Visualisering från Drottningbron. Tillägget skapar en fond mot
Drottningbron och den befintliga innerstaden mot väst - en ny
identitetsskapande profil.

NYA KUNGSBERGET

Omgivande gaturum
Kvarteret dras in i norr, väst och sydlig
riktning för att skapa platser med olika
karaktärer. Drottningtorget får en tydlig
inramning med stadsmässig karaktär
medan den södra sidan mot Kungsbergsparken får en mer rekreationell prägel.
Kvarterets norra del mot Humlegatan
och Axgränd dras in för att skapa attraktionskraft och nyfikenhet utifrån och
in mot den mer skyddade innergården.

Ett uppbrutet storgårdskvarter som bjuder in Linköpingsborna och knyter samman stadens delar. En ikonbyggnad som
känns igen på långt avstånd och spelar mot sina befintliga
grannar. Tillsammans är ledordet i vårt tävlingsbidrag för det
Nya Kungsberget.

Kvarteret i staden
Kvarteret Nya Kungsberget i Linköping är den nya mittpunkten i den expanderande innerstaden över Stångån. Linköpings
utpräglade utbildning- och kunskapsprofil stärks genom detta
nya inslag i stadsbilden där fokus ligger på att synliggöra
individen och skapa en plattform där alla känner sig välkomna
genom meningsfull arkitektur med hemkänsla. Kvarteret är
utformat som ett uppbrutet storgårdskvarter och kommunicerar med den befintliga miljö och skala som möter volymerna
i olika riktningar. Genom detta skapas rumssamband som
stärker platsens identitet.
Lindengatan och Stallgatan möts av volymer som definierar
och aktiverar gaturummen genom att trycka sig mot tomtgränsen och öppna sig inåt mot skol- och eventuell kommersiell verksamhet. Mot dessa gator uppförs volymerna i liknande
skala och uttryck som befintlig byggnation. Mot Kungsbergsparken i söder skapas en solvänlig uteplats med idrottshallarna som rygg. Parkmiljön får med sina träd och sin grönska
sträcka sig över Hästskogatan och prägla platsen. Mot Drottningtorget gestaltas byggnationen för att tydliggöra torgrummet samtidigt som den skapar riktning mot både park i söder
och mot det planerade resecentret i norr. Huvudbyggnaden
skapar en fond mot Drottningbron och den befintliga innerstaden mot väst på ett sådant sätt som den breda Drottninggatan
kräver. Vi tolkar Gustaf Lindens intention ifrån generalplanen
1923 som att denna fond var något han planerade för. Kvarteret skapar genom en passage ytterligare koppling mellan de
befintliga områdena Stångebro och Tannefors. På detta sätt
sammankopplas områden med planer för framtida utveckling.
Rum för utveckling
Rum för utveckling, hälsa och lek är nära knutet till en god uteoch innemiljö. Detta innebär bland annat att det måste finnas
plats åt både meningsfulla möten och stillsam rekreation.
Inomhus finns rum åt både aktivitet och vila. Den extra oförutsedda ytan på 1450 kvm men också kommunikationsytorna
har utnyttjats till att maximera sociala ytor i huvudbyggnaden.
Dessa rum kan också eventuellt utnyttjas till oförutsedda behov
som kan uppstå i ett senare skede. Vårt mål är att skapa olika
typer av mötesplatser för både elever och lärare då vi tror på
att lärande till stor del baseras på utbyte mellan människor. Vi
vill dels skapa stora gemensamma ytor som entréhallen där
många människor kan vistas samtidigt men också göra plats
för mindre sammankomster i mindre skala som till exempel
mellan korridorer.
Byggnaden har utformats så att rörelsen ska kunna ske kontinuerligt och varierat. Genom att undvika långa, slutna korridorer och genom att ofta ha närhet till naturligt ljus, utsikter eller
möjlighet att gå ut tror vi en ökad trivsel och trygghetskänsla
infinner sig. Trygghetskänslan stärks ytterligare genom visuella
axlar och nära koppling mellan elev- och personalrum; det
ska inte finnas några otrygga vrår utan uppsikt. Olika verksamheter kopplas också samman både i den horisontella och
vertikala rörelsen för att få människor från olika inriktningar
att dela erfarenheter.
Innegården är ett minst lika viktigt rum som de interiöra
skolrummen och ämnar att erbjuda både aktivitetsbaserade
områden samtidigt som mer stillsamma gröna ytor med varierad växtlighet. Vill en lära sig mer om odling och växter finns
det utrymme för det på den norra terassen som placeras med
utsikt mot innegården. Det som odlas här är dessutom tänkt
att användas till restaurangutbildningar och -verksamhet. På
huvudbyggnadens tak skapas en trädgård utformad för att vara
tillgänglig och vacker under hela året. Den ger ett ytterligare
uterum, väl anpassat för korta raster mellan lektionerna och för
att blicka ut över staden. Takträdgården är även tänkt att vara
tillgänglig i andra sammanhang utanför skolverksamheten.
Passage och uterum genom kvarteret
Passagen mellan Stångebro och Tannefors har tagits hand
om genom en sekvens av rum med olika karaktär och skala.
Kvarterets norra del mot Humlegatan och Axgränd dras in för
att skapa attraktionskraft och nyfikenhet in mot den mer skyddade innergården. Själva innergården är mer definierad som
skolgård med behagliga solplatser, aktivitetszoner med bland
annat pingisbord och basket samt ett område för odling som
kan användas i undervisningen. Passagen genom innergården
delar upp den stora ytan för att bryta upp den stora skalan.
Samtidigt utformas den så att överblickbarheten bevaras. Det
tredje rummet genom passagen vetter mot Kungsbergsparken. Även här dras kvarteret in för att få in parkkaraktären och
skapa dragningskraft.

Uttryck och upplevelse
Vår vision med Nya Kungsberget är att bryta upp volymerna till mänsklig skala och genom materialitet och känsla för
detaljer skapa meningsfull och identitetsskapande arkitektur.
Mänsklig skala innebär väldefinierade rum som bjuder på
varierade upplevelser och karaktärer. Det är även ett grepp som
förstärker den upplevda tillgängligheten. Fasaden får ett rutnät
som skapar ett spännande och skiftande skuggspel. Den södra
volymen av huvudbyggnaden sträcker sig uppåt och avslutas
med en kronliknande profil som skapar igenkänning på långt
håll. Det blir en symbol för verksamheterna i byggnaden och
förstärker byggnaden som områdets nav.

Platsen i staden
Nya Kungsberget utgör slutet av den stora axeln
Drottninggatan och drar över den urbana karaktären till andra sidan Stångån.

Materialvalen har baserats på att skapa ett välkomnande och
personligt rum i staden. Genom att använda sig av material
med tydlig igenkänningsfaktor och material som åldras vackert
tror vi att folk ytterligare kan identifiera sig med byggnaden.
Extriört präglas Nya Kungsberget av vitpigmenterat trä som
samspelar med områdets ljusa putsade fasader. Den ljusa tonen
bryts av något med det horisontella och vertikala rutnät i något
mörkare trä samt de reflekterande fönster som speglar sin
direkta omgivning. Entrérummet bryter av mot fasadens struktur genom att sträcka sig ut mot torget och kontrastera träet
med sin kopparklädsel. Bottenvåningen mot torget ger genom
valet av betong en tyngd för byggnaden att vila på. Interiören
präglas av terazzogolv, ljusa väggmaterial, trädetaljer samt på
vissa ställen synlig träkonstruktion. Den ljusa tonen bidrar till
ökad dagsljusfaktor och ökad trivsel, träet för in en värme och
ombonad känsla och den exponerade konstruktionen ger en
ökad förståelse för byggnadens struktur och uppbyggnad.
Nya Kungsberget strävar efter att skapa en upplevelsemässig
kontakt mellan aktiviteterna ute och inne men med bibehållning av verksamhetens integritet. Entrén till huvudbyggnaden
ska ge en unik upplevelse i sig. Från Drottningtorget till entrén
finns en arkitektonisk idé om rumsliga kontraster. Efter det
mer tryckta förrummet möter besökaren den stora öppna
entrésalen med visuell kontakt till kulturskolan, restauranger,
skolbibliotek, ateljéer, verkstäder och idrottshallar. I entréhallen ligger stort fokus på utsikten mot innegården genom de
stora glaspartierna samt den sociala trappan. Idén är att hallen
ska kunna användas som exempelvis mötesplats, torgplats,
utställningsplats eller scen.

Passage
En sekvens av rum med olika karaktär och skala
skapar en intressant passage genom området
som binder samman de befintliga områdena
Stångebro och Tannefors.

Flygfoto. Kvarteret är utformat som ett
uppbrutet storgårdskvarter och kommunicerar med den befintliga miljö som
möter volymerna i olika riktningar.

Miljötekniska koncept och konstruktion
Som en del av Linköpings mål att vara koldioxidneutral år 2025
har trä favoriserats i det nya kvarteret. Trä är ett förnybart,
klimatsmart och co2-neutralt material som ger energieffektiva
konstruktioner och energisnåla transporter. Både in- och utvändigt hjälper det till att skapa varma och trivsamma platser.
En betongstomme med träregelväggar ger ett antal fördelar. Betongen ökar byggnadens värmetröghet och en tjock regelvägg
minskar effektförlusterna. Dessa i kombination minimerar
behovet av tillförd energi och är en essentiell del i att uppnå
Miljöbyggnad Guld. Betong är ett beständigt material och över
ett långt tidsspann är det viktigt att byggnadens planlösning
kan ändras utan större ingrepp i stommen. Som helhet är kvarterets husvolymer sammanhängande och kompakta; tillagningskök och idrottshallar är integrerade med huvudbyggnaden.
Detta är gjort för att få en så liten omslutningsyta i förhållande
till volymen då det minskar energiförlusterna.
Solskyddet är infällt i fasaden, utanför fönstren, och kan utnyttjas under kväll och natt för att bevara önskat inomhusklimat.
Som princip för att säkerhetsställa en god dagsljusfaktor har de
ytorna som används tillfälligt placerats i byggnadens mitt och
vice versa. Byggnadens fönster har något högre bröstning och
går ända upp till tak för att maximera dagsljuset inåt. Ytan fönster i förhållande till vägg har anpassats för att hitta en balans
mellan ljus och energieffektivitet. Trappschakten berikas med
takfönster för att öka dagsljuset ytterligare i byggnadens mitt.
Ekonomi
Övergripande är vårt tävlingsförslag enkelt och rationellt i
kontruktion och materialval. Att skapa en ekonomisk hållbar
byggnad innebär även att utnyttja resurser medvetet och tänka
långsiktigt. Att bygga betongstomme med utfackningsväggar i
trä gör det gynnsamt att prefabricera på fabrik. Fasaden, som
utgörs av ett rutnät, ger få sorter av bland annat fönster vilket
rationaliserar byggnadsprocessen. Betong och trä funkar bra
över tid då de åldras vackert. Att kunna utnyttja huvudbyggnaden så mycket som möjligt, även på kvällen, är en form av
resursutnyttjande. Planlösningen är utformad för att skapa ett
bra flöde och utnyttjande som är logiskt även under kvällen.

Situationsplan 1:1000
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Elevation 1:400 som illustrerar passagen genom kvarteret mellan Stångebro och Tannefors.
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Yrkesinriktade program
Det finns ett stort intresse både för Linköping och skolans elever
för ett utbyte mellan skolans mer praktiska program och stadens
befolkning. Ett bra sätt för lärande och utveckling är att testa
sina färdigheter praktiskt samtidigt som det blir en möjlighet för
befolkningen att få kontakt med verksamheterna. De yrkesinriktade programmen tilldelas lokaler med nära anslutning till
Drottningtorget, exempelvis en frisörsalong i direkt anslutning
till torget och plats för offentlig restaurang i anslutning till
entrérummet.
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Kulturskola
Kulturskolans verksamheter sprids ut i byggnaden men fokuseras på tredje plan. Entréhallen blir en bra möjlighet för
kulturskolans elever att visa upp sina prestationer. Dels kan där
hållas utställningar på den öppna golvytan och dels kan där
hållas föreställningar med trappan som läktare. På detta sätt kan
skolan bidra till ett rikare kulturliv i Linköping.
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Idrott
Idrottsverksamheterna kopplas samman med huvudbyggnadens övriga volymer för att skapa en naturlig övergång till
idrottslokaler och aula. Det är också viktigt med kopplingar utåt
från idrottshallen och med sitt läge intill parken och innegård
försäkras möjligheter till utomhusaktiviteter. För att spara in
på yta väljer vi att placera de båda idrottshallarna staplade på
varandra i en volym nedsänkt i marken.
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Offentligt
Förutom de offentliga ytor som kombineras med skolans verksamheter planeras för extern kommersiell verksamhet. Denna
verksamhet planeras att ligga dels i huvudbyggnaden mot Drottningtorget men också i bottenplan mot Lindengatan. På detta
sätt stärks den stadskaraktär kvarteret eftersträvar. Stora delar av
byggnaden är tänkt att vara tillgänglig under merparten av dygnets timmar. Entrésalen, matsalarna och de ytor som flyter ihop
med dessa är tänkta att kunna vara tillgängliga under en så stor
del av dygnet som möjligt. På tredje plan finns många rum som
efter skoltid kan vara tillgängliga för offentligheten genom bokningssystem. Dessa rum skulle exempelvis kunna ge upphov till
kvällskurser eller kompisgäng som vill repa. Idrottsverksamheten ska kunna nyttjas av offentligheten efter skoltid och tilldelas
därför en autonom ingång mot parken. Uteträdgårdarna, längre
upp i byggnaden, ska göras tillgängliga för alla.
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Kontor
De två våningarna i huvudbyggnadens torn är tänkt att fungera
som kontorslokaler. Detta bidrar till den varierade verksamhet
som stadsrummet innebär och skapar fler möten mellan olika
grupper. Goda ljus- och utsiktsförhållanden skapar attraktiva
arbetsplatser för ett attraktivt kvarter. I dessa våningsplan planeras även plats för fläkt- och ventilationsrum.
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Tillgänglighet
Nya Kungsberget är utformat för att vara så lättillgängligt som
möjligt. Tektoniska plattor utnyttjas för orientering och blir en
integrerad del i gestaltningen av kvarteret både ut- och invändigt. För att underlätta orientering i byggnaden är planlösningen utformad så att siktlinjer utnyttjas och att det finns en
kontinuitet i rörelsen på olika plan. I rörelsen mellan de olika
entréerna är ramper en integrerad del snarare än ett tillägg.
Hissar placeras intill samtliga trappor för att alla ska ha samma
möjligheter arr röra sig i hela byggnaden.
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Landskap
Kvarteret har en naturlig sluttning ner mot Stångån och innerstaden. Landmassa som tillgängliggörs vid planläggning av
husgrunden utnyttjas till att gestalta kvarterets utemiljö med
små kullar som jobbar med skolgårdens mer skyddade status.
Invändigt skapas också en liten terassering ner mot torget som
blir allra tydligast i entrésalen. Växtligheten på innegården och
på de båda takterrasserna ska vara varierad och och visa upp
en biologisk mångfald. Detta är ett viktigt inslag i städer under
pågående förtätning.
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Situationsplan 1:400

Entréer och Angöring
Det nya kvarteret får öppningar åt alla håll så
ingen sida uppfattas som en baksida. Oavsett vilket
håll man kommer ifrån finns en visuell koppling till
en entré. Inlastning och miljöstation är placerade
vid huvudbyggnadens norra, mest skuggade, fasad.

Funktion, trygghet, tillgänglighet
Entrésalen med den stora ingången mot Drottningtorget blir
en självklar mötesplats i det nya kvarteret. I bottenplan
är utåtriktade och publika verksamheter koncentrerade i
anslutning till entrésalen. Kulturskolan och personalrum blir
tätt integrerade med varandra för att skapa trygghet och
bättre kontakt. Tornet blir kontor och konferensrum med smidiga ingångar från flera håll och bidrar till att öka närvaron
i området. De båda idrottslokalerna kopplas ihop med huvudbyggnaden för att samla entréerna och förstärka deras
position som mötesplatser. Skolan ramar in skolgården som
blir en skyddad plats i kvarteret.

Flödesbild som illustrerar prioritering av gång- och
cykeltrafik i området samt parkering för rörelsehindrade. De tjocka linjerna representerar biltrafik, de smalare strecken cykel och de streckade
linjerna flöde av fotgängare. Huvudingången för
idrottslokaler placeras mot parken och densamma
för kulturverksamheter är riktad mot torget. Ingen
uppdelning görs mellan elever och lärare.
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Diagram som visar tillgänglighet, samnyttjande och
rörelse för elever/lärare respektive offentlighet.
I markplan finns flera genomgångar mellan Drottningtorget och innegården. De gula och blå fälten
visar rum som kan nyttjas kvällstid; dessa är tänkta
att kunna användas för andra funktioner som till
exempel kvällskurser.
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Visualiseringar av huvudentré från Drottningtorget samt
entrésalen. Här skapas en träffpunkt där en kan titta på
mindre utställningar, studera, mötas.
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Miljöbyggnad Guld
Ambitionen är att uppfylla standarden för Miljöbyggnad Guld.
Nedan redovisas ett antal punkter från SGBCs
kriterier som vid vunnen tävling kompletteras och
utvecklas med beräkningar och bedömningar mer
omfattande.

på tak för solceller.

Energianvändning
Byggnadens årliga specifika energianvändning
bedöms vara under eller lika med 50% av BBR.
Detta gäller den köpta eller till byggnaden levererade energin för uppvärmning, varmvattenberedning, komfortkyla och fastighetsel.

Kvävedioxid
Uteluftsintagen placeras förslagsvis mot innergården då denna är mer skyddad från trafik.
Risken för för hög kvävedioxidhalt i inomhusluften
måste emellertid utredas.

Värmeeffektbehov
Nya Kungsberget utformas och byggs så att behovet av tillförd effekt för uppvärmning begränsas.
Det yttre skalet byggs enligt passivhusstandard,
med välisolerade och täta väggar som arbetar tillsammans med ett FTX-system med hög värmeåtervinningsgrad.
Solvärmelast
Solvärmetillskottet begränsas under sommarhalvåret med hjälp av solskydd som fälls in i fasaden utanför fönstret. Ambitionen är att reducera
behovet av komfortkyla så mycket som möjligt.
SVL-talet beror på maximal solinstrålning, soltransmission och rumsstorlek. Ett fönster med lågt
g-värde används för att eventuellt kunna undvika
komfortkyla helt.
Energislag
Värmeförsörjningen utgörs primärt av fjärrvärme.
Som ett komplement till behovet har vi skapat plats

Ventilation
FT-ventilation med värmeåtervinning och automatisk behovsstyrning av ventilationsflöde används i
den nya byggnaden. Energi sparas genom att inte
ventilera alla lokaler konstant.

Dagsljus
För att skapa innemiljöer med god dagsljusfaktor
placeras ytor där en vistas mer tillfälligt i byggnadens mitt och vice versa. Byggnadens fönster har
något högre bröstning och går ända upp till tak för
att maximera dagsljuset inåt.Trappschakten berikas
med takfönster för att öka dagsljuset ytterligare.
Belysningen är dagsljusstyrd vilket innebär att
belysningen kan dimmas och anpassas med hänsyn
till dagsljuset. Det är ett effektivt sätt att minska
energianvändningen.
Dokumentation av byggvaror + utfasning av
farliga ämnen
Loggbok med information om byggvarornas placering och ungefärliga mängd i byggnaden används.
Utfasningsämnen enligt KEMI:s kriterier ska inte
förekomma i de dokumenterade byggvarorna i
loggboken. Materialval utgår ifrån att de ska vara
långsiktigt hållbara och åldras vackert. Plaster ska
undvikas i så stor utsträckning som möjligt.

Visualisering av elevuppehållsrum på markplan.

Arkitektoniskt uttryck och gröna rum
Huvudbyggnaden präglas av stark känsla för material och
uppbrytande av skala. Takavslutets profil skapar identitet och
igenkänning på långt håll. Rutnätet av ljus trä skapar en relief
i solljuset och ändrar uttryck under dagens timmar. Taket får en
trädgård som blir en vacker plats under hela året. Vid hem- och
kostkunskapen på andra plan är det nära till en uteträdgård
som kan användas i utbildande syfte.
Frisörutbildning

Odlingsterass

Balkong

Drottningtorget

Entrésal

Uteplats

Sektion AA 1:200

Fasad mot norr 1:200

Fasad mot öst 1:200

Fasad mot söder 1:200
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