomgående
såväl för exteriör som interiör.
Huvudbyggnadens solavskärmande paneler avviker
med sin vitfärgade träfiberskiva.
Solavskärmningen blockerar
direkt solinstrålning samtidigt som
den vita ytan ger ett behagligt
diffuserat ljus. Denna för
utomhus framtagna mdf har lång
livslängd och förväntas ge Nya
Kungsbergsskolan en ljus
framtoning i Linköpings
stadsbild över
tid.

FASAD ÖST
1:200

FASAD NORR
1:200

FASAD VÄST
1:200

FASAD SYD
1:200

Referens: Medite Tricoya,
		
Medite Tricoya Extreme

Den vädertåliga mdf-skivan är
certifierad och godkänd enligt
flera institut.
Medite Tricoya Extreme
är ännu inte registrerad i
SundaHus, däremot i Byggvarubedömningen.

Fasaden på kvarterets övriga
byggnadsvolym genomförs
i liggande panel som följer
våningarnas in- och utvik-ningar.

N
B

Trästommen blir som mest
framträdande i idrottshallarnas
limträbalkar.
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EXTRA OFÖRUTSEDD YTA

BUDGET
Att integrera huvudbyggnaden i
en sammanhållen kvartersvolym
är så pass kostnadseffektivt att det
möjliggör föreslagen glasfasad
med uttrycksfull solavskärmning
inom budget 225 Mkr.
Kommunikationer kan minimeras
eftersom de samutnyttjas.
Konstruktionens stomme
och fasader blir mindre.
Driften kan förenklas med
färre teknikutrymmen. Större
byggnadsvolymer kan ge en mer
redundant energianvändning
eftersom ventilationssystemet kan
dra nytta av att lokaler utnyttjas
olika över dygn och veckodagar.
Förslagets huvudbyggnad
har relativt sett liten fasadyta
eftersom dess fotavtryck i princip
är cirkulärt och bygg-naden
dessutom är integrerad i de bakre
volymerna.

S
ADMINISTRATION

ADMINISTRATION

BIBLIOTEK

EXTRA OFÖRUTSEDD YTA

HEM OCH KOST

BILDATELJÉ

EXTRA OFÖRUTSEDD YTA

BIBLIOTEK

MATSAL

KONSTATELJÉ

TEXTILDESIGN

KULTURSKOLA

KULTURSKOLA

ORKESTERSAL

ADMINISTRATION

KULTURSKOLA
IDROTTSHALL

RESTAURANGUTBILDNING

FRISÖR OCH STYLIST

RECEPTION

ENTRÉYTA IDROTTSHALLAR

FÖRRÅD
GARAGE

GARAGE

SEKTION A-A
1:200

SEKTION B-B
1:200
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