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önskan att utvidga centrum över Stånga Kinda kanal är naturlig och rymmer en stor potential.

Där Kungsberget möter staden skapas en ny aktiv plats i Linköping.
Sida om sida finns skola, gymnasium och kulturskola i en nära sammanflätning med den omgivande stadsdelen. Anläggningen genererar nya publika rum i stadsdelen och kommer att verka som navet för den kommande
förtätning och utveckling av Tannefors som den förlängda innerstaden.
Linköpings karaktär
Linköping kännetecknas av en tät inre stadskärna som utgör stadens centrum.
Den centrala innerstaden har under de senaste århundradena vuxit med
flera nyare stadsdelar. Dessa stadsdelar avgränsas av ett antal större
parkrum såsom Domkyrkoparken, Trädgårdsföreningen, Vaatetorni Park
och avslutas mot centrum av Tinnerbäcksbadet, med idrottsanläggningar.
Staden har vuxit i takt med Stångån Kinda Kanal, som i stora drag avgränsar stadens östra sida.
Öster om kanalen har stadsdelen Tannefors vuxit fram under 30 - 40-talet,
som en stadsdel huvudsakligen bestående av fristående längor och punkthus i park. Särskilt området söder om Kungsberget präglas av denna tidstypiska och öppna bebyggelsestruktur. Tannefors är en mycket centrumnära stadsdel med en relativt omfattande stadsstruktur, så kommunens

Linköping centrum har ett antal särskilda fysiska kvaliteter som kan vara
inspirerande att observera i en kommande utbyggnad av centrum. För at
skapa en sammanhängande stad är det viktigt att observera och analysera
befintliga och kända stadskvaliteter i Linköping.
Analysen kan inspirera till nytänkande av befintliga och nya bostadsområden, utan att kopiera. Nya stadsdelar kan använda välkända element,
men i en ny tolkning, som får lov att visa sin tids ideal på sina egna villkor.
Ett av de karaktärsdrag som kännetecknar Linköpings stadskärna är hög
täthet, bestående av gaturum, torg och innergårdar. Den bevarade medeltida gatustrukturen ger liv till den ortogonala gatustrukturen som är
rådande för staden.
Strukturen är rationell och skapar ett logiskt och lätt orienteringsbart centrum med kvarter. Kvarteren ligger på vissa ställen väldigt tätt med flera
bakgårdshus. Mindre tillbyggnader ut mot gatan skapar intima zoner och
introducerar den lilla skalan sida via sida med stadens storskaliga karaktär.
Kännetecknande för de flesta kvarter, är att det är möjligt att se de gröna
gårdarna bakom husen. De flesta av kvarteren har en eller flera öppningar,
för att skapa genvägar och öppenhet i strukturen. Detta ger en välgörande
luftighet och öppenhet i stadsbilden och adderar ett extra upplevelselager

i en annars tät stadsdel.
Stadsdelen Tannefors idag
Tannefors består av en annorlunda sammansatt stadsdel som kännetecknas av öppna områden med villor och mindre hus längs kanalen samt
radhusbebyggelse, särskilt i nordost. De två gatorna, Gamla och Nya Tanneforsvägen definierar två olika riktningar i stadsdelen. Gamla Tanneforsvägen ansluter sig till centrum, med sin öst-västliga riktning, medan Nya
Tanneforsvägen löper mer parallellt med Kinda kanal. Dessa två gators
riktningar är de överordnade och hjälper till att styra bebyggelsen i det
inre Tannefors.
Kungsbergsskolen idag
Den nuvarande Kungsbergsskolan består av en U-formad, sluten bebyggelse mot tre sidor, med en större öppning mot Drottningrondellen.
Den ursprungliga skolan var en vinkelformad anläggning, med skolgården
liggande som en rumslig avslutning på Kungsbergets avtrappande landskapsdrag. Med tiden har behovet för utvidgning av skolan, skapat den
U-form som bildar dagens situation. I synnerhet är byggnaderna längs
Hästskogatan med och skapar en abrupt och oförmedlad övergång mellan
platsens karaktärsfulla landskap och skolanläggningen.

Urban vision
Kungsberget - på gränsen mellan park och urban densitet
Visionen är att skapa ett urbant stadscampus, som baserar sig på några av
Linköping stadskvaliteter och samtidigt skapa nya mångfaldiga stads- och
landskapsrum, både i det offentliga rummet och i kvarterets inre gårdsrum.
Ett stadscampus som med utgångspunkt i platsens säregna karaktärsdrag,
skapar en unik kvartersbebyggelse i Tannefors, som kan bli en dynamo för
vidareutveckling och förtätning av stadsdelen.
Skolan är på samma gång en fixpunkt för resten av staden, samtidigt som
den anpassar sig till den omkringliggande stadsdelens skala.
Utåtriktade funktioner i bottenvåningen ska skapa dialog i ögonhöjd,
genom att skapa liv och aktivitet i stadsdelen och säkerhet både dagtid och
kvällstid.
Vision for skolen- stadscampus
Visionen för skolan är att skapa en plats som inspirerar unga människors
i deras dagliga liv i en stimulerande lärandemiljö. Elevernas ålder innebär
att de är redo att ta på sig en roll i ett aktivt offentligt stadsliv. Den nya
Kungsbergsskolan med utåtriktade kultur- och fritidsfunktioner, är med
och skapar en aktiv och levande stadsskola både om dagen och kvällen.
Skolan måste därför leva i staden, både genom nya stadsrum och i skolans
inre rum. Visionen är att skapa ett stadscampus som talar till denna ålders-

grupp och som signalerar öppenhet och inviterar staden innanför.

plan genom denna nya mötesplats.

Byggnadsplan
Utvecklingsplanen tar utgångspunkt i tre överordnade forhållanden:

Huvudbyggnaden ligger som fixpunkt i slutet av Drottningtorget och inskriver sig i riktningen från Nya Tanneforsvägen. Huvudbyggnaden består
av två förbundna volymer. På båda sidor av huvudbyggnaden sammankopplas volymer, som innehåller stödfunktioner eller övergångsfunktioner
mellan huvudbyggnaden och de volymerna som tillhör skolans övriga
rum. Byggnadernas inbördes förskjutning bildar en mindre plats, som
bland annat fungerar som ankomstrum och ett mindre område för handikapparkering. Huvudbyggnaden skapar sett från Humlegatan med sina
gavelmotiv även en fixpunkt mot det kommande Resecentrum.

1. De två huvudlinjerna som utgår från Gamla- och Nya Tanneforsvägen
2. Kungsbergets starka landskapliga rum som möter skolan
3. Befintliga gator, stadsrum och förbindelser i stadsdelen
Dessa tre överordnade forhållanden har legat till grund för planens utformning.
Skolan ligger precis där flera riktningar från den omgivande staden möts. I
skärningspunkten mellan bebyggelsen, som följer riktningarna från Gamla
och Nya Tanneforsvägen och det starka landskapsrummet från Kungsberget, ska kvarteret hitta sin form.
Kungsbergsparken blir i detta spel, ett viktigt landskapligt element, som
skapar en smidig förmedling av övergången mellan de två riktningarna.
Nya Kungsbergskolan, som blir en mycket viktig del av det nya centrum i
Tannefors, upptar de båda riktningarna i planlösningen. Härigenom förmedlas sammanhanget till innerstaden både på ett fysiskt och på ett mentalt

Längs Hästskogatan vid foten av Kungsberget, skapas en tandad och öppen
bebyggelsestruktur bestående av volymer som roteras så att de möter och
upptar riktningarna från bebyggelsen som följer riktningen från Nya Tanneforsvägen och därmed samma riktning som huvudbyggnaden.
På så sätt skapas det längs Hästskogatan ett landskapligt stadsrum, som
är i dialog med Kungsbergets distinkta landskapsrum, som möter skolan
just på denna plats.
Byggnaderna är utöver idrottshallen, mindre volymer som innehåller olika
funktioner med anknytning till huvudbyggnaden.
Idrottshallen ligger i en volym som “svävar” en våning ovanför landskapet,
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så att det skapar en öppen förbindelse mellan landskapet och innergården.
Kungsbergets sluttande landskap, finner genom detta landskapsdrag sitt
avslut på ett värdigt sätt, genom mindre platsrum inne under idrottshallen
och på innergården.
I en tillbakadragen volym under idrottshallen, placeras omklädningsrum
och gym, som en utav flera utåtriktade offentliga funktioner.
Längs Lindengatan och Stallgatan, som är några av de mer urbana stadsrummen i Tannefors, definierar byggnaderna på ett mera klassisk sätt
gaturummet. För att tillgodose liv och rörelse på gatorna i enlighet med den
framtida förtätningen av stadsdelen, är hela bottenvåningen reserverad till
offentliga funktioner såsom butiker och små kontorslokaler.
Den bakre delen av affärs- och kontorslokalerna, utgör en bas för Högstadieskolan som finns på plan 2,3 och 4. Byggnadens bas är indragen på
gården och skapar terrasser i övergången mellan byggnader och landskapsrum. Denna halvprivata uppehållszon av terrasserade nivåer, skapar
möjlighet för utomhusaktiviteter för elever och lärare. Terrasserna kan
användas både på rasterna och i undervisningen.
Huvudbyggnad- funktioner
I huvudbyggnaden, som består av de två volymerna på respektive sex och
fyra våningar, är de mest offentliga funktioner i programmet placerat på
bottenvåningen, för att skapa maximal dialog med Drottningtorget.

Byggnadens bottenvåning ut mot Drottningstorget är dedikerad till reception, elevcafé och utställning.
I den fyra våningar höga byggnaden, närmast Humlegatan och Lindengatan, ligger restaurang och matsal. Bebyggelseplanen kopplar ännu en byggnadsvolym på strukturen, som innehåller kök, varuleverans, avfallshantering mm. från passagen mot Humlegatan-Axgränd.
Byggnadsvolymernas sammansättning skapar ett platsrum, som delvis
fungerar som ankomstrum men även uteservering och uppehåll i förbindelse med restaurangen som ligger i den lilla byggnaden. De två funktionerna
stöttar varandra och ser till att det är liv och trygghet vid ankomst till byggnaden, både under dagen men även på kvällar och helger, där byggnaden
i lika hög grad är aktiv. Mindre terrängskillnader indelar platsen i en uppehållszon närmast huset och en aktivitetszon ut mot Drottningtorget.
Samma terrängskillnad återfinns inne i byggnaderna, där den skapar ett
organiskt förlopp i byggnadens bottenvåning. Här skapas på samma sätt
två rumsligheter i bottenplan till både elevcafé som är indraget något och
in mot gårdsrummet och ett offentligt utställningsområde som vänder sig
ut mot och ligger i samma plan som Drottningtorget.
Det finns både inomhus och utomhus, en integrerad ramp i terrängen, som
skapar nivåfri ingång till alla delar av byggnaden och landskapet.
Där byggnadskropparna möts skapas ett sammanlänkande atrium, som

rör sig hela vägen upp i huset. Från receptionen på bottenvåningen rör
man sig upp genom atriet som ger tillträde till alla våningar i huset. Trappans spiralrörelse gör att man på sin väg upp genom byggnaden har växlande vyer över olika delar av staden och skolan. På nivå 2 till 4 placeras GY
Praktiska program, Gemensamma funktioner och Administration.
På nivå 5 och 6 i den stora byggnaden är Kulturskola med musikal och
dans- och teatersal placerat.
Rumshöjden i byggnaderna varierar så att de olika funktionerna tillgodoses i relation till rumsstorleken. Bottenvåningen är ett stort sammanhängande rum med en rumshöjd på 5 meter, likaså har nivå 5 och 6 högt i
tak, för att kunna ge välproportionerade och bra akustiska förhållanden till
bl.a. Kulturskolans stora orkester- och danssal.På de andra våningarna är
höjderna på samma sätt justerade till rummens storlek.
Separation av lokaler för offentligheten och skolan
Det har i inredningen tagits höjd för att delar av huvudbyggnaden kan
användas kvällstid och på helger. Trappans utformning och placering gör
det möjligt att stänga hela eller delar av våningarna med en enkel spärranordning. Till exempel är det enkelt att stänga av för trappan på plan 4
med administrationen, som är den minst offentliga delen utanför normala
öppettider. Hissen kan också förses med en spärr som gör att det bara är
tillträde till utvalda nivåer och områden.
Sidobyggnader

På båda sidor om huvudbyggnaden, placeras två supplerande byggnader,
som båda innehåller funktioner som fungerar ihop med huvudbyggnaden,
men som också bildar en bro till andra delar av skolan. I dessa byggnader
ligger förutom kök till matsalen och restaurangutbildningen, klassrum av
olika storlek, ateljéer mm.
Generalitet i byggnadsvolymen
Även om huvudbyggnaden, med sin större volym och höjd spelar en nyckelroll i hela kompositionen, särskilt sett från Drottningtorget, är avsikten att
skapa ett antal byggnader som ger stor robusthet och flexibilitet då skolan
kommer att vara under ständig förändring under de kommande åren. Hela
anläggningen är därför formad av volymer som kan fungera både var för
sig och tillsammans, och genom byggnadsdjup, enkla konstruktionsprinciper, rumshöjder, tillgång till dagsljus, kan användas flexibelt över tid.
Arkitektur och koncept
Den arkitektoniska utgångspunkten är att etablera en rationell och flexibel
ram inom vilken variation, individualitet och överraskande rumsligheter
kan växa fram. Huvudbyggnadens bottenvåning griper tag i landskapsrummet som går från Kungsberget ner till Drottningtorget.
Konceptet bygger på att smälta samman byggnad och landskap så att
övergången mellan insida och utsida suddas ut och skapar en horisontell
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koppling mellan staden och skolans inre rum. Med utgångspunkt i platsens
och terrängens unika karaktär, skapas en “konstgjord” bas av granit som
formar landskapet på gården och fortsätter in i huvudbyggnaden, där de
blir till sitt-trappor, hisskärnor och toalettenheter, som fortsätter hela vägen upp genom huset, och skapar en vertikal koppling i huset
Bottenvåningens glasfasad är indragen två meter från fasaden längs
Drottningtorget och kommer därför ligga i skuggan större delen av tiden,
vilket kommer att framhäva glasets transparens. På detta sätt glider
stadens golv samman med landskapet och vidare in i byggnaderna.
Tvärs över bottenvåningens landskapsbas, svävar de två byggnadskropparna. Fasaderna är tänkta som en curtain wall fasad, med en växling
mellan lätta element och glas. Utanpå den klimatiserade fasaden hängs en
lätt fasad av perforerade metallplattor, vikta i en struktur som skapar ett
luftigt och eteriskt uttryck i volymerna. Metallplattorna kommer att reflektera ljuset och därmed hjälpa till att på ett naturligt sätt reglera värmen
i byggnaden.
Gemensamma uppehållszoner markeras av större fönsterpartier i den övre
fasaden, samtidigt som de framhäver särskilda utsiktspunkter till staden.
Konstruktion och material
För at skapa en robust och flexibel byggnad, är den primära strukturen en
pelar / balkkonstruktion som bär golv och tak av betonghåldäckselement.

Balkarna utförs som stålbalkar delvis dolda i däckkonstruktionen, medan
pelarna utförs som betongelementpelare. Däcken bärs på integrerade ståldragare uppbyggda av svetsade profiler av runda betongpelare.
Stabiliserande konstruktioner består av däckskivor och betongelementväggar, där omfattningen av betongelementväggar begränsas till det statiskt
nödvändiga av hänsyn till flexibel användning av byggnaden.
Glaset utförs med klart glas, men med solreflekterande egenskaper som
svarar till att utvändig solavskärmning kan undgås, vilket innebär att drift
och underhåll kan minimeras.
Glaspartierna utförs med aluminium utvändigt och träkarmar invändigt.
Takytorna utförs med fall. Byggnaden förbereds för sedum på delar av taket och eventuella takterrasser i trä.
På de övre våningarna har trägolv och nedhängt undertak akustiska
reglerande egenskaper anpassade till rumsstorlek och funktion.
Etapputbyggnad och flexibilitet
Den föreslagna bebyggelsestrukturen gör det möjligt att bevara den äldsta
delen av skolans byggnader som ligger längs Stallgatan och Lindengatan.
För det första kan de fungera som en buffert under byggtiden, men det är
också möjligt att bevara och renovera hela eller delar av skolbyggnaderna
om de anses värda att bevara och det går att anpassa dem till en modern
lärandemiljö .
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Arbetslag årk 7-9 och GY Högskoleförberedan
Basrum
Grupprum
Grupprum
Arbetstorg/Elevuppehåll
Personalarbetsplatser
Förråd, kopiator mm
GY Praktiska program
Exempel utåtriktade GY-program:
Frisör o Stylist
1
Textildesign Offentlig yta
1
Textildesign
1
Restaurangutb
1
Indivuduellt alternativ undervisning
Kulturskola
Undervisningslokaler i olika storlek
35
Ensemblesalar
3
Orkestersalar
3
Bildateljéer
2
Konstateljé
1
Danssal
1
Teatersal
1
Aula med ca. 100 publikplatser
1
Gemensamt
NO /Teknik
Prep rum
Aula/Skrivsal
1
Fokusbiblíotek inkl grupprum, exp mm
1
Ateljé/Träslöjd
Ateljé/Textilslöjd
Ateljé/Bild
2
Ateljé/Musik
2
Hem- och kostkunskap
2
Kopiering /Läromedel
2
Idrotthallar
Elevuppehåll/Café
2
Matsal
1
Tillagningskök
Administration +Elevvård
Rektor
9
Adm Assistent
8
2 st Skolsköterska inkl vilrum
2
Spec pedagog/SENCO
2
Kurator
3
SYV/Psykolog
3
Samtal/Vilrum
2
Extra rum
3
Pausrum personal
1
Konferens
5
Konferens
3
Kopiering+förråd
3
Vaktm förråd
3
Miljö/soprum
1
Extra oförutsedd yta
1
Summa area
+30 % för kommunikation, toaletter, förråd, teknik
Totalt inkl 30 %
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Publika verksamheter : 3042 m2
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