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SAMMANFATTNING

Arkitekttävlingen, arrangerad av Lejonfastighe-
ter i samverkan med Sveriges Arkitekter, pågick 
från den 12 december 2016 till den 17 mars 2017. 
I juryn ingick politiker från barn- och ungdoms- 
nämnden samt bildningsnämnden i Linköpings 
kommun, vd för Lejonfastigheter, stadsarkitek-
ten i Linköping och två representanter utsedda 
av Sveriges Arkitekter.

Tävlingsuppgiften var att i volymstudie ge för-
slag på en helhetslösning för ett kvarter i Tanne-
fors i Linköping för att tillgodose lokalbehov för 
skola, idrott och kultur. Volymstudien skulle 
inbegripa förslag till utemiljö och relation till 
kringliggande bebyggelse. Vidare skulle tävling-
en omfatta en detaljerad utformning av huvud-
byggnaden för kvarteret Nya Kungsberget.

Tävlingen var öppen för alla och tävlingsspråket 
var svenska. Tävlingen har genomförts med ano-
nymitet för de tävlande. Varje tävlande har gett 
sitt förslag ett motto för identifiering och försla-
gens förslutna namnsedlar öppnades först sedan 
juryns bedömning avslutats och juryutlåtandet 
undertecknats. 

Sammanlagt lämnades 28 förslag in varav tre 
uteslöts från bedömning. 

Juryn har utsett följande förslag till pristagare:

• Laterna Magica
• Tabula Rasa
• Tillsammans under ett tak
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ARRANGÖR

Lejonfastigheter, det kommunala fastighets-
bolaget i Linköpings kommun, inbjöd den 14 
december 2016 till tävlingen om utformning av 
ett nytt kvarter vid Drottningtorget i Linköping 
som skulle rymma bebyggelse för skola, idrott 
och kultur.

Tävlingen har genomförts i samverkan med 
Sveriges Arkitekter och som en allmän arkitekt-
tävling i enlighet med lagen om offentlig upp-
handling (LOU).
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BAKGRUND

Linköping är en kommun med stark tillväxt och 
ökande befolkningstal. Förtätning av innersta-
den medför ett ökat behov av skolplatser. Med en 
växande befolkning ökar också behovet av ytor 
för idrott och friskvård, liksom för kulturaktivi-
teter och mötesplatser för stadens invånare och 
besökare.

Linköping har en tydlig utbildnings- och kun-
skapsprofil, med bland annat ett högkvalitativt 
universitet och universitetssjukhus och ett fram-
gångsrikt, kunskapsintensivt näringsliv. Lin-
köping har också höga ambitioner att utvecklas 
som idrotts- och eventstad.

Linköpings kommun har ambitionen är att 
låta stadskärnan utvidgas över Stångån Kinda 
Kanal, så att stadsdelen Tannefors blir en del 

av innerstaden. Området ska utvecklas mot en 
tydligare innerstadskaraktär. Platsen för Nya 
Kungsberget är strategiskt belägen i området 
och där finns goda förutsättningar för utbygg-
nad och förtätning. 

Fastighetsägaren Lejonfastigheters uppgift är 
att erbjuda funktionella och tilltalande miljöer 
för kommunens verksamheter, som en aktiv och 
engagerad aktör i Linköpings utveckling. Nya 
Kungsberget ska tillgodose kommunens behov 
av verksamhetslokaler för skola, idrott och kul-
tur samt bidra till goda stadskvaliteter i Tanne-
fors, genom att skapa en levande mötesplats och 
ett värdefullt inslag i stadsbilden med berörande 
och intressant arkitektur.
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SYFTE

Syftet med tävlingen var att hitta det förslag som 
bäst löser uppställda krav för en helhetslösning 
och en huvudbyggnad för kvarteret Nya Kungs-
berget. Lösningen skulle tillgodose lokalbehov 
för skola, idrott och kultur. 

Syftet var även att efter genomförd tävling, i 
enlighet med LOU, förhandla med vinnande ar-
kitektteam om uppdraget att projektera huvud-
byggnaden samt vidareutveckla volymstudier  
för kvarteret i samband med kommande detalj- 
planeprocess. 
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Tävlingsuppgiften var att presentera övergripan-
de gestaltning och organisation av kvarteret Nya 
Kungsberget som skulle innehålla:

• Skola
• Kulturskola
• Idrottshallar
• Publika verksamheter

Tävlingsuppgiften bestod av två delar:

• Att i volymstudie ge förslag på en helhetslös-
ning för kvarteret, som på bästa sätt tillgo-
doser lokalbehov för skola, idrott och kultur, 
behov av utemiljö, logistik kring byggnaden 
och relation till kringliggande bebyggelse. 
Nya Kungsberget ska till största delen inne-

hålla utbildningsverksamhet. Volymstudien 
ska pröva om tomten kan rymma ytor utöver 
utbildningens behov.

• Att presentera detaljerad utformning av hu-
vudbyggnaden för kvarteret Nya Kungsberget, 
som erbjuder en berörande och intressant 
arkitektur, som uttrycker visionen för Nya 
Kungsberget och som löser ställda funktions- 
och miljökrav. 

TÄVLINGSOMRÅDET
Stadsdelen Tannefors i sin nuvarande utform-
ning byggdes i stora delar under 1940–1950-ta-
len. Omgivningen karaktäriseras av efterkrigsti-
dens ideal med ”hus i park” och smalhus. De fem 
punkthusen som omges av Kungsbergsparken är 

TÄVLINGSUPPGIFTEN
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betydelsefulla bärare av denna utbyggnadsfas 
i stadens historia. Dessa punkthus är fem–sex 
våningar höga och har ljust putsade fasader. I 
övrigt domineras bebyggelsen av lamellhus i 
tre–fyra våningar. Gatunätet inom området be-
står i huvudsak av mindre lokalgator. 

Linköpings kommun driver en utveckling där 
stadskärnan utvidgas över Stångån Kinda Ka-
nal. Därigenom kommer stadsdelen Tannefors 
på sikt bli en del av innerstaden. Redan nu pågår 

förändringar i närheten av tävlingsområdet som 
kommer att medföra att kontexten för kvarteret 
Nya Kungsberget i framtiden blir mer stadsmäs-
sig. Tävlingsområdet består av hela fastigheten 
för den nuvarande Kungsbergsskolan. 

INLÄMNADE FÖRSLAG
Tävlingen var öppen för alla, oavsett nationali-
tet. Tävlingsspråket var svenska. Tävlingen star-
tade den 14 december 2016 och avslutades den 
17 mars 2017. Vid sista dag för registrering hade 
28 förslag lämnats in. Tre av förslagen uteslöts 
av juryn för bedömning då de inte uppfyllde de 
skallkrav som var uppställda. 

Tävlingsområde
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JURY

Tävlingsförslagen har bedömts av en jury bestå-
ende av:
• Jakob Björneke, ansvarigt kommunalråd för 

skolroteln i Linköpings kommun, ordförande 
i barn- och ungdomsnämnden; juryns ordfö-
rande

• Karin Granbom Ellison, ordförande i bild-
ningsnämnden, Linköpings kommun

• Catharina Rosencrantz, vice ordförande i 
barn- och ungdomsnämnden

• Ann de Jonge, vd, Lejonfastigheter 
• Johanna Wiklander, arkitekt SAR/MSA, 

stadsarkitekt i Linköpings kommun
• Lena Svanberg, arkitekt SAR/MSA, utsedd av 

Sveriges Arkitekter 
• Andreas Lebisch, arkitekt SAR/MSA, utsedd 

av Sveriges Arkitekter

Juryns sekreterare var Julia Hertzman, arkitekt 
SAR/MSA, Sveriges Arkitekter. Tävlingsfunk-
tionär var Charlotta Linnell, Lejonfastigheter. 
Projektledare för tävlingen var Lars Svensson, 
NAI Svefa.

Juryn har även under bedömningsarbetet tagit 
del av rapporter från olika referensgrupper och 
sakkunniga:

Referensgrupp för Funktions- och lokalprogram 
med representanter från Utbildningskontoret, 
Kultur- och fritidsförvaltningen och Kultursko-
lan, Linköpings kommun. 

Referensgrupp för anslutande gatu- och parke-
ringsmiljö med representanter från Miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen, Linköpings 
kommun.
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Referensgrupp Detaljplan, Miljö- och samhälls-
byggnadsförvaltningen, Linköpings kommun.

Sakkunnig för energi och hållbarhet, Lejonfast-
igheter.

Sakkunnig för ekonomisk, teknisk och funktio-
nell genomförbarhet, Tema Projektpartner.

Sakkunnig för kalkyl och för teknisk och funk-
tionell genomförbarhet, Hifab.

Sakkunnig för tillgänglighet, Tovatt Architects & 
Planners.

Sakkunnig för brandfrågor, Bengt Dahlgren 
Brand & Risk.
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BEDÖMNINGS- 
 KRITERIER
Juryn har granskat och bedömt förslagen ut-
ifrån de kriterier som utan inbördes ordning 
eller viktning legat till grund för tävlingen samt 
utifrån de krav och önskemål som ställdes i 
programmet.

Tävlingsförslagen har bedömts av juryn utifrån 
följande kriterier, utan inbördes rangordning, 
samt enligt de mål och krav för kvarter och hu-
vudbyggnad som framgick av tävlingsprogram-
met i dess helhet:

GESTALTNING
Hur väl den föreslagna huvudbyggnadens arki-
tektur svarar på kravet om att vara berörande 
och intressant.

Hur väl kvarterets föreslagna byggnadsvolymer 
och komposition samspelar med omgivningen.
Hur väl bebyggelsen bidrar till att stärka sam-
banden i området.

Hur väl huvudbyggnaden samverkar med om-
givande gaturum och bildar en mötespunkt för 
stadsliv.

Hur väl huvudbyggnadens uttryck, form och 
utförande annonserar dess innehåll och skapar 
en intresseväckande blickpunkt vid Drottning-
torget. 

Hur väl förslaget visar på en inbjudande, tillå-
tande, generell och öppen gestaltning av hu-
vudbyggnaden, tillgänglig under merparten av 
dygnets timmar. 
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FUNKTION OCH ORGANISATION
Hur väl förslaget uppnår tävlingsprogrammets 
krav på innehåll, samband och funktioner för 
utbildningens, kulturens och idrottens behov.
Hur ändamålsenlig huvudbyggnaden är vad gäl-
ler yteffektivitet, logistik och tillgänglighet.
Hur väl huvudbyggnaden fungerar för utåtrikta-
de verksamheter av den karaktär som beskrivs i 
tävlingsprogrammet.

HÅLLBARHET UTIFRÅN EKONOMI, 
FÖRVALTNING, MILJÖ OCH SOCIALA 
ASPEKTER
• Hur väl material står för kvalitet, är slitstarka, 

åldras väl och är underhållsvänliga.
• Hur väl material och konstruktion svarar mot 

kravet att minimera byggnadens klimatpåver-
kan.

• Hur väl huvudbyggnad och plats förmår bjuda 
in till och främja ett delaktigt stadsliv.

• Hur väl huvudbyggnad och plats bidrar till en 
trygg miljö.

GENOMFÖRBARHET OCH EKONOMI
Att huvudbyggnaden och kvarteret är möjliga 
att projektera och bygga inom den tidplan, den 
budget och de tekniska och miljömässiga krav 
som anges i tävlingsprogrammet.

Att övergripande kalkyl, som vid behov tas fram 
av beställaren, visar att tävlingsförslaget kan 
genomföras till rimlig kostnad.

UTVECKLINGSBARHET
Hur väl förslaget svarar mot behoven hos en 
verksamhet som förändras över tid.
Hur väl förslagets koncept kan bearbetas inom 
kommande detaljplaneprocess.
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BEDÖMNINGS- 
 PROCESSEN
Tävlingsjuryns arbete har, som brukligt i täv-
lingar, skett i etapper och har under arbetets 
gång genomgått ett antal faser. Inläsning och 
successivt ökande förståelse av förslagen har 
varvats med flera gallringar av förslagen utifrån 
redovisade kriterier. 

Efter en första inläsning och genomgång av 
totalt 25 godkända förslag valdes elva ut för 
granskning av ett antal sakkunniga och refe-
rensgrupper. Jurymötena hölls i före detta skol-
lokaler på tomten vilket möjliggjorde upprepade 
platsbesök på tomten. Återkoppling och syn-
punkter från sakkunniga och referensgrupper 
delgavs juryn under jurymöte 3, 4 och 5, innan 
jurygruppen gick in i slutfasen av sin bedöm-
ning. I slutskedet fördes diskussioner främst om 
de förslag som juryn slutligen valde att ge pris 

till. Juryn har under bedömningstiden, utöver 
individuellt arbete med inläsning av förslagen, 
haft sex heldagsmöten för gemensamt juryarbete.

Samtliga förslag presenterades för allmänheten i 
Linköpings kommun i en webbaserad utställning 
på Lejonfastigheters och Sveriges Arkitekters 
webbplatser.
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Juryn har med spänning studerat de 25 god-
kända förslagen. Arbetet har varit lärorikt och 
lett till kreativa och intressanta diskussioner 
med fokus på lösningar. Tävlingsprogrammets 
komplexitet och utmaningen i att tävlingsupp-
giften var tudelad har gjort att juryn fokuserat 
särskilt på förslagens utvecklingsbarhet och de 
möjligheter till framtida stadsutveckling som de 
olika bidragen visat på. Jurygruppen har genom 
hela processen haft projektets genomförande för 
ögonen och alla jurymedlemmars kunskap samt 
inspel från sakkunniga och referensgrupper har 
bidragit till att förslagen kunnat nagelfaras ur 
alla aspekter med avseende på genomförbarhet 
och utvecklingsbarhet. 

För juryn har skolan som elevernas arbetsplats 
och Kungsbergets potential att bli en samlande 

nod i den utvidgade innerstaden varit viktiga ut-
gångspunkter för bedömningen. Vidare har sta-
dens olika riktningar och omgivande målpunk-
ter – både existerande och kommande – varit 
föremål för många diskussioner kring förslagen. 
En viktig samsyn och gemensam kunskap har 
uppstått under processens gång då jurygruppen 
tillsammans identifierat möjligheter och utma-
ningar i de olika förslagen. På så sätt har grun-
den lagts för det fortsatta arbetet med projektet.

Slutligen konstaterar jurygruppen att förutsätt-
ningen för att det fortsatta arbetet ska bli fram-
gångsrikt är ett nära samarbete mellan den de 
olika funktionerna som ska använda byggnaden 
för att få till bästa möjliga logistik och samver-
kan. 

JURYNS GENERELLA 
KOMMENTARER
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JURYNS BEDÖMNING

Utgångspunkten för bedömningen av tävlings-
förslagen har varit de krav och de bedömnings-
kriterier som är definierade i tävlingsprogram-
met och som de tävlande grundat sitt arbete på. 
Med de olika jurymedlemmarnas breda bak-
grund, erfarenhet och expertkunskap, har det 
varit möjligt att gå igenom och bedöma samtliga 
förslag utifrån de kriterier som ställts upp i täv-
lingsprogrammet. 

Jurygruppen har naturligtvis haft olika åsikter 
om de olika förslagens kvaliteter, men har under 
arbetets gång genom diskussion och djupare 
studier av förslagen gemensamt kommit fram till 
en lämplig avvägning och sammantagen bedöm-
ning utifrån de olika kriterierna.

Arbetet med att läsa in förslagen, studera dem 

och gå igenom deras för- och nackdelar och möj-
ligheter till eventuell utveckling har varit omfat-
tande. De första sorteringarna bland förslagen 
gjordes genom en mer översiktlig bedömning av 
kvarterets och huvudbyggnadens gestalt i för-
hållande till angränsande stadsrum.

Efter att ett antal förslag valts ut för bedömning 
av sakkunniga och referensgrupper har dessa 
gåtts igenom grundligt ännu en gång. Förslagens 
kvaliteter och eventuella brister och utvecklings-
behov har återigen vägts mot varandra för att till 
slut leda gruppen fram till ett vinnande förslag.

Juryn har noterat att programmet delvis har 
brustit i tydlighet avseende vissa detaljer och 
att lokalprogrammet var olika långt utvecklat 
för de respektive verksamheterna. Då lokalpro-
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grammet för skolan är i ett tidigt skede har vissa 
ställningstagande kring placering av verksamhe-
ter behövt forceras något under programarbetet, 
vilket lett till att de tävlande kan ha haft svårt 
att helt uppfatta vilka ytor och rumssamband 
som skulle prioriteras. 

Valet att låta de tävlande lösa en tudelad uppgift 
har också fått konsekvenser för resultatet. Juryn 
har med ödmjukhet inför utmaningen i uppgif-
ten att både ge förslag på volymstudie, och visa 
en detaljerad huvudbyggnad, läst in förslagen 
och noterat att vissa förslagsställare löst den ena 
uppgiften bättre än den andra. De prisbelönta 
förslagen har dock alla både visat på platsens 
stora potential och på en intressant och beröran-
de huvudbyggnad mot Drottningtorget. 

En generell reflektion är att förslagen samman-
taget visat att tävlingstomten tål en hel del be-
byggelse och att det krävs ett ordentligt avslut på 
Drottningtorget för att skapa stadsmässighet på 
platsen. Vidare noterar juryn med glädje att det 
finns många sätt att lösa tävlingsuppgiften på.

De olika teman som beskrivs nedan utgör bara 
en tänkbar kategorisering av flera möjliga indel-

ningar av förslagen. Förslagen är naturligtvis 
komplexa och skulle kunna beskrivas på många 
andra sätt. Denna indelning syftar främst till att 
åskådliggöra tävlingsuppgiftens potential och 
den mångfald av idéer som tävlingen visat prov 
på.
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STADENS RIKTNINGAR 
På tävlingstomten möts två riktningar i staden. 
Det handlar dels om Storgatans riktning, denna 
starka rumsliga och historiska gatudragning 
från Slottet som löper ner genom staden och över 
till Tannefors, och som påverkar orienteringen 
av kvarteren norr om tävlingstomten samt även 
gatorna Stallgatan och Lindengatan. Vidare 
handlar det om Nya Tanneforsvägens riktning, 
som löper parallell med Stångån Kinda kanal 
och som strukturerar stora delar av bebyggelsen 
i Tannefors. Tävlingsbidragen förhåller sig på 
olika sätt till dessa divergerande gatustrukturer 
och flera förslag lyckas på ett elegant sätt ta upp 
bägge riktningar samtidigt som ett intressant 
möte sker på tävlingstomten. 

De vises stenar är ett sådant förslag där en dy-

namisk och samtidigt rationell struktur skapas 
genom upprepning av oregelbundna volymer 
som tar upp de olika riktningarna i staden. I 
Länkar skapas med en oregelbunden huvud-
byggnad ett rätvinkligt kvarter bakom densam-

TEMAN/
 BÄRANDE IDÉER

De vises stenar
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ma. Även Insikt låter huvudbyggnaden ta upp 
riktningsförändringen i ett förslag som kopplar 
ihop idrotten med övrig bebyggelse på ett fint 
sätt. Espri löser istället förhållandet till de olika 
gatustrukturerna genom att låta huvudbyggna-

dens bottenvåning möta Drottningtorget medan 
den övre volymen ligger vinkelrätt mot Linden-
gatan. Förslaget Sida vid sida tar på ett annat 
sätt upp stadens riktningar. Här ligger rätvink-
liga huskroppar vridna efter de olika gatorna i 
ett bidrag som tar upp tomtens höjdskillnad på 
cirka tre meter med ett finurligt grepp. 

Alla de prisbelönade förslagen har löst förhål-
landet till de olika riktningarna på ett bra sätt. 
Särskilt vinnaren Laterna Magica pekar på 
ett spännande möte med den framtida stadens 
riktning. 

Insikt

Espri

Sida vid sida
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FONDVERKAN MOT  
DROTTNINGTORGET
I många tävlingsbidrag manifesteras en tydligt 
avgränsad del eller högre volym mot Drottning-
torget. I vissa bidrag ligger huvudbyggnaden 
som ett klassiskt symmetriskt fondmotiv mot 
torget. Stadsgläntan är ett stiligt förslag med 

faluröda träribbor i den senare kategorin. I för-
slaget Länk möts besökarna av en monumental 
byggnad i fonden på Drottningtorget. Även Röse 
vänder sig symmetriskt mot torget. Så gör även 
Tillgängligt budskap ger hållbar kunskap. Vi 
ses på kronan och Med vingar har istället ett 
asymmetriskt fondmotiv. 

Andrapriset i tävlingen, Tabula Rasa är ett 
förslag där huvudbyggnaden artikuleras elegant 
mot torget med en arkitektur som är anpassad 
till angränsande bebyggelse.

HUVUDBYGGNADEN FÖRSKJUTEN MOT 
NORR ELLER SÖDER
Flera förslag har delvis vänt sig mot andra stads-
rum och siktlinjer i staden än Drottningtorget 
genom att låta huvudbyggnadens tyngdpunkt 
eller högdel förskjutas mot norr eller mot söder. 
Byta är ett sådant förslag och Hem är ett annat.

Stadsgläntan

Länk



20

ETT SAMMANHÄNGANDE KVARTER
Somliga förslag har en tydlig kvartersstruktur 
som Tidlösa möten och i viss mån Öppenhet. I 
andra förslag präglas bebyggelsen av en sam-
manhållen karaktär i hela kvarteret – ofta med 
huskroppar som tar hela tomten i anspråk. För-

slaget Flow vänder sig tydligt mot torget samti-
digt som en huvudbyggnad knappt kan urskiljas 
i det organiska förslaget. Det senare gäller även 
Revolves around you. Ett annat förslag som 
består av ett helt sammanhållet kvarter är Kun-
skapsberget som även är ett exempel på förslag 
som lutar eller trappar mot söder.

PLATSBILDNINGAR PÅ UTSIDAN AV 
KVARTERET
Flera förslag drar strategiskt tillbaka bebyggels-
en från fastighetsgränsen för att skapa möjlighet 
till platsbildningar i intressanta lägen. Laterna 
Magica dras tillbaka från Drottningtorget för 
att skapa kontakt med Humlegatan och den 
kommande stadsutvecklingen norr om tävlings-
området. Ett annat grepp syns i Tillsammans 
(1) där bebyggelsen vinklas lätt inåt från fastig-

Kunskapsberget Tillsammans 1

Flow
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hetsgränsen för att både ge plats åt angöring och 
bjuda in elever på gården där flertalet av skolans 
entréer är förlagda. Även i Utsikten och Tillsam-
mans (2) skapas nya platsbildningar.

TRAPPANDE OCH LUTANDE VOLYMER
Kungsbergs Kunskapsterrasser är ett elegant 
men monumentalt förslag som trappar sig ned 
mot Kungsbergsparken. Även tredjepristagaren, 
Tillsammans under ett tak, föreslår lägre bebyg-
gelse mot parken.

GRID
Ett par förslag bygger på en tydlig idé om en tre-
dimensionell grid, ett gitter som kan upprepas i 
det oändliga. Tidlösa möten och Laterna Magi-
ca bygger bägge på sådana system i trä.

Kunskapsterasser

Tidlösa möten
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JURYNS BESLUT

SAMMANVÄGNINGAR OCH SLUTSATSER
Efter avslutad bedömning har juryn utsett 
LATERNA MAGICA till vinnare i tävlingen om 
utformning av Nya Kungsberget och rekommen-
derar förslaget till genomförande. Förslagsstäl-
lare till det vinnande förslaget är ARKITEMA, 
Sverige genom: 

Ansvariga: Håkan Sandhagen, ass. Partner & 
kreativ ledare, arkitekt SAR/MSA, MAA och Emil 
Carstens, ass. Partner & design ledare, arkitekt 
MAA

Juryns motivering till första priset är: 
Det vinnande förslaget annonseras vackert och 
inbjudande mot Drottningtorget. Med taktilt trä 
och glas låter Laterna Magica besökaren ana ett 
rikt liv innanför fasaden. Förslaget skapar helt 

nya stråk och platser i staden och erbjuder med 
sin samlande bottenvåning en unik mötesplats 
för kunskap, kultur och idrott. Här kommer 
barn och ungdomar att mötas kring skolverk-
samhet, musik, dans, måleri, skulptur, hantverk, 
drama och olika former av idrott i en gemensam 
och helt integrerad anläggning med vackra, 
levande och inbjudande lokaler. 

En prissumma om 500 000 kronor utges i för-
sta pris. Andra pris går till förslaget TABULA 
RASA. En prissumma om 250 000 kronor utges 
i andra pris. Tredje pris går till förslaget TILL-
SAMMANS UNDER ETT TAK. En prissumma 
om 150 000 kronor utges i tredje pris.
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JURYN VILL RIKTA ETT STORT TACK 
TILL ALLA TÄVLINGSDELTAGARE!
Juryn vill tacka alla tävlingsdeltagare, inte 
minst alla dem som det inte varit möjligt att be-
löna med en prissumma. Det stora engagemang 
och arbete som lagts ner av de tävlande arkitek-
terna har tillsammans utgjort ett betydelsefullt 
underlag för jurygruppens diskussioner och 
samtal. Det har berikat bedömningsprocessen 

och gjort den lärorik för samtliga inblandade. 
Tillsammans utgör förslagen ett brett kunskaps-
underlag för den fortsatta utvecklingen av Nya 
Kungsberget.

INDIVIDUELLA OMDÖMEN>>>

Linköping, den 1 juni 2017 

Jakob Björneke,
 juryns ordförande

Karin Granbom-Ellison

Catharina Rosencrantz

Ann de Jonge

Johanna Wiklander

Lena Svanberg

Andreas Lebisch
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1:A PRIS 
500 000 kronor

LATERNA MAGICA

TEAM: Arkitema AB

Ansvariga arkitekter: 
Håkan Sandhagen, ass. Partner & kreativ ledare, 
arkitekt SAR/MSA, MAA och Emil Carstens, ass. 
Partner & design ledare, arkitekt MAA

Övriga medarbetare:
Elias Mohr Jensen, arkitekt MAA
Thomas Larsen, landskapsarkitekt MAA
Camilla Vik, landskapsarkitekt MDL
Sarah Falbe-Hansen, landskapsarkitekt MAA
Elin Hirsch, landskapsarkitekt MAA
Eva Sievert Asmussen, arkitekt MAA
Fredrik Lindahl, arkitektpraktikant
Samtliga medverkande är anställda i Arkitema





Det vinnande förslaget erbjuder en in-
tressant och berörande huvudbyggnad 
med sitt ovanliga samspel mellan glas 
och trä, med en volymsuppbyggnad som 
är väl förankrad i stadsdelens historia 
och som hanterar platsens två huvud-
riktningar på ett överraskande och ori-
ginellt sätt. Med taktilt trä och glas låter 
Laterna Magica besökaren ana ett rikt 
liv innanför fasaden. Förslaget skapar 
helt nya stråk och platser i staden och 
erbjuder med sin samlande bottenvåning 
en unik mötesplats för kunskap, kultur 
och idrott. Här kommer barn och ung-
domar att mötas kring skolverksamhet, 
musik, dans, måleri, skulptur, hantverk, 
drama och olika former av idrott i en ge-
mensam och helt integrerad anläggning 
med vackra, levande och inbjudande 
lokaler. 

Laterna Magica består av en huvudbyggnad 
nedbruten i tre sammanfogade byggnadsvoly-
mer i olika höjd och ett kringbyggt kvarter på 

en bottenvåning i form av en sockel som bin-
der samman alla anläggningens funktioner. 
Huvudbyggnaden föreslås uppföras i trä i ett 
tredimensionellt konstruktivt rutnät. Konstruk-
tionen kompletteras med stabiliserande kärnor 
i betong. Fasaden är klädd med glas i dubbla 
lager för att skydda träkonstruktionen, maxime-
ra ljusinsläppet och klara byggnadens behov av 
solavskärmning.  
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Fasad mot söder Fasad mot norr

Fasad mot öster

Fasad mot väster



Förslagsställarna har tagit fasta på det pärlband 
av mindre platsbildningar som finns i Linköping 
och lagt till ytterligare en plats i staden framför 
Kungsbergsskolan. Platsbildningen skapas ge-
nom att skolbyggnaden dras tillbaka från Drott-
ningtorget. Den nya platsen består av ett avlångt 
stråk som både ger rum åt ett generöst entrétorg 
framför skolan och samtidigt skapar en helt ny 
koppling mellan de framväxande nya stadsdelar-

na i nordöst, med ett eventuellt läge för framtida 
resecentrum, och Kungsbergsparken i söder.

Genom sina smala och nätta volymer i olika 
höjd anpassar sig förslaget mycket väl till den 
omgivande bebyggelsen. Den resligaste delen av 
huvudbyggnadens tre huskroppar annonserar 
sig på håll både mot Drottningtorget, Drottning-
bron och Humlegatans förlängning. Uppdelning-
en i tre volymer bidrar till att den stora anlägg-
ningen bryts ned. De tre sammanbyggda husen 
är vridna i samma riktning som kvarteren norr 
om tävlingsområdet och signalerar den planera-
de stadsutvecklingens riktning medan ett långt 
skärmtak, som binder ihop huvudbyggnadens 
huskroppar, orienterar sig mot Drottningtorget. 
Laterna Magica verkar i den intima skalan och 
på ögonhöjd. Skärmtaket över bottenvåningens 
entré drar blicken nedåt och skapar tillsammans 
med den invändiga träkonstruktionen rumsliga 
kvaliteter som är taktila och har en mänsklig 
skala

Tack vare sin bottenvåning, som närmast täck-
er hela kvarteret, med korta levande stråk och 
korskopplingar mellan funktioner, pekar La-
terna Magica på unika möjligheter på platsen. 
Inget annat förslag kopplar samman de olika 

Situationsplan



funktionerna som ska rymmas på Kungsberget 
på detta sätt. Här redovisas en sant multifunk-
tionell byggnad som har potential att ge liv åt 
hela stadsdelen med ett myller av elever dagtid 
och andra besökare kvälls- och helgtid. Hu-
vudgreppet invändigt består av en tydlig axel, 
genom hela byggnaden mellan två huvudentréer, 
som dockar an till de delvis nedsänkta idrotts-
hallarna och till andra centrala funktioner. 
Bottenvåningens koppling till omgivningen med 
skolfunktioner mot parken och mer publika 
funktioner mot torget, Lindengatan och Stallga-
tan är också viktiga delar av förslaget. I Laterna 
Magica bedöms yrkesutbildningarnas publika 
delar, som restaurangskola och frisörutbildning, 
kunna anordnas med god tillgänglighet från 
omgivande gaturum.

Tävlingsbidragets tredimensionella rutnät i trä 
ter sig lite som en lekfull klätterställning. Den 
fungerar som en uppförstorad och flexibel bok-
hylla där olika funktioner kan ställas in. Kon-
struktionen lämpar sig väl i de flesta utrymmen 
som föreslås i huvudbyggnaden men behöver 
bäras av med exempelvis limträbalkar i större 
salar. 

Vid vidare bearbetning av förslaget får de vik-
tigaste dragen i huvudbyggnadens struktur och 
materialval inte förvanskas medan den övriga 
anläggningens material och uttryck kommer att 
kunna bearbetas i större utsträckning för att ge 
optimala förutsättningar för skolans funktio-
ner. Ytorna för respektive skolarbetslag behöver 
optimeras avseende rumsmått och konstruktion 
för en funktionell och ekonomiskt bärkraftig 
utformning av skolan som helhet. Laterna Ma-
gica bedöms tåla en sådan bearbetning utan att 
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förlora sin karaktär. Även placeringen av vissa 
funktioner i huvudbyggnaden kommer under 
den kommande processen att behöva studeras 
vidare och arbetas om. Kök måste exempelvis 
anordnas på bottenvåningen, matsalar sam-
ordnas och fokusbiblioteket samlas på en plats. 
Ytor utan angivet program i huvudbyggnaden 
behöver fyllas med undervisningslokaler för att 
möjliggöra en etappvis utbyggnad av skolan. Den 
föreslagna byggnadshöjden mot Drottningtorget 
är väl studerad och bör inte sänkas. 

Laterna Magica brister delvis i den föreslagna 
utemiljön. Juryn bedömer att gymnasieskolans 
skolgård till del kan anordnas framför huvud-
byggnaden på det föreslagna entrétorget men 
högstadieeleverna skulle behöva större och 
ljusare utemiljöer. Tävlingsbidragets flexibla mo-
dulsystem, i kombination med att de redovisade 
byggnadsytorna är cirka 10 000 kvadratmeter 
större än de behöver vara, gör att juryn ser stor 
potential för att anpassa förslaget till högsta-
diets behov. Genom att några av de överflödiga, 
centralt placerade, arbetslagslokalerna tas bort 
kan en sammanhängande och ljus skolgård 
med utblick mot Kungsbergsparken anordnas 
på bottenvåningens tak. Sammantaget med den 

mindre skolgården kopplad till bottenvåningen 
kan på så sätt 4 500 kvadratmeter skolgård för 
högstadieelever anordnas. Dessa förändringar 
kommer dock att påverka mängden uthyrbar yta 
i förslaget.

Det vinnande bidraget bedöms vara hållbart 
ur många aspekter. Bebyggelsen uppförs med 
miljövänliga, hållbara och slitstarka material. 
Den föreslagna dubbelskalsfasaden skyddar 
träet från väder och vind, underlättar underhåll 
och ger plats för nödvändig solavskärmning. 
Här finns stor potential att effektivt samutnytt-
ja många av bebyggelsens funktioner. Laterna 
Magica borgar även för social hållbarhet med 
genomtänkta publika ytor i anslutning till be-
byggelsen och interna korskopplingar och rums-
samband i korta och överblickbara kommunika-
tionsstråk. På så sätt kan trygga miljöer skapas 
och förslaget ger även möjlighet att avgränsa 
skolverksamheten från övriga funktioner vilket 
bedöms bli nödvändigt i lokaler som denna som 
ska husera så många människor.
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2:A PRIS 
250 000 kronor

TABULA RASA

TEAM: Gustav Appell Arkitektkontor AB

Medarbetare:
Arkitekter MSA Gustav Appell, Jesper Westblom, 
Robin Krasse och Nicolai Larasse

Ett förslag som med enkla medel svarar 
mot programmets önskemål och som 
visar på tävlingstomtens potential och 
möjligheter att skapa viktiga samband i 
staden. Huvudbyggnaden som med sin 
tydligt avgränsade volym och sin klas-
siska placering mitt i torgets centralaxel 
har givits en stilig och intresseväckande 
form med både tidlösa och samtida form- 
inslag. Skalan är väl avvägd både i för-





hållande till befintlig bebyggelse och 
kommande, planerad bebyggelse.

Tabula Rasa består av en tydlig huvudbyggnad 
sammanbyggd med ett kvarter som öppnar sig 
mot Kungsbergsparken i söder. Huvudbyggna-
den föreslås uppföras med betongstomme och 
fasad i tegel och stora glaspartier.

Bidraget har en självklarhet och enkelhet som 
både tilltalar och övertygar. Greppet består av 
en markant avgränsad och reslig huvudbyggnad 
med klassisk fondverkan mot Drottningtorget. 
Huvudbyggnaden infogas i ett stadskvarter som 
bildar en högre rygg mot Lindengatan och öpp-
nar sig mot söder och Kungsbergsparken. Kvar-

terets hörn mot korsningen Stallgatan/Linden-
gatan artikuleras med ett resligt torn tänkt att 
husera bostäder eller kontor. Juryn tilltalas av 
att de externa funktionerna i kvarteret förläggs 
för sig själva i en avgränsad volym som tillåts bli 
hög så att kopplingen till den planerade framti-
da stadsbebyggelsen, och resecentrum norr om 
tävlingsområdet, markeras. 

Mot Drottningtorget vänder förslaget en väl 
avvägd och elegant gestaltad huvudbyggnad 
med fasad av tegel och glas. Huvudbyggnaden 
karakteriseras av glasets öppenhet och kontras-
ten med teglets starka materialitet. Byggnaden 
präglas av en tidlös arkitektur som, genom sitt 
uppbrutna formspråk med horisontella förskjut-
ningar mellan våningsplanen, åstadkommer en 
vacker och konsekvent variation och en skala 
som fungerar mycket väl på platsen.

Det är ett av få förslag som visar en samman-
hållen gårdsyta med en storlek som motsvarar 
programmets önskemål. 

Den föreslagna volymstudien visar hur kvarte-
ret verkligen kan vända sig mot omgivningen på 
olika sätt beroende på kontext. Särskilt öppning-
en mot parken är väl genomtänkt. Tabula Rasa 
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visar även hur funktionerna på nya Kungsberget 
kan delas upp på ett välfungerande sätt. Skola 
och kulturskola samlas mot Drottningtorget och 
mot norr, medan idrottens funktioner vänds mot 
Stallgatan. 

Gestaltningen av volymerna, och mötet dem 
emellan, övertygar dock inte riktigt. De fyrkan-
tiga huskropparna i förslaget fogas samman med 
rundade byggnadsdelar mot kvarterets insida 
för att ge gården en mjukare framtoning. Men de 
böjda innerhörnen stör kompositionen och har-
monierar inte med övriga former. Vidare är mö-
tet mellan den distinkta huvudbyggnaden och 
de lägre flankerande sidovingarna mindre väl 

gestaltat och alltför vagt beskrivet. Utformning-
en ger ett par mörka odefinierade innerhörn på 
gården där byggnaderna möts och som ensemble 
övertygar denna komposition inte juryn.

På kvartersnivå, med den övergripande organi-
sation som föreslås, bedöms Tabula Rasa ha stor 
potential att uppfylla programmets efterfrågade 
funktioner. Huvudbyggnaden med angränsande 
byggnadskroppar, där delar av huvudbyggna-
dens program är tänkta att inrymmas, är dock 
så knapphändigt redovisad i plan att juryn har 
svårt att göra en ingående bedömning av försla-
gets kapacitet. På ett översiktligt plan bedöms 
kulturskolan och gymnasiets utåtvända verk-
samheter kunna fungera väl i huvudbyggnaden 
medan skolverksamheten inte lika självklart får 
ändamålsenliga ytor i densamma. 

Förslaget bedöms vara hållbart ur flera aspekter. 
Tegelfasader har lång livstid, åldras väl och är 
underhållsfria. Huvudbyggnaden är kompakt 
och yteffektiv och tävlingsbidraget bedöms vara 
relativt enkelt och rationellt att genomföra.

Tabula Rasa är ett förslag som med sin robusta 
och konceptuellt tydliga utformning bedöms ha 
stor potential att utvecklas vidare.
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3:E PRIS 
SEK 150.000

TILLSAMMANS UNDER ETT TAK

TEAM: Arkitekter Filip Lipinski, Juras  
 Lasovsky och Sang Yeun Lee

En sammanhängande bebyggelse som 
utnyttjar kvarterets fulla potential med 
ett veckat formspråk som binder sam-
man volymerna och skapar gemensam 
identitet och samtidigt en fin innergård. 
Förslagets tydligt markerade och inbju-
dande entré från Drottningtorget möj-
liggör en sympatisk fortsättning av de 
publika ytorna in i huvudbyggnaden. Det 
invändiga publika stråket är generöst 
och löper hela vägen igenom huset och 
vidare ut på gården. 





Tillsammans under ett tak består av ett kring-
byggt kvarter med portiker mot Axgränd och 
mot Kungsbergsparken i söder. Huvudbyggna-
den föreslås uppföras med träkonstruktion och 
fasader i trä och glas.

Förslaget gör verkligen skäl för sitt namn med 
en bebyggelse som veckar sig kring innergår-
den och samtidigt definierar kvarteret under ett 
karaktäristiskt tak. Det är ett uttryck som ligger 
i tiden och som här får en förtjänstfull uttolk-
ning. Juryn fastnar särskilt för det enkla men 
träffsäkra greppet att låta byggnadens olika höj-
der möta stadens skala med varierande höjder 
beroende på kontext. De lägre byggnadshöjderna 
ansluter till angränsande smalhusbebyggelse 

samtidigt som huvudbyggnadens topp blir kvar-
terets högsta punkt mot Drottningtorget. Där-
med skapas en spännande inramning till torget 
och ett blickfång från håll. 

Huvudbyggnaden karaktäriseras av det toppiga 
och resliga taket och av den generösa entrén som 
vänder sig mot platsen framför och som tillåter 
torget att fortsätta visuellt in i byggnaden. 

Den redovisade volymsutformningen har flera 
styrkor. Särskilt kvarterets gestalt mot parken 
har en lockande skala och karaktär. Även mot 
gården, där det bildas en fin informell mil-
jö, präglas bebyggelsen av ett sympatiskt och 
attraktivt formspråk. Fasaderna ger möjlighet 
till både variation och sammanhållet uttryck. 
Mindre bra är att huvudbyggnaden upplevs som 
något klumpig och så pass djup att det bedöms 
vara svårt att tillgodose behovet av dagsljus i 
vissa delar av den. 
Förslaget är övergripande organiserat på ett 
genomtänkt sätt som bör kunna möjliggöra 
samverkan mellan funktioner. Tillsammans 
under ett tak har dock mindre väl lösta planer. 
Juryn får delvis intryck av att planerna tycks 
ha anpassats till en på förhand given form. I 
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huvudbyggnaden uppstår därmed ett antal rum 
som fungerar mindre bra och andra som inte 
fungerar alls. Orkestersalar och salar för dans 
har till exempel fått former som inte fungerar 
för verksamheten. Istället skulle förslagets tåliga 
konceptet i mycket högre grad ha kunnat utnytt-
jas så att volymernas form blev en konsekvens av 
en genomarbetad planlösning.
Med sitt robusta formspråk bedöms Tillsam-

mans under ett tak dock har stor potential att 
utvecklas vidare. Det är ett förslag med hållbar 
karaktär utifrån materialval, yteffektivitet, ener-
gihushållning och samutnyttjande av ytor.

Vy från Drottninggatan
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Byta HBA Arkitekter AS
Jostein Bjørndal, Sivilarkitekt MNAL, Anders Eidstuen, Master 
i arkitektur, MNAL och Erik Andreassen, Sivilarkitekt MNAL

De vises stenar what! arkitektur
Martin Karlsson, arkitekt MSA, Jannika Wirstad, arkitekt 
SARMSA, Sofie Gyllving, arkitekt SARMSA, Carl Ydergård, ar-
kitekt MSA, Rickard Jacobsson Arkitekt, Peter Hulting, arkitekt 
SARMSA, Oskar Strand, arkitekt MSA, Ellen Siesjö, Arkitekt
Moa Lind, SARMSA, Anna Risenfors, Arkitekt SARMSA, Illus-
tratör/fotomontage: Rebecca Elfast

Espri Dana arkitektur AB
Anja Geigant, arkitekt SAR/MSA och Anders Rehnberg, arki-
tekt SAR/MSA

Flow ÅWL Arkitekter AB
Jenny Ryderstedt, Arkitekt MSA, Per Wångstedt, Arkitekt 
SAR/MSA, Kaj Norberg, Arkitekt MSA, Peter Forsell, Bygg-
nadsingenjör, Davood Gharounifard, Arkitekt, Michael Matérn, 
Ansvarig arkitekt, SAR/MSA, Miriam Hägglöf, Arkitekt MSA

PRESENTATION AV SAMTLIGA INLÄMNADE FÖRSLAG
Uppgifter om förslagsställare är hämtade från förslagens namnsedlar, vilka bröts först efter avslu-
tad bedömning och avlutat författande av juryns utlåtande om förslagen. De belönade förslagen kan 
studeras i sin helhet och laddas ned både från Linköping kommuns och Sveriges Arkitekters webb-
platser.



39

Hem Marko Voho, Arkitekt, SAFA

Insikt Ahlqvist & Almqvist Arkitekter AB + Birgitta Holm AB
Arkitekt SAR/MSA Britt Almqvist, VD, Ahlqvist & Almqvist 
Arkitekter AB; arkitekt SAR/MSA Birgitta Holm, Birgitta Holm 
AB och arkitekt MSA Frida Stockhaus, Ahlqvist & Almqvist 
Arkitekter AB

Medarbetare: Ahlqvist & Almqvist Arkitekter AB: arkitekt MSA 
Maximilian Olsson, arkitekt MSA André Prusic och arkitekt 
Kristina Stonkute. Tyréns: Desiree Johansson, LA 

Kungsberg  
Kunskaps- 
terasser

Atelier Lorentzen Langkilde ApS
Kristian Langkilde, partner och Kasper Lorentzen, partner

Medarbetare: Kristian Langkilde, Kasper Lorentzen, Mathias 
Holm, Peter Stilling, Vilde Livsdatter och Asgar Høegh Chris-
tensen

Kunskapsberget TREDJE NATUR + Schauman & Nordgren Architects
Ole Schrøder, Arkitekt MAA, Tredje Natur, Partner, Danske 
Arkitekter DI och Jonas Nordgren, Arkitekt mAA, Schauman & 
Nordgren Architects, Partner, Sveriges Arkitekter SAR

Medarbetare: Tredje Natur: Ole Schrøder, Founding Partner, 
Architect MAA, Sofie Askholm Ibsen, Architect MAA, Elaina 
Keppler, BA Stud. Arch., Tom Fairley, BA Stud. Arch., 
Schauman & Nordgren: Jonas Nordgren, Ted Schauman, 
Diogo Paixao och Sara Zapotoczna.
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Laterna Magica Arkitema AB
Ansvariga arkitekter: Arkitekt SAR/MSA, MAA Håkan Sandha-
gen, ass. Partner & kreativ ledare, arkitekt MAA Emil Carstens, 
ass. Partner & design ledare

Övriga medarbetare: Arkitekt MAA Elias Mohr Jensen, 
landskapsarkitekter MAA Thomas Larsen, Camilla Vik, Sarah 
Falbe-Hansen, Elin Hirsch, arkitekt MAA Eva Sievert Asmus-
sen, arkitektpraktikant Fredrik Lindahl. 

Länk AIX Arkitekter AB
Upphovsmän: Robert Petren, Yvan Ikhlef, Berthelemy Massot, 
Sven Ahlenius

Medarbetare: Mikael Uppling, Jasmina Jovanović Holm, Elias 
Brulin, Rickard Karlsson, Martin Orrskog, Klara Dagnäs

Länkar White Arkitekter AB
Ansvarig arkitekt Fouad Khalil, handläggande arkitekt MSA 
Caroline Jönsson. Medverkande: arkitekt MSA Filippa Karls-
son, arkitekt SAR/MSA Karin Björning-Engström skolspecialist

Medarbetare White arkitekter: Urban designer/stadsplanera-
rare Raymond van der Heijden, landskapsarkitekt MSA Thyra 
Häggstam, miljöspecialist civilingenjör Sarah Hadman Meyers-
son, miljöspecialist Maha Shalaby.
Arkitekt SAR/MSA Barbara Vogt Linköpings kontorschef. 
Illustrationer: Jan Sandström. Fotografering: Linn Nordstöm, 
Johan Svartnäs. Administration: Emma Eriksson-Khalil

Med vingar BBH Arkitektur & Teknik AB
Arkitekt SAR/MSA Alexander Trimboli, arkitekt SAR/MSA Filip-
pa Lönegren, arkitekt SAR/MSA Martin Håkanson, praktikanter 
Luca Sousa Lobo Öhman och Niclas Björk, arkitekt SAR/MSA 
Birgitta Lundgren och arkitekt Niina Nieminen.
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Revolves 
Around You

Kerstin Hallgren, Chet Bainesoch Arvid Söderholm

Rösa Arkitekt SAR/MSA, MAA Ludvig Hällje

Sida vid sida Holscher Nordberg Architecture and Planning
Arkitekt MAA Nils Holscher, partner, medlem av Akademisk 
Arkitektforening och arkitekt MAA Mikkel Nordberg, partner, 
medlem av Akademisk Arkitektforening

Medarbetare: Arkitekter MAA Rikke Hansen, Jakob Nørbjerg 
Madsen, arkitekt DESA Clara Avril, arkitekt Salva Quiles Palan-
ca, arkitekt MAA Jesper Nordestgaard Rasmussen, praktikant 
Byana Zhekova, arkitektstuderende.

Skogsgläntan Høyer Nielsen arkitekter
Arkitekter MAA Thomas Færgemand Høyer och Julius Nielsen
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Tabula Rasa Gustav Appell Arkitektkontor AB

Medarbetare: Gustav Appell, Jesper Westblom, Robin Krasse 
och Nicolai Larasse

Tidlösa möten Lowén Widman Arkitekter
Arkitekter SAR/MSA Daniel Widman, Ulrika Lowén

Medarbetare: Arkitekt MSA Christian Ernst

Tillgängligt  
budskap ger 
hållbar kunskap

Arkitekt Tobias Lundgren och Aterlier Tobias Lundgren

Tillsammans 1 Grip Arkitektur och Design
Elias Grip, Lennart Axel Grip, Johan Torarp och Viktor Borg

Tillsammans 2 Kangas & Vuorinen Architects Ltd
Arkitekter SAFA Esa Kangas, Johanna Vuorinen, Kristina 
Karlsson och arkkitehtitoimisto Kristina Karlsson
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Tillsammans 
under ett tak

Arkitekter Filip Lipinski, Juras Lasovsky och Sang Yeun Lee

Utsikten Malin Bjärkstedt, Arkitekt, Enskild Firma, studentmedlem i 
Sveriges Arkitekter

Vi ses på Kronan RUBOW Arkitekter A/S

Medarbetare: Susanne Hansen, partner, kreativ direktør;
Camilla Bundgaard, designarkitekt och Magnus Lindquist, 
arkitektstuderende

Öppenhet Karlsson Arkitekter APS




