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Introduktion
Bakgrund och syfte
Westerlundska gymnasiet (WGY) är i stort behov av
en ny byggnad vilket gör detta projekt till en prioriterad satsning för kommunen. Utbildningsnämnden
beslutade därför 2016 (ärendenummer UN2016/126)
att utbildningsförvaltningen skulle påbörja arbetet
med en förstudie inför byggandet av en ny gymnasieskola.
I beskrivningen av beslutsärendet påpekade man bristen på ändamålsenliga lokaler för gymnasieskolan och att detta hade noterats
redan i årsredovisningen 2015. Projektet nya Westerlundska gymnasiet (WGY) har i dag arbetsnamnet ”Kunskapskvarteret”.
På tomten finns expansionsmöjligheter för gymnasieskolan eller för
samverkan med annan utbildningsenhet.

”Att hvila är att göra något annat”
Doktor Ernst Westerlund (1839-1924)
Doktor Ernst Westerlund var verksam i Enköping största delen av
sitt liv och det var som nervläkare han blev riktigt berömd. Westerlund botade patienter som andra läkare misslyckats med och han
hade insikter om psykiska sjukdomar. Medan andra läkare avfärdade patienter som inbillningssjuka tog Westerlund sig an dem och
tog deras lidande på allvar. Han förstod sambandet mellan kropp
och själ. När ryktet om hans behandlingar började spridas kom
patienter från hela landet men även från Finland, Norge, Danmark,
Ryssland och flera länder i Västeuropa samt ända från Sydafrika.
Det tog ett tag för Westerlund att bli accepterad av andra läkare,
som inte litade på hans metoder och kallade honom charlatan. Men
till slut vann hans metoder läkarkårens erkännande. År 1901 utsågs
han till medicine hedersdoktor vid Lunds universitet och 1920 till
teologie hedersdoktor vid Uppsala universitet.
Doktor Westerlunds hälsoblomma känner många människor till.
Blomman är av pelargonsläkt och heter rosengeranium. Westerlund
rekommenderade sina patienter att ha blomman i sovrummet då den
sprider en uppfriskande doft när man vidrör dess blad.
Doktor Westerlunds hälsoblomma
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Process och organisation
PROCESS

P R E S E N TAT I O N E R

Förstudien startade i oktober 2018 och har pågått fram till och med
april 2019. White arkitekter har haft ansvaret för processen och
den har bestått av två delar: Del 1 med analys, projektmål, verksamhetsbeskrivning och dimensionering och del 2 med konceptutveckling och kalkylunderlag. Genom metoden strategisk lokalplanering
skapas en gemensam syn på mål och vision och väl underbyggda
beslutsunderlag tas fram. Verksamhetens mål kopplas till den fysiska miljöns funktion, utformning och fastighetsekonomi.

Personalmöte WGY 		
181219
Förvaltningssamverkan/
Fackliga representanter
181219
Utbildningsnämnden och
arbetsmarknadsnämnden 190327
HSO 				190402
KS				190423
Tekniska nämnden 		
190424
Styrgrupp			190211, 190409

I N T E R VJ U E R

P L AT S B E S Ö K

Uppgifter har tagits fram genom intervjuer.
Samhällsbyggnadsförvaltningen 181120
Ungdomens Hus 181120
Samhällsbyggnadsförvaltningen, stadsarkitekt 181127
Upplevelseförvaltningen, förvaltningschef 181211
Särskolan 190115
Säkerhetsenheten 190122
Måltidsservice/ÅF 190129
Park & gata 190129 och 190204
Samhällsbyggnadsförvaltningen 190329

Lokaler för Westerlundska gymnasiet har besökts.

WORKSHOPS

Fyra workshops har genomförts som en del av analysfasen.
(bilaga 6 med deltagare)
– WS Samverkan 181129
– WS Lärandemiljö 181211
– WS Det hållbara resultatet 190115
– WS Mål och vision 190212
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O R G A N I S AT I O N

Styrgrupp:
Gunilla Fröman, Förvaltningschef Samhälsbyggnad
Isabell Eklund, Förvaltningschef KLK
Paula Hautala, Ekonomichef
Charlotte Bergdahl, Lokalstrateg
Frank Stoor, Förvaltningschef utbildning
Projektgrupp:
Charlotte Bergdahl, ansvarig lokalstrateg
Linda Lindahl, rektor och ansvar verksamhetsfrågor WGY
Johanna Krantz, ansvar projektkoordinator
Birgitta Karlsson, ansvar ekonomi
Patrik Törnevik, ansvar Fastighet
Maja Geffen, ansvar kommunikation
Johanna Hallgren, White arkitekter, ansvarig arkitekt fas 1
Ulrika Wallin, White arkitekter, projektledare fas 1

Metod: Strategisk lokalplanering
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Workshop Samverkan
VISION- STADENS HJÄRTA!

Vilka samverkansvinster kan man få i det nya kunskapskvarteret? I denna workshop medverkade representanter från WGY, näringslivet, museet,
kulturskolan mfl för att tillsammans se vilka samverkansvinster man ser är möjliga.
Syftet med övningarna som gjordes var att få fram konkreta lokaloch utrustningsbehov, tidpunkter för användning av lokalerna, vilka
lokaler passar för samnyttjande och vilka synergier/mervärden kan
samverkan skapa.
R E S U LTAT

Vi har sammanställt resultatet in en matris (se bild) där nyckelord
klustrats samman och ligger till grund för projket-och effektmål samt
strategier. För deltagarlista se närmare bilaga 6.

Eﬀektmål:

Vilka eﬀekter e�ersträvar vi?

Projektmål:

Vad vill vi uppnå med byggnaden?

Fler vill bo och verka i Enköping

MÖTAS

Levande stad

Lokaleﬀek�vitet

Mervärde och synergier

Öka välbeﬁnnandet

Ekonomisk hållbarhet

LOKALEFFEKTIVITET
Flexibel skola som
kan byggas ut och
Hela huset lever
krympas
Under samma tak
Stadens hjärta Fullbelagt 24/7

RÖRELSE

Skola möter
samhälle o vice
versa

SAMARBETA

Samarbete näringsliv,
CallcenterföreningslivFöretagshubnyföretagarcentrum
Lokala näringslivet
Nära Tillsammans Engagerade

ÖPPET

Trygghet Ny mötesplats
Ansvarskänsla
Restaurang/matsal Tillgång för
E� nav i staden
öppen 7 dagar i
Enköpingsborna
veckan, servar
Öppet Vacker miljö
äldreboenden
Välkomnande

KULTUR FÖR ALLA

Rörelserum Lägerstadensovsalar, parkering
Möjlighet �ll enkel fysisk
ak�vitet -Hjärnstark

Centralt
Scen
Olika studios, musik bibliotek
design mm
Ökat intresse för Miniaula
kultur
Kunskapsproduk�on
Konsthall
Kulturverksamhet
Samlingssal
Galleri
Krea�v
/Aula
verkstadMuséet har visningar
Makerspace och workshops

MÖTAS INTEGRATION

Ungdomens hus

Skola möter
Möta
förebilder
samhälle o vice
Integra�onsvinst
versa
Samlingsplats Ungdomsgård
Närhet �ll
Det fria kulturlivet
Alla åldrar centrum och
Ungdomar
idro�slivet
möter vuxna
Kafé
Kunskapsproduk�on
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UTBILDNING
YH
Komvux
SFI
Storköksutbildning

UTEMILJÖ
Vacker miljö
Stärker begreppet
Locka turister
”Parkernas stad”
Utemiljön samlingspunkt
för gamla och unga
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Workshop Lärandemiljö
LÄRANDEMILJÖ

Vad vill jag börja med, sluta med och fortsätta med?
I denna workshop arbetade vi med att definiera vad
är framtidens lärmiljöer och hur vill vi arbeta i dem?
Beroende på vad elevens uppgift är, samarbete, presentera eller enskilt arbete ställs olika krav på lokalerna. I denna workshop medverkade personal från
WGY.
Syftet med övningarna som gjordes var att få input till verksamhetsbeskrivningen för framtidens lärmiljöer och att tillsammans omsätta
det i ett lokalprogram/funktionsbeskrivning.
R E S U LTAT

Vi har sammanställt resultatet in en matris (se bild) där nyckelord
klustrats samman och ligger till grund för projekt-och effektmål samt
strategier. För deltagarlista se närmare bilaga 6.

VISION: SKOAN DÄR DU MÖTER VÄRLDEN OCH FRAMTIDEN!
WGY är elever och
lärares första val

Eﬀektmål

Vilka eﬀekter e�ersträvar vi?

Projektmål

Sammanhållen skola

Iden�tet-stolthet

Vad vill vi uppnå med byggnaden?

Studierum/arbets Inbjudande
rum för elever
utemiljö,
(ute och inne)
utegym,
schackbräde
Närhet �ll centrum
och idro�slivet

Blockstudier

Go� socialt
samspel

Tillhörighet

ÖPPET FÖR FLER
Muséet har visningar
och workshops

Restaurang/matsal
öppen 7 dagar i veckan,
servar äldreboenden

Aulan (kommunfullÖppen skola för
mäk�gesal) som
studier kvällbyggnadens stolthet Ungdomenshus
vuxennärvaro.
verksamhet em, kvällMakerspace som
särskolan
används av näringsliv
Samarbete näringslivoch föreningsliv
föreningsliv
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NPF anpassat
Ergonomiska platser, Distans- och
�ärrundervisning för
ståarbetsplatser
snabba elever och
Alla har en digital
Fenixelever
kompetens för a� kunna
utveckla si� allra bästa jag.
Skräddarsy e�er elevens
förmågor- individualisering

VARIERADE
MÖTESPLATSER

Man väljer WGY
Bygga gemenskapframför andra skolor skapa tradi�oner
Go� socialt
samspel

TRYGGHET

Olika studietakt

Samlad studiemiljö,
Samarbete mellan program
hemvist, med
Sortera skolan i 6
vuxennärvaro
team med ca 250p i
Likvärdighet
varje- småskalighet
mellan program
Sortera 1 yrkesförberedande
med 1högskoleförberedande

IDENTITET

Inkluderande skola

Elevens bästa i fokus

LÄRA PÅ EGNA VILKOR

SAMMARBETE

UTEMILJÖ

Öka
välbeﬁnnandet

Alla elever tar
studentexamen

Kafé/utställning
Uppehållsrum för Miljösta�oner som
mötesplatser
rörelse
Centralt
bibliotek

Trygghet
Skolledning på bv
Vuxennärvaro
Flexibla öppe�der
Synliga, inbjudande lokaler för
elevhälsa och SYV- lounge
Flera entréer anpassade
e�er elever
Öppet för studie
kvälls�d med
vuxennärvaro.

VARIERAD
LÄRMILJÖ
Miniaula 50-60 p
Uppehållsrum för rörelse
Gradängklassrum
Analoga rum

ATTRAKTIV
ARBETSPLATS
Lärararbetsplatser
�ll alla! A�rak�v
arbetsplats

Mikromötesplat
Ljuddämpning ser för lärare
Varierad lärmiljö
och elev
Flexibla lek�onssalar

Tysta studierum, tyst
sal, tysta klassrum

Studierum/arbetsrum för
elever (ute och inne)

K U N S K AP S K VAR TE R I E N KÖPI NG / FÖR S TU D I E / 20190426 Rev. 20200129

P R O C E S S O C H O R G A N I SAT I O N

Workshop Hållbarhet
Vad har vi för hållbarhetsambitioner för det nya kunskapskvarteret i Enköping? För att kunna svara på
frågan bröts begreppet hållbarhet upp i fyra grupper:
energi, ekosystem, material och hälsa. Deltagarna
som skulle svara på denna fråga var lärare, elever,
övrig personal mfl.
Syftet med workshopen var att sätta konkreta mål för hållbarhet i
projektet, få ett underlag för hållbarhetsprogrammet samt se vilka
eventuella synergier/mervärden hållbarhet kan skapa.
R E S U LTAT

Eﬀektmål:

Vilka eﬀekter e�ersträvar vi?

Projektmål:

Vad vill vi uppnå
med byggnaden?

Ingen/minimerad
klimatpåverkan

Lä� a� agera
hållbart

Det självförsörjande gymnasiet
som stödjer en hållbar livss�l

Dagva�en som resurs
Dagva�en �ll wc/dusch

Hälsosam och klok
resursanvändning

Dagva�en �ll turbin
som genererar el

Utny�ja värmeenergin från ljuset

Återbruk –
glaspar�er blir
ny� växthus

Återanvänd
inredning

Premiera samåkning
Fler cykelplatser
Miljövänliga
Laddplatser
skolbussar
Skolmat – lagas var,
transporteras hur?

Grönskan tar
plats

Iden�tet
Mötesplatser
Färger
Medskapande
Gemenskap
Trivsam och Många olika
�llgänglig
ak�viteter
skolgård
Publika delar

Makerspace

Gröna
Pocket parks Välkomnande
mötesplatser
grön entré
inne och ute
Grönska som speglar
Si�platser i trä
års�dernas varia�on

Design för återbruk vid
mer �llfälliga miljöer Återbruka röd
tegelvägg
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Enköpings stolthet

Hälsofrämjande material

Integrerade
solceller

Bevara platsens
biologiska mångfald

Café

Välgestaltade gränser mellan
privat och oﬀentligt

Vi har sammanställt resultatet in en matris (se bild) där nyckelord
klustrats samman och ligger till grund för projekt-och effektmål samt
strategier. För deltagarlista se närmare bilaga 6.

Stolthet och
engagemang

Hemma i skolan

100% lokalanvändning
Fler verksamheter än skola
2 skoldagar/dag
Aulan öppen
för staden

Robusta och
Massiv
tåliga
material
trästomme
Lokala material

Öka
välbeﬁnnandet

Fysisk miljö som främjar rörelse

Involvera Enköpingsborna

Alla hjälper �ll
Trädgårdmästarutbildning –
a� återbruka
utemiljöer
tegelväggen
Restaurangutbildning –
café och matsal

Synlig
Take one – Tävling –
klimatsmarta dagva�enhantering,
leave one
lösningar
både ute och inne,
Idro�sbibliotek
Konstverk som visar mängden energi
kompostering – som skapas vid rörelse etc
Hållbarhet som en del
återanvänds �ll
av pedagogiken
växthus
Pant – samla in pengar �ll klassresa
eller �ll bidrag �ll annan skola

Matsal även
Lek�oner även
utomhus
utomhus
Välgestaltade möten mellan
ute och inne

Använd träd som
skydd mot sol
Bikupor
sedum/biotoptak
Gröna zoner
Bullerdämpning
genom växtlighet

Olika rum för Placering av
Hemvist olika behov toale�er
Delak�ghet
Bra mikroklimat Fungerande
Trygghet
matsal
och bra ljus
Jämlikhet
Samma förutsä�ningar Ljudmiljö
för alla
Bekväma si�platser
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Förutsättningar
Planer och utredningar
Läroplan

Översiktsplaner

Genomförda utredningar

GYMNASIESKOLAN

– Dokumentation WS 1 gällande synergier och lokalisering 20171013
– Dokumentation WS 2 (del av) sammanställning
studiebesök 20171113
– Att bygga på vetenskaplig grund
– ”Nämndplan i korthet”, Utbildningsnämnden
2018 Enköpings kommun.
– Förstudie Enköpings nya Gymnasium 20171120

Plan för Enköpings stad
Antagen 14 maj 2018

2018

S L U T S AT S F Ö R S T U D I E E N KÖ P I N G S GY M N A S I U M 2 017112 0 :

Foto: Tomas Henriksson

Läroplan, examensmål och
gymnasiegemensamma ämnen
för gymnasieskola 2011

FEM DELMÅL FÖR 2040

En
En stad i En stad
hållbar utveckling för alla
stad

En
levande
stad

En
grön
stad

Mål från Översiktsplanen
8

Den mest lämpade platsen för det nya gymnasiet är
det nuvarande läget på Sandbrogatan 2. Slutsatsen
är baserad på ett urval av aspekter som är viktiga för
skolans lokalisering. De aspekterna är:
- Platsen möjliggör samlad lokalisering
- Nära till idrottsliv
- Lätt att nå med cykel och till fots
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Säkerhet, trygghet, tillgänglighet och trafik
S Ä K E R H E T O C H T RYG G H E T

Säkerhetsfrågan har behandlats i möte (190122) med Säkerhetsenheten på Utvecklingsavdelningen. I mötet medverkade förutom säkerhetsstrateg Magnus Synnerfalk, också beredskapsstrateg
Marcus Wennerström, förvaltare fysisk säkerhet Patrik Ling samt
brotts- och drogsamordnare Carl Gynne. Där togs de viktigaste utmaningarna upp rörande säkerhet och hur byggnadens utformning
kommer att prägla säkerheten i framtiden i området. För att förebygga våld och kriminella beteenden ska CPTED (Crime Prevention Through Enviromental Design/Brottsprevention genom arkitektonisk
design) tillämpas i projekteringen av Kunskapskvarteret.
Vid en samhällsstörning ska möjligheten till elförsörjning via reservkraft vara möjlig att tillgå i Kunskapskvarteret. I projektet är det planlagt ett skyddsrum som ersätter det befintliga i dagens gymnasium.
För att lokalerna ska vara en säker arbetsplats bör avgränsningar
uppföras i byggnaden så att endast behöriga personer kan passera.
I nästa skede ska det utredas närmare vilka andra åtgärder man ska
implementera i projektet.
TILLGÄNGLIGHET

Tillgänglighet har lyfts vid flera tillfällen och speciellt i möte med
HSO (190402). Det ska arbetas kontinuerligt med tillgänglighet genom hela projektets gång så att Kunskapskvarteret fungerar bra för
personer med funktionsnedsättning, både som arbetsplats, skola
och att besöka.
TRAFIK

Trafiklösningar har i möte (190329) med Samhällsbyggnadsförvaltningen behandlats. I programhandlingsskedet ska det genomföras
en trafikutredning som säkerställer trafikflödet i området runt Kunskapskvarteret och som inkluderar både gång, cykel och fordon samt
inte minst varutransporter, förskole- och skolbussar i anknytning till
Kunskapskvarteret. Bilparkering samnyttjas med parkering på angränsande tomter.
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Framtidens lärmiljöer - utblick
”We are currently preparing students for jobs that
don’t yet exist, using technologies that haven’t been
invented...in order to solve problems we don’t even
know are problems yet.” Fish & McLeod (2010). Samhället har stora framtidsutmaningar och nya pedagogiska metoder tas fram där hänsyn tas till forskning
om inlärning, digitalisering och förmågor som krävs i
framtiden.
KO L L A B O R AT I V T L Ä R A N D E

Kollaborativt lärande utgår ifrån erfarenheter att inlärning sker bäst
i ett socialt sammanhang. Då utvecklar studenterna sina tankar och
bygger upp kunskaper och insikter tillsammans. De får kommentarer och idéer av sina kamrater och reflekterar över sitt eget tänkande. Varje individ tillför sin egen andel av sakkunskap och erfarenhet
i den gemensamma läroprocessen. Kollaborativt lärande förutsätter inte att en grupp genomför ett gemensamt projekt utan är verksamt även vid individuella uppgifter där små grupper t.ex. diskuterar
en gemensam frågeställning och utvecklar sina egna arbeten under
successiv respons från de andra. Kollaborativt lärande kan ske i olika undervisningsrum, grupprum eller på webben.
En visionär inom pedagogik som tänjt på gränserna för vad en skola
är och vad kollaborativt lärande kan innebära är Sugata Mitra, professor inom pedagogik och digitalisering. Mest känd är han för sitt
experiment ”Hole in the Wall” där han placerar en dator i ett hål i en
vägg i en fattig by och berättar för nyfikna barn att det här är en dator med uppkoppling till internet. Han lämnar datorn med möjlighet för barnen att gå in i olika program och lära sig allt från engelska
till programmering. Han menar att skolan inte behövs som den ser
ut idag. Vi lär bäst av varandra. Vad som behövs är en uppkoppling
mot nätet, uppmuntran/beundran och möjlighet att samarbeta/diskutera/lösa problem tillsammans med andra. Han har skapat SOLE
som står för Self Organised Learning Environement.
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SOLE står för Self Organised Learning Environemnet.

Ett exempel på ett Active learning classroom med en polycentrisk layout vilket betyder att rummet
inte har en riktning, utan flera. (Illustation av Lippman, 2013, Miller-Cochran & Gierdowski, 2013)
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F Ö R U T SÄT T N I N G A R

Framtidens lärmiljöer
F L E X I B E LT L Ä R A N D E

Flexibelt lärande är ett begrepp inom pedagogiken som innebär att
undervisningen utgår från elevens individuella förutsättningar. Flexibla inslag kan vara till exempel att de studerande i stor utsträckning
bestämmer tid, plats och omfång för sina studier. Distansundervisning är även det vanligt förekommande. Via en internetansluten dator upprätthålls kontakten med kursledaren och kurskamraterna.
Lärmaterialet är idag oftast i digital form. I vissa fall använder man
en blandad form av undervisning ”Blended learning”, där klassrumsundervisning med böcker kombineras med distansbaserad undervisning med digitalt lärmaterial.

da Brismar Pålsson sorterar de olika lärsituationer som finns på en
skola i fyra grupper- Samtala/Samarbeta, Göra, Ta in/ Presentera och Enskilt arbete. För att kunna skapa en inkluderande lärmiljö behöver man analysera vilka lärsituationer som passar bäst för de
elevbeteenden och lärstilar som finns i elevunderlaget på en skola. Kommunikation och samarbete är den färdighet och det undervisningssätt som dagens läroplan betonar allra mest. Grupparbeten
och samtal vid borden är inte längre en underordnad verksamhet till
det enskilda arbetet eller att lyssna på läraren. Frida Brismar Pålsson tror att ytan för samtal och samarbete bör vara ”huvudfunktion”
och ta större delen av lärytan i anspråk.

Exempel på lärsituationen Presentera. KTH Snäckviken, Södertälje, White arkitekter.

P E D AG O G I K E N S PÅV E R K A N PÅ L O K A L E R N A

För att stödja och underlätta ett mer studerandeaktivt lärande som
både det kollaborativa och det flexibla lärandet innebär, har olika
former av metoder uppkommit, som påverkar den fysiska miljön:
ALC (Active learning classroom) är en inlärningsmiljö som är speciellt skapad för att underlätta aktivt, samarbetande lärande i en stuSAMTALA SAMARBETA
SAMTALA SAMARBETA
dioliknande miljö. Utrymmena är noggrant utformade för att underi olika gruppstorlekar
i olika gruppstorlekar
lätta interaktioner mellan studentgrupper. Rummen är möblerade
med gruppbord och whiteboards och har uppkoppling från borden
till bildskärmar eller projektorer. Det finns inte en riktning i rummet,
utan det har en polycentrisk layout.
Flipped classroom är en pedagogisk strategi som innebär att studenterna först tar till sig lärarens inspelade föreläsning online och i
sin egen takt. Tiden i lärosalen ägnas åt att runt småbord bearbeta
föreläsningens frågeställningar och med en cirkulerande lärare
som stöd. Läraren kan lägga huvuddelen av sin tid i lärosalen till att
TA IN OCH PRESENTERA
TA IN OCH PRESENTERA
reda ut det som är svårt, oklart eller omdiskuterat och ge direkt
re- lyssna,
berätta,
berätta,
titta, lyssna,
läsa
titta, läsa
spons.

GÖRA
GÖRA
pröva, exprimentera,
pröva, exprimentera,
röra sig,
röra sig,
skapa, konstruera
skapa, konstruera

Exempel på lärsituationen Enskilt arbete. Tate modern
Switch house, Herzog de Meuron

ENSKILT ARBETE
ENSKILT ARBETE
räkna, skriva,räkna,
programmera
skriva, programmera

INKLUDER ANDE L ÄRMILJÖ

Elever lär sig bättre när de lyckas- inte när de hela tiden kämpar i
motvind (Hejlskov Elvén, B&Wiman, T. 2015). Vi lär på olika sätt. Fri-
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Olika lärsituationer. Frida Brismar Pålsson

Exempel på lärsituationen Att göra. Tech meetups München.
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VERKSAMHETSBESKRIVNING

Verksamhetsbeskrivning
Vision och ledord för Westerlundska Gymnasiet
BILAGA 1

VERKSAMHETSBESKRIVNING OCH BELÄGGNING WGY

VISION

Westerlundska gymnasiet - Skolan där du möter världen och framtiden.
LEDORD

–
–
–
–
–

Elevfokus för personlig utveckling
Samverkan för möjligheter och ekonomisk genomförbarhet
Delaktighet och trygghet
Flexibelt men robust
Hållbarhet in i minsta detalj
Westerlundska gymnasiet – skolan där du möter världen och fram�den

Verksamhetsbeskrivningarna inkl. beläggningsgrad för WGY är bifogad i bilaga 1 WGY
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Framsida från Bilaga 1
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DIMENSIONERING

Dimensionering
Lokalprogram
Dimensioneringen grundar sig på underlag från verksamheterna samt erfarenhetsbaserade värden.
Ytsammanställning Westerlundska gymnasiet (WGY)

Lokalprogrammet redovisas i bilaga 4.
( B TA= B R U T T OA R E A , N TA= N E T T OA R E A )
I D AG
W GY (13 0 0 E L E V E R )

C A 18 2 0 0 M ² B TA

FRAMTID
W GY (16 0 0 E L E V E R )

C A 11 8 5 0 M ² N TA = C A 18 5 0 0 M ² B TA
( U P P R Ä K N I N G S FA K T O R B TA : M ² N TA X 1, 2 X 1, 3)
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DIMENSIONERING

Sambandsschema

1 Te
6 Tea

Sambandsschemat visar viktiga kopplingar mellan
funktioner och verksamheter och deras placering i
förhållande till helhet och omgivning.

TEAM 6
Sam/Barn o
Fritid

TEAM 4
El/Teknik

PROGRAM
GEM.

TEAM 1
Rest./Hotell/
Handel/Estet

TEAM 5
Ek/Fordon

TEAM 3
Natur/Vård

Progra

PROGRAM
GEM.

TEAM 2
IM

CYKELPARKERING

1 Team

PARK

MAKERSPACE

PARK
AULA
PROGRAM
GEM.
INTERN
SERVICE

PROGRAM
GEM.

PARK

MATSAL/
MINIAULOR

KÖK

BIBLIOTEK
STUDIEPL-

VÄGLEDNINGS
CENTRUM OCH
ELEVHÄLSA

KAFÉ
ENTRÉ/
RECEP.

ADMIN

INLAST
CYKELPARKERING

ENTRÉ
TORG
14

Vägl

TEAM 7
Gymn sär

GÅRD

SIDOENTRÉ

Admin

Jo
UNGD.
HUS

JOBBCENTRUM
M.FL.

CYKELPARKERING

Gemen

Ungdo

Inter
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VISION OCH MÅL

Vision och mål
En workshop om Vision och Mål genomfördes 190212
och i bilaga 5 är det en närmare redovisning av mål,
strategier och indikatorer.

Effektmål
Kunskapskvarteret ska uppnå följande:

Vision
”Kunskapskvarteret i Enköping får dig att utveckla ditt allra
bästa jag”

Minskad klimatpåverkan
Minska mängden köpt energi
Låg vattenförbrukning jämfört med 			
liknande projekt

Mål

Låga drifts- och underhållskostnader 		
(material mm)

1. Kunskapskvarteret ska vara medborgarnas hållbara hus

Hög beläggningsgrad i lokalerna

2. I Kunskapskvarteret ska man ska känna sig ”Hemma i huset”
3. Kunskapskvarteret ska vara Enköpings stolthet
4. Kunskapskvarteret ska ha lärandet i fokus
5. Kunskapskvarteret ska vara realiserbart

Ökat psykosocialt välmående
Ökad trivsel bland elever/studenter 			
(måluppfyllelse kursbetyg/gymnasie			
examen)
Minskat antal sjukskrivningar pga. ar			
betsmiljö/stress
Öka antal sökande till
utbildningarna
Låg personalomsättning
Beslutad projektbudget hålls
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VISION OCH MÅL

Närmare beskrivning av målen
1. Kunskapskvarteret ska vara medborgarnas hållbara hus
Ambitionen är att den nya byggnaden ska ha en så liten klimatpåverkan som möjligt vid uppförandet och ha en låg klimatpåverkan
under brukandet. Detta ställer krav på att minimera byggnadens energianvändning, vilka material vi bygger med och hur mycket egenproducerad energi vi kan kompensera med. Ett delmål är att byggnaden ska uppfylla Miljöbyggnad nivå silver, som är ett svenskt
certifieringssystem som säkerställer låg energianvändning, god inomhusmiljö samt bra materialval. Enköpings kommun har beslut på
minst nivå silver vid nyproduktion. Silver är en nivå högre än bronsnivån som motsvarar lagkrav och branschstandarder.
Att minimera energianvändningen är dock en prioriterad aspekt och
kravet i miljöbyggnad ska tillgodoses utan att räkna med den egna
producerade elen från solceller. Att byggnaden ska ha en så liten klimatpåverkan som möjligt under brukandet ställer också krav
på att vi ändrar vårt synsätt och ifrågasätter våra uppfattningar
kring vad som är resurser, att vi tar till vara på det som platsen ger
oss och återanvänder det som är möjligt. En viktig del i detta är att
byggnaden ska stödja brukarna att agera hållbart. Det ska vara lätt
att göra rätt och vi ska skapa förståelse för hur vårt beteende påverkar miljön. Vi ska underlätta att ändra vårt beteende till att bli mer
hållbart genom att bland annat skapa miljöstationer med möjlighet
till återbruk och underlätta för hållbara transporter genom tillgängliga och bra cykelparkeringar. Vidare vill vi att den fysiska miljön, såväl inne som ute, ska underlätta och uppmuntra till fysisk aktivitet i
olika former.
Hållbar dagvattenhantering är en prioriterad fråga i projektet för att
minska risken för skador vid översvämningar och minska utsläppen
av dagvattenföroreningar.
Byggnaden ska bestå av robusta material som reducerar underhåll
och driftkostnader. Det finns flera aspekter vid val av material som
ska vägas in såsom låg klimatpåverkan, vad kan återbrukas och hur
påverkar de material vi har valt människans hälsa.
Målet handlar också om att vi använder den nya byggnaden på ett
klokt sätt där olika rum kan nyttjas av flera, både inom samma verk-
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samhet, inom olika verksamheter och av externa aktörer. Det ställer krav på utformningen av de olika rummen men även på relationen
dem emellan och hur man förväntas röra sig inom byggnaden. Att
skapa en tydlighet kring vad som är gemensamt och vad som är privat för att skapa en trygghet för de som vistas i och brukar lokalerna.

2. I Kunskapskvarteret ska man ska känna sig ”Hemma i huset”
Hemma i huset står för en ambition att huset ska fungera som ett
vardagsrum för samtliga brukare och vara en plats där man känner sig hemmastadd och bekväm. Kunskapskvarteret ska vara en
öppen och välkomnande miljö. Det ska finnas en känsla av att man
som studerande eller deltagare är sedd och att man satsar på deras
framtid. Det innebär konkret att byggnaden och uterummet har gott
om rum för olika behov, både sociala rum som främjar möten och
gemenskap och rum för studier, vila och avkoppling. Samtidigt blir
trygghet en viktig fråga och brukarna från olika program ska ges en
tydlig hemvist i lokalerna. Trygghet skapas också i hög grad genom
närvaro av vuxna enligt eleverna i WGY. Därför blir det viktigt att se
över hur personalens arbetsrum, personalrum, sociala ytor, toaletter och viktiga passager placeras i förhållande till varandra, så att
det alltid finns vuxna i närheten som ser och kan hjälpa till när det
behövs. Samtidigt kan allt för mycket människor i vissa fall skapa en
känsla av utsatthet, t.ex. i närheten av toaletter. Vid hållbarhetsworkshopen framkom bland annat att toaletter helst inte ska placeras
med ingång direkt från de allra mest ”trafikerade” korridorerna. För
att skapa en inkluderande process och rum som blir attraktiva och
tillgängliga för alla blir det viktigt med ett tydligt jämställdhets- och
jämlikhetsperspektiv i alla led av arbetet.
Ytterligare en viktig nyckel till frågan om såväl trygghet som inkludering, jämställdhet och jämlikhet handlar om brukarnas delaktighet i
planerings- och designprocessen. På så vis får vi ökad kunskap om

behoven, brukarnas möjligheter att påverka resultatet ökar och deras känsla av ägarskap stärks. För ett framgångsrikt delaktighetsarbete krävs att vi tydligt definierar vilka olika former av delaktighet som kan bli aktuella i olika faser av processen. Det gör att vi kan
skapa rätt förväntningar på processen och därmed undviker onödiga missförstånd och besvikelser. I modellen nedan definieras fem
olika former av delaktighet:

Modellen ”Huddinges delaktighetsspektrum”
är utvecklad av Huddinge kommun.

Sannolikt blir konsultation och möjligtvis dialog de huvudsakliga
formerna av delaktighet, särskilt i projektets tidiga faser. Elevrådet
kommer att få en nyckelroll i delaktighetsarbetet. Samtidigt blir det
viktigt att på olika sätt involvera en bredare grupp av brukare. Det
kan till exempel ske genom någon typ av ”dialogaktivitet”. På så vis
höjer vi inte bara kunskapsnivån utan stärker känslan av gemensamt
ansvar för att skapa en trivsam och inkluderande miljö. En dialogaktivitet i de allmänna utrymmena kan utformas som en enklare utställ-
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ning som beskriver visionen för det nya kunskapskvarteret och samtidigt ger möjlighet att bidra med egna tankar och önskemål, t.ex.
genom klotterplank, förslagslåda eller muntligt. I processens senare
skeden vore det även önskvärt om ett urval brukare kan erbjudas en
djupare form av delaktighet (samarbete eller medbestämmande, enligt modellen ovan), till exempel när det gäller att formge uterummet
eller vissa sociala ytor inomhus. Det kan till exempel ske i workshopform där brukare och inredningsarkitekt/landskapsarkitekt gemensamt genererar idéer och bygger modell. Slutligen blir det viktigt
med återkommande återkoppling och information om hur processen
fortlöper för att inte tappa förtroende och upprätthålla brukarnas intresse för frågan över tid.
Vi vet att många platser som skapas för barn och ungdomar domineras av killar. Det gäller till exempel fritidsgårdar och olika typer av
aktivitets- och spontanidrottsplatser, där 80 procent av brukarna är
killar. Samtidigt finns också mer och mer kunskap om tjejers preferenser och hur det fysiska rummet kan utformas för att främja ett
mer jämställt användande. Det handlar bland annat om en intim skala, medskapande, konkurrensfria zoner, olika typer av sittplatser, ytor
med olika exponeringsgrad och överlappande strukturer med gradvisa övergångar till ytor med hög exponeringsgrad. Det är principer
som kan omsättas såväl inomhus som utomhus. För att det ska ske
krävs dock att frågan om jämställdhet får särskilt fokus, till exempel
genom workshops där ansvariga arkitekter/landskapsarkitekter/inredningsarkitekter, specialister inom social hållbarhet och brukare
medverkar.

3. Kunskapskvarteret ska vara Enköpings stolthet
Den nya byggnaden ska fungera som en resurs för hela staden och
tydligt orientera sig ut mot det omgivande samhället. Den ska genom sin utformning och gestaltning skapa en mer sammanhållen
stad och öka aktiviteten i de södra delarna av staden. Den ska rymma många olika aktiviteter och vara en arena för integration. Det
innebär bland annat att delar av lokalerna kan bli mer publika med
funktioner som olika aktörer kan nyttja, till exempel föreningslivet
och näringslivet. Det ska också vara en arena för Lägerstaden. Vidare ska byggnaden vara tilltalande med en tydlig identitet som berikar stadsbilden.
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Även här blir delaktighet under planerings- och designprocessen en
viktig fråga. Genom att bjuda in brukare och en bredare allmänhet
att bidra med tankar, önskemål, idéer eller konkreta insatser skapas
engagemang och stolthet. Så kan vi också bygga en stark berättelse om det nya kunskapskvarteret, som en angelägenhet och tillgång
för hela Enköping.
Växtlighet ger en positiv inverkan på människans hälsa och välmående och med rätt sorts växtlighet skapar vi också förutsättningar
för att bevara platsens biologiska mångfald. Med den nya byggnaden vill vi skapa en mjuk övergång mellan ute och inne där grönskan
är en viktig del. Vi vill att Kunskapskvarteret ska kunna växa utåt under det varmare halvåret och att utemiljöerna ska kunna brukas och
tillföra ytterligare en dimension för brukare i det pedagogiska arbetet. Parkstaden Enköping ska också reflekteras i uterummet runt
den nya byggnaden, som ska upplevas som en ”grön oas” för hela
stadens invånare.

4. Kunskapskvarteret ska ha lärandet i fokus
I det nya kunskapskvarteret ska lärandet stå i fokus och lokalerna
och uterummen ska utvecklas för att möta brukare med olika behov
och stimulera till ökat lärande och genom det bättre studieresultat. I
projektet ingår etablering av ett Makerspace, som är en verkstadsliknande miljö som uppmuntrar till delning av kunskap, verktyg och
idéer. Makerspaces fungerar ofta väldigt likt gym, med medlemmar
som jobbar sida vid sida och som har delad access till en miljö för
att utöva sina intressen. Man kan arbeta brett med allt från elektronik och programmering till virkning. Gemensam för Makers är kärleken till att lösa problem och skapa, själv eller tillsammans med andra.
Genom att etablera ett Makerspace stimuleras både entreprenöranda och kreativitet hos brukarna som förhoppningsvis kommer att
gagna hela staden. Bra förutsättningar för distans- och fjärrundervisning bidrar till att bredda erbjudandet samt öka kvaliteten på undervisningen.

5. Kunskapskvarteret ska vara realiserbart
Fokus på ett ekonomisk hållbart resultat är grundläggande för att
undvika att projektet spränger kostnadsramen med konsekvensen

VISION OCH MÅL

att verksamheterna får för höga hyror. Därför ska projektet tillämpa aktiv kostnadsstyrning under hela projektets gång för att säkra
kontroll av kostnader och undvika omarbetningar. Genom hög beläggningsgrad i byggnaden ökar man effektiviteten och genom det
mindre ekonomisk belastning på den enskilda hyresgästen. Flexibla
lösningar möjliggör också uthyrning av delar av byggnaden om det
blir behov. Olika stöd och bidrag bör undersökas närmare för att underlätta finansieringen av projektet.
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HÅLLBARHET

Hållbarhet
Designprocess
Genom en iterativ process har olika simuleringar utförts för att finna den ultimata formen så att man får de bästa förutsättningarna för
bra dagsljus, solljus, mikroklimat och vindförhållanden. I tillägg har
energibehovet och optimal placering av solceller undersökts.

SOLCELLER
DESIGN

HOLISTISK &
INTERAKTIV
SIMULERA DESIGNPROCESS

DESIGN
ALTERNATIV

PRELIM.
ENERGI

ANALYSERA

SOLLJUS &
MIKROKLIMAT

DAGSLJUS
DAGSLJUS
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HÅLLBARHET

Process och Analyser
Det är genomfört olika typer av beräkningar i förstudien. Nedan följer en kort beskrivning av analyserna.
D AG S L J U S , M I L J Ö BYG G N A D S I LV E R

E N E R G I O C H BYG G N A D E N S F O R M

Miljöbyggnad silver är behovskravet för dagsljus i projektet. White
har utfört två stycken olika analyser i olika stadier i förstudien; en
snabb analys för dagsljus på fasad (Vertical Sky component*), se
bild på denna sida, och en mer detaljerad analys genomfört på de
olika våningsplanen som synliggör kraven för Miljöbyggnad silver.
Konklusion: Analysen visar att bottenvåningen på några ställen, speciellt mot nordöst, kommer att ha låga värden för dagsljus. Åtgärden
blir att placera funktioner som inte har behov för dagsljus på dessa
ställen.
* Vertical Sky component (VSC) identifierar mängden tillgängligt
dagsljus på fasaderna för att synliggöra var det kan vara svårt att
uppnå dagsljus kraven.

Ett delmål är att byggnaden ska uppfylla Miljöbyggnad silver och då
är kravet att byggnadens energianvändning ska vara ≤70% av kravet i BBR (80 kWh/m2). Det betyder att byggnaden ska ha en energianvändning på 56 kWh/m2. I detta skede i projektet har man
analyserat tre indikatorer som är kopplade till en framtida byggnads
energianvändning. Det är formfaktor, dvs. hur kompakt byggnaden
kan vara, U-värden (byggnadselement) och en indikator för primärenergi i tidiga skeden (uppskattning av hur mycket energi en byggnad med den beskrivna volymen kommer att använda).

A N A LYS E R S K U G G A /S O L L J U S

Analys av skuggor är genomfört för fyra olika tidpunkter under året.
Solljusanalysen är också genomförd i de olika uterummen som en
del av ambitionen att Kunskapskvarteret ska kunna växa utåt under
det varmare halvåret och att utemiljöerna ska kunna brukas och tillföra ytterligare en dimension för brukare i det pedagogiska arbetet.
Solljus är också en viktig förutsättning för att utveckla en ”grön oas”
för hela stadens invånare.
M I K R O K L I M AT

SOLCELLER

Ambitionen är att den nya byggnaden ska ha en så liten klimatpåverkan som möjligt vid uppförandet och ha en låg klimatpåverkan under
brukandet. Detta ställer krav på att minimera byggnadens energianvändning, vilka materialval vi gör och hur mycket egenproducerad energi vi kan kompensera med. Kravet i miljöbyggnad ska tillgodoses utan att räkna med den egna producerade elen från solceller.
Att byggnaden ska ha en så liten klimatpåverkan som möjligt under
brukandet ställer också krav på att vi ändrar vårt synsätt och ifrågasätter våra uppfattningar kring vad som är resurser, att vi tar till vara
på det som platsen ger oss och återanvänder det som är möjligt.
Därför har ambitionen hela tiden varit att genom solceller producera egen el.

Det är fokus på mikroklimatet (vindriktning, vindtemperatur, luftfuktighet) i projektet genom hållbarhetsprogrammets strategier där bra
rum utomhus är viktigt. Analys av mikroklimatet ger svar på var de
sociala mötesplatserna ska placeras, dvs. var det är mest komfortabelt att uppehålla sig.
En uppskattad utbyggnad med framtida volymer gränsande till Kunskapskvarteret är gjord för analyserna.
Resultat under 12-15% visar att begränsat ljus kommer att nå fasaden
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Stads- och platsanalys
Översikt Enköping
En översikt över Enköpings kommun som visar stadens utbredning och läge i förhållande till de viktigaste kommunikationslederna - järnvägen, E18 och Mälaren.
Viktiga infartsstråk är prickade i vitt och planerade utbyggnadsområde, enl. kommunens fördjupade översiktsplan, är
markerade som färgfält.
Den centrala staden - den s.k. Rutnätsstaden - syns som en
gråvit fyrkant i mitten, där vägarna strålar samman. Rutnätsstadens tänkta utveckling behandlas separat i Översiktsplanens
bilaga 2.
Westerlundska Gymnasiet, WGY, ansluter till den centrala staden och kopplar samman staden med sportfält och grönområden.

N YA O M R Å D E N F Ö R B O S TÄ D E R :
U T B YG G N A D S O M R Å D E N M E D H Ö G P R I O R I T E T

U T B YG G N A D S O M R Å D E N M E D L Ä G R E P R I O R I T E T.
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S T A D S - O C H P L A T S A N A LY S
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Rutnätsstaden och Kryddgården

För att på bästa sätt främja utvecklingen av Enköpings stad pekar den fördjupade översiktsplanen ut fyra
S T A D S - O C H P L A T S A N A LY S
områden i staden som ges extra fokus i geograﬁska fördjupningar. Enköpings centrum är en av dessa
fördjupningar och utgörs i sin tur av rutnätsstaden och Kryddgården. I och i närheten av stadskärnan ska
särskilt många intressen samsas och avvägas i stadsutvecklingen. På grund av detta har kommunen gjort
en fördjupad utvecklingsstudie för Enköpings centrum.

I den fördjupade översiktsplanen särskiljs vissa områden genom geografiska fördjupningar. Ett av dessa
områden är Rutnätsstaden och Kryddgården som
definieras av avgränsningen i vidstående karta. Tankarna i den fördjupade studien redovisas i vad som
beskrivs som vägledande kartor och illustrationer.
Enköping karaktäriseras som småstad. Som ett typiskt exempel på
detta lyfts Enköpings utvecklingsbakgrund fram. En tidgare bebyggelse i 1-2 våningar har rivits och under efterkrigstiden ersatts med
en ny bebyggelse i 3-4 våningar.
Förhållanden som bidrar till småstadskänslan i Enköping:
• Stadskärnans storlek ger överblickbarhet
• Bebyggelsens skala
• Variation i strukturen, rutnätsstrukturens strikta indelning i kon
trast med det mer uppbrutna innehållet i kvarteren
• Variation inom byggnadsbeståndet
• Förhållandet mellan offentligt och privat, gata och gård
• Historisk läsbarhet
Den tomt som är aktuell för det nya Kunskapskvarteret gränsar direkt emot utvecklingsområdet som centrumstudien behandlar. Därför är de riktlinjer som anges i studien en viktig förutsättning för utformningen av det nya gymnasiet.

Just småstadskänslan, innehållet, är en av våra
styrkor och de värden som beskrivs i detta avsnitt
är därför viktiga att förstärka, bevara, utveckla och
tillåta växa.
Tappar vi bort småstadskaraktären tappar vi även
bort vår identitet och vårt varumärke.

						
Text ur Plan för Enköpings stad maj 2018
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Avgränsning
av Översiktsplanens
bilagaoch
2, Centrumstudie
- Rutnätsstaden
ochstudie.
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Med centrum menas i denna studie rutnätsstaden och den del av Kryddgården som avgränsas av ÅgatanKaptensgatan-Torggatan. Avgränsningen kan dock inte ses som absolut utan angränsande områden
bidrar till det sammanhang som utvecklingen av centrum måste sättas in i. Området mellan hamnen och
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Enköping är en av Sveriges äldsta städer. Äldsta brevet med stadsprivilegier som ﬁnns bevarat är från
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S
anlagts under andra halvan av 1000-talet. Vårfrukyrkan byggdes under 1100-talet och var
kyrka för prosten över folklandet Fjärdhundra, som tillsammans med Attunda och Tiunda skulle komma stadsbranden
stadsbranden
17991799
bara en
bara
fjärdedel
en fjärdedel
så stort.
så stort.
Historisk utveckling

att bilda Uppland under medeltiden. Stadens långa historia medför att hela rutnätsstaden och stora delar
av centrala stadsdelarna idag är fornminnesområde.
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genom
århundradena
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Enköpingsåsen. Mälarens strandlinje har varierat över tid men successivt dragit sig tillbaka. Stadsviken
brunnit
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ner 1799.
ner 1799.
Kryddgården
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som stadsdel
underunder
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1900-talet
med med
storastora
industrikvarter,
industrikvarter,
sträckte sig i början av medeltiden ända till Stora torget för att runt 1600-talet ha grundats upp så pass
att Enköping knappt var nåbart med större skepp. Under 1800-talet muddrades Stadsviken/Enköpingsånmen men
redanredan
på 1950-talet
på 1950-talet
kan skönjas
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funnits
funnits
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och nuvarande hamnområde ﬁck ett uppsving.

En föränderlig stad

jämförbara
jämförbara
med med
befintliga
befintliga
centrum.
centrum.

Som stad har Enköping förändrats kontinuerligt genom århundradena. Stadsplanen från 1882 var till
stora delar obebyggd på 1950-talet. Då fanns planer
på att bryta upp Kryddgården i kvarter jämförbara
med befintliga rutnätsstaden.
Den medeltida stadens gatunät försvann efter stadsbranden 1799.
Det bestämdes då att man skulle ersätta det äldre gatunätet med
ett rutnät av gator med större bredd för att minska riskerna med
framtida bränder.
Det upplagda rutnätet bebyggdes relativt långsamt. Den första bebyggelsens 1-2 våningshus ersattes under 1950-80 talen av 3-4
våningshus som utgör en stor del av centrums nuvarande bebyggelse.
På bilden nedan till höger framgår stadens nuvarande byggnadsstruktur och dess ålder.

Kvartersstrukturen före stadsbranden 1799. Efter denna lades stadens nuvarande rutnätssystem fast. Den svarta
begränsningslinjen markerar den yta som av Riksantikvarieämbetet deﬁnierats som fornlämning med medeltida stadslager i
centrala Enköping.
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Kvartersstrukturen före stadsbranden 1799.
Efter denna lades stadens nuvarande rutnätssystem fast.
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Staden grundläggs 1112
Handelsstaden 1300-1400-talen
Stadsprivilegier utfärdas 1413
Landhöjning från 1400-talet
”Grönsaksstaden” 1600-1900-tal - ”Pepparrot”
Stadsbranden 1799- Ny stadsplan 1882- rutnätsstad
Järnvägen 1876
Industristaden- Bahco verktyg 1890-1970-talet
Militärstaden från 1940-talet
Parkernas stad idag
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Figur 7 Byggnadsår för byggnader i centrum.

Byggnadsår för byggnader i centrum. Gulgröna
nyanser uppförda mellan 1950-1970, röda nyanser
före 1900.
Skydd

DPL skydd

Under efterkrigstiden rivs många 1-2 våningshöga hus och ersätts med ny
bebyggelse i 3-4 våningar. Kvarterens småbrutenhet och öppningar har
gradvis förändrats men fortfarande är få kvarter helt slutna.

Fastigheter
Rivningsförbud (Q1)
Rivning- och förvanskningsförbud (Q1_Q2)
Förvanskningsförbud (Q2)
Övriga byggnader (befintliga)
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Kunskapskvarteret som en del av en stärkt stadskärna
L ÄG E I S TA D E N

Kunskapskvarteret ligger i ett strategiskt läge i staden. Nära centrum i direkt anslutning till rutnätsstaden och Kryddgården. Invid Torggatan som är ett av stadens huvudstråk för handel och kollektivtrafik.
Kunskapskvarteret kan genom sitt läge och dragningskraft förstärka
ett nytt stråk från Korsängen via Krydggården ner till Hamnen (förlängning av Sandbrogatan).
Framtida bebyggelse i Kryddgården ska enligt stadens riktlinjer ”ges
en stadsmässig utformning, huvudsakligen i kvartersstruktur”
Kunskapskvarterets struktur ska ge möjligheter att utveckla Kryddgården enligt denna ambition.

S TAT I O N E N

– Järnvägen 1876

Ett attraktivt och tryggt Kunskapskvarter som en del av en stärkt
stadskärna 2040 kan sammanfattas i:
– Centrumnära
– Värdeskapande – en tillgång för fler
– Välintegrerat – lätt att nå
R U T N ÄT S S TA D E N
I D R O T T S PA R K E N

KRYDDGÅRDEN

HAMMNEN

Centrala
Enköping
med de viktigaste platserna och stråken markerade
©
Lantmäteriet
Geodatasamverkan
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Potential för sammanflätad stad: Ett nytt stråk
mellan Korsängen och Hamnen
Förstärka Torggatan söder om östra Ringvägen.

Rutnätsstaden + Kryddgården

Utgångspunkt
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Mångfald/variation utmed gatan;
Komplettering med lämplig bebyggelse
med tanke på omgivningen
2018-12-21
2 0 2 0 0(t.ex.
1 2 9sträcka 5, nordost sida);



Mål:
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2017-10-30

Bebyggelsens "Höjdkurva/höjdvariation"
Möjlig ny bebyggelse (höjdstudie)

inte för stor variation i höjder mellan angränsande kvarter (högst 3 vån);
att småstadskaraktär bevaras i största möjliga mån

Fasadarkitektur ska variera. Längsta sammanhållna fasadlängd ska inte överstiga 35 m (eller ca 5 spännare), därefter
ska höjd ändras med minst en våning. Fasadfärg och materialval ska ändras och/eller fasadliv förskjutas med minst
0,5 meter. Utkragning får ske i våningar över bottenvåning till max djup av hälften av trottoarbredden under.

Riktlinjer för utformning av bebyggelse
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Bebyggelsens "Höjdkurva/höjdvariation"
Möjlig ny bebyggelse (höjdstudie)
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Utveckla stråket längs Torggatan för att knyta samman KryddgårTorggatan, nordost - Exploateringspotential
den med rutnätsstaden.
Komplettera området med mötesplatser i form av park
och /eller
0
torgytor.
1
Komplettera området med tydliga och gena stråk för gående och
cyklister.
Ny bebyggelse ska ges stadsmässig utformning, huvudsakligen i
kvartersstruktur.
Fasader ska ha en varierad utformning och entréer ska vändas
Torggatan,
sydvästS - Analys av bebyggelsestrukturen
Torggatan,
mot gatan.
Vid nybyggnation bör stor hänsyn tas till skuggning och utformning av gaturummet.
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•

Källgatan

Sandgatan

Ågatan

För Kryddgården

(Gustav Adolfs plan)

Ö. Ringgatan

•

2

(Stora torget)

V. Ringgatan

•

V. Ringgatan

•

Tullgatan

•

1

Utgångspunkt


Mångfald/variation utmed gatan;
Inom centrum ska en blandning av funktioner möjliggöras för att

Komplettering med lämplig bebyggelse med tanke på omgivningen
(t.ex. sträcka 5, nordost sida);
få en levande stadskärna både dag- och nattetid. 0
Ny och ombyggnation inom rutnätsstaden bör förhålla sig till sin
Mål:

inte för stor variation i höjder mellan angränsande kvarter (högst 3 vån);
omgivning vad gäller skala Kungsgatan, sydost - Analys av bebyggelsestrukturen

att småstadskaraktär bevaras i största möjliga mån
Nybyggnation av helt slutna gårdar avråds. Kvarterens fasader
Fasadarkitektur ska variera. Längsta sammanhållna fasadlängd ska inte överstiga 35 m (eller ca 5 spännare), därefter
ska höjd ändras med minst en våning. Fasadfärg och materialval ska ändras och/eller fasadliv förskjutas med minst
bör brytas upp så att innergårdar blir visuellt synliga från gatan
0,5 meter. Utkragning får ske i våningar över bottenvåning till max djup av hälften av trottoarbredden under.
G AT O R
3
2
I syfte att åstadkomma variation i stadsmiljön bör fasadarkitektu(PAUS)
ren variera. Längsta sammanhållna fasadlängd
bör vara cirka 35
Torggatan, nordost - Analys av bebyggelsestrukturen
meter.
Allmänna platser och gårdsmiljöer bör gestaltas med0 samma
omsorg som byggnaderna. Kungsgatan, sydost - Exploateringspotential
1
2
3
Fjärdhundragatan
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Centrumstudie
Rutnätsstaden + Kryddgården

Torggatan - fasad- och höjdstudie
(2018-03-27/DL)

För Centrum

0

nollplan

V. Ringgatan

(Stora torget)

13 vån
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
B

Tullgatan

2

Rådmansgatan

1

Torggatan

Ågatan

Sandgatan

Kommunen har i Centrumstudiens bilaga 2 till Plan
för Enköpings stad, tagit fram generella riktlinjer för
ny- och ombyggnation i centrum och för framtida utveckling av Kryddgården. Nedan redovisas ett urval
av dessa som vi anser har speciell relevans för utKungsgatan, nordväst - Exploateringspotential
formningen av bebyggelsen i Kunskapskvarteret.

Källgatan

Kungsgatan, nordväst - Analys av bebyggelsestrukturen
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S - Exploateringspotential
Figur
11 Sektioner
som visar bebyggelsens variation i höjd längs Kungsgatan (överst) respektive Torggatan (nederst). En stor variation förekommer redan idag och
ny bebyggelse kan tillföra nya värden till dagens silhuett. Den röda streckade linjen visar en grov illustration av möjlig framtida bebyggelses påverkan på silhuetten.
Kaptensgatan

24

Höjdskala på bebyggelsen längs Torggatans södra sida. Från Kryddgården till Gustav Adolfs plan
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S TA D S BYG G N A D S S T R AT E G I

Stadsbyggnadsstrategi
Nyttjande av fastigheten - princip
Den fastighet som valts för att utveckla det nya Kunskapskvarteret
är den fastighet som Westerlundska gymnasiet ligger på idag. Som
beskrivits tidigare är placeringen strategiskt bra i staden. Valet bygger också på ställningstagande i tidigare förstudie.
Kommunen planerar en omvandling av Kryddgården på andra sidan
Torggatan till en mer stadsmässig bebyggelse i kvartersstruktur. I kv
Korsängen 20:2 och 20:3, direkt norr om Sandbrogatan planeras
ny bostadsbebyggelse i 5-7 våningar. Dessa kommande förändringar samt skapande av det nya Kunskapskvarteret gör att hela området kommer att förändras påtagligt under de kommande tio åren.
Som stöd för förändringarna finns riktlinjer framtagna av kommunen
i ”Plan för Enköpings stad” antagen i maj 2018.

K V KORSÄNG E N

TOMT FÖR
K U N S K A P S K VA R T E R E T

K RYD DG ÅRD E N

Verksamheten i gymnasiets nuvarande lokaler kommer att pågå parallelt med Kunskapskvarterets tillblivelse medan fordonsgymnasiets lokaler är tänkta att rivas. Den tomt som då är tillgänglig för det
nya Kunskapskvarteret visas i figur 1.
Placeringen ger möjlighet att lägga entréer och entrétorg direkt mot
Torggatan. Den existerande trädraden mot gatan bibehålls. Sydvästra delen av tomten sparas för annan framtida användning för att
dels ge Torggatans gatumiljö möjlighet till differentierat innehåll och
dels för att framtida verksamhet på denna del av tomten ska kunna
få en tydlig entré. Se figur 2.
När det nya Kunskapskvarteret tas i bruk, och det gamla gymnasiet
rivs, frigörs resten av tomten för annan användning. I figur 2 redovisas möjlig kvartersindelning av resterande tomtyta för att knyta an
till existerande och framtida gator och stråk. En fördjupning av konceptet görs i detaljplaneskedet i samråd med planavdelingen.

Figur 1

TOMT FÖR ANNAN
VERKSAMHET

Figur 2
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S TA D S BYG G N A D S S T R AT E G I

Parker, platser och stråk

Platser längs Torggatan idag

Centrumnära fickparker och större grönområden idag

PA R K E R

Enköping är känt som parkernas stad. Redan vid ankomst
med tåg möts man av en omsorgsfullt utformad fickpark vid
stationen. Det ger ett positivt första intryck. Detta fullföljs av
ett flertal fickparker utspridda i centrumområdet kompletterade med större grönområden för rekreation och idrott.
I Kunskapskvarteret skapas gröna gårdsrum och entrérum
som anknyter till fickparkernas småskalighet och intensitet.
Dessa gröna rum är en del av sekvensen från stadsrum till
gårdsrum och ger identitet och ro.
P L AT S E R

I kommunens riktlinjer för utformning av Kryddgården talas
om vikten av att utveckla den offentliga miljön och då hellre
med flera små platsbildningar än större torgytor.

Vi tar fasta på detta för att skapa stadsmässiga entréplatser till Kunskapskvarteret. Platser som anknyter till Torggatan med entréer och passager in till gårdar eller stråk genom kvarteret.
STRÅK

Torggatans stadsmässighet utvecklas genom att koppla
ovan nämnda platser till gatan och förlägga utåtriktade aktiviteter med möjliga entréer mot gatan. Genom att en del av
tomten mot gatan sparas för annan verksamhet ges möjlighet till ytterligare differentiering av gatulivet i den fortsatta
utvecklingen.

Kompletteringar av platser och fickparker i Kunskapskvarteret
26
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KONCEPT

Konceptutveckling
Stegvis förklaring till volymernas storlek och placering

1. 24 490 kvm BTA

2. Bygg vidare på rutnätsstaden och småstaden.

3. Möjliggör för fler entréer mot Torggatan. Lämna en
tomt för framtida exploatering.

4. Skapa plats för entré mot Torggatan/Sandbrogatan och plats för en central byggnad, Huvudbyggnad, som samlar kvarteret.

5. Sänk byggnadshöjden och gör plats för gårdar.

6. Länka ihop byggnaderna.
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FÖRSLAG

Förslag
Kunskapskvarteret - entréplatser och gårdsrum

Westerlunds torg Huvudentréplatsen, den officiella entrén
till Kunskapsvarterets huvudbyggnad.
Angöringsgatan - Denna sida trafikeras och utgör angöringszon för varutransporter, skol- och förskolebussar.
Fickparker - gårdsrum med tydligt olika utformningar för att skapa karakteristiska mikromiljöer.
Bakfickan - Gymnasiets gröna uterum
och entréplats från angöringsgatan.

K U N S K A P S K VA R T E R E T I S M Å S TA D E N

För att hantera det omfattande lokalprogram som krävs för att skapa ett kunskapscentrum med plats för 1600 gymnasieelever, har vi
brutit upp byggnadsmassan i tre volymer som tillsammans skapar
ett Kunskapskvarter. Volymerna får därigenom rimliga fasadlängder.
Karaktären skiftar från stadsmässighet mot Torggatans entrétorg till
innergårdskänsla i kvarterets inre.
Två teambyggnader med varsitt gårdsrum kopplas till en gemensam
entrébyggnad med huvudentré, aula och bibliotek kring en entréhall
med överljus. Entréhallen är skolans gemensamma kärna som alla
passerar.

28
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MARKPLAN

E N T R É BYG G N A D E N

Kvartetet organiseras kring en gemensam entrébyggnad vid Westerlunds torg. Torget är skolans huvudentré men entréhallen nås
även från Bakfickan. Kring entréhallen ligger aula med foajé- och
utställningsytor, bibliotek, café och makerspace övervakade av en
reception. En trappa upp ligger skolans administration och elevhälsan. Från entréhallen har man utblick mot Teambyggnadernas gröna gårdsrum.
Matsalen, placerad i Gårdshuset, vänder sig mot de gröna ytorna
sydost om kvarteret. Mot angöringsgatan placeras kök, internservice och inlastning.

Entrébyggnaden ges en avvikande fasadutformnig som avspeglar dess centrala funktion. Ett atrium med takljus ger visuell kontakt
mellan våningarna och en skulptural trappa kopplar ihop våningsplanen. Entrébyggnaden är Kunskapskvarterets hjärta.

PL AN 2-3

De övre planen innehåller programgemensamma lokaler i entrébyggnaden samt Teamlokaler i Gathuset och Gårdshuset. Teamlokalerna kopplas till tydliga gårdsrum med olika karaktär. Gårdarna
samlar teamens studiemiljöer och skiljer av från entréhallens sociala rum. De ger lugn och fokus samt möjlighet till solbelysta studieplatser i gårdsrummen. Basrummen vänder sig utåt för att ge ljusa
klassrumsmiljöer
29
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E TA P P U T BYG G N A D O C H F LE X I B I LI T E T

Etapputbyggnad och flexibilitet
Etapputbyggnad

Etapp 1. Fordonsverkstaden rivs.

Etapp 2. Kunskapskvarteret etableras

Flexibilitet
De flesta byggnader som byggs idag sägs vara flexibla, inte minst
byggnader för lärande. Vad är då flexibilitet och varför behövs den?
Behovet av en flexibel byggnad uppstår ofta redan under projekteringstiden. Tillkommandeprocessen för en större skolbyggnad pågår ofta under 4-5 år. Under den tiden hinner program, pedagogik
och behov förändras. De förändringarna ska projektets ramar tåla.
Förändringar under byggnadens livstid är väl det man oftast avser
med flexibilitet. Man kan se några olika anledningar till det.
FÖR ÄNDRINGAR I L ÄROPL AN OCH STUDIEMETODER

Läroplaner förändras genom politiska beslut, ny teknik eller nya
trender. Det betyder att andra rumsformer och samband kan krävas. Arkitektoniskt kan det beaktas genom att säkra goda rumshöjder och spännvidder, generella planer med pelare och genomtänkta
placeringar av strukturella byggnadsdelar.
F L U K T U AT I O N E R I E L E VA N TA L

Årskullarnas storlekar och söktrycket på olika program förändras
över tid. Hur tar byggnaden hand om det? Dels genom att skapa
möjlighet för en byggnadsenhet att växa över i en annan (elasticitet)
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så att det inte finns hindrande begränsningar för variation av exempelvis teamens storlek vilket uppnås i Kunskapskvarteret med länkbyggnader och skyways. Dels kan en minskning av det totala antalet
elever och studenter göra det nödvändigt att använda delar av lokalerna för annan verksamhet, hyra ut. Detta möjliggörs genom en indelning i lagom stora enheter som kan fungera självständigt.
S T Ö R R E K R AV PÅ M U LT I F U N K T I O N

Ökat behov av effektiv lokalanvändning genom samverkan eller nya
lärometoder kan medföra att lokaler behöver användas för varierande funktioner. Detta uppnås genom generell rumsutformning, goda
rumshöjder och robusta installationssystem. För att ändra rummens
gränser även med lösningar som beskrivs i nedanstående punkt.
B E H OV AV F Ö R Ä N D E R L I G A P L A N L Ö S N I N G A R U TA N
O M BYG G N A D

Rumsformer kan behöva ökas eller minskas i storlek, slutas eller
öppnas för att passa undervisningen i närtid. Detta kan uppnås med
vikväggar, skjutväggar, blockväggar eller teleskopläktare. Lösning är
beroende på omställningstid och ljudkrav.

Etapp 3. Gamla Westerlundska Gymnasiet rivs, mark frigörs.
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G E S TA LT N I N G S KO N C E P T

Gestaltningskoncept
Exteriör - Torg

Entrétorget vid Torggatan

Träfasad, Umeå arkitekturskolan, Henning Larsen /
White arkitekter

Torg. Richard and Susan Smith campus center, Harvard University, Hopkins och Bruner Cott
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Fasadtegel. KonstmuseumSorö, Lundgaard-Tranebjerg

Fasadtegel

Länkbyggnader som kopplar samman huskroppar
genom grönska. Comercial School AquascalientesCentro de Colaboración Arquitectónica + Rodrigo
Valenzuela Jerez + Camilo Moreno. Rodrigo Valenzuela Jerez-Camilla Moreno

Länkbyggnad. Rehab Basel, Herzog de Meuron

K U N S K AP S K VAR TE R I E N KÖPI NG / FÖR S TU D I E / 20190426 Rev. 20200129

G E S TA LT N I N G S KO N C E P T

Exteriör - Gårdar
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Gård. C.Th. Sörensen

Vy från Teamlokalernas gårdar

Gård. KTH Snäckviken, Södertälje, White arkitekter

Gårdsrum. Rehab Basel, Herzog de Meuron

Gårdar. Le Jardin-Clair Obscur, Wagon landscaping
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G E S TA LT N I N G S KO N C E P T

Interiör - Gemensamt

Interiör av trä. Förskola, Dorte Mandrup

Huvudbyggnadens entréplan. Richard and Susan Smith campus center,
Harvard University, Hopkins och Bruner Cott
33

Ett kreativt makerspace

En central samlande plats, Messingen, White arkitekter

K U N S K AP S K VAR TE R I E N KÖPI NG / FÖR S TU D I E / 20190426 Rev. 20200129

G E S TA LT N I N G S KO N C E P T

Interiör - Team/hemvister

Ritsal, Umeå universitet, White arkitekter

Informella studieplatser

Studenttorg

Labb, KTH Snäckviken, Södertälje, White arkitekter
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Informella studieplatser, KTH Maskin, White arkitekter

Studenttorg, Messingen, White arkitekter
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KOSTNAD OCH LCC

Kostnad och LCC
Närmare beskrivning
Förstudien kompletteras med en grov kalkyl och en
LCC analys (Livscykelkostnadsanalys). Med utgångspunkt i den grova kalkylen ska man tillämpa s.k. aktiv kostnadsstyrning i projektets kommande skeden.
Bakgrunden för att tillämpa aktiv kostnadsstyrning, är att säkra ett
bra slutresultat. Orsaken till att White arkitekter haft ett starkare fokus på aktiv kostnadsstyrning i uppdragen de senaste åren är att
flera kunder, däribland utländska kunder (fastighetsutvecklare) som
etablerar sig i Stockholm, är vana att ha en mer aktiv styrning av
kostnader under hela projekteringen, inte bara genom en kalkyl vid
avslutande skeden som program-och systemhandling. Aktiv kostnadsstyrning är också en del av den ekonomiska hållbarheten genom projekteringens olika skeden och säkerställer att kvaliteter inte
bortprioriteras. Kostnadsdrivande element uppmärksammas tidigt.
Det kan t.ex. vara att man i en skola har ambitioner att vara en kulturarena efter skoldagens slut eller att skolgården ska uppgraderas
till stadsdelens torg, vilket får direkta konsekvenser på kostnaderna.
Den grova kalkylen baseras på förutsättningar som behovsanalys,
lokalprogram, kundkrav och målformuleringar.
Vår metod är ett delat ledarskap där uppdragsledaren bevakar kostnader utifrån vision och mål och arbetar i nära samverkan med ansvarig arkitekt från skiss till färdiga bygghandlingar. På detta sätt
undviks dyra omprojekteringar i senare skeden. Vi arbetar aktivt,
genom hela processen, med styrning av kostnaderna. Parallellt med
arkitektens skisser tas kostanderna fram i en iterativ process genom
projekteringens alla skeden.
Dessutom kan arbetet vid upphandling underlättas då man har en
tydlig uppfattning om vad de olika delarna sannolikt kommer att
kosta och ett bättre utgångsläge vid förhandling med entreprenör
har skapats.
Bild från Trädgårdsutbildningen
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Bilagor
BILAGA 1: VERKSAMHETSBESKRIVNING OCH BELÄGGNING WGY
BILAGA 2: UTGÅTT
BILAGA 3: HÅLLBARHETSPROGRAM
BILAGA 4: LOKALPROGRAM
BILAGA 5: MÅL, STRATEGIER, EFFEKTMÅL OCH INDIKATORER
BILAGA 6: DELTAGARLISTOR WORKSHOP
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Johanna Hallgren, White arkitekter
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