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Bakgrund

Linköpings genom tidernas största stadsbyggnadsprojekt har startat i och med regeringens uttalande 
att Ostlänken ska börja byggas 2017. Tekniskt så är Ostlänken två spår från Järna, strax söder om 
Stockholm, till Linköping som ska förstärka kapaciteten på järnvägsnätet.
 
Ostlänken är inte teknik – Ostlänken är ett samhällsbyggnadsprojekt. 

Ostlänken bidrar till att genomföra visionen om en framtida region där folkrika städer och tätorter binds 
samman till ett stadsnätverk, ett nätverk med goda förbindelser med omvärlden. Ostlänken är en 
första del i ett modernt järnvägsnät i Sverige med snabba tåg som kommer att knyta ihop Stockholm 
med Göteborgs- och Skåneregionen och mellanliggande större städer. Samtidigt som möjligheten att 
pendla lokalt och regionalt kommer att öka och bidra till starkare regioner.

För Linköpings del innebär byggandet av Ostlänken inte bara att omvärlden knyts närmare utan det 
utgör även startskottet för utbyggnaden av en helt ny stadsdel, ett nytt läge för resecentrum samt 
att stadskärnan och innerstaden tar klivet över Stångån! Genom att ta klivet över ån kommer inte 
bara Stångån att integreras i stadens hjärta utan staden Linköping får också en rundare och mer 
sammanhållen form och tillförs ytterligare stadskvalitéer. 

Tävlingen har anordnats för att få ett bra utgångsläge för planeringen och utvecklingen av stadens 
nya stadsdel och stadens nya resecentrum.



4

Syfte

Tävlingen har haft följande syften:
• Att få fram högkvalitativa stadsbyggnadsförslag som kan ligga till grund för fortsatt planering av  
 tävlingsområdet.
• Att möjliggöra upphandling av arkitekt- och planeringstjänster för fortsatta uppdrag.

Tävlingsuppgiften

Tävlingsuppgiften var att redovisa förslag till utformning och huvudstruktur av ett nytt stadsområde 
i centrala Linköping med markanvändning, byggnadsvolymer, placering och dimensionering av 
järnvägsområde, parker, torg, gator, gång- och cykelstråk. 

Området ska vara en integrerad del av Linköpings stadskärna. Förutom att området ska vara en del 
av Linköpings stadskärna så ska det innehålla ett resecentrum, ett regionalt kommunikationsnav som 
binder samman alla kommunikationer på ett effektivt sätt samtidigt som det medverkar till en naturlig 
stadsutvidgning utan barriäreffekter.

I tävlingsuppgiften ingick att:
• Binda samman viktiga platser och målpunkter i den omgivande staden med området med starka  
 och tydliga stråk.
• Studera rummet kring Stångån och ge förslag på placering av nya broar och redovisa idéer om  
 gestaltning av dessa och redovisa de miljöer som uppstår i anslutning till dessa.
• Ge förslag till lösningar på logistik och flöden till och från resecentrumanläggningen.
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• Ge förslag till lösningar på logistik - inom och till och från - tävlingsområdet av gående, cyklister,  
 kollektivtrafik och biltrafik.
• Ge förslag till områdets karaktär på ett sådant sätt att platsens betydelse i regionen blir tydlig. 
• Ge förslag till områdets karaktär så att ett stadsliv med positiva upplevelser skapas. Området ska  
 vara intressant, trivsamt, tryggt och välkomnande – dygnet om, alla dagar på året.
• Inom ett specificerat område, placera in nya järnvägsspår och perronger.
• Redovisa idéer om utformning av resecentrumanläggningen.
• Ge förslag till lokalisering och utformning av stadsrum med torg, platser, stråk och byggnadsvolymer.
• Redovisa strategier och idéer för hur området kan utvecklas över tid.

Deltagande arkitektkontor
Tävlingen var öppen endast för följande inbjudna arkitektföretag/team, utvalda genom ett öppet 
kvalificeringsförfarande:
• White arkitekter och Spacescape i samarbete med WSP, Schlaich & Bergermann och Jönköping  
 International Business School.
• Metro Arkitekter &Rundquist i samarbete med Sydväst, Buro Happold, Ramböll och Urbanisma.
• Allies and Morrison i samarbete med General Architecture och Ramböll.
• Tegnestuen Vandkunsten i samarbete med Marianne Levinsen Landskab, Sloth Möller, Esbensen,  
 WSP samt Peter Maskell och Anders Lund Hansen.
• Tovatt Architects & Planners och Ramböll i samarbete med Paju, Urban think tank och Wennanders.
• Transform och Kragh & Berglund i samarbete med Trivector, Kreera, Centerlöf & Holmberg och Fforum.

Inlämnade förslag
Inom utsatt tid hade följande förslag lämnats och godkänts för bedömning:
• Roxseine
• From Linköping with love
• Connecting Linköping
• Åstad
• Linköping bygger nya broar
• Kontinuum

Jury
Den jury som hade till uppgift att bedöma förslagen bestod av:
• Muharrem Demirok, samhällsbyggnadskommunalråd, juryns ordförande
• Paul Lindvall, kommunstyrelsens ordförande
• Kristina Edlund, kommunalråd
• Anna Bertilson, samhällsbyggnadsdirektör Linköping
• Elisabet Elfström, landskapsarkitekt LAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter
• Owe Swanson, arkitekt SAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter
• Anders Svensson, arkitekt SAR/MSA, 
• Sofia Öreberg, arkitekt SAR/MSA, 

Juryns sekreterare var Claes Larsson, arkitekt SAR/MSA Sveriges Arkitekter.
Tävlingsfunktionär har varit Anne-Charlotte Högner, Linköpings Kommun.
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Juryns sammanfattning över tävlingen

Rubriken för tävlingen – ”Innerstaden växer över ån” – ger ett fokus på frågor kring struktur och 
process för en trovärdig och attraktiv utveckling av innerstaden. En utveckling där Ostlänken och ett 
nytt resecentrum utgör drivkraft och medverkar till nya attraktiva innerstadsmiljöer. Kvaliteterna att föra 
in järnväg för höghastighetståg in i stadens centrala del ska ställas i relation till möjligheterna att hantera 
en sådan anläggnings miljöpåverkan och barriäreffekt.

Mot denna bakgrund har juryn har grundligt granskat och bedömt förslagen utifrån de kriterier som 
legat till grund för tävlingen samt utifrån de krav och önskemål som ställts i programmet:

• Stadsbyggnadssammanhanget och tävlingsområdets funktion som nyckelområde för innerstadens  
 expansion över ån.
• Stadsbyggnadsmässiga, miljömässiga och gestaltningsmässiga kvalitéer. Perspektivet av en gående  
 människa kommer att väga tungt.
• Funktion av flöden och logistik.
• Förslagets utvecklingsbarhet.
• Genomförandestrategier.
• Genomförbarhet (teknik, ekonomi).

Till sitt stöd har juryn haft 18 referensgrupper som studerat och rapporterat om de olika delaspekterna. 
Detta arbete har varit en ovärderlig hjälp för juryn.

Tävlingsuppgiften innehåller många aspekter som var och en för sig är komplicerade och svårlösta. 
Sammantaget blir det en mycket komplex uppgift att lösa. 

Svårigheterna har tydligt framkommit i de förslag som juryn har haft att bedöma och juryn har varit 
mycket medveten om de tävlandes strävan att försöka lösa uppgifterna.

En aspekt som verkligen har blivit mycket tydligare är det planerade spårpaketets storlek och den 
barriäreffekt som den nya bron och dess anslutningar riskerar att få. 

Med den brolösning för järnvägen som var förutsättningen i tävlingen följer svårigheter som behöver 
ett noggrant omhändertagande och en god gestaltning. Det blir, om man inte hanterat utmaningen, risk 
för att det istället för sammankoppling blir ytterligare barriärer.

De lösningar som presenteras för terminalfunktioner och anslutande trafik har av referensgrupper 
och jury bedömts som alltifrån välfungerande till helt oacceptabla och knappast möjliga att bearbeta till 
god standard.

För att ett förslag ska vara framgångsrikt krävs det att man har hanterat stationens funktion och 
placering eftersom det får stora konsekvenser vilka val och vilka avvägningar man gjort. En stationslösning 
där trafikslag möts trovärdigt och där omstigningstider kortas är en förutsättning för hela projektet. Det 
måste vara möjligt att utveckla förslagen så att man löser frågan om korta byten mellan trafikslag men 
också så att hela resan fram start till mål blir effektiv.

Att gestalta sidor och undersidor så att positiva miljöer, trygga vistelseplatser och rörelsestråk skapas 
och att barriäreffekter minskas har varit en stor och viktig fråga i tävlingen och resultaten har inte i alla 
delar övertygat juryn. 

I några av förslagen ser juryn inte vinsterna eller fördelarna med föreslagna åtgärder och de grepp som 
redovisats ger inte i alla förslag det tillskott till stadsmiljön som varit önskvärt medan i andra förslag och 
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blir effekten av barriär mindre och ger istället en förstärkning till huvudsyftet med en utvidgad stadskärna.

Att försöka koppla samman staden över Stångån med hjälp av ett spårområde är inte heller en lätt 
uppgift och de tävlande har valt olika strategier att hantera utmaningen.

I de förslag där man gjort något av själva bron och gett den en uppgift utöver transportfunktionen eller 
har tillfört värden kring bro och fästen har man visat att det går att komma längre i att lösa uppgiften.
Att förändra Stångåns vattenrum med kajer och stränder i relation till den nya järnvägsbron är en sådan 
åtgärd som kan ge bättre miljöer för gående utefter Stångån.
 
Det är även nödvändigt att inkludera befintliga gator och stråk på den västra sidan samt att i lösningarna 
se till ett större område än själva tävlingsområdet. Lösningar på den västra sidan kan förstärka 
kopplingen över ån och skapa naturliga flöden i staden.

Det är egentligen inte så stora avstånd som det är frågan om så att skapa lättillgängliga stråk till 
exempelvis Cloetta Center och stadsdelarna Tannefors och Kallerstad ger mycket till arbetet att knyta 
samman staden. 

Juryn har sett kvaliteter i de förslag som har identifierat diagonala stråk i kombination med rutnät som 
knyter samman stadens målpunkter.

Särskilt fokus har varit på gåendes villkor och miljöerna längs ån och under broarna har blivit väldigt 
viktiga att bevaka. Om en sammanknytning av staden ska bli möjlig måste kommunikationsstråk 
fungera för såväl gående som cyklister. Där promenadstråken längs och över ån uppmärksammats 
och utvecklats ser juryn att dessa kan tillföra kvaliteter inte bara för tävlingsområdet utan även för 
Linköping i stort.

Enligt Linköpings kommuns egna riktlinjer ska bilismen inte ges ett företräde i trafiken framför gående, 
cyklister och kollektivtrafik. I förslagen finns lösningar på gator och stråk som först ger ett intryck av att 
underlätta för biltrafik. Vid närmare studium så ser juryn att det mycket väl kan hanteras så att andra 
trafikslag prioriteras och att den upplevda barriären av exempelvis Hamngatan försvinner eller förminskas.

Tävlingen har tydliggjort att, för att klara alla nödvändiga funktioner med till exempel tillräcklig höjd under 
broar för bussar och andra högre fordon, så har man måst använda sig av en högre brohöjd än vad 
som initialt varit en förutsättning. 

Det har bland annat fått konsekvenser för hur långt broramperna sträcker sig och där järnvägen till 
slut når marknivå. Återigen har det visat sig nödvändigt att kunna hantera detta så att det blir möjligt 
att passera spåren.

De tävlande har i olika grad hanterat frågor som rör flygets påverkan på tävlingsområdet. Det handlar 
dels om flygbuller kopplat till bostadslägen och inflygningsstråkens begränsning av tillkommande 
byggnaders höjd. Riskaspekten för inflygningsområdet innebär även att de tävlande har måst 
uppmärksamma i vilka lägen som det inte varit möjligt att planera för stora folksamlingar. Detta har inte 
i alla förslag lyckats hanteras.

Ingen av de tävlande har heller fångat upp kopplingen till flygplatsen.

Det varierar även i vilken grad de tävlande beaktat kopplingar till Tannerfors och Kallerstad, vilket 
naturligtvis är en förutsättning för att kunna knyta samman staden.



8

Juryns beslut

Efter avslutad bedömning har juryn utsett förslag ÅSTAD till vinnare av tävlingen. 

Motivering:
Ett starkt förslag som har en enkel och djärv grundidé att binda ihop stadskärnan med en station i 
bron över vattnet. Brogestaltningen bygger vidare på europeisk valvbrohistoria i modern tappning.  
Förslaget ger nya urbana rum med möjligheter till goda bostadslägen med attraktiv placering.

Linköping 2013-10-11

Muharrem Demirok Paul Lindvall 

Kristina Edlund Anna Bertilson

Elisabet Elfström Owe Swanson

Anders Svensson Sofia Öreberg

För Sveriges Arkitekters Tävlingsnämnd

Claes Larsson

Juryn vill rikta ett stort tack till alla tävlingsdeltagare. 

På följande sidor redovisas juryns bedömning av respektive förslag:
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Roxseine

Förslagsställare:  Tovatt Architects & Planners AB 
genom:   Johannes Tovatt, teamledare
   Kristina Henschen
   Michael Fedak
   Reza Asadi
   Per Berthels
   Aron Swartz
   David Neuschütz
   Leonora Bjerke
   Luna Madeleine Pokodko

Paju Arkitektur och landskap AB
genom:   Johan Paju
   Sofia Fors
   Johanna Attvall
   Clara Eckersten

Ramböll 
genom:   Per Corshammar, Railway
   Johan Tann, Railway
   Christer Carlsson, Bridge
   Svante Dahlgren, Landscape
   Andreas Samuelsson, transport planner
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Wenanders
genom:   Vicki Wenander

Urban Think Tank
genom:   Hubert Klumpner
   Hannes Gutberlet
   Alfredo Brillembourg

Ett förslag med urban karaktär som med radikala grepp förändrar Stångåns vattenrum. Ett snävare 
vattenrum som med med korta broar skapar visuell större närhet mellan stränderna. Förslaget har även 
tydligast av alla kopplat ihop staden över ån.

Förslaget utökar mark på norra sidan järnvägsbron och skapar därigenom ett mervärde med en plats 
som inte bara kan passeras utan även inbjuder till vistelse. Bebyggelsen på den norra sidan är både 
realistisk och genomförbar.

Den nya parkön Iles de Canale som avgränsas av den nya kanalen har alla möjligheter att tillsammans 
med det befintliga parkrummet på den västra sidan bli en väldefinierad stadspark med höga 
rekreationsvärden.

Att föreslå bebyggelse på Hamngatans östra sida ner mot ån är mycket givande för att få upplevelse 
av att staden växer närmare ån. Samtidigt ges Hamngatan mer en karaktär av stadsgata.
 
De breda, stora boulevarderna ger inte bara en luftighet utan kan även ge långa, trista gator som inte 
blir leveande stadsrum.

Förslaget tar tillvara och aktiverar utrymmena under järnvägen. Idén med Brooklyn-Bridge-Bazar 
under bropaketet är välfunnen och har potential att bli en bra och välutnyttjad mötesplats och 
handelsstråk.
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Juryn finner inte den föreslagna stadsstrukturen helt trovärdig. I förslaget finns många platser och 
stadsrum som gör strukturen svåröverblickbar och en del av platserna är dessutom överdimensionerade 
som till exempel det väldigt stora busstorget som juryn inte hittar förklaring till.

Resecentrum är föreslaget att inrymma flera funktioner som var för sej har möjlighet att vara en 
målpunkt och det veckade gemensamma taket har förutsättningar för att bli en spännande och 
välexponerad byggnad i den nya stadsdelen. En stor nackdel i förslaget är dock att det endast finns en 
uppgång till spåren.

Förslaget visar ett centralt årum med urbana hårdgjorda kajer/kanter som förstärker kopplingen över ån. 

Juryn ställer sig frågan om de stora radikala greppen är motiverade i förhållande till det presenterade 
resultatet. Den övergripande struktur bedöms ha en låg flexibilitet och visar inte hur stadsväven håller ihop.

From Linköping with love

Förslagsställare:  White arkitekter och Spacescape
med:   WSP group, trafik
   Schlaich & Bergermann, brokonstruktion
   Lars Pettersson JIBS, urbanekonomi

Ansvariga:   Krister Lindstedt, White
   Alexander Ståhle, Spacescape

Medarbetare:  Koen Kragting, White
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   Jacob Melin, White
   Linda Moström, White
   Stefan Rummel, White
   Martin Johnson, White
   Filippa Karlsson, White
   Elin Henriksson, White
   Malin Dahlhielm, Spacescape
   Linda Kummel, Spacescape
   Joel Hernbäck, Spacescape
   Staffan Swartz, Spacescape
   Bo Lindelöf, WSP group
   Andreas Keil; Schlaich & Bergermann
   Lars Pettersson Jönköping IBS

Ett väl löst förslag med tydlig struktur och sammanhängande stråk.
Tunnvalvslösningen ger rumslighet vid plattformarna med inspiration från klassiska europeiska 

stationer.
Förslagsställarna har svarat på de flesta av frågeställningarna och förslaget presenterar flera platser 

med möjlighet till kommersiell dragningskraft.

Juryn bedömer att de tydliga stråken över Stångån kan medverka till att innerstaden växer över ån. 
Frågan är dock om det blir den blandning som efterstävas i innerstaden. 

Tävlingsområdet präglas till stor del av kommersiella funktioner och evenemang som inte ensamma 
förmår att skapa levande stad. Fokus i förslaget ligger på ytor och kommersiella lokaler vid Cloetta-
center vilket kan bedömas som något osäkert om det inte går att hitta tagare av dess ytor och lokaler. 
Förslaget kanske skulle ha vunnit på mer bostadsbebyggelse.

Förslaget har stora torg och platser med bra lägen och proportioner men många av platserna har en 
för stor skala och bedöms som odefinierade. Kommer de stora platserna att bli befolkade eller ödsliga, 
och är inte antalet platser för många för att bli tillräckligt befolkade, undrar juryn?

Det södra torget vid ån har en bra placering i gott solläge och med en bra koppling till stationen.

Förslaget har ett bra fokus på bottenvåningars publika användning vilket ger möjlighet till fungerande stadsliv. 
Kopplingarna över ån ansluter väl till de befintliga stråken och gatorna Ågatan och Storgatan ett upplägg 
som naturligt flätar ihop. Det robusta gatunätet ger en möjlighet att utveckla trafiksystemet i framtiden. 

Korsningsplatsen där Järnvägsgatan svänger av mot öster under järnvägsbron riskerar att bli en 
tunnelliknande trafikapparat. Konsekvensen av det blir en torftig miljö för fotgängare. En utvecklad 
hantering av mötet skulle ha gynnat förslaget.

Promenaden på den västra sidan mellan spårområdet och Stångån är smal och kan nog upplevas som 
oattraktiv trots det närheten till vattnet. Passagen under bilbro och järnvägsbro är problematisk.

Juryn ser ingen tydlig linje i hanteringen av årummet och parkerna och skulle ha velat se ett större 
nyttjande av de gröna värdena i anslutning till ån.
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Förslaget presenterar en smidig och lättorienterad lösning för stationen med en effektiv bytesfunktion.
Järnvägsbron blir i förslaget någorlunda transparent vilket kan ge ett ljust centralt vattenrum. Däremot 

kommer utblicken från Stångebroparken söderut att domineras av de dubbla broarnas konstruktioner.

Fokus i förslaget ligger på ytor och kommersiella lokaler vid Cloetta-center vilket ger stora möjligheter till 
stadsliv men kan bedömas som något osäkert om det inte går att hitta tagare av dess ytor och lokaler. 
Förslaget kanske skulle ha vunnit på mer bostadsbebyggelse.

Den stora glaskonstruktionen över spårområdet kan bli en kostsam investering och ger en trolig hög 
driftskostnad för att kunna hålla den kvalitet som föreslås och som är behövlig. Även järnvägsbron 
riskerar att få en utformning som blir dominerande och teknikpräglad.
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Förslagsställare:  Transform architecture+urbanism
genom:    Lars Bendrup
   Kragh & berglund

I samarbete med: Trivector
   Fforum
   Kreera Centerlöf & Holmberg

Ett konsekvent förslag med rutnätsstad med teoretiska resonemang och redovisad ambition som 
erbjuder en realistisk utbyggnad.

Resonemangen följs dock inte upp fullt ut i den redovisade lösningen.
Rutnätsstaden blir teoretisk i sitt konsekventa utförande utan att man tar hänsyn till befintliga och 

skapade målpunkter.

Förslaget definierar tre rumsliga strategier där man vill skapa ett samlande centrum genom att utveckla 
rutnätsstaden, vända baksidan till framsida genom att definiera Stångån som ett rekreativt rum och 
kombinera resecentrum och spåren med stadens struktur.

Stångån definieras som stadens gemensamma rekreativa rum och det gröna parkrummet blir det 
sammanhållande elementet. Den befintliga spårbron, Tullbron, föreslås som en ny grön passage över 
ån vilket kan vara en värdefull koppling men som samtidigt skapar flera mörka undersidor vid respektive 
landfästen.  

Stångåns lopp är i stort sett oförändrat, den gröna karaktären förstärks och flera aktiviteter föreslås 
längs strandkanterna. 

Connecting Linköping 
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Konsekvensen blir många vistelseytor under eller i direkt anslutning till broar och det är en utmaning att 
inte få dem att upplevas som otrygga och mörka.

Den centrala parkens attraktionskraft ifrågasätts och det finns en fara i att det snarare kommer att dela 
staden. Förutsättningar för folkliv vid olika årstider och tidpunkter saknas då förslaget saknar urbana 
målpunkter.

De trädplanterade gatorna och de mindre gröna platsbildningarna skapar en finmaskig grönstruktur.

Årummet är fortsatt grönt och orört med många broförbindelser men har inga naturliga kopplingar med 
stadsbebyggelsen på östra och västra sidan vilket då istället blir barriärskapande. Skolans placering 
som avslutande volym till stadens årum är en kvalitet.

Bro i Nygatans förlängning gör mycket för kopplingen till Tannerfors.

Bussterminalens placering i östra delen är tveksam då den hamnar mer i en periferi än i ett central 
stationsnav.

Stationen är egentligen undangömd i kvartersstrukturen och det överdimensionerade entrétaket har 
egentligen ingen funktion för stationen.

Cloetta Center är även det undangömt bakom ett parkeringshus.
Föreslagna kvartersmått skapar förutsättningar för generösa bostadsgårdar.

Bilbrons linjeföring för tankarna mera åt landsväg snarare än en stadsgata och den kompakta strukturen 
som blir konsekvensen av samlokaliseringen av järnvägsbro och bilbro kommer att tillsammans med 
Tullbron att begränsa vattenrummet.
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Åstad
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Förslagsställare:  Metro Arkitekter &Rundquist

I samarbete med: Sydväst arkitektur och landskap, Buro Happold, Ramböll och Urbanisma
   Henrik Rundquist, &Rundquist
   Claes R Janson, Metro Arkitekter
   Erik Andrén, &Rundquist
   Urban Skogmar, Metro Arkitekter
   Per Andersson, Sydväst arkitektur och landskap
   Carl Cythraeus, Ramböll trafik

Medverkande:  Åsa Rhodin, &Rundquist
   Niklas Bosrup, Sydväst arkitektur och landskap
   Johan Ahlquist, Metro Arkitekter
   Lina Davidson, Metro Arkitekter

Specialister:  Rod Manson, Buro Happold, hållbar stadsbyggnad
   Simon Fryer, Buro Happold, brokonstruktion
   Cecilia Bägenholm, Buro Happold, hållbar stadsbyggnad
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   Anna Molén Thorson, Ramböll, sociala frågor
   Lars Strömgren, Urbanisma, fastighetsekonomi

3-D bild:   Martin Lorenz, Metro Arkitekter

Brons tydliga funktion och gestaltning motiverar greppet i stadskärnan och förändringen av Stångåns 
befintliga vattenrum.

Förslaget klarar av att aktivera undersidor även på västra sidan och ger förutsättningar att utveckla 
en attraktiv bebyggelse vid ån.

Ett förslag som ger mening åt det stora greppet i stadskärnan med grundidén att binda ihop sidorna 
genom att stationen finns på ömse sidor om ån. Det gör gör bron/spårområdet till en tillgänglig plats för 
alla istället för bara vara en mycket stor konstruktion. Stations- och perronggestaltningen ger besökare 
ett fint välkomnande och god orienterbarhet med utsikt runt om över stadskärnan.

Förslaget kräver en noggrannhet och precision med hög arkitektonisk klass i planerandet och 
genomförandet av stationen för att bli till det tillskott i stadsbilden den har alla förutsättningar för. 

Åstad presenterar accesser till stationen från två håll vilket binder ihop stadskärnans båda sidor. 
Förslaget ger underlag för attraktiv exploatering även på västra sidan vilket förstärker nuvarande 
stadskärna och därmed bra förutsättning för att länka över och binda ihop staden.

Förskjutning av hela tävlingsområdet med citykvarter och stråk och den förskjutningen kopplar 
Vasastaden till den nya delen via både Järnvägsparken och ny gata österut via stationsentrén.

Förslaget behöver och har möjligheter att utvecklas så att omstigningtider förkortas och effektiviseras. 
Till exempel bör lösningen för busshållplatserna studeras vidare. De långa perronglängder som 
presenteras i förslaget kommer med all sannolikhet även de att behöva studeras vidare i fortsättningen. 

Förslagets huvudgrepp med två stationslägen, ett på var sin sida av ån ger dock mycket bra 
möjligheter att förkorta restider om man ser till hela reseförloppet från start till mål. 

Förslaget presenterar en kraftigt modifierad Stångå som förändrar det centrala vattenrummet från ett 
naturlik landskapsrum till en stadsmiljö som är tillgänglig för ett urbant liv. Bra att förslaget skapar ett 
tydligt parkstråk som länkar ihop järnvägsparken och den nya Stångebroparken. Stråket har en stor 
potential att bli en viktig kvalitet för hela staden.

Hela det centrala årummet tas om hand och ges en stadskaraktär med attraktiva promenadstråk och 
vistelseplatser på bägge sidor av ån.

Området på den västra sidan om Stångån med Terrassparken och entrén till stationen behöver 
studeras vidare för att ytterligare stärka sambanden inom årummet. En konsekvens av spårlösningen 
är att det vid de båda landfästena blir långa passager under bro, dessa är svåra att aktivera och göra 
trygga och ljusa. Gångstråket utmed spåren på västra sidan av Stångån, som dessutom går under 
bilbron, riskerar att bli ogästvänlig.

Förslaget innehåller bebyggelsekvarter på området närmast årummet vid stationen. Förslaget att 
utanför tävlingsområdet utveckla parkstråket med den befintliga järnvägsparken vidare över Stångån 
värderas högt av juryn och kan väl kompensera den parkmark som bebyggs.
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I förslaget skapas ett tydligt parkstråk som 
kopplar till befintliga gröna områden och som 
blir en tillgång för hela staden.

Attraktiva bostadlägen i nordväst tillskapas 
och ger kommunen möjlighet till intäkter och 
underlag för gott stadsliv.

Biltrafiksystemet bygger på olika flöden på 
olika sidor av ån men trafikstrukturen behöver 
studeras vidare om inte Hamngatan ska 
fortsätta vara den barriär den upplevs som 
idag. Med justering av korsningspunkter kan 
förslaget ge ett mycket bättre trafikflöde.

Den föreslagna terrassparken på västra stranden bedömer juryn inte ha så stora kvaliteter i utformning 
och funktion. Det blir nödvändigt att i detta läge finna en gestaltning som tydligare kopplar till nuvarande 
och till ny stadsväv.
 
Juryn ser med spänning fram emot utvecklingen av de områden som förslagsställarna visat har stor 
potential inom och i anslutning till tävlingsområdet.
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Linköping bygger nya broar

Förslagsställare:  Tegnestuen Vandkunsten

I samarbete med: Marianne Levinsen Landskab
   Sloth MØller
   Esbensen
   WSP
   Peter Maskell
   Anders lund Hansen

Ett förnuftigt och generellt bra förslag med tydlig urban karaktär i det centrala avsnittet och en rationell 
och generell kvartersstruktur. Fokus ligger på robust strategi snarare än arkitektur. Vilket också tydligt 
märks i presentationen. 

Lekfullheten återfinns i årummets gestaltning och med det nya utomhusbad som skapas. 
Ett plus i förslaget är kopplingarna till befintligt gatunät där gator övergår i broar över ån.
Förslaget tillskapar stora platser under järnvägsbron med utfyllnad av ån på östra sidan och 

juryn bedömer inte att det finns motiv för greppet utan ser att det istället skapar problem. Den stora 
terrasserade platsen på östra sidan ån bedömer juryn även den som tveksamt attraktiv.

Förslaget har diagonala stråk med tydlig relation till Cloetta center, resecentrum och Storgatan.

Att man föreslår bebyggelse på västra sidan som ökar sambanden över Stångån är positivt men 
möjligheten att utveckla den västra strandpromenaden till något mer har inte tagits hand om.

Gångstråket utmed spåren på västra sidan av Stångån har en trång sektion och ambitionen som 
beskrivs i förslaget går inte att återfinna i lösningen. Passagen under bilbron är trängd och riskerar att 
upplevas som otrygg och ogästvänlig.

Det centrala vattenrummet görs smalare för att förstärka stadens koncentration och på så sätt förkorta 
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broarna och den centralt placerade nya ön – Kindaön – kan bli en attraktiv och fin målpunkt. 
Kanalplatsen, som är den stora öppna platsen mellan ån och resecentrum, domineras av järnvägsbron 

riskerar att bli ödslig.

En konsekvens av förslagets tydliga rutnätssystem är att staden på att väldigt abrupt sätt avslutas med 
en gata som en gräns mot parken.

Redovisningen är inte helt lätt att tyda vad gäller gatuliv och gestaltning av gaturum. 
Förslaget redovisar generella kvarter som dock har för små gårdsmått i vissa lägen.

Förslaget visar på stora avstånd mellan kollektivtrafiklägena, dels i det diagonala stråket dels i 
bussterminalen.

Ett förslag som är habilt och genomförbart till stora delar men som saknar en stark kommunicerbar 
vision. 



22

Kontinuum

Förslagsställare:  Allies and Morrison
   General Architecture
   Ramböll

Ett förslag som behåller Linköpings befintliga struktur i nord-/sydlig riktning och bevarar många av de 
kvaliteter som finns i staden idag men de utvecklas inte vidare.

Förslaget bygger på teoretiska resonemang med historiska kopplingar och referenser till modulmått.  
Den föreslagna bron hämtar sina referenser från traditionella Europeiska broar.

Resonemangen handlar inte så mycket om den mänskliga skalan och upplevelser i gatunivå.
Skalan på de stora hallarna känns överväldigande och stationskomplexet riskerar att bli alltför 

dominant.

Spårområdets utformning är genomförbart och habilt men kringytor och funktioner är svårt att få en bild 
av hur de skulle kunna fungera.

Konstruktioner och mått på bärande pelare har styrt utformningen i hög grad.

En konsekvens av spårlösningen med kompakt bro innebär att det vid de båda landfästena blir långa 
passager under bro som är svåra att aktivera och göra trygga och ljusa. Speciellt på den västra sidan 
där gångstråket mellan ån och spåret är smalt riskerar det att upplevas som ogästvänligt och otryggt.

Bilbrons dragning och placering under järnvägsbron medför dubbla konstruktioner och en kraftig 
begräsning av genomsiktligheten och upplevelsen av vattenrummet.
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Årummet förädlas och utvecklas utan större åtgärder till ett centralt parkrum som tillsammans med 
Stångeboparken har potential att bli en tillgång för staden. Däremot är mötet mellan park och bebyggelse 
översiktligt redovisat och svår att bedöma.

Den befintliga spårbron behålls som ett historiskt lager i staden och föreslås få en grön karaktär för 
gående och cyklar.

De många goda idéerna i förslaget hänger inte riktigt samman och helhetsresultatet blir att staden får 
ökade barriärer istället för att bindas samman.

Reovisningen är bristfällig på många punkter vilket gör att det är svårt att bedöma förslagets alla 
delar.




