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ÖPPENHET

INLEDNING
- Nya Kungsberget – Ett nav för utbildning och lärande, idrott, 
kultur, upplevelser och stadsliv!
Vi har med största intresse satt oss in i visionen och programmet för 
kvarteret Nya Kungsberget i Linköping – inklusive visionen om Nya 
Kungsberget som en betydelsefull mötesplats för Linköpingsbor i olika 
åldrar och med ett centralt läge i den växande innerstaden. 
Nya Kungsberget är på en och samma gång en avslutning på 
Drottninggatan och ett centrum i förbindelse med den fortsätta 
stadsutvecklingen av Stångebro samt även en del av bebyggelsen i och 
omkring Kungsbergsparken.

Tillägg till förslaget
I programmet efterfrågas både ett överordnat volymgrepp om 
den samlade konstruktionen samt en mer konkret utformning av 
huvudbyggnaden.
Vi anser att det är viktigt att skapa en helhet i fråga om både 
disponering, utformning och inrättning av kultur- och gymnasieskola 
samt idrottslokaler. Detta kommer att göra det möjligt att utnyttja 
faciliteterna både morgon och kväll i enlighet med önskemålet.

Vi försöker med detta förslag att peka på möjligheten att skapa ett 
öppet och inbjudande hus som med genomskinliga glasfasader låter 
funktioner och aktiviteter komma till utryck och som samtidigt låter 
staden, platser, gator och grönytor bli en del av livet i huset. 
En informell, lättillgänglig design som erbjuder möjligheter och inte 
begränsningar för alla användargrupper som vill använda sig av huset.

Disponering av ytan
Vi föreslår att det samlade komplexet – högstadie-, kultur- 
och gymnasieskola samt idrottslokaler – disponeras som en 
sammanhängande bebyggelse runt ett inre gårdsplan. 
Mot Drottningtorget tronar huvudbyggnadens central del på 5 våningar 
med ett vitalt atrium som är utgångspunkt för otaliga aktiviteter dag- 
och kvällstid, medan skola och idrott disponerar 3 våningar omkring 
gårdsplanen. 
Utformningen av den övriga delen av konstruktionen med endast tre 
våningar ger en harmonisk balans mellan existerande konstruktioner 
och gatubild och samtidigt begränsas skuggorna på båda sidorna av 
huset. 

Huvudbyggnaden är tredelad:
- Central byggnad i 5 våningar som inhyser kulturskola, matsal, 
caféer, teatersam och offentliga ytor och utställningslokaler
- Nordlig sidobyggnad som inhyser gymnasieskolans restaurang 
och övriga köksfunktioner samt gymnasieutbildningarna frisör och 
stylist.
- Sydlig sidobyggnad som inhyser administration i de två nedersta 
våningarna samt danssal och textilstudio i den översta. 
Disponeringen gör det möjligt att skapa arkitektonisk helhet och 
sammanlänkning mellan olika funktionsområden vilket understödjer 
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gymnasieskolans högskoleförberedande program, gymnasieskolans 
praktiska program samt kulturskolan vilka därmed kan användas 
flexibelt. Här ligger också ateljéer för trä- och textilslöjd som är 
placerade närmast huvudbyggnaden.
Idrott
Idrottshallarna är samlade i byggnadens östra del och fördelade på två 
våningar med åtkomst från den inre gården på alla våningar och en 
separat utgång från utsidan. 

Med placering och utbredning på två våningar blir bägge hallarna enkelt 
tillgängliga från alla våningar och funktionsytor i gymnasieskolan och 
därmed naturliga rum för undervisning och det sociala livet.
Förberedelserum placeras utanför idrottssalarna i tre plan och ingår 
därmed som en del av de samlade undervisnings- och grupprummen 
längs med den inre gården.
Omkläddningsfaciliteter samt förråd för idrottshallarna placeras i 
förbindelse med gårdsplan i två salar och med tillgång från ett mindre 
caféområde vid idrottsingången.

Teknikrum och ledningar
Teknikrum förläggs till källarplan med decentraliserat ventilationsrum. 
Hissen för varuleverans går ner till källarplan.
Horisontella ledningar förläggs till undertaken på den enskilda 
våningarna. 

Åtkomst och parkering
Huvudingången sker från Drottningtorget med receptionsrum i 
förbindelse med administration och med omedelbar åtkomst till 
huvudbyggnadens atrium som samlar kulturskola och gemensamma 
utskänknings- och uppehållsytor. 
Vi föreslår även att det upprättas ytterligare mindre ut-/ingångar mot 
de angränsande gatorna samt Kungsbergsparken med åtkomst till det 
inre gårdsplanen för GY-elever under vardagar.

Åtkomst till idrottshallarna belägna på två våningar mot Stallgatan 
sker från en mindre parkerings- och uppehållsplats mot syd. Denna 
disponering ger goda möjligheter att använda ytorna även efter 
skolornas öppettider samt att använda omkläddningsfaciliteterna även 
i samband med aktiviteter utanför skolan – t.ex. i Kungsbergsparken 
eller i närbelägna idrottsplatser.
Infart för varumottagning, miljöstation etcetera finns mot Lindengatan. 
Från varumottagningen finns det åtkomst till hissar och förråd på alla 
våningar.
Parkering för handikappade förläggs till huvudingången samt 
idrottsingången. Det upprättas cykelparkeringar vid alla ingångar.
Utomhusytor
Drotttningtorget används som ”shared space” med en ny beläggning, 
t.ex. stenläggning i granit med långa betongplattor och ledlinjer, 
omslag etcetera i gjutjärn. De existerande träden bibehålls.
Vi föreslår etablering av en ny mindre plats – t.ex. Kockartorget – som 
en fortsättning på Humlegatan. Platsen kan inhysa uteservering för 

motsättningen av gemensamt bruk av undervisnings- och speciallokaler 
mellan skola, idrott, kulturskola och allmänhet.

DISPONERING
Inom ramen för programmet är huvudbyggnaden beläget mot 
Drottningtorget, gymnasieskolans lokaler mot Lindengatan och 
Hästskogatan och idrottshallarna är placerade mot Stallgatan med 
separat ingång från syd. 

De olika funktionsområdena knyts samman av en inre gemensam yta 
på varje våning som används till uppehållslokaler, små och stora atrier, 
caféer, utskänkningslokaler och informella mötes- och arbetsplatser 
vilka tillsammans utgör husets sociala ryggrad. Härifrån finns det 
åtkomst till gården både från bottenvåningen och första våningen. 
De inre gemensamma ytorna kulminerar i huvudbyggnadens atrium 
som genom alla 5 våningar ges dagsljus och skapar överblick och 
sammanhang i kulturskolan och utgör en dynamisk och upplevelserik 
inramning till eleverna och även kan användas till utskänknings- och 
uppehållsrum till vardags såväl som till fest.
Huvudbyggnadens centrala del är disponerad som följer: 
Bottenvåning
- mot Drottningtorget finns det ytor som kan hyras för att användas till 
bl.a. bokhandel, café m.m.
- i atriet finns det en utställningsyta för textildesign m.m. 
- mot gårdsplanen finns det en mindre matsal och café (direkt till 
gårdsplanen) samt teater
- i sidobyggnaderna placeras administration och reception samt 
gymnasieskolans     restaurangutbildning (med möjlighet för 
uteservering), varumottagning och miljöstation.

1:a våningen
- mot Drottningtorget ett fokusbibliotek med tillhörande grupprum
- mot gårdsplanen finns det matsal och uppehållsrum för personal (nära 
administrationen)
- i sidobyggnaderna administrationens övre del, hem- och kostkunskap 
samt tillagningskök (som vi föreslår placeras i huvudbyggnaden så att 
köksfunktionerna ligger samlade runt hissar, förråd m.m.). 

2:a våningen
- mot Drottningtorget en musiksal
- mot gårdsplanet ensemblerum samt en mindre caféyta
- i sidobyggnaderna danssal, GY frisör och stylist samt 
textildesign

Gymnasieskolans högskoleförberedande program
Skolans 12 arbetslagsenheter samt NO/teknik disponeras på tre 
våningar i öppen förbindning med den inre gården. Vi föreslår att bas- 
och grupprum samt informella arbetsplats- och uppehållsytor samlas 
runt ett inre atrium så att det skapas sammanhang och flexibilitet både 
horisontalt såväl som vertikalt. 
Längs den inre gården placeras undervisnings- och grupprum för både 

1

ÖPPENHET



huvudentré Drottningstorget

utåtrikade 
verksamheter

bibliotek

orkester

dans

extern
hyresgäster

extern
hyresgäster

matsal / café

matsal

ensemble

balkong

atrium

innergården

bildataljé

administration

administration

externa hyresgäster

orkestersalar

externa hyresgäster

bibliotek

utåtriktade lokalersekundär entré

frisör/ stylist

restaurangutb

hem/ kostkunnskap

uteopholl

tekstil

administration

administration

atrium

balkong
paus

reception

paus

externa hyresgäster

café

externa hyresgäster

matsal

innergården

café

teatersal

frisör/ stylist

restaurangutb

hem/ kostkunnskap

balkong

ensemble

FASADE HUVUDBYGGNAD 
1:200

Material och konstruktion
Vi har i förslaget försökt att peka på en rad principer för inredning – en 
designmanual för de kompletterande delarna, val av materiell, ljus 
och färg med utgångspunkt i vår erfarenhet om hur arkitektur kan 
understödja en välfungerande inlärnings- och arbetsmiljö. 

Framför allt kan man lyfta fram: 
- de stora glasfasaderna som skapar en upplevelserik och 
lättillgängligt sammanhang mellan utomhus och inomhus
- användningen av glasväggar mellan undervisnings- och 
arbetsrum samt gemensamma ytor som skapar öppenhet och närvaro 
mellan människor och ger synlighet åt relevanta funktioner
- samt ett beprövat urval av generella funktionsområden genom 
materialval och färgsättning som gör det enkelt att hitta runt och 
skapar variation i samspelet

Både fasader och invändiga väggar av glas kompletteras med invändiga 
gardiner så att både dagsljus och transparens löpande kan anpassas till 
den aktuella aktiviteten. 

Konstruktioner
Vi föreslår bärande konstruktioner utfört i massivt trä med pelare, 
bjälkar och golvkonstruktion som kassetter.

Invändiga ytor
Invändiga ytor utförs primärt i glas eller gips med fasta dörrar i trä. 
Glasväggar avskärmas med film som kan kompletteras med gardiner. 

En god akustik säkras genom upphängning av ett lämpligt system 
såsom troldtekt akustikplattor vilket säkrar en god akustisk miljö samt 
enkel tillgång till horisontell cirkulering. 
Golven utförs i regel med PU-industribeläggning med möjlighet att till 
exempel markera olika funktioner genom varierande färgsättning. 
Konst och färgsättning
Användningen av material, konst och färgsättning skapar variation 
och ger de olika områdena sin egen särskilda karaktär och därmed en 
identitet – en slags vägvisning utan användning av skyltar…

Vi föreslår användning av filmer på glasväggarna samt en 
genomgående färgsättning för t.ex. olika våningar, funktionsområden 
m.m.

Fasader
Vi föreslår att fasaderna utförs primärt i glas från golv till tak och 
som en trelagerskonstruktion med solvärmefilter. Det ger en hög 
dagsljusfaktor i de enskilda rummen och stor flexibilitet för inrättning 
och användning. 
Beräkningar visar att det kommer att finnas behov av att viss 
avskärmning, särskilt av den västra och södra fasaden, och vi föreslår 
där en delvis fixerad solavskärmning i form av solceller monterade i ett 
lätt bärande system. Solcellerna utförs i ett öppet mönster och är ljusa 
så att panelerna är genomskinliga nära inpå. 
Utformningen ger byggnaderna en inbjudande och informell karaktär 
där aktiviteterna i huset utgör fasadbilden och tecknar husets funktion 
och betydelse i gatubilden.

SEKTION A  1:200

SEKTION B  1:200 2
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FÅGLPERSPEKTIV

DIAGRAM ÖVER PROGRAM FÖRDELING
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Ensemblesalar
Café

gymnasieskolans restaurangaktiviteter.  
På platsen och andra gator planteras grupper av träd som kan rama in 
cykelstativ, uppehållsytor etcetera. Uppehållsytor beläggs med granit. 

Vi föreslår även ett mindre utrymme som en ram för tillgång till 
idrottsfaciliteterna med möjlighet till separat tillgång, mindre parkering 
och uppehåll.
Det kommer även att vara möjligt att använda den nordliga delen av 
Kungsbergsparken som aktivitetsområde för olika typer av idrotter, 
bollspel med mera.
Gårdsplatsen utformas som en helhet belagd med till exempel in-situ-
gjuten betong och uppdelad i ”öar” av träd och upphöjningar.
Vi föreslår också att ytor används som ett ”ungdomligt stadsrum” med 
möjlighet för fria aktiviteter och uppehåll. 
Innergården med terrasser m.m. motsvarar en total yta på cirka 2500 
m2. Det mindre torget med sport och GY restaurang utgör cirka 700 
m2. Dessutom kommer det vara naturligt för byggnadens besökare/
användare att bege sig till Drottningtorget och rekreationsområden i 
Kungsbergsparken för att njuta av levande utomhusområden - det ger 
ett brett aktivitetsval och berikar staden.

Flexibilitet, generalitet och elasticitet
I disponering och inrättningen av både arbets- och undervisningslokaler 
föreslår vi en fortsatt programmering med fokus på generalitet så 
att det utvecklas olika typer av rum som kan användas flexibelt 
av olika användargrupper. Det ger stor elasticitet mellan olika 
funktionsområden och därmed hög användningsgrad. I förslaget ingår 
en mängd olika rumsstorlekar som är baserade på erfarenhet från 
liknande funktionsprogram. 

Hållbarhet
I den fortsatta projekteringen bör fokus ligga på en hållbar byggteknik 
som i bygg- och driftsmiljö begränsar kostnader och miljöpåverkan.  

I förslaget är huvudkonstruktionen utfört i massivt trä och i andra enkla 
system såsom glasinnerväggar, glasfasader och övrig komplettering 
m.m.
Framför allt kan man lyfta fram: 
- etablering av partiell solavskärmning i form av genomskinliga 
solceller på glaspaneler i ljusa färger
- ”gröna tak” som fördröjer belastningen på dräneringssystemet i 
händelse av kraftigt regn
- utnyttjande av jordkylning, ventilationsreglering med nattkylning 
etcetera. 

Ytor
Programmets specifika krav är samlade i huvudbyggnadens tre 
nedersta våningar med möjlighet för ytterligare inrättning på 
de två översta våningarna, däribland de efterfrågade ytorna för 
oförutsedd användning. I den fortsatta programmeringen och 
eventuella utvecklingen av enskilda funktionsområden kan ändringar i 
disponeringen mellan de fem olika våningarna genomföras. 
I byggnadens visade volym/våningar kommer det att finns plats för 
en yta på 400 m2 för uthyrning till caféer/butiker och liknande på 
markplan, medan det på den översta våningen kommer att finnas 
ytterligare plats för uthyrning till bl.a. mindre verksamheter i relation till 
skolans praktiska program.

Summa area
GY Praktiska program  1.213 m²
Kulturskola    1.065 m²
Gemensamt    1.967 m²
Administration + Elevvård     856 m²
Extra og utåtriktade yta  1.450 m²
LOA (lokalarea) summa   6.551 m²

BRA Bruksarea inkl.utåtrikta yta 10.803 m²
BTA Bruttoarea inkl.utåtrikta yta 11.049 m²

bottenvåning Arbetslag

Arbetslag

Ateljé / Träslöjd
Administration + 
Elevvård

Restaurangutb

Miljø

Kopi

Matsal

Café

Teatersal

Aula /Idrottshall

Prep rum

Prep rum

NO / Teknik

Textil offentlig yta

Publika verksamheter

- sett från Lindengatan - Utformningen med endast tre våningar ger en harmonisk balans med 
befintliga byggnader och skapar ljus och variation på gatorna

- sett från Hästsgogatan - Den eleganta fasad design skapar bra anslutning till sidogatorna

- sett från innergården - Innergården är utformad som en attraktiva utrymmen för aktivitet och 
rekreation

- sett från Axgränd - Entré mellan huvudbyggnaden och skolbyggnader

- sett från parken

- sett från Drottingstorget - Mot Drottningstorget tronar huvudbyggnadens central del på 5 våninger
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PLAN BOTTENVÅNING HUVUDBYGGNAD 
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