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Det nya kvarteret Kungsberget blir ett stadsmässigt kvarter. Täthet och gaturum
förstärks med en sekvens av byggnader som relaterar i skala till den omgivande befintliga
bebyggelsen. Mot söder förlängs parkens gröna rum in i kvarterets hjärta.
Skolans huvudbyggnad är en högrest volym som tar plats i stadsbilden som fondmotiv vid Drottningtorget. Byggnaden är enkel och klar i sin grundläggande geometri, men
relaterar samtidigt till sin omgivning med utkragningar och förskjutningar. Skolans inre
rikedom av funktioner återspeglas i fasadens skiftande gestaltning från våning till våning.
Från entréplanets totala öppenhet, till administrationsytornas rytmiska funktionella fönstersättning och ensemblesalarnas slutna fasader.
Stadsrum
Kvarterets byggnadsvolymer följer de omgivande gatuliven och förstärker gaturummens
stadskaraktär. Målpunkter och stråk i den omgivande staden tas upp i livskiftningar och
indragna entrélägen som bryter ner skalan på kvarteret som helhet. Vid huvudbyggnaden ligger de anslutande byggnaderna lite indragna, vilket förstärker dess
roll som offentlig byggnad vid torget. Där skapas också små stadsrum som ger goda
förutsättningar för angöring, cykelparkering, tillgänglig parkering och en uteservering i
anslutning till huvudbyggnadens restaurang.
Kvarterets samspel med omgivningen bildar en sekvens av rumsligheter i stadsväven.
Strategiska visuella kopplingar skapas i släppen mellan byggnadsvolymerna och vid
uppglasade entréer. Det ger överblickbarhet mellan skolgården, Drottningtorget,
gaturummen och parken, och bryter ner kvarterets volym och gör det lätt att orientera sig
inom och kring kvarteret.

Kvarteret
Längs med Lindengatan ligger GY-skolans högskoleförberedande program i en långsmal
volym som lämpar sig väl för lärosalar, grupprum och gemensamma ytor med sin nära
kontakt till dagsljus på båda sidor. Volymen i fyra plan samspelar i skala med fastigheten
mitt emot längs gatan. Mitt för Axgränd ligger en uppglasad huvudentré med visuell
koppling in till skolgården och i förlängningen ut till parken. I bottenvåningen finns
möjlighet till externa lokaler som berikar gaturummet.
Kulturskolan ges en tydlig egen identitet med en volym mot söder och parken. Här är
byggnadsvolymerna låga för att bryta ner skalan mot parken och för att skugga skolgården
så lite som möjligt.
Gymnastikhallarna ligger mot Stallgatan. En gemensam entré ger rörelse och aktivitet till
Stallgatan.
Köksfunktioner både för skolans matsalar och restaurangutbildningen är samlade i
bottenvåningen mot Humlegatan. Det blir ett strategiskt läge med direktkontakt både
med huvudbyggnaden och inlast & soprumsfunktioner. I planen ovanför ligger de
gemensamma ytorna med direkt koppling till huvudbyggnaden och GY-skolans högskoleförberedande program.
Inlast och återvinningsrum/soprum ligger mot hörnet Lindengatan Humlegatan.
I hörnet mot Stallgatan och Lindengatan ligger en volym som kan vara en extern
byggrätt eller hyresgäst. Bottenvåningen är strategiskt belägen i stadsväven och lämpar sig
perfekt för en butiks eller restauranglokal. De övre planen har goda möjligheter att inhysa
kontor eller bostäder.
Huvudbyggnaden
Huvudbyggnaden är organiserad kring en central ljusgård som nås direkt både från
Drottningtorget och från skolgården. Ljusgården är skolans hjärta. I direkt anslutning ligger
alla byggnadens funktioner samlade med visuell och rumslig kontakt sinsemellan. Här finns
vertikal kommunikation och neutrala kopplingar i sidled till anslutande byggnadsvolymer.
Det ger möjlighet att använda och stänga alla byggnadens funktioner separat och därmed
flexibilitet för att ha olika delar öppna på kvällstid, helger och under lov.

Huvudbyggnadens entréplan bildar länk mellan Drottningtorget och skolgården och vidare
mot idrottshallarna. Det karaktäriseras av öppenhet och transparens. Centralt i ljusgården
ligger receptionen med koppling till kopiering/läromedel. Mot torget med möjlighet till egen
entré ligger textildesigns offentliga yta. Den ytan och ljusgårdens golv ger bra förutsättningar
för mindre eller större utställningar. Mot skolgården ligger matsalar. En matsal ligger även
mot torget och skulle kunna användas som utåtriktad restaurang för restaurangutbildningen.
Ytan kan även ha en egen entré direkt mot torget. Här finns också möjlighet till en
uteservering mot sydväst.
Plan 2 samlar GYs praktiska programs utåtriktade utbildningar. Det blir lättillgängliga, utåtriktade lokaler med god synlighet från torget och skolgården.
Plan 3 blir en social våning med biblioteket samt pausutrymmen för elever och personal med
en gemensam sydvästvänd solig terrass mot torget.
Plan 4 innehåller administration och elevvård. Planet lämpar sig väl för arbetsplatser med sitt
lugna men centrala läge i byggnaden och fönster runt om. Här finns också flexibla ytor för
oförutsett innehåll.
Plan 5 samlar kulturskolans dans-, teater- och ensemblesalar. Våningsplanet är ganska slutet i
fasad av funktionella skäl men har istället ett antal stora fönster som ramar in utsikterna och
access till en terrass med vacker utsikt mot den omgivande staden.
Plan 6 innehåller ytor för oförutsett innehåll. Våningen har en flexibel fasad likt plan 4 som
lämpar sig väl för allt från gemensamma öppna ytor till arbetsplatser eller ateljéer.
Skolgården
Skolgården är kvarterets mjuka insida. Ett grönt, oväntat inre rum med egen karaktär och
materialitet som kopplar rumsligt med parken i söder. Fasader klädda med hyvlade träribbor
som inbjuder att komma nära, att sitta invid och luta ryggen emot. Böljande former som knyter samman rummet till en helhet och undviker mörka, skräpiga innerhörn. Stråk, karaktär
och materialitet från parken vävs in i skolgårdens gestaltning för att lösa upp gränsen mellan
skolgård och park.
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FLYGVY ÖVER KVARTERET
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SITUATIONSPLAN
Skala 1:400 (A1)

A. Huvudbyggnad
7800m² BTA

E. Kontor / Bostäder
5 x 400m² BTA

G. Entré / Omkl.

2 x 400m² BTA

D. Arbetslagsenheter, Elevpaus (2),
7100m² BTA

C. NO/Teknik och Prep rum
1500m² BTA

E.

Lokal
400m² BTA

F.

Idrottshallar med läktare
2 x 1220m² BTA

H. Skolgård
D1. Lokaler

300m² BTA

C. Samtliga Kök, Inlast,

Vaktmästeri och Miljöhus
800m² BTA

5000m²

B. Kulturskola

1100m² BTA

B. Konst- Bild- och Slöjdatiljéer,

Individuell alternativ undervisning
900m² BTA

Hästskogatan

Skolgård

Lindengatan
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Skala 1:400 (A1)
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TABULA RASA

B

B

B

TERRASS
ENTRÉ
FRÅN
GÅRDEN
MATSAL

MATSAL
TEXTILDESIGN

BIBLIOTEK

RESTAURANGUTBILDNING

WC

C

RECEPTION

KÖK

BACKOFFICE/
KOPIERING/
LÄROMEDEL

KULTURSKOLAN

GEMENSAMT

WC
FRISÖR/STYLIST

KULTURSKOLAN

WC
GEMENSAMT

C

ENTRÉHALL/UTSTÄLLNINGSYTOR

ÖPPET

ÖPPET

TEXTILDESIGN
OFFENTLIG YTA

MATSAL

PAUSYTA PERSONAL

PAUSYTA ELEVER

HUVUDENTRÉ

RESTAURANGUTBILDNING

FRISÖR/STYLIST

TERRASS

PLAN 2

ENTRÉPLAN
B
Skala 1:200 (A1)

5m

0

5m

10

PLAN 3
B

B

20

ENSEMBLESAL

TEATER

DANS

ENSEMBLESAL
ENSEMBLESAL
OFÖRUTSEDD
YTA

ENSEMBLESAL

ADMINISTRATION/
ELEVVÅRD

TERRASS

OFÖRUTSEDD
YTA

ENSEMBLESAL

ENSEMBLESAL

TERRASS

PLAN 4

PLAN 5

PLAN 6
Skala 1:400 (A1)

Material
Huvudbyggnadens exteriör karaktäriseras av glasets öppenhet och transparens i kontrast med
teglets starka materialitet.
Fasaderna är klädda med ett klassiskt varmgult hårdbränt tegel. Det ger ytor med en naturlig
lätt reliefverkan, subtila färgskiftningar och ett levande uttryck som skiftar med väderlek
och tid på dygnet. Den mjuka gula tonen anknyter direkt till den omgivande befintliga
bebyggelsens materialitet med tegel och puts i varma ljusa toner. Det nya och det gamla
samverkar för att skapa en helhet i stadsmiljön.
Teglet är ett högkvalitativt och tåligt material med mkt god ekonomi om man ser till helhetsbilden med låga förvaltningskostnader och oöverträffad tålighet mot slitage och vandalism.
Invändigt är den grundläggande materialpaletten enkel och funktionell. Robusta, tåliga
material på golv och vägg. Akustikdämpande undertak genomgående för att ge en god ljudmiljö som inbjuder till rörelse och samtal. Känslan skall vara omhändertagen men inte ”för
fin”, utan inbjuda till kreativitet och interaktion. Konstnärlig utsmyckning berikar interiören
på strategiska lägen.
Konstruktion och teknik.
Kring den centrala ljusgården ligger byggnadens tekniska kärna med fyra volymer som innehåller toalettgrupper, schakt, hisspaket och utrymningstrappor. Volymerna är av betong och
är både bärande och stabiliserande i konstruktionen. Bjälklagen spänner fritt från kärnan ut
till pelarraderna i fasadliv. Det ger öppna och fria våningsplan och maximal kontakt med fasad
och därmed dagsljus för alla ytor. Byggnadens utkragningar samverkar med den grundläggande geometrin och fungerar helt enkelt som burspråk som bärs av pelarraderna i fasadlivet.
Teknikytor såsom fläktrum och undercentral ligger i byggnadens källarvåning.
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Flexibilitet
Den tekniska lösningen med en bärande kärna som innehåller både installationer, trapphus
och våtgrupper i kombination med fria våningsplan ger en byggnad med maximal flexibilitet.
Våningsplanens planlösningar och funktioner kan förändras över tid utan att det påverkar
den grundläggande strukturen. Delar kan byggas om och renoveras utan att övriga
funktioner störs. I och med att alla grundläggande funktioner ligger neutralt kring kärnan kan
delar av bygganden hållas öppna respektive stängda när som helst på dygnet och året utan att
någon väsentlig funktion begränsas.

SAMMANSTÄLLNING AV YTOR I HUVUDBYGGNADEN
Plan			LOA		BRA		BTA
Entréplan		1210		1240		1280
Plan 2			1200		1250		1310
Plan 3			950		1000		1060
Plan 4			1180		1230		1310
Plan 5			1180		1230		1310
Plan 6			820		870		940
Plan -1			530		1030		1080
SUMMA		

7070 m²

7850 m²

8290 m²
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VY FRÅN HÄSTSKOGATAN MOT DROTTNINGTORGET

FASAD MOTSÖDER

FASAD MOT NORR

FASAD MOT ÖST - SKOLGÅRDEN

FASAD MOT VÄST - DROTTNINGTORGET

Anslutande byggnadsvolym
- Kök och gemensamma ytor

Drottningtorget

SEKTION B-B

Teknik och förråd

Skolgård

Anslutande byggnadsvolym
- Kulturskolan

Teknik och förråd

SEKTION C-C
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