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“Röse” är ett starkt och tydligt ramverk som 
ger dignitet åt det Nya Kungsbergets skol och- 
idrottsverkasamhet. Det nya kvarteret är om-
sorgsfullt placerat i den växande staden, dels 
för att respektera den byggda miljön men också 
för att vara en del i det nya stadsbyggan-
det. Huvudvolymen ligger centralt i fonden av 
det nya Drottningtorget och signalerar att den 
nya platsen är en plats för stad, kultur och 
folkliv. I och med stadens expansion så blir 
“Röse” en naturlig samlingsplats på andra sidan 
Stångån.

De nya byggnadskropparna möter omgivningens 
skala och färgsättning. Materialen går i tegel, 
betong och trä och har ett avskalat uttryck där 
detaljerna tillsammans med de större propor-
tionerna i byggnaden utgör det samlade huvudu-
ttrycket. Inspirerad av den tidigare skolans 
volymdisponering så är även det nya kvarteret 
lägre i söder för att släppa in ljus på gården 
och möta parken på ett respektfull sätt.

Huvudbyggnaden avtecknar sig som tre volymer 
vilka kopplas samman av ett bottenplan. Sna-
rare än att bygga på höjden sträcker byggnaden 
ut sig på längden och bildar nya rum och möten 
i stadslandskapet. Huvudvolymen markerar byg-
gnadens centrum och med sina fyra våningar be-
hålls kopplingen till gaturummen och staden. 
Bottenvåningens liv skijler sig från huvudvoly-
mens för att markera kontakten med gatan och 
torget samtidigt som den högre volymen möter 
omgivningen på ett mjukare sätt. 

Rubusta och underhållsfria material utgör grunden 
för ett hållbart byggande. Den rationella struk-
turen i förslaget ger goda förutsättningar för 
att bygga med lite spill och onödig energiåt-
gång. Vegetationstak tar hand om dagvatten och 
kompletteras med gröna zoner på gården. Vidare 
prioriteras giftfria och lokala material i så 
stor utsträckning som möjligt.

Vy från Drottningtorget
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Fasad mot sydväst (Drottningtorget)  1:200

Fasad mot nordost 1:200

Fasad mot nordväst 1:200Fasad mot sydost 1:200

Byggnadens fasader har en sam-
manhållen gestaltning vilket 
låter volymens variation och 
proportioner ligga i fokus.
Fasaden består av råa betong-
pelare och grått tegel som 
kompletteras med trädetaljer 
i fönster och entrépartier.  

Temat för gestaltningen är 
inspirerat av urberg och 
morän. En beständig struktur 
som fördelas och förvanlas 
övertid. Likt detta fenomen 
blir byggnaden en starkt och 
tidlös struktur vars innehåll 
kan variera över tid. Gener-
ösa glaspartier ger dagsljus 
till samtliga lokaler samti-
digt som det låter byggnadens 
aktiviteter nå omgivningen.  

EXTERIÖR
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Planen är rationellt uppbyg-
gd för att skapa tydliga rum 
och flexbla lokaler med sto-
ra möjligheter för möten och 
samverkan. Entréplanet inrym-
mer de verksamheter som har 
en publik karaktär och kräver 
mycket friyta. Centralt i 
byggnaden ligger en kommuni-
kations- och funktionskärna 
varifrån den vertikala kommu-
nikationen utgår. På plan två 
kopplar de två sidovolymerna 
på huvudvolymen via två ex-
terna glaspassager. Plan tre 
och fyra inrymmer huvudsak-
ligen kulturskolans program 
vilket skapar  intressanta 
in- och utblickar från staden 
omkring.

  

Ytsammanställning:

Total BTA (huvudbyggnad):    7522 kvm
Total BRA (huvudbyggnad):    7070 kvm
Total LOA (huvudbyggnad):    4994 kvm

Gårdsarea:                   5014 kvm

Total BTA (hela kvarteret): 20002 kvm 

Entreplan: 

Matsal (1)          
Restaurangutbildning          
Elevuppehåll+Café   
Publik lokal
Textildesign (off.)
Textildesign
Kopiering/läro. (1)
Frisör/stylist
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Pausrum personal

TOT.

588         
507         
199  
131
97
227
44
379
30
138

2340

Plan 2:

Hemkunskap (1)
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Matsal (2)
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Skolsköt. (2)
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120
120
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32
31
33
33
20
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120
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44

1309

Plan 3:

Orkestersal (1)
Orkestersal (2)
Ensemblesal (1)
Ensemblesal (2)
Ensemblesal (3)
Konferens 

TOT.

214
214
63
63
63
40

657

Plan 4:

Danssalar
Teater
Ateljé/Bild
Orkestersal (3) 

TOT.

194
109
171
214

688
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Vy från huvudentrén

Situationsplan 1:400

Invändigt gestaltas byg-
gnaden med stenmaterial i 
olika skalor. Pelarstom-
men består av betong och 
skiljeväggar utförs i trä 
och glas. Golv och trap-
por utförs i terrazzo och 
receptins- och cafédiskar 
i kolmårdsmarmor. Mate-
rialen utgör ett tema som 
går från finkornig sand 
till det solida sten-
blocket. 
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Flygvy över kvarteret
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