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Inbjudan Invitation

Linköpings kommun inbjuder följande lag till en tävling om 
Innerstaden växer över ån i Linköping:

•	 White	arkitekter	och	Spacescape
 I samarbete med WSP, Schlaich Bergermann och Lars  
 Petterson Analys AB.

•	 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.

Tävlingen genomförs som en projekttävling i 
enlighet med LOU, och har föregåtts av ett öppet 
kvalificeringsförfarande för val av deltagare.

Tävlingen arrangeras i samförstånd med Trafikverket och 
i samarbete med Sveriges Arkitekter.

The Municipality of Linköping invites the following teams 
to take part in a competition concerning The Inner City 
Expands across the River in Linköping:

•	 White	arkitekter	and	Spacescape
 In cooperation with WSP, Schlaich Bergermann and  
 Lars Petterson Analys AB.

•	 Metro	arkitekter	&	Rundquist	
 In cooperation with Sydväst, Buro Happold, Ramböll  
 and Urbanisma.

•	 Allies	and	Morrison
 In cooperation with General Architecture and Ramböll.

•	 Tegnestuen	Vandkunsten
 In cooperation with Marianne Levinsen Landskab, Sloth  
 Möller, Esbensen, WSP plus Peter Maskell and Anders  
 Lund Hansen.

•	 Tovatt	architects&planners	and	Ramböll
 In cooperation with Paju, Urban think tank and  
 Wennanders.

•	 Transform	and	Kragh&Berglund
 In cooperation with Trivector, Kreera, Centerlöf &  
 Holmberg and Fforum.

The competition is being organised as a project 
competition pursuant to the Public Procurement Act 
(LOU), and has been preceded by an open qualifying 
procedure for the selection of participants.

The competition is being organised in consensus with the 
Swedish Transport Administration and in collaboration 
with the Swedish Association of Architects.

.........................................................................................................................................

Paul Lindvall
Kommunstyrelsens ordförande / Chairman of the City Board
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Introduktion Introduction

Innerstaden växer över ån 
Idag utgör Stångån på många sätt 
innerstadens gräns i öster, nu har tiden 
kommit för att ta steget över ån! 

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. 
Men 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. 

När Götalandsbanan (höghastighetsjärnväg mellan 
Stockholm och Göteborg) är färdigbyggd kommer 
restiden mellan Linköping och Stockholm att vara cirka 
en timme och mellan Linköping och Göteborg att vara 

GÖTEBORG

15 min

45 min

90 min

75 min
LINKÖPING

NORRKÖPING

STOCKHOLM

SKÅNE

The inner city expands across the river 
The Stångån river is in many ways the eastern 
boundary of the Inner City, but the time has 
come to step over the river!

The biggest urban development project in Linköping’s 
history has begun, with a statement by the Government 
that construction of the Eastern Link (Ostlänken) will start in 
2017. Technically speaking, the Eastern Link is a dual track 
from Järna (a short way south of Stockholm) to Linköping, 
boosting the capacity of the rail network. But the Eastern 
Link is not just technology, it is an urban development 
project. The Eastern Link adds to implementing the vision 
of a future region in which populous towns, cities and 
central localities are joined together in an urban network, 
a network having good communications with the outside 
world. The Eastern Link is the first part of a modern 
rail network in Sweden, with high-speed trains linking 
Stockholm with the Göteborg (Gothenburg) and Skåne 
region and with major towns and cities in between. At the 
same time, opportunities for local and regional commuting 
will multiply, helping to create stronger regions. 

When completed, the Götaland Line (a high-speed railway 
between Stockholm and Göteborg) travel time between 
Linköping and Stockholm will bee about one hour and 

Restider i framtiden när snabba tågförbindelser 
är utbyggda. / Traveltimes in the future when high 
speed train systems are developed.
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drygt en timme. Med ett utbyggt snabbtågsnät till Skåne 
kommer även restiderna till Skåne/Köpenhamn att 
reduceras avsevärt. Linköping och Norrköping kommer 
genom snabbare järnvägar att restidsmässigt ha Sveriges 
kanske mest centrala läge i förhållande till storstäderna. 

Linköping och Norrköping är kärnorna i en stadsregion, 
en integrerad arbets- och bostadsmarknad i ett område 
som ungefär överensstämmer med Östergötlands län. 
Regionen har i dag totalt över 430 000 invånare och 
målet är att regionen ska ha minst 500 000 invånare. De 
centrala städerna Linköping och Norrköping har cirka 100 
000 respektive cirka 90 000 invånare. Kommunerna har 
cirka 150 000 respektive cirka 130 000 invånare. Bättre 
förbindelser mellan regionens kärnor är till nytta för hela 
regionen. 

Linköping har en historia som går nästan 1000 år tillbaka 
i tiden men är idag en modern och snabbt växande 
stad. Med den moderna europeiska staden som förebild 
ska Linköping fortsätta att utvecklas till en stad som är 
rundare, tätare och mer sammanhållen än i dag. En stad 
med kvalitéer där man kan leva ett praktiskt, trivsamt 
och spännande liv. En stad med ett dynamiskt näringsliv. 
Byggandet av Ostlänken möjliggör för Linköping att ta ett 
stort steg i den riktningen.

KATRINEHOLM

NYKÖPING

NORRKÖPING

LINKÖPING

FINSPÅNG

SÖDERKÖPING

MOTALA

VADSTENA

MJÖLBY

TRANÅS

BOXHOLM

KISA

ÅTVIDABERG

the travel time between Linköping and Gothenbourg will 
be somewhat more than an hour. With an HST network 
extending to Skåne, travelling times to Skåne/Copenhagen 
will also be radically shortened. In terms of travelling time, 
faster rail connections will give Linköping and Norrköping 
perhaps the most central location in Sweden, in relation to 
the metropolitan cities. 

Linköping and Norrköping are the nuclei of an urban 
region, an integrated job and housing market in an area 
roughly corresponding to the County of Östergötland. 
The region today has over 430,000 inhabitants, and 
the target is 500,000. The central cities of Linköping 
and Norrköping have, respectively, about 100,000 and 
about 90,000 residents. The municipal populations 
number approximately 150,000 and 130,000 respectively. 
Improved communications between the regional nuclei 
will benefit the region as a whole. 

Linköping has a history going back almost a thousand 
years in time, but is today a modern and swiftly expanding 
city. Following the example of the modern European 
city, Linköping is to go on developing into a city which 
is rounder, denser and more close-knit than at present. 
A city with qualities, enabling people to lead practical, 
pleasant and exciting lives. A city with a dynamic 
enterprise sector. Construction of the Eastern Link will 
enable Linköping to take a big step in that direction.

East Sweden, ett stadsnätverk av folkrika 
städer och tätorter. / East Sweden, an 
urban network of populous towns, cities 
and central locations.
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Ostlänkens utbyggnad innebär startskottet för en flytt av resecentrum, utbyggnaden av en ny stadsdel i Linköping samt att innerstaden 
tar klivet över ån och integrerar Stångån i stadskärnan / Development of the Eastern Link signals the start of a travel centre relocation, 
the development of a new township in Linköping, and the Inner City stepping over the river, making Stångån an integral part of the city 
centre.

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 bra Stångån att integreras 
i stadens hjärta utan staden Linköping får också 
en rundare och mer sammanhållen form och tillförs 
ytterligare stadskvalitéer. För att få ett bra utgångsläge 
för planeringen och utvecklingen av stadens nya stadsdel 
och stadens nya resecentrum inbjuder Linköpings 
kommun till den här arkitekttävlingen. 

Syfte med tävlingen
Tävlingen har följande syften: 
•	 Att	få	fram	högkvalitativa	stadsbyggnadsförslag,	som	 
 kan ligga till grund för fortsatt planering av tävlingsom- 
 rådet.
•	 Att	möjliggöra	upphandling	av	arkitekt-	och	planerings- 
 tjänster för fortsatta uppdrag.

Where Linköping is concerned, construction of the 
Eastern Link will not only have the effect of bringing 
the outside world closer but will also signal the 
commencement of work on a completely new township, 
a new travel centre location and the expansion of the 
core of the city and the Inner City across the Stångån 
river. By taking this step across the river, not only will 
Stångån be integrated with the heart of the city, but the 
City of Linköping will acquire a rounder, more coherent 
shape and additional urban qualities. The Municipality of 
Linköping is arranging this invited architecture competition 
so as to get the planning and development of the city’s 
new township and travel centre off to a good start. 

Purpose of the competition
The project competition has the following purposes:
•	 To	elicit	high-quality	proposals	on	which	to	base	further	 
 planning of the site.
•	 To	facilitate	procurement	of	architectural	and	planning	 
 services for the ongoing brief.
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Stadsbyggnadsstrategier 
Urban development strategies

Detta avsnitt beskriver översiktligt kommunens 
strategier för utvecklingen av regionen 
och staden samt mål och ambitioner för 
tävlingsområdet.

Strategier för regionen och staden
Stadskärnan är stadens/kommunens hjärtpunkt. En 
nyckelstrategi för att stödja stadens tillväxt och utveckling 
är därför att förstärka stadskärnans attraktivitet. De 
senaste 50 åren har Linköping – i likhet med många 
andra städer – byggt ut staden så att boendet och de 
stadsmässiga resurserna har glesnat. Sedan en tid 
tillbaka pågår dock en process i motsatt riktning. Idag 
kan man tydligt se att bostäder i innerstaden, invävda 
i den sammanhängande stadsstrukturen med allt vad 
detta innebär av utbud av kultur och handel, är starkt 
eftertraktade. Efterfrågan på stadskvaliteter är hög och 
något som Linköping ständigt arbetar med att utveckla. 
Målet är att addera värden och att göra hela staden mer 
urban.

This section gives a general description of the 
Municipal strategies for developing the region 
and city, together with aims and ambitions for 
the competition site.

Strategies for the region and city
The city centre is the very heart of the city/municipality, 
and enhancing its attractiveness, therefore, is a 
key strategy for underpinning the city’s growth and 
development. Over the past 50 years, Linköping – in 
common with many other towns and cities – has 
expanded in a such a way that housing and urban 
resources have grown sparser. But for some time now, 
a process has been at work in the opposite direction. 
It is clear today that homes in the inner city, which is 
intertwined with the contiguous urban structure, with 
all that this implies in terms of cultural and commercial 
amenities, are much sought after. Urban qualities 
are greatly in demand, and Linköping is ceaselessly 
endeavouring to develop them. Our aim is to add values 
and to make the whole city more urban. 
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Mer gång, cykel och kollektivtrafik och färre bilar i den centrala 
staden / More pedestrian, cycle and public transport traffic in the 
centre of the city

Som fundament för den fortsatta utvecklingen av 
kommunen och staden har kommunfullmäktige i juni 
2010 antagit tre moderna översiktsplaner. Gemensam 
översiktsplan för Linköping och Norrköping, Översiktsplan 
för staden Linköping och Översiktsplan för Kallerstad och 
nytt resecentrum mm.

De övergripande utvecklingsstrategierna i dessa 
dokument kan sammanfattas som:
•	 Bind	samman	de	folkrika	städerna	och	tätorterna	i	 
 regionen i ett stadsnätverk.
•	 Utveckling	av	staden	prioriteras	–	en	av	kärnorna	för	 
 en region på 500 000 invånare. 
•	 Skapa	en	rundare,	tätare	och	mer	sammanhållen	stad.	
•	 Utveckla	stadskvaliteter	och	gröna/blå	kvaliteter.	
•	 Bygg	ut	kollektivtrafiken	och	minska antalet bilar i de 
 centrala delarna.

Hållbar stadsutveckling
För att staden ska kunna utveckla sin roll som tillväxt-
motor i regionen och möta den stigande efterfrågan 
på områden för bostäder och verksamheter planerar 
Linköpings kommun nu för en utbyggnad av innerstaden 
där stor vikt läggs vid att stadsutvecklingen ska vara 
ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar. Därför ska 
framtidens stadskärna och innerstad få en tät och 
resurseffektiv stadsstruktur. Det ska vara enkelt att leva 
klimatsmart i Linköping.

Den täta staden minskar avstånden mellan dagliga 
målpunkter och ger ett bättre underlag för handel, 
service och kollektivtrafik. Många resor kan göras per 
fot, per cykel eller med kollektivtrafik snarare än med 
bil, vilket är positivt för miljön. En tät stad är också 
samhällsekonomisk eftersom kommunala investeringar 
utnyttjas mer effektivt. Samtidigt kan man undvika att ta i 
anspråk högkvalitativ jordbruksmark och mark med höga 
miljö- och rekreationsvärden som omger staden.

Linköpings stad är idag relativt gles och utspridd med 
förhållandevis långa avstånd mellan målpunkter Det 
leder till stora förflyttningsbehov och att infrastruktur-
investeringar utnyttjas något ineffektivt. Det ska vi nu 
vända på. Genom förtätning av den befintliga staden 
och med den ursprungliga täta europeiska staden som 

Mer sammanhållen stad / A more close-knit city

Tätare stad med mer stadskvalitéer / Denser city with more 
urban qualities
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In June 2010, as a basis for the ongoing development 
of municipality and city, the Municipal Council adopted 
three modern comprehensive plans: Joint Comprehensive 
Plan for Linköping and Norrköping, Comprehensive Plan 
for the City of Linköping and Comprehensive Plan for 
Kallerstad and a new Travel Centre etc.

The overarching development strategies in these 
documents can be summed up as:
•	 Linking	the	populous	towns,	cities	and	central	locations	
 in the region to form an urban network.
•	 Giving	priority	to	developing	the	city	–	one	of	the	nuclei	
 of a region with 500,000 inhabitants. 
•	 Creating	a	rounder,	denser	and	more	close-knit	city.	
•	 Developing	urban	qualities	and	green/blue	qualities.	
•	 Expanding	mass	transit	and	reducing	the	number	of	
 cars in central areas.

Sustainable urban development
To enable the city to develop its role as a locomotive of 
regional growth and meet the growing demand for land for 
housing and non-housing development, the Municipality 
of Linköping is now planning an expansion of the inner 
city, with great emphasis on making urban development 
economical and ecologically and socially sustainable. 
To this end, the city centre and inner city are to be given 
a dense, lean urban structure. Climate-smart living in 
Linköping must be made simple and straightforward.

The densely developed city reduces distances between 
daily destinations and provides an improved base for 
commerce, services and public transport. Many journeys 
can be made on foot, on bicycle or with public transport 
rather than by car, which is good for the environment and 
also good for the public economy, in that more efficient 
use will then be made of municipal investments, at the 
same time obviating exploitation of the high-quality 
farmland and land with superior environmental and 
recreational qualities in the city’s environs.

The City of Linköping today is relatively sparsely 
developed and sprawling, with relatively long distances 
between destinations. This generates great demand 
for movement and entails a somewhat inefficient use of 
infrastructure investments. Now we are going to change 
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förebild ska Linköping växa på ett mer resurseffektivt 
sätt. Den täta staden uppnås genom en kombination av 
byggnader, väldisponerad tomtmark och allmän plats. 

För att vara socialt hållbar är det även viktigt att skapa 
en attraktiv stad, en stad planerad med människan som 
utgångspunkt. En attraktiv stad måste inte bara kunna 
erbjuda ett varierat utbud av bostäder och handel utan 
även offentliga miljöer med kvalité och känsla, exempelvis 
högkvalitativa parker och grönstråk med möjligheter till 
rekreation. I den täta staden är de blandade funktionerna 
ett naturligt inslag.

Den hållbara staden är en del i en region där det finns 
möjlighet till en god vardag med hög livskvalitet. Ett 
effektivt regionalt nätverk av kommunikationer ger en stor 

all that. Infill of the existing city, on the lines of the original, 
densely built European city, will give Linköping leaner 
growth. The densely developed city is achieved through a 
combination of buildings and the judicious configuration of 
developed land and public spaces.  

Social sustainability also demands the creation of an 
attractive city, a city with man as the measure of its 
planning. An attractive city must be capable of offering, 
not only a varied range of housing and commerce  but 
also public spaces with quality and atmosphere, such 
as high-quality parks and green walkways affording 
opportunities for recreation. In the densely developed city, 
mixed functions are a natural ingredient. 

The sustainable city is part of a region in which everyday 

Antal boende inom olika avstånd från resecentrum. Cirka 80% av stadens befolkning bor inom fem km från stationen.  / No.of residents 
within different distances from the new station. Approximately 80% of the people in the city lives within five kilometers from the station.
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arbets- och bostadsmarknad som präglas av trygghet, 
möjligheter och flexibilitet. Den hållbara staden är också 
en stad i världen – den har kontakt med andra städer 
och regioner. Effektiva, hållbara kommunikationer säkrar 
kontakterna med nya idéer och möjligheten att göra 
affärer. Effektiva järnvägsförbindelser för medellångt 
avstånd och flyg för de långa resorna.

Resecentrum 
Ett viktigt val i den hållbara staden är också placeringen 
av resecentrum. Under utredningsarbete med Ostlänken 
diskuterades i ett tidigt skede om den nya stationen skulle 
förläggas utanför staden. Utifrån analyser av tillgänglighet 
mm valdes ett centralt läge där en stor del av stadens 
befolkning finns inom några kilometer. Stadens utveckling 
kommer också att medföra att flera tusen personer 
ytterligare kommer att bo eller arbeta inom stationens 
närområde.

Tävlingsområdets roll i stadens utveckling
Tävlingsområdet är en av pusselbitarna för en rundare, 
tätare och mer sammanhållens stad. Området är 
dessutom ett nyckelområde för innerstadens utveckling 
över ån. Området kring Stångån mellan nuvarande 
rescentrum och Drottningbron (utanför tävlingsområdet) 
är det centrala årummet. Här möter den nuvarande 
stadskärnan Stångån och här ska staden växa över ån

Den utvidgade innerstaden öster om ån ska spegla ett 
Linköping med blicken vänd mot framtiden. Området 
ska vara en del av staden som erbjuder hög livskvalitet 
med både urbana och gröna och blå värden. ”A city of 
excellence” - en riktigt bra plats att leva, bo och arbeta i.

living runs smoothly and facilitates convenience and a 
high quality of life. An efficient regional communications 
network gives a large job and housing market 
characterised by security, opportunities and flexibility. 
The sustainable city is also a city on the world map, in 
touch with other cities and regions. Efficient, sustainable 
communications secure contacts with new business 
ideas and opportunities. Efficient rail communications for 
middling distances and air services for the long haul. 

Travel Centre
The location of a Travel Centre is another of the important 
choices embodied in the sustainable city. At an early stage 
of the pilot study for the Eastern Link, there was discussion 
as to whether the new station should be located out of 
town. On the strength of accessibility and other analyses, 
a central location was chosen, with a large part of the city’s 
population living no more than a few km away. The city’s 
development will also result in several thousand more 
people living or working within the vicinity of the station.

The role of the competition site in the city’s 
development
The competition site is one of the jigsaw pieces for 
achieving a rounder, denser and more close-knit city, 
added to which, it is a key area for the inner city’s 
development across the river. The area surrounding 
Stångån, between the present travel centre and the 
Drottningbron	bridge	(outside	the	competition	site)	is	the	
central riverside space. This is where the present city 
centre meets the Stångån river, and this is where the city 
is going to expand across the river. 

The enlarged inner city east of the river is to mirror a 
Linköping which looks to the future. The competition 
site is to be a part of the city offering high quality of life, 
with both urban and green and blue qualities – a city of 
excellence, a really good place to live, dwell and work in. 

Municipal aims and aspirations for the 
competition site 
The competition site is a central part of the region, the 
Municipality and the city, and an important part of their 
development. The Municipality’s aspirations for the 
competition site are listed below, in non-ranking order.
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Linköpings kommuns mål och ambitioner med 
tävlingsområdet
Tävlingsområdet är en central del av regionen, kom-
munen och staden och utgör en viktig del i utvecklingen. 
Nedan listas – utan rangordning - kommunens ambitioner 
med tävlingsområdet.

Ett väl fungerande kommunikationsnav
•	 Resecentrum	ska	vara	en	väl	fungerande	och	trivsam	 
 bytespunkt. 

En central och väl integrerad del av staden
•	 Tävlingsområdet	är	regionens	mest	tillgängliga	område.	 
 Detta är viktigt att tillvarata, framför allt genom att  
 satsa på stor koncentration av en tät stad med arbets- 
 platser och verksamheter som har nytta av att ligga  
 nära detta kommunikationsnav. 
•	 Tävlingsområdet	och	anslutande	områden	ska	till- 
 sammans bilda en sammanhängande stadsväv med  
 blandat innehåll. Tävlingsområdet - med broar och  
 stråk – utgör i detta sammanhang ett nyckelområde  
 som ska fungera som länk mellan stadskärnan och  
 pågående och planerad stadsutveckling öster om  
 Stångån.
•	 Utformningen	av	området	ska	tydliggöra	att	det	är	en	 
 central punkt i Linköping och i regionen.
•	 Utvecklingen	av	området	kommer	att	pågå	under	 

A well-functioning communications hub
•	 The	Travel	Centre	is	to	be	a	well-functioning	and	 
 pleasant interchange point. 

A central, well-integrated part of the city
•	 The	competition	site	is	the	region’s	most	accessible	 
 area. It is important to preserve this quality, above all  
 through commitment to a dense city and a heavy  
 concentration of workplaces and non-housing  
 development which will benefit from proximity to this  
 communications hub. 
•	 The	competition	site	and	adjoining	areas	are	together	 
 to form a contiguous urban fabric of mixed content. In  
 this context, the competition site – with its bridges and  
 pedestrian routes – is a key area destined to serve as a  
 link between the city centre and urban development,  
 both ongoing and planned, east of the Stångån river.
•	 The	design	of	the	competition	site	shall	make	clear	that	 
 this is a central point in Linköping and in the region.
•	 Development	of	the	competition	site	will	proceed	over	a	 
 considerable period of time. The Municipality is  
 therefore looking for solutions which are robust and  
 amenable to successive development of the site.

Attractive urban environments
•	 The	competition	site	will	be	the	first	a	passenger	 
 stepping off the train sees of Linköping. The design of  
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 en längre tid. Kommunen söker därför lösningar som  
 är robusta och möjliggör en successiv utveckling av  
 området.

Attraktiva stadsmiljöer
•	 Området	kommer	att	vara	det	första	en	resenär	som	 
 kliver av tåget ser av Linköping. Utformningen av den  
 offentliga miljön ska hålla en hög ambitionsnivå för ge  
 ett positivt intryck och för att klara stora resenärsflöden 
•	 Utformningen	av	området	ska	uppmuntra	till	att	 
 människor vistas i området och bidra till kontakt mellan  
 människor som bor i, är verksamma i, eller besöker  
 området. 
•	 Stadsmiljöerna	ska	bidra	till	att	företag	och	andra	 
 aktörer vill utvecklas i området.
•	 Utformningen	av	området	ska	tillvarata	det	attraktiva	 
 läget längs Stångån samt mot stadens nya planerade  
 stadspark nordväst om tävlingsområdet. 
•	 Stångån	ska	vara	tillgänglig,	längs	stränderna	men	 
 också med stråk ner till stränderna.
 
Identitet
•	 Området	ska	ha	karaktär	och	känsla	som	varierar	 
 mellan olika delar men som likväl är del av en helhet.  
 Utformningen av området ska bidra till att stärka och  
 utveckla Linköpings identitet.
•	 Stångån	ska	vara	en	del	av	stadens	hjärta.

 the public environment must conform to a high level of  
 aspiration, so as to convey a positive impression and to  
 cope with large numbers of passengers.
•	 The	design	of	the	competition	site	must	encourage	 
 people to frequent it and contribute towards contact  
 between people living or working in the area or just  
 visiting.  
•	 The	urban	environments	shall	be	conducive	to	the	 
 development of business undertakings and other  
 players in the area.
•	 The	design	of	the	competition	site	shall	preserve	and	 
 utilise the attractive location alongside the Stångån  
 river and in the direction of the new City Park planned  
 northwest of the competition site. 
•	 The	Stångån	river	shall	be	accessible,	not	only	along	 
 its banks but also by means of a pedestrian route  
 leading down to them.
 
Identity
•	 The	area	shall	have	a	character	and	atmosphere	 
 varying from one part to another but nonetheless  
 adding up to a holistic entity. The design of the  
 competition site shall help to strengthen and developing  
 Linköping’s identity.
•	 The	Stångån	river	shall	be	included	in	the	heart	of	the	 
 city.
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Tävlingsuppgiften The competition brief

Detta avsnitt är en sammanfattande beskrivning av tävlingsuppgiften.

This section is an abridged presentation of the competition brief.
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Tävlingsuppgiften är 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 är 
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. 

En stad utvecklas ständigt och stadens tidsperspektiv 
är långa. Det som byggs som resultat av tävlingen ska 
stå i många år, kanske hundra. Dagen järnvägsstation 
byggdes för 150 år sen och är fortfarande i drift. Även 
om prognoser som redovisas i tävlingsprogrammet 
handlar om år 2030 så söker vi lösningar med långsiktig 
generalitet och robusthet. 

I detta program och andra handlingar används 
illustrationer som visar en utformning av området och 
broar mm på det sätt som det illustreras i översikts-
planen för Kallerstad och nytt resecentrum m m. 
Tävlingsförslagen behöver inte överensstämma 
med dessa illustrationer eller andra schematiska 
redovisningar av exempelvis lägen för broar, stråk, 
kommunikationsflöden eller mark- och vattenanvändning. 
Det står de tävlande fritt att föreslå lösningar som enligt 
deras synsätt ger en god helhetsverkan. De funktioner 
som programmet anger ska dock uppfyllas.

I tävlingsuppgiften ingår 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/från	 
 resecentrumanläggningen.
•	 Ge	förslag	till	lösningar	på	logistik	-	inom	och	till	och	 
 från - tävlingsområdet av gående, cyklister, kollektiv- 
 trafik och biltrafik.

The competition brief is to present proposals for the 
design and main structure of a new township in the centre 
of Linköping, complete with land use, building volumes, 
positioning and scaling of a railway area, parks, piazzas, 
streets, footpaths and cycle paths. The site is to be an 
integral part of the city centre. In addition to being part of 
the city centre, it is to include a Travel Centre, a regional 
communications hub efficiently linking all communications 
together, while at the same time helping to achieve a 
natural urban expansion with no barrier effects. 

A city is all the time developing and has long 
chronological perspectives. The building development 
resulting from this competition will stand for many years, 
possibly a hundred. The present railway station was 
built 150 years ago and is still in use. Although forecasts 
presented in the competition programme refer to the year 
2030, what we are looking for is solutions of long-term 
generality and staying power. 

This programme and other documents make use of 
illustrations showing a design of the site and bridges etc. 
as illustrated in the comprehensive development plan  
Kallerstad och nytt resecentrum m m.
The competition entries need not tally with those 
illustrations or other schematic presentations, e.g. 
of locations for bridges, communication routes, 
communication flows or land and water use. The 
participants are at liberty to propose solutions which, in 
their view, provide a good holistic effect, but the functions 
indicated in the programme must be provided for.

The competition brief involves:
The brief comprises:
•	 Linking	important	places	and	destinations	in	the	 
 surrounding city to the site by means of strong and  
 distinct communication routes.
•	 Studying	the	space	round	the	Stångån	river,	submitting	 
 proposals for the positioning of new bridges and  
 presenting ideas for the design of them.
•	 Proposing	solutions	for	logistics	and	flows	to/from	the	 
 Travel Centre facility, with and to and from the area, of  
 pedestrians, cyclists, public transport and motor traffic.
•	 Proposing	a	character	for	the	site	which	will	articulate	 
 its regional importance.
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•	 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	resecentrum- 
 anläggningen. 
•	 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.

•	 Proposing	a	character	for	the	site	conducive	to	 
 urban life with positive experiences. The area is to be  
 interesting, pleasing, secure and welcoming.
•	 Fitting	new	railway	lines	and	platforms	into	a	specified	 
 area.
•	 Presenting	ideas	for	the	planning	and	design	of	the	 
 Travel Centre complex.
•	 Proposing	the	location	and	design	of	urban	spaces	 
 complete with squares, piazzas, communication routes  
 and building volumes. 

Foto 1 som ingår i den obligatoriska redovisningen, programhandling 11. / Photo1, included in the obligatory presentation, programme 
document 11. 
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Funktioner i området
Functions on the competition site

Detta avsnitt är en utvecklad beskrivning av 
de funktioner som ska finnas i området eller 
egenskaper som området bör ha och alltså 
utgör förutsättningar för tävlingen.

This section is an enlarged description of the 
functions to be included in the competition site 
or of qualities which the site should possess. 
Accordingly, it indicates the preconditions of 
the competition.

Utvidgad stadskärna 
Tävlingsområdet kommer att bli en del av Linköpings 
stadskärna och innehålla en nod, en bytespunkt som 
ska binda samman kommunikationer på ett effektivt sätt. 
Som en del av stadskärnan och som en länk till den nya 
stadsdelen i öster är det viktigt att området utformas som 
en innerstadsmiljö med tydliga kopplingar och stråk till 
omgivande områden/stadsdelar. 

Handel, verksamheter och resenärsservice 
Området bör innehålla cirka 20 000 m² handel av 
citykaraktär inklusive restauranger. Handeln ska 
lokaliseras utmed stråk på ett sådant sätt att samband 
och stadsliv gynnas men inte så att icke önskvärd friktion 
skapas med strömmar av resenärer. Handel bör utformas 
så att det är möjligt att bygga ut den i etapper. 

Området ska även innehålla resenärsservice och 
kompletterande kommersiell och offentlig verksamhet 
som tar vara på de möjligheter till möten mm som 
resecentrum ger. Här kan alltså - utöver handel - finnas 
kontor och offentlig service (med högt kontaktbehov), 
kultur och möteslokaler, restauranger, caféer, barer, 
lokaler för kvalificerad utbildning och forskning, hotell 
med mera. Området ska i första hand användas för 
verksamheter som har nytta av platsen/läget i staden/
regionen. 

Det bör finnas en andel bostäder i området. Tävlings-
området är utsatt för störningar och risker så lokalisering 
av bostäder ska ske med beaktande av detta.

Enlarged city centre
The competition site is going to be part of Linköping’s city 
centre, and will contain a node, a point of interchange 
efficiently linking communications together. It is important 
that this area, as part of the city centre and as a link 
with the new township to the east, be designed as an 
inner-city environment having clear links and routes to 
surrounding areas/townships. 

Trade, other non-housing activities and travel services
The area should contain about 20,000 m² of city-like 
commerce, restaurants included. Trade is to be axially 
sited in such a way that interconnections and city life 
will benefit without travel flows being disrupted in a 
undesirable way. Trade should be designed so as to be 
amenable to expansion by stages. 

The area is also to include travel services and 
supplementary commercial and public activities utilising 
the opportunities presented by the Travel Centre for face-
to-face encounters etc. Thus, in addition to commerce, 
offices and public services (with a high level of contact 
needs) can also be sited here, along with cultural and 
assembly amenities, restaurants, cafés, bars, facilities for 
advanced education and research, hotels etc. The area 
is primarily to be used for activities which will benefit from 
this location in the city/region. 

The area should include a certain proportion of housing. 
The competition site is exposed to disruptions and 
hazards, and the localisation of housing must take this 
into account.
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Stadsrum, stråk och stadsliv
Vi söker en utformning av stadsrummen som har tydlig 
rumslighet och gynnar stadsliv. Stadsrummen ska ha en 
mänsklig skala och vara intressanta, attraktiva och trygga 
och välkomnande under alla timmar på dygnet året runt.

Stadslivsstråk
Tävlingsområdet ska skapa samband mellan staden på 
västra sidan av ån och den nya innerstaden på östra sidan. 
Det tydligaste stadslivsstråket på västra sidan av ån är 
Storgatan som också fortsätter över ån på Stångebro. Detta 
centrala stråk ska ledas vidare genom tävlingsområdet. 
Även i övrigt ska stråk utvecklas som skapar sammanhang 
såväl till stadskärnan som till andra delar av staden. 

Stråk längs Stångån
Området längs båda sidorna av Stångån är ett centralt 
och välanvänt rekreations- och cykelstråk. Denna 
funktion ska finnas kvar/vidareutvecklas. Det är dock inte 
nödvändigt att låta cykelstråken följa strandlinjen.

Stadsrum vid Stångån
Områdets läge på östra sidan av Stångån har ett attraktivt 
läge med sol eftermiddag och kväll vilket är kvaliteter som 
bör tillvaratas i förslaget.

Större publika byggnader
Större publika byggnader är väsentliga inslag i en stad. 
Med stadskärnans och innerstadens expansion över 
Stångån ser vi att sådana kommer att vara ett naturligt 

Urban space, communication routes and urban 
living
We are looking for an urban space design which has a 
distinct spatiality and benefits city life. The urban spaces 
must be humanly proportioned and must be interesting, 
attractive, secure and welcoming at all hours of the day 
and night, all the year round.

Urban communication routes
The competition site is to establish connections between 
the city on the western side of the river and the new inner 
city on the eastern side. The most conspicuous urban 
communication route on the western side of the river is 
Storgatan, which crosses the river by way of Stångebro 
bridge. This central axis must be further extended through 
the competition site. In other connections too, axes are to be 
developed which will provide communication and coherence 
both to the city centre as well as to other parts of the city . 

Routes alongside Stångån
The area on both sides of the Stångån river is a central 
and much-used recreation and cycling route. This function 
must be retained/developed further, though the cycle paths 
need not necessarily follow the line of the river bank.

Urban spaces overlooking Stångån
The location of the competition site on the east side of 
the Stångån river is an attractive one with sunshine in the 
afternoon and evening – qualities which should be made 
use of in the competition entry.
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inslag i den kommande stadsutvecklingen. Det finns inga 
konkreta beslut om att etablera en eller fler större publika 
byggnader i eller i anslutning till tävlingsområdet. Vi vill 
dock att det i tävlingen ska redovisas tankar om lämpliga 
placeringar i tävlingsområdet eller dess kringområde och 
hur strukturer ska se ut som stödjer detta.

Klimatskydd
Klimatet i Linköping är högst varierande från varma 
behagliga eller ibland för varma sommardagar till vinter 
och kyla med kalla vindar och snöglopp. Vi vill se stads-
rum och kollektivtrafikanläggningar utformade på ett 
sådant sätt att årstidsväxlingar och varierande väder tillför 
området positiva upplevelsekvalitéer.

Stångårummet och dess broar
Vi söker lösningar där vackra och karaktäristiska broar 
bidrar till ett angenämt vattenrum i en väl samman-
hängande stad där det finns attraktiva platser vid vattnet. 
Stångån är en vacker barriär för stadens kontakter 
mellan östra och västra sidan av ån. Under många år 
har Stångån befunnit sig utanför Linköpings centrum. Ett 
av syftena med att utvidga stadskärnan över ån är att 
införliva Stångån till att bli en del av stadens hjärta. Den 
i dag dominerande trafiken på Hamngatan kommer att 
reduceras vilket gör att trafikbarriären på västra sidan av 
Stångån minskar kraftigt. 

Den/de nya broar som en ny järnväg behöver är stora 
och påtagliga stadsbyggnadselement vars utformning 
är kritisk för upplevelsen av Stångårummet. Hur och var 

Major public buildings
Major public buildings are a vital ingredient of any town 
or city. As the city centre and inner city expand across 
the Stångån river, we can see that buildings of this kind 
will be a natural part of the urban development to come. 
No concrete decisions have been taken regarding the 
establishment of one or more major public buildings on or 
near the competition site, but we want the participants to 
state their thoughts concerning suitable locations within 
the competition site or its surroundings and concerning 
the appearance of supporting structures.

Shelter
The Linköping climate is supremely variable, ranging from 
pleasantly warm, or sometimes excessively hot, days in 
summer to chill winters with strong winds and sleet. We want 
to see urban spaces and mass transit facilities designed in 
such a way that seasonal changes and variable weather will 
endow the place with positive experiential qualities.  

The Stångå space and its bridges
We are looking for solutions in which beautiful and distinctive 
bridges help to create a pleasant water space in a coherently 
planned city with attractive places by the water. The Stångån 
river is a beautiful barrier to city contacts between the east 
and west banks. The river has for many years been outside 
the centre of Linköping. One of the purposes of expanding 
the city centre across the river is to incorporate the Stångån 
river as part of the innermost city. The traffic now dominating 
Hamngatan will be reduced, which in turn will heavily reduce 
the traffic barrier on the western side of Stångån. 
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broarna landar, såväl inom som utanför tävlingsområdet, 
är av stor betydelse. Detta gäller inte minst hur järnvägsbron 
landar väster om Stångån. Vikt skall läggas vid detta liksom 
vid andra effekter som uppstår utanför tävlingsområdet av 
det som föreslås inom tävlingsområdet.  

Inom tävlingsområdet finns det i dag norrifrån räknat 
en järnvägsbro och två vägbroar. Järnvägsbron ska 
ersättas med ny/nya järnvägsbroar i annat läge. Tullbron 
(fyra körfält och en g-c bana) är i kommunens planer 
tänkt att ersättas med ny/nya bro/broar i annat läge. 
Funktionellt behövs inom tävlingsområdet två körfält 
(ett i var rikting) för kollektivtrafik från Järnvägsgatan/
Hamngatan till resecentrum och två körfält för biltrafik (ett 
i var rikting) som på något sätt binder ihop Järnvägsgatan 
med Norrköpings- eller Gumpekullavägen. För att skapa 
en sammanhängande stad kring Stångån behövs fler 
förbindelser för gång- och cykel. Det står de tävlande 
fritt att placera förbindelser på det sätt som ger en god 
helhetsverkan. Kartor se bilaga 2. Kommunen har en 
ambition att nya broar över Stångån ska vara minst 3,1 
meter. Önskemålet om att båtar ska kunna komma in i 
staden ska vägas mot stadsbild och andra faktorer.

Stångebro är ett historiskt broläge från 1650 som i dag 
används för gång och cykeltrafik och som i framtiden 
eventuellt också ska användas för kollektivtrafik. 

The new bridge or bridges needed for a new railway are 
large and obtrusive elements of urban development, the 
design of which will have a critical bearing on people’s 
experience of the Stångå area. The nature and positioning 
of bridge abutments, both within the competition site and 
outside it, will make an important difference. This is true, 
not least, of the railway bridge abutment on the west bank 
of the river. Importance must be attached to this, and 
similarly to other effects generated outside the competition 
area by what is proposed within it.  

Within the competition site, moving from north to south, 
there now exist one railway bridge and two road bridges. 
The railway bridge is to be replaced by new railway 
bridges elsewhere. The Tullbron bridge (four lanes for 
motor traffic, plus a combined footpath and cycle path) is 
scheduled in municipal plans for replacement by a new 
bridge or bridges elsewhere. Functionally, the competition 
site needs two traffic lanes (one in each direction) for 
public transport from Järnvägsgatan/Hamngatan to the 
Travel Centre and two lanes for motor traffic (one in 
each direction) somehow linking  Järnvägsgatan with 
Norrköpingsvägen or Gumpekullavägen. More junctions 
for pedestrian and cycle traffic are needed in order to 
create a coherent city round the Stångån river. The 
participants are at liberty to place junctions in such a 
way as to produce a good overall effect. For maps, see 
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När Götalandsbanan är utbyggd så kommer Linköping att bli en viktig 
bytespunkt mellan stambanan och Götalandsbanan. Antalet resor med 

tåg när Götalandsbanan är färdig är prognostiserat till cirka 35 000 per 
vardagsmedeldygn. Av dessa är cirka 75% regionala resor som huvudsakligen 
använder Södra stambanan. Målet för bytestid mellan tåg och den lokala 
kollektivtrafiken/cykelparkeringen är högst 3 minuter. För sin funktion ska 
bytespunkten innehålla en terminal för den lokala kollektivtrafiken. 

Linköpings flygplats finns nära resecentrum. För att göra resecentrum komplett 
bör också en koppling till flygplatsen finnas.

Utförligare uppgifter om resenärsflöden, bussflöden, 
parkeringsplatser för cyklar och bilar m m se bilaga 2.

When the Götaland Line is completed Linköping will bee 
an important interchange point between the Southern 
Main Line and the Götaland Line. When the Götaland 

Line is completed the number of train journeys is forecast 
at about 35,000 per average weekday. Some 75% of these are 

regional journeys mostly using the Southern Main Line. The aim 
is for changes between trains and the local public transport/bike 
parking not to exceed 3 minutes. In order to function properly, the 
interchange point must include a terminal for local public transport.

Linköping City Airport is located near the Travel Centre. To make 
the latter complete, there should also be an airport connection. 

For more exhaustive data concerning passenger flows, bus 
flows, bike and car parking facilities etc., see App. 2

Brobanan förutsätts ligga kvar i samma sido- och 
höjdläge som i dag.

Resecentrum - logistik/flöden av 
människor och trafik
Lägen för perronger och spår samt flöden och ytkrav se 
bilaga 2 och 3

Resecentrum är en stor nod för olika former av resor i 
och till och från Linköping och ska kunna hantera stora 
gång-, cykel- och kollektivtrafikflöden. Huvuddelen av 
resenärerna är pendlare av olika slag som prioriterar 
närhet och smidiga flöden. Behovet av lokalytor för tåg- 
och bussresenärer är preliminärt bedömt till 3000 m² 
(vänt- och uppehållsytor och ytor för resenärsservice). 
Med ett resecentrum så centralt i staden är gång-
trafikanter, cyklister och kollektivtrafikresenärer priori-
terade grupper. För att detta ska fungera väl behöver 
bland annat cykelparkeringen vara välorganiserad. 
Biltrafikens roll i den centrala staden är underordnad 
men det ska finnas en tillgänglighet även om inte fram-
komligheten behöver var snabb. Förutom spårtrafik så 
ska bytespunkten innehålla busstrafik, taxi mm.

App. 2. New bridges over the river shall have at least 3,1 
metres headroom.The desideratum to make it possible for 
boats to access the city has to be balanced against the 
townscape and other factors.

Stångebro Bridge is a historic river crossing dating back 
to 1650 and now used by pedestrians and cyclists. In 
future it may also come to be used for public transport. 
The roadbed is expected to have the same location and 
height as at present.

Travel Centre – logistics/flows of people and 
traffic
Platform and track locations, plus flows and area 
requirements; see Apps. 2 and 3  

The Travel Centre is a large node for various forms of 
travel in, into and out of Linköping, and must be capable 
of managing large flows of pedestrian, cycle and public 
transport traffic. Most travellers are commuters of one 
kind or another, with nearness and smooth flows as 
their priority. As a preliminary estimate, the floor space 
needed for train and bus passengers has been put at 
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Förutom att området ska hantera flöden till och från 
resecentrum ska det också vara en del av innerstaden, 
där flöden finns mellan olika sidor av ån. Vi söker väl-
fungerande lösningar där alla former av flöden löper utan 
icke önskvärd friktion. 

Järnvägssystemet i resecentrum består av två separata 
system – höghastighetsnätet (Ostlänken) och stambanan. 
Ostlänken kommer att trafikeras av snabba tåg med få 
stopp mellan ändpunkterna i Stockholm, Göteborg, Skåne 
(Malmö/Helsingborg) och Köpenhamn – kontinenten. 
Den trafikeras dessutom av snabba regionaltåg med 
fler stopp och destinationer i Sverige. Stambanan (dvs 
dagens Södra stambana) trafikeras av olika former av 
regionala/interregionala tåg och pendeltåg. Stambanan 
genom Linköping kommer också fortsättningsvis att 
vara ett primärt godstråk. I kommunens långsiktiga 
planering finns reservat för ett godsspår utanför staden. 
Förutsättningen i tävlingen är dock att godstrafiken går på 
södra stambanan. 

I Linköping ansluter dessutom Tjust- Stångådalsbanan 
till Södra stambanan. Den trafikeras med motorvagnståg 
och viss godstrafik. I illustrationer och utredningar visas 
Tjust-/Stångådalsbana med en anslutning till stambanan 
i det nya resecentrumet. En anslutning till stambanan 
öster om flygplatsen har utretts och är önskvärd ut 
stadsbyggnadssynpunkt men detta kan inte förutsättas 
i tävlingen. De tävlande som finner frågan intressant 
uppmanas att visa effekterna inom tävlingsområdet av en 
flyttning av Tjust-Stångådalsbanan.

3,000 m² (waiting and concourse areas and spaces for 
travel services). With a Travel Centre occupying such a 
central location in the city, pedestrians, cyclists and public 
transport passengers are priority groups. In order for this 
to work well, cycle racks, for example, need to be well 
organised. Motor traffic pays a subordinate role in the 
centre of town, but there must be accessibility, even if 
there is no need for traffic to be fast-moving. In addition to 
trackbound traffic, the interchange point is also to include 
bus traffic, taxis etc.

In addition to managing flows to and from the Travel 
Centre, the area must also be a part of the inner city, 
which has flows between the two sides of the river. We 
are looking for well-functioning solutions in which flows of 
all kinds are unimpeded by any undesirable friction. 

The railway system in the Travel Centre is in fact two 
separate systems – the high-speed network (Eastern 
Link) and the main line. The Eastern Link will be used by 
HSTs with few stops between the termini in Stockholm, 
Göteborg, Skåne (Malmö, Helsingborg) and Copenhagen 
– the Continent. It will also be used by fast regional trains 
with more stopping points and destinations in Sweden. 
The main line (i.e. the present-day Southern Main Line/
Södra Stambanan) will be used by regional/interregional 
trains and commuter trains of various kinds. The main 
line through Linköping will remain primarily an important 
freight route. In its long-term planning, the Municipality 
has reserved land for a goods track outside the city, but 
this competition is based on the assumption of freight 
traffic using the Southern Main Line. 

Linköping is also where the Tjust-Stångådalen Line joins 
up with the Southern Main Line. The former is used by 
nonelectric railcars and for a certain amount of freight 
traffic. Illustrations and pilot study reports show the Tjust-/
Stångådalen Line joining up with the Main Line in the 
new Travel Centre. The possibility of a Main Line junction 
east of the airport has been investigated and is desirable 
from an urban development viewpoint, but this cannot 
be presumed in the competition. Participants finding this 
question interesting are asked to show how location of the 
Stångådalen line east of the airport would affect the urban 
settlement within the competition site.
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Kontakt med flygplatsen
Kommunens ambition är att resecentrum ska vara så 
komplett som möjligt. Linköpings flygplats (Linköping 
City Airport, LCA) ligger öster om området. Avståndet 
till LCA är cirka 1,5 km. Flygplatsen har drygt 100 000 
passagerare per år och antalet ökar. Kontakt bör finnas 
mellan flygplatsen och resecentrum till exempel i form 
av ett stråk (delvis utanför tävlingsområdet) för en 
shuttlebuss.

Kritiska punkter
Stora infrastrukturanläggningar särskilt i flera plan 
riskerar att skapa både barriärer och delmiljöer – som 
områden under broar – som kan upplevas som ovänliga 
och otrygga. Vi söker lösningar med trygga, vackra och 
inbjudande miljöer utan barriärer. Särskild omsorg bör 
därför ägnas åt denna fråga i förslagen.

Utbyggnad över tid 
Området är länken mellan befintlig stadskärna/innerstad 
och den nya stadsdelen i öster. Vi söker lösningar och 
strategier för området som innebär att det kan bebyggas 
ut successivt. 

Contact with the airport
The aim is for the Travel Centre to be as complete 
as possible. Linköping City Airport (LCA) is situated 
east of the competition site, about 1.5 km away. This 
airport handles over 100,000 passengers annually, and 
numbers are growing. There should be contact between 
the airport and the Travel Centre, e.g. in the form of a 
communication route (partly outside the competition site) 
for a shuttle bus service.

Critical points
Large infrastructure installations, especially on several 
levels, are liable to create both barriers and partial 
environments – the ground under bridges, for instance 
– which can be found uninviting and insecure. We are 
looking for solutions offering secure, beautiful and inviting 
places with no barriers. Special care should therefore be 
devoted to this point in the competition entries.

Development over time
The competition site is the link between the existing 
city centre/inner city and the new township to the east. 
We are looking for solutions and strategies for the area 
enabling it to be successively developed. 

Linköping City Airport.
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CITY

Innerstad / Inner city

Stadskärna / City centre

Resecentrum / Travel Centre

CITY
Innerstad / Inner city

Stadskärna / City centre

Nytt Resecentrum / 
New Travel Centre

Dagens innerstad, stadskärna och city. / The inner city, city centre and downtown area today.

Linköpings stadskärna utvidgas öster om Stångån i anslutning till nya resecentrum. / Linköping city centre expands east of Stångån, 
next to the new Travel Centre. 
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Tävlingsområdets förutsättningar                                
Preconditions of the competition site

Detta avsnitt beskriver vissa väsentliga 
förhållanden inom och i anslutning till 
tävlingsområdet

This section describes certain vital conditions 
within the competition site and next to it

Historik
Områdets historia och kulturhistoria, se ”Nytt resecentrum 
Linköping. Sammanfattning av områdets kulturhistoriska 
förutsättningar. 2010-08-25, rev 2011-03-21”. Program-
handling 5.

Innerstaden växer över ån
Tävlingsområdet är en del av kommunens samlade 
strategi för stadens utveckling. Tanken är ”Innerstaden 
växer över ån”. Visionen är en expansion av stadskärna 
och innerstad till ett område som hittills har varit lågt 
utnyttjat, som upplevts som avlägset, men som reellt 
ligger mycket centralt. Tävlingsområdet utgör en viktig 
länk mellan innerstaden väster om ån och den utvidgade 
innerstaden öster om ån.  

History
For the political and cultural history of the competition 
site, see “Nytt resecentrum Linköping. Sammanfattning av 
områdets kulturhistoriska förutsättningar. 2010-08-25, rev 
2011-03-21”. Programhandling	(Programme	Document)	5.

The inner city expands across the river
The competition site is part of the Municipality’s overall 
strategy for the city’s development, the idea being for 
the inner city to grow on the other side of the river. The 
vision is an expansion of city centre and inner city into 
an area which has hitherto been little used, is thought 
of as remote but in fact has a very central location. The 
competition site is an important link between the inner city 
west of the river and the enlarged inner city east of it.   
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Konsert & 
Kongress

Teater

Kultur

Cloetta  
Center

Fotbolls-
arena

Happening
Park

Storgatan

Kallerstads- 
torget

Beteckning / Legend
 
 Framtida kultur- och 
 evenemangsstråk /  
 Future arts and event 
 axis

 Dagens citykärna / The 
 core city of today

 Rekreationsstråk /
 Recreation route

 Dagens centrumstråk / 
 Todays downtown 
 streets

 Torg / Square

 Befintliga målpunkter /
 Existing destinations

 Framtida målpunkter /
 Future destinations

 Tävlingsområde /
 The competition site

Vattendraget genom tävlingsområdet flyter från söder 
till norr. Det benämns både Stångån och Kinda kanal 
eftersom ån ingår i detta kanalsystem.

Längs med Stångån/Kinda kanals stränder löper ett 
grönt motions- och rekreationsstråk genom staden. 
Stångåstråket kommer att få en mer central plats 
då innerstaden växer över ån. Ett framtida naturligt 
kultur- och evenemangsstråk finns i öst-västlig riktning 
från stadskärnan med bl. a. Konsert & Kongress och 
domkyrkan till Cloetta Center och den tillkommande 
fotbollsarenan. 

Hela Linköpings city är idag en stark målpunkt för handel 
och som, genom utvidgningen över ån, kommer att växa 
utmed stråk mot Kallerstad, bland annat i Storgatans 
förlängning.

Kultur- och evenemangsstråk, innerstad med stadskärna, torg och centrumstråk, rekreationsstråk längs Stångån. /  Arts and events 
axis, inner city with city centre, square and central mall, recreation route alongside Stångån.

The watercourse traversing the competition site flows 
from south to north and is variously known as Stångån 
and Kinda Canal, the latter because it is included in the 
canal system of that name.

A green exercise and recreation route traverses the city 
on the banks of Stångån/the Kinda Canal. This Stångån 
route will acquire a more central location when the inner 
city expands across the river. There is a natural axis for 
future cultural amenities and events running from east 
to west, from the city centre with, for example, Linköping 
Konsert & Kongress and the Cathedral to the Cloetta 
Center and the future football arena. 

The whole of downtown Linköping (“Linköpings City”) 
today is a powerful destination for commerce and, with 
the city’s expansion across the river, will expand  on axes 
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Utveckling av området nordost om 
tävlingsområdet
Översiktsplanen för Kallerstad och nytt resecentrum mm 
redovisar övergripande idéer och principer för detta. 
Någon detaljerad vidare planering finns inte förutom den 
som är gjord för fotbollsarenan

Analys och skissarbete har lett fram till slutsatsen att 
tävlingsområdets gestaltning och organisation är styrande 
för den närmast anslutande delen av den nya stadsdelen 
i nordost. 

Idé till vidareutvecklad struktur för Kallerstadsområdet med alternativa stråk från tävlingsområdet. / Idea for a further developed structure 
for the Kallerstad area, with alternative axes from the competition site.

in the direction of Kallerstad, e.g. as a continuation of 
Storgatan.

Development of the area northeast of the 
competition site
The comprehensive plan for Kallerstad and a new Travel 
Centre etc. presents overarching ideas and principles for 
this. No further detailed planning exists, except for the 
football arena.

Analysis and sketching work have led to the conclusion 
that the design and organisation of the competition site 
will set the tone of the part of the new township  adjoining 
it in the northeast. 
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Linköping City Airport

Gumpekullabron

Befintlig järnvägsstation

Järnvägsgatan

Gamla Tullhuset

Stångs magasin

Hamngatan

Kv. Palmen

Stångebroplan

Kv. Konsuln

Kv Kannan

Kv. Krigaren

Trädgårdsföreningen

Cloetta Center

Ny fotbollsarena 
- under uppbyggnad

Anders Ljungstedts gymnasium

Flygterminal

Östra länken
- under uppbyggnad

Platser, byggnader och kvarter i anslutning till området (som det som refereras till i texten) / Piazzas, buildings and precincts adjoining 
the competition site (as referred to in the text)

Andra förhållanden och pågående planering
Hamngatan och kontakten med ån
Hamngatan (och även Järnvägsgatan) är i dag trafikleder 
i centrala Linköping och dessa skär av kontakten mellan 
centrala Linköping och miljöerna längs Stångån. Kommunen 
har som mål att integrera Stångån i stadens hjärta och i och 
med att Östra länken byggs så finns förutsättningar att flytta 
ut genomgående biltrafik. En första steg i detta kommer att 
tas under 2013. På sikt kommer miljön utmed Hamngatan 
att helt omgestaltas med syfte att inbjuda till kontakt med ån. 

Kungsgatan, Ågatan och Storgatan
Kungsgatan och Ågatan är parallellgator norr om Stor-
gatan. De är etablerade eller potentiella stråk från staden 
ner mot ån. Ågatan som till stora delar har en medeltida 
sträckning är en av stadens populära restaurangstråk.

Fotbollsarena
Fotbollsarenan vid Norrköpingsvägen är under byggnad 
och kommer att invigas sommaren 2013. 

Området kring Stångebroplan
Ett antal projekt är på gång eller diskuteras som 

Other conditions of interest and ongoing urban 
development
Hamngatan and contact with the river
Hamngatan (and also Järnvägsgatan) today are traffic 
arteries in the centre of Linköping and sever contacts 
between the latter and environments alongside Stångån. 
The Municipality aims to integrate Stångån with the heart 
of the city, and construction of the Eastern Link will make 
it possible to channel through traffic past the city. A first 
step in this direction will be taken in 2013. Eventually the 
Hamngatan environment will be refashioned completely, 
for the purpose of encouraging contact with the river. 

Kungsgatan, Ågatan and Storgatan
Kungsgatan and Ågatan are parallel streets north of 
Storgatan. They are established or potential routes from 
the city down to the river. Ågatan, large parts of which 
retain their medieval configuration, is one of the city’s 
popular restaurant streets.

Football arena
The football arena in Norrköpingsvägen is under construction 
and will be officially opened in the summer of 2013. 
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angränsar till en väsentlig del av tävlingsområdet. Detta 
sydvästra hörn – korsningen gamla och nya Tanne-
forsvägen som heter Stångebroplan – är en av de stora 
entréerna till tävlingsområdet från Storgatestråket.
 
Kv Konsuln
Den före detta brandstationen i kvarteret Konsuln är 
planlagt för att ersättas av ett kontors- och affärshus. 

Kvarteret Krigaren
Detta kvarter ligger omedelbart söder om nuvarande brand-
station i anslutning till tävlingsområdet. Del av nuvarande 
bebyggelse kommer att rivas och området kommer att 
bebyggas med 200-250 lägenheter. Bottenvåningarna mot 
gatan kommer att innehålla kommersiella lokaler.

Kvarteren Kannan och Palmen
Det pågår diskussioner och planering om förtätning 
och utveckling av kvarteret Kannan. Hotellet i kvarteret 
Palmen har enligt gällande detaljplan byggrätt som möjlig-
gör viss utbyggnad. Diskussioner och planering pågår för 
att utveckla utbyggnadsidéerna i båda kvarteren. 

Stångs magasin
Denna kulturhistoriska byggnad är numer restaurang och 
kontor. Stångs magasin byggdes ursprungligen som en 
kvarn vid ett vattenfall i Stångån. Byggnaden stod färdig 
1805. Efter det att vattenfallet försvann på 1860-talet 
användes byggnaden som magasin. I slutet av 1990-talet 

Idéskiss till sektion på Nya Tanneforsvägen närmast 
tävlingsområdet. /  Idea sketch for a possible section of Nya 
Tanneforsvägen next to the competition site.

K
an

na
n

K
rig

ar
en

24,1 allmän plats /public space
28,1 m

The area surrounding Stångebroplan
A number of projects are underway or being discussed 
which border on a vital part of the competition site. This 
southwest corner – Stångebroplan, the intersection 
between the old and new Tannefors roads (Gamla and 
Nya Tanneforsvägen) – is one of the main entrances to 
the competition site from the Storgatan axis.
 
Konsuln block
The former fire station in Konsuln block is planned for 
replacement with an office and retail block. 

Krigaren block
This block lies immediately south of the present fire 
station, adjoining the competition site. Some of the 
existing development will be demolished and between 
200 and 250 flats built. The bottom storeys on the street 
side will contain commercial premises.

Kannan and Palmen block
Discussions	and	planning	are	in	progress	concerning	infill	
and new development of Kannan block. Under the detailed 
development plan now in force, the hotel in Palmen block 
has building rights making possible a certain degree of 
enlargement.	Discussions	and	planning	are	in	progress	for	
developing the expansion ideas in both blocks.

Stångs magasin
This historic building is now a restaurant and offices. Built 
originally as a mill on a fall in the Stångån river, it was 
completed in 1805. Following the disappearance of the 
waterfall in the 1860s, it was turned into a warehouse. A 
restaurant was opened in the building in the 1990s. The 
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öppnade en restaurang i byggnaden. Den intilliggande 
byggnaden uppfördes för Kinda kanals behov ca 1870.  Båda 
byggnaderna har ett kulturhistoriskt värde och ska bevaras. 

Gamla tullhuset
Denna byggnad är från den tid då Linköping var 
hamnstad med handelsrättigheter. Byggnaden har ett 
högt kulturhistoriskt värde och kommunens ambition är 
att byggnaden ska bevaras och inlemmas i staden på ett 
bättre sätt än i dag.

Nuvarande stationsbyggnad
Huset är byggnadsminne och förutsätts finnas kvar efter 
ombyggnad av järnvägen. Funktionen som station kommer 
dock att upphöra och viss förändring av byggnaden bör 
kunna tillåtas för att anpassas till en ny funktion.

Cloetta Center
Cloetta Center – norr om tävlingsområdet – är 
en evenemangs- och idrottsarena med flera olika 
anläggningar. Störst är själva ishockeyarenan som också 

adjoining building was erected in about 1870 to serve the 
Kinda Canal. Both buildings are of historic interest and are to 
be preserved.

The Old Customs Office (Gamla Tullhuset)
This building dates from the time when Linköping was a 
harbour town with trading privileges. It is of great historic 
interest, and the Municipality is to preserve it and make it 
a more integral part of the city.

The present station building
This is a listed building and is expected to remain in situ 
after the railway has been rebuilt. It will, however, cease 
to be used as a station, and some changes ought to be 
permissible, so that it can be adapted to a new function.

Cloetta Center
Cloetta Center – north of the competition site – is an 
events and sports arena with several different facilities, 
the biggest of them being the actual ice hockey arena, 
which is also used for concerts etc. and has seating for up 
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används för konserter mm upp till 12 000 platser. I övrigt 
innehåller anläggningen bandybana, racketstadion mm.

Anders Ljungstedts Gymnasium
Gymnasiet är beläget direkt öster om tävlingsområdet. 
Skolan med ett antal utbildningslinjer har cirka 2 000 
elever och en stor andel av dessa är kollektivtrafik-
resenärer från olika delar av kommunen eller andra delar 
av länet.

Plats för konst
Konst i de offentliga rummen är en del av stadens 
karaktär. Inom området finns de två Stångebro-
monumenten – det gamla och det nya. Dessa kan 
flyttas inom tävlingsområdet eller till platser utanför 
tävlingsområdet.

Stångån/Kinda kanal
Stångån är ett biflöde till Motala Ström som rinner ut 
i Östersjön i Norrköping. Vattendragen förenas i sjön 
Roxen som ligger strax norr om Linköpings stad. I Roxen 

to 12,000. The Center also has a bandy arena, a racket 
stadium etc.

Anders Ljungstedts Gymnasium
This high school is situated directly east of the 
competition site. Offering a number of study programme, 
it has about 2,000 students, many of whom come in by 
public transport from different parts of the Municipality or 
other parts of the county.

Room for art
Art in public places forms an essential part of the 
city’s character. The competition site includes the two 
Stångebro monuments – the old one and the new one. 
These can be moved within the competition area or to a 
location outside it.

Stångån/Kinda Canal
The Stångån river is a tributary of Motala Ström, 
which flows into the Baltic Sea in Norrköping. The two 
watercourses merge in Lake Roxen, a little way north 
of Linköping. That is also where the Kinda Canal joins 
up with the Göta Canal, which enters the Baltic at Mem, 
east of Söderköping. The canals are used by leisure 
craft and small passenger vessels. The Göta Canal is 
one of Sweden’s major tourist attractions, but boat traffic 
to Linköping is extremely limited, one reason being that 
the bridges between Roxen and the city are fixed and 
have limited headroom. The real headroom as far as 
Gumpekulla Bridge (just north of the competition site) is 
roughly 4.5 metres at the normal water level. 
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anknyter också Kinda kanal till Göta Kanal som mynnar 
i Östersjön vid Mem öster om Söderköping. Kanalerna 
trafikeras av fritidsbåtar och mindre passagerarfartyg. 
Göta kanal är ett av Sveriges större turistmål, men båt-
trafiken till Linköping är ytterst begränsad. Ett skäl till 
detta är att broarna mellan Roxen och staden är fasta 
och har begränsad fri höjd. Den reella fria höjden vid 
normalvatten fram till Gumpekullabron (strax norr om 
tävlingsområdet) är cirka 4,5 meter. 

Befintliga broar inom tävlingsområdet, samt Gumpekulla-
bron, har en fri höjd av cirka 3,1 meter, detta är lägsta 
acceptabla höjd på broar inom området. Stångån/Kinda 
kanals vattennivå inom tävlingsområdet varierar normalt 
mellan +36,11 - +36,48 (RH70). Vid höga flöden kan 
vattnet stiga ytterligare. 

Båttrafiken i Kinda kanal är inte omfattande och 
kommunen har en ambition att öka möjligheten för båtar 
att ta sig upp till Linköping från Roxen. Det finns gott 
om kajer från den tid då Linköping var lastageplats. Nya 
broar över Stångån ska minst ha minimihöjden 3,1 meter. 
Högre broar ska vägas mot stadsbild och andra faktorer.

Vattenflödet i Stångån varierar kraftigt. Vattendraget är 
reglerat och vid torrperioder kan flödet gå ner till cirka 
1 m³/sek. Högvattenflöden kan vara på upp till 25-30 
m³/sek. I dagsläget medgör inte vattenkvaliteten i inom 
tävlingsområdet bad i Stångån. 

Störningar och begränsningar
Flyghinder
Tävlingsområdet ligger under inflygningsbanan till 
Linköpings flygplats. Detta innebär att byggnadshöjden 
har vissa begränsningar. Karta flyghinderhöjer, se 
programhandling 9.

Risker/buller
Såväl järnväg som flyg är förknippade med vissa risker. 
De analyser som gjordes i samband med översiktsplanen 
har dock lett fram till slutsatsen att lokalisering av rese-
centrum med tillhörande funktioner till platsen öster om 
ån är rimlig. För flygbuller tillämpar kommunen riktvärdet 
att FBN-nivån inte ska överstiga 55 dB(A) för bostäder. 
Bara vissa delar av tävlingsområdet har flygbullernivåer 

Existing bridges within the competition site, and also 
Gumpekulla Bridge, have about 3 metres headroom, which 
is the minimum acceptable clearance for bridges in the area. 
The Stångån/Kinda Canal water level within the competition 
site normally varies between +36.11 and +36.48 (RH70). 
Heavy flows can raise the water level further. 

Boat traffic on the Kinda Canal is not heavy, and the 
Municipality aims to make it more navigable from Roxen 
to Linköping. There is plenty of mooring space – a legacy 
from Linköping’s past history as a port of lading. New 
bridges over the Stångån river shall have at least the 
minimum headroom of 3.1 metres. This desideratum of 
higher bridges has to be balanced against townscape and 
other considerations.

The flow of water in Stångån fluctuates a great deal. The 
river is regulated, and during dry periods the flow can 
drop to about 1 m³/sec. High-water flows can be anything 
up to 25 or 30 m³/sec. At present the quality of Stångån’s 
water is not good enough for bathing. 

Disruptions and constraints
Air traffic obstructions
The competition site is situated beneath the landing 
approach to Linköping International Airport, which 
imposes certain limits on the height of buildings. For a 
map of air traffic obstruction heights, see Programme 
Document	9.

Hazards/noise
Both the railway and air traffic are associated with certain 
risks, but the analyses performed in connection with the 
comprehensive plan have led to the conclusion that the 
siting of a Travel Centre and its appurtenant functions 
in the location east of the river is feasible. As regards 
air traffic noise, the Municipality applies the benchmark 
value of the FBN noise level in housing areas (FBN being 
the Swedish method of aircraft noise calculation) not 
exceeding 55 dB(A). Only certain parts of the competition 
site are exposed to noise levels exceeding this level. 
When positioning homes or facilities with large crowds 
(apart from the Travel Centre) within the competition 
site, it is important to consider the risks associated with 
proximity to a railway used for the carriage of dangerous 
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som överstiger denna nivå. Vid lokalisering av bostäder 
eller anläggningar med större folksamlingar (förutom 
resecentrum) inom området är det viktigt att beakta 
riskerna förknippade med närhet till järnväg med 
transporter av farligt gods och inflygningsstråket till 
flygplatsen. Bostäder bör kunna lokaliseras 30-50 meter 
(beroende på utformning av bebyggelsen och utformning 
av området fram till spåren) från spåren på Södra 
stambanna inom de områden som inte är flygbullerstörda

Se programhandling 2 Översiktsplan för Kallerstad 
och nytt resecentrum mm - miljö- och riskfaktorer samt 
programhandling 6 PM, riktlinjer för riskhänsyn vid 
arkitekttävling resecentrum.

goods and with the landing approach to the airport. It 
should be possible for homes to be located (depending 
on how the settlement and the area up to the tracks are 
designed)  between 30 and 50 metres away from the 
tracks of the Southern Main Line within zones unexposed 
to air traffic noise.

See	Programme	Document	2	Översiktsplan för Kallerstad 
och nytt resecentrum mm- miljö- och riskfaktorer 
(Comprehensive plan for Kallerstad and a new Travel 
Centre etc. – environmental factors and risk factors) and 
Programme Document 6 PM, riktlinjer för riskhänsyn vid 
arkitekttävling resecentrum (Memorandum, guidelines for 
national consideration in connection with Travel Centre 
architecture competition).
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Tävlingstekniska bestämmelser 
Arrangör
Tävlingen arrangeras av Linköpings kommun 
i samförstånd med Trafikverket och i 
samarbete med Sveriges Arkitekter.

Tävlingens form
Tävlingen är en inbjuden formgivningstävling 
i ett steg och genomförs i enlighet med Lagen 
om Offentlig Upphandling (LOU). 

Tävlingsspråk
Tävlingsförslaget ska vara utfört på svenska. 

Deltagarrätt
Tävlingen är öppen endast för följande 
inbjudna arkitektföretag/team som är utvalda 
genom ett öppet kvalificeringsförfarande.

• White arkitekter och Spacescape
 I samarbete med WSP, Schlaich  
 Bergermann och Lars Petterson Analys AB

• 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

Jury
Tävlingsförslagen kommer att bedömas av en 
jury bestående av:
• Muharrem Demirok, samhällsbyggnads-
 kommunalråd (juryordförande)
• Paul Lindvall, kommunstyrelsens ordförande
• Kristina Edlund, kommunalråd 
• Anna Bertilson, samhällsbyggnadsdirektör 
 Linköping
• Elisabet Elfström, landskapsarkitekt, 
 Stockholms stad (utsedd av Sveriges  
 arkitekter)

• Owe Swanson, arkitekt, egenföretagare 
 (utsedd av Sveriges arkitekter)
• Anders Svensson, arkitekt, CaseLab AB, 
 Process Manager
• Sofia Öreberg, arkitekt, chef strategisk 
 planering, Helsingborgs stad

Juryn äger rätt att tillkalla ytterligare 
sakkunnig expertis som rådgivare.

Juryns sekreterare är Claes Larsson Arkitekt 
SAR/MSA Sveriges Arkitekter

Tävlingsfunktionär
Anne-Charlotte Högner, Linköpings kommun,
Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen,
Drottninggatan 45, 581 81 Linköping.
Tel +46(0)13 26 32 09.
anne-charlotte.hogner@linkoping.se

OBS! Alla kontakter om tävlingen ska 
alltid riktas till tävlingsfunktionären eller via 
tävlingens hemsida. Tävlande får inte ta 
direktkontakt med juryledamot för frågor om 
tävlingen.

Programhandlingar
 1. Detta program med bilagor.
 2. Översiktsplan för Kallerstad (Stång) och  
  nytt resecentrum m m. Antagen av  
  kommunfullmäktige i Linköping juni 2010.
 3. Översiktsplan för staden Linköping.  
  Antagen av kommunfullmäktige i  
  Linköping juni 2010.
 4. Gemensam översiktsplan för Linköping  
  och Norrköping. Antagen av kommun- 
  fullmäktige i Linköping juni 2010.
 5. Sammanfattning av områdets kultur- 
  historiska förutsättningar. Niras  
  2010-08-25, rev 2011-03-21.
5e. New travel centre Linköping summary of  
  the site’s heritage qualities. Niras  
  2010-08-25 rev 2011-03-21. (Engelsk 
  version)
 6. PM, riktlinjer för riskhänsyn vid arkitekt- 
  tävling resecentrum. Bengt Dahlgren  
  Brand & risk AB. 2010-08-27.
 7.  Analys av Ostlänkens utbyggnad genom  
  Linköping, rapport Vectura 2012-12-20.
7e. Analysis of the development of the  
  Eastern Link through Linköping, report  
  by Vectura, 20th December 2012.  
  (Engelsk version)
 8. Rapport om spårstruktur.
8e.  Linköping Central, Trackway structure  

  new station. (Engelsk version)
 9. Flyghinderkarta.
10. 3D – modell. 
11. Flygfoto 1, underlag för obligatorisk  
  redovisning, koordinater för fotopunkt se  
  lista i handling nr 15.
12. Primärkarta (underlag för plan skala  
  1:1000). 
13. Ortofoto.
14. Utdrag ur turistkartan med avgränsning. 
15. Flygfoton (övriga) över området.

Programhandlingarna kommer att delas ut vid 
startmötet.

Tävlingsstart - startmöte
Tävlingen kommer att inledas med ett 
startmöte den 30 januari 2013 kl 09.00-16.00 
då de utvalda tävlingsteamen inbjuds till 
Linköping. Vid startmötet kommer arrangör 
och juryn att delta.

Startmötets syfte är att skapa gemensamma 
bilder av den aktuella situationen och 
kommunens ambitioner, samt att i 
gemensamma diskussioner öka kunskapen 
om tävlingsprogrammet och tävlingsuppgiften. 

Vid startmötet kommer de tävlande 
inledningsvis få en presentation av Linköping, 
tävlingsområdet och förutsättningar, 
osäkerheter och kommunens målsättningar 
och visioner. Därefter görs ett gemensamt 
platsbesök på tävlingsområdet. Dagen 
avslutas med en gemensam återsamling för 
möjlighet att ställa kompletterande frågor. 
De tävlande ska dokumentera sina intryck, 
kommentarer och frågor och skicka dem till 
tävlingsfunktionären senast en vecka efter 
startkonferensen. Efter mötet kommer juryn 
att i samråd med arrangören skriva en rapport 
med slutsatser från mötet och inkomna 
frågor/kommentarer som ska användas 
av de tävlande som en precisering av 
tävlingsprogrammet. De tävlandes reflektioner 
och frågor som framförs vid mötet och i 
efterföljande skrivelser kommer att hanteras i 
rapporten.

Tävlingsfrågor
Eventuella frågor om tävlingen skall ställas 
till tävlingsfunktionären skriftligt via e-post. 
Frågorna skall vara tävlingsfunktionären 
tillhanda senast 15 april. Märk all 
korrespondens med ”Innerstaden växer över 
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ån”. Juryns svar på frågorna kommer att 
läggas ut på e-avrop senast 25 april.

Tävlingsförslaget
För att godkännas ska tävlingsförslag vara 
anonymt. Samtliga inlämnade ritningar och 
övriga handlingar skall i nedre högra hörnet 
vara försedda med ett motto. Tävlingsförslag 
skall vara monterat på kartong eller liknande 
i stående A1-format (59,4 x 84,1 cm) och får 
omfatta högst 6 planscher. Därutöver skall en 
omgång av dessa planscher, förminskade till 
A3-format, lämnas. All text på planscherna 
skall vara läsbar på A3-kopiorna.

Samtliga planscher ska även lämnas digitalt 
i pdf-format på CD – alla planscher ska ligga 
i samma fil. Filen på planscherna ska lämnas 
dels i en högupplöst version lämplig för tryck 
del i en version lämplig för webbpublicering. 
PDF-filen av planscherna avsedda för 
webbpublicering får ha en storlek av max 8 MB.

Som komplement till planscherna får 
ytterligare material lämnas i form av ett 
kompendium i A4-format om max 20 sidor. 
Kompendiet ska, i förekommande fall, lämnas 
in både digitalt och i pappersformat. Filen på 
kompendiet ska lämnas dels i en högupplöst 
version lämplig för tryck del i en version 
lämplig för webbpublicering. PDF-filen av 
kompendiet avsedd för webbpublicering får ha 
en storlek av max 8 MB.

Handlingar utöver dessa kommer att tas 
undan från bedömning och utställning. Fysisk 
modell tas ej emot. 

OBS! Allt inlämnat digitalt material ska 
vara rensat på spårbar information om 
upphovsman mm för att garantera anonymitet. 

Tävlingsförslag skall redovisa följande:
A.  En stadsbyggnadsanalys som visar 
  tävlingsområdet i dess sammanhang och  
  hur det kopplas till övriga staden.

  Området är en central pusselbit för  
  innerstadens expansion över ån. Området  
  koppling till nuvarande stadskärna och  
  omgivande områden ska belysas. I detta  
  ingår också att se utvecklingen över tid  
  och beakta omgivande områden, både  
  sådana de är i dag och det sätt de  
  kommer att utvecklas på. 

  Analysen ska belysa förslagsställarens  
  stadsbyggnadsintention i ett bredare  
  perspektiv. Tävlingsområdets plan  
  (det avgränsade tävlingsområdet) skall  
  redovisas som en del av den större  
  helheten. Förslagsställaren uppmanas att  
  i ord och bild redovisa hur området  
  förhåller sig till närområdet och den  
  omgivande staden. Det står  
  förslagsställaren helt fritt att självständigt  
  utforska närområdet och i enkla  
  illustrationer påvisa brister och möjligheter  
  som kan få en avgörande betydelse för  
  områdets utveckling som ett nyckelområde  
  för stadskärnans och innerstadens  
  expansion över ån.

  Analysen ska redovisas på utdrag ur  
  turistkartan skala 1:6000, storlek 57,5 x  
  38,4 cm, avgränsning enligt program- 
  handling 14 samt i övrigt på sätt som den  
  tävlande finner ändamålsenligt.

B.  Plan för området (avgränsning enligt 
  programhandling 12) skala 1:1000  
  (sträcker sig över två planscher).

C.  Bärande idéer för tävlingsförslaget.

D.  Struktur och flöden för såväl stadsliv som 
  olika trafiksystem inklusive parkering av  
  bilar och cyklar. 

E.  Ett obligatoriskt fotomontage – storlek 
  57,5 x 38,4 cm, på flygfoto nr 1  
  (programhandling 11).

F.  Broskisser och redovisning av viktiga/
  kritiska delområden i anslutning till dessa,  
  t ex under broar och där broarna landar.

G.  Förslag till utformning av årummet samt 
  parker, torg och platser. Övergripande  
  idéer om byggnadsvolymer inom  
  tävlingsområdet.

H.  Lämpliga delredovisningar som beskriver 
  miljöer som kan vara kritiska för  
  upplevelsen av områdets trygghet och  
  attraktivitet och hur dessa upplevs såväl  
  vinter som sommar, dygnet runt.

I.  Övergripande idé till utformning av rese-
  centrumanläggningen.

J.  Strategier och idéer om hur området kan 
  utvecklas över tid. 

K.  Redovisning av beräknade BTA (m²) för 
  handel, övriga verksamheter och bostäder.

Inlämning
Tävlingstiden slutar 2013-05-21. Senast 
denna dag skall tävlingsförslag vara 
inlämnat till allmän befordran adresserat till 
tävlingsfunktionären, (eller lämnat direkt till 
Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen, 
receptionen Drottninggatan 45 senast kl 
16.00). Förslag som lämnats till allmän 
befordran senast denna dag, men som 
ankommer tävlingsfunktionären senare 
än 2013-05-28 kl 12.00, tas inte upp till 
bedömning.

Förslaget skall åtföljas av ett förseglat 
ogenomskinligt kuvert, märkt med 
”Namnsedel” och förslagets motto. 
Detta kuvert skall innehålla uppgifter om 
namn på förslagsställaren och eventuell 
medarbetare. OBS! Om tävlingsförslaget 
skickas med allmän befordran skall kvitto 
utvisande inlämningsdag samt förslagets 
motto samtidigt översändas separat till 
tävlingsfunktionären. På detta kvitto skall 
även anges ett telefonnummer där kontakt 
kan nås med förslagsställaren under bevarad 
anonymitet i fall att tävlingsförslaget inte 
kommit fram. (För förslag som lämnas direkt 
till tävlingsarrangören skall denne lämna 
kvitto som bekräftar att förslaget lämnats inom 
utsatt tid.)

Tävlingsarvode
Varje tävlande som inom utsatt tid lämnat 
in förslag i enlighet med detta program 
erhåller ett arvode om 500 000 kr sek 
exklusive moms. Arvodet utbetalas mot 
faktura under förutsättning att juryn godkänt 
förslaget. Betalningstiden är 30 dagar efter 
hos scanningcentralen ankomststämplat 
fakturan. Dock tidigast 30 dagar efter 
publicering av juryns beslut om godkännande. 
Fakturaadressen är: Linköpings kommun, 
Scanningcentralen, 102G, 581 81  Linköping.

Bedömningskriterier
Förslagen kommer att bedömas utifrån 
följande kriterier, utan inbördes ordning, samt 
utifrån de krav och önskemål som ställts i 
programmet:
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•	 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)

Bedömning/utställning
Bedömningen beräknas vara färdig i oktober 
2013.

Tävlingsförslagen kommer under 
bedömningstiden att ställas ut offentligt 
genom arrangörens försorg. Plats meddelas 
senare.

Juryn kommer att ha referensgrupper och 
expertis till sitt förfogande för att  bidra till 
bedömningen.

Publicering
Tävlingsjuryns utlåtande kommer att 
publiceras i samband med att tävlingens 
resultat offentliggörs. Sveriges Arkitekter och 

arrangören äger rätt att publicera det samlade 
resultatet på sina hemsidor samt i tidningen 
Arkitekten. All publicering av tävlingsförslag 
efter avslutad tävling kommer att ske med 
angivande av förslagsställarens namn.

Äganderätt, upphovsrätt och nyttjanderätt
Arrangören innehar den materiella 
äganderätten till tävlingsförslagen. 
Förslagsställarna innehar upphovsrätten 
till sina förslag. Arrangören äger rätt att 
använda tävlingsförslagen som underlag i 
sitt utrednings och programarbete. Direkt 
utnyttjande av förslag utöver detta, helt eller i 
väsentliga delar, kan ske först efter avtal med 
förslagsställaren.

Returnering av förslag
Förslagen kommer inte att returneras.

Uppdrag efter tävling
Tävlingen syftar främst till att ta fram underlag 
för fortsatt utrednings- och planarbete. Finner 
arrangören, efter tävlingen och i enlighet 
med juryns utslag - och under förutsättning 
att erforderliga beslut om ett genomförande 
fattas - att någon eller några av förslagen 
kan vidareutvecklas kan förhandling, 
utan föregående annonsering, ske med 
förslagsställare. Finner arrangören skäl att 

frångå juryns rekommendation ska samråd 
ske med Sveriges Arkitekter. Om tävlingen 
efter tre år ännu inte har lett till uppdrag eller 
att förhandlingar har inletts för vinnande 
förslag tillkommer det denne en ytterligare 
ersättning motsvarande tävlingarvodet. 

Fortsatta uppdrag kan komma att 
omfatta medverkan i framtagande av ett 
detaljplaneprogram för tävlings-området, 
eventuellt medverkan i utrednings, plan- och 
designarbete samt efterföljande detalj-
planeringsprocess. Uppdragen är delar i en 
demokratisk och offentlig planeringsprocess 
och förutsätter att tävlingsförslagen bearbetas 
enligt arrangörens bestämmande. 

Tävlingsprogrammets godkännande
Detta program är upprättat i enlighet med 
byggsektorns gemensamma ”Tävlingsregler 
för svenska tävlingar inom arkitekternas, 
ingenjörernas och konstnärernas 
verksamhetsfält, 1998”. Reglerna gäller om 
inte programmet anger annat. Program och 
bilagor är godkända av juryns ledamöter, 
vilka svarar för tävlingens genomförande. 
Ur tävlingsteknisk synpunkt är programmet 
granskat och godkänt för de tävlande av 
Sveriges Arkitekter.
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Arranger
The competition is being organised in 
consensus with the Swedish Transport 
Administration and in partnership with the 
Swedish Association of Architects (Sveriges 
Arkitekter). 

Form of competition
This is an single-stage invited design 
competition, conforming to the provisions of 
the Public Procurement Act (LOU). 

Competition language
The competition entry shall be in Swedish.

Right of participation
The competition is open solely to the following 
invited architect practices, which have been 
selected through an open prequalification 
procedure.

• White arkitekter and Spacescape. 
 In cooperation with WSP, Schlaich 
 Bergermann and Lars Petterson Analys AB

• Metro arkitekter & Rundquist. 
 In cooperation with Sydväst, Buro Happold, 
 Ramböll and Urbanisma

• Allies and Morrison. 
 In cooperation with General Architecture 
 and Ramböll

• Tegnestuen Vandkunsten. 
 In cooperation with Marianne Levinsen  
 Landskab, Sloth Möller, Esbensen, WSP  
 plus Peter Maskell and Anders Lund Hansen

• Tovatt architects&planners och Ramböll. 
 In cooperation with Paju, Urban think tank  
 and Wennanders

• Transform och Kragh&Berglund. 
 In cooperation with Trivector, Kreera,  
 Centerlöf & Holmberg and Fforum

Jury
The competition entries will be judged by a 
jury comprising:
• Muharrem Demirok,City Councilor on 
 Environment and Urban Planning (chairman  
 of the jury)
• Paul Lindvall, Chairman of the City Board
• Kristina Edlund, City Councilor
• Anna Bertilson, Director, Department of 
 Environment and Urban Planning

• Elisabet Elfström, Landscape Architect, 
 City of Stockholm (appointed by the  
 Swedish Association of Architects)
• Owe Swanson, Architect, entrepreneur 
 (appointed by the Swedish Association of  
 Architects) 
• Anders Svensson, Architect, CaseLab AB, 
 Process Manager
• Sofia Öreberg, Architect, Head of 
 Department of strategic Urban Planning,  
 City of Helsingborg

The Jury is entitled to co-opt qualified experts 
in an advisory capacity.

Secretary to the Jury: Claes Larsson, 
Architect SAR/MSA, the Swedish Association 
of Architects

Competitions Officer
Anne-Charlotte Högner, Linköpings kommun,
Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen,
Drottninggatan 45, 581 81 Linköping.
Tel +46(0)13 26 32 09.
anne-charlotte.hogner@linkoping.se

Please note. All contacts to do with the 
competition must be addressed to the 
Competitions Officer or submitted through the 
competition website. Competition entrants 
may not contact any Jury member directly on 
matters relating to the competition.

Competition documentation
 1. This programme, with appendices.
 2.  Översiktsplan för Kallerstad (Stång) och
  nytt resecentrum m m. Antagen av
  kommunfullmäktige i Linköping juni 2010. 
  (Comprehensive plan for Kallerstad  
  (Stång) and new Travel Centre etc.  
  Adopted by the Linköping Municipal  
  Council in June 2010).
 3.  Översiktsplan för staden Linköping.
  Antagen av kommunfullmäktige i
  Linköping juni 2010. (Comprehensive  
  plan for the City of Linköping. Adopted by  
  the Linköping Municipal Council in June  
  2010.)
 4.  Gemensam översiktsplan för Linköping
  och Norrköping. Antagen av  
  kommunfullmäktige i Linköping juni 2010.  
  (Joint comprehensive plan for Linköping  
  and Norrköping. Adopted by the  
  Linköping Municipal Council in June  
  2010.)

 5.  Sammanfattning av områdets  
  kulturhistoriska förutsättningar. Niras  
  2010-08-25, rev 2011-03-21.
5e.  New Linköping Travel Centre. Summary
  of the historical background of the site.
  Niras 25th August 2010, rev. 21st March
  2011 (English version).
 6.  PM, riktlinjer för riskhänsyn vid  
  arkitekttävling resecentrum. Bengt  
  Dahlgren Brand & risk AB. 2010-08-27. 
  (Memorandum, Guidelines concerning
  allowance for risks in Travel Centre
  architecture competition. Bengt Dahlgren
  Brand & risk AB. 27th August 2010.)
 7.  Analys av Ostlänkens utbyggnad genom
  Linköping, rapport Vectura 2012-12-20.
 7e.  Analysis of the development of the
  Eastern Link through Linköping, report by
  Vectura, 20th December 2012 (English  
  version).
 8.  Rapport om spårstruktur.
 8e. Track structure report.(English version)
 9.  Map of air traffic obstructions.
 10.  3D model.
 11.  Air photo 1, for obligatory account; for
  photo point co-ordinates, see list in
  Document No. 15.
 12.  Primary map (planning input
  documentation, scale 1:1000).
 13.  Orthophoto.
 14.  Excerpt from tourist map, with  
  delimitation.
 15.  Air photos (sundry) of the competition  
  site.

The competition documentation will be 
distributed at the inaugural meeting. 

Competition start – inaugural meeting
The competition will start with an inaugural 
meeting on 30 January 2013, from 9 am 
to 4 pm, for which the teams selected to 
participate are invited to Linköping. The 
meeting will be attended by the Arranger and 
Jury.

The purpose of the inaugural meeting is to 
create consensus images of the present 
situation and the Municipality’s aspirations, 
and, through joint discussions, to improve the 
state of knowledge regarding the competition 
programme and the brief. 

The inaugural meeting will open with the 
participants being given a presentation 

Competition rules
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of Linköping, the competition site and 
preconditions, factors of uncertainty and the 
Municipality’s aims and visions. This will be 
followed by a joint visit to the competition 
site. The day will end with a re-assembly 
of all participants for “question time”. 
The participants are to document their 
impressions, comments and questions and 
send these to the Competitions Officer not 
more than one week after the inaugural 
meeting. After the meeting, the Jury, acting 
in consultation with the Arranger, will compile 
a report setting forth conclusions from the 
meeting and incoming questions/comments 
which are to be used by the participants as 
an elucidation of the competition programme. 
The reflections and questions put forward 
by the participants at the meeting and in 
subsequent written communications will not 
be processed in the report.

Questions about the competition
Any questions concerning the competition are 
to be addressed to the Competitions Officer 
in writing, by e-mail, and must reach the 
Competitions Officer not later than15 April, 
2013. All correspondence is to be marked 
“Innerstaden växer över ån”. The Jury’s 
replies to the questions will be uploaded to 
e-Avrop not later than 25 April, 2013.

The competition entry
In order to be approved, a competition entry 
must be anonymous. All drawings and other 
documents submitted are to carry a motto in 
the bottom right-hand corner. Competition 
entries are to be mounted on cardboard or 
suchlike in portrait A1 format (59.4 x 84.1 
cm) and may not exceed six posters. A set of 
these posters reduced to A3 format is also to 
be submitted. All poster text must be legible in 
the A3 copies. 

All posters must also be submitted digitally
in PDF format on a CD and in one and the
same file. The poster file must be submitted
in a printable high-resolution version and in a 
version suitable for on-line publication. The
size of the PDF file of the posters intended for
on-line publication may not exceed 8 MB.

To supplement the posters, additional
material may be submitted in the form of an
A4 compendium running to not more than
20 pages. The compendium shall, where

applicable, be submitted in both digital format
and hard copy. The file in the compendium
shall be submitted in a printable high-
resolution version and in a in a version 
suitable for on-line publication. The size 
of	the	PDF	file	of	the	compendium	
intended for on-line publication may 
not exceed 8 MB.

Documents over and above those which have 
now been specified will be excluded from 
assessment and exhibition. Models will not be 
accepted.

N.B. To ensure anonymity, all digital material 
submitted must be cleansed of traceable 
information concerning authorship etc. 

Competition entries are to present the 
following:
A.  An urban settlement analysis showing the 
  competition site in context and the manner  
  of its interlinking with the rest of the city.

 The competition site has a pivotal part  
  to play in the expansion of the inner city  
  across the river. The site’s interlinking with  
  the present city centre and surroundings is  
  to be presented as a part of the greater  
  whole. This also includes viewing  
  developments with the passing of time and  
  taking surrounding areas into account,  
  both as they are today and in terms of the  
  manner of their future development. 

  The analysis shall elucidate the  
  participant’s urban development intention  
  in a broader perspective. The plan of the  
  competition site (the delimited competition  
  site) shall be presented as part of the  
  greater whole. Participants are urged  
  to indicate, in words and pictures, how  
  the competition site relates to its  
  immediate vicinity and the city at large.  
  Participants are at complete liberty to  
  explore the competition site on their  
  own and to indicate, by means of simple  
  illustrations, shortcomings and possibilities  
  which may have a crucial bearing on the  
  development of the site as a key area for  
  the expansion of the city centre and inner  
  city across the river.

  The analysis shall be presented on an  
  excerpt from the tourist map, scale  

  1:5000, size 57.5 x 38.4 cm, delimitation  
  as per Programme Document 14 and  
  in other respects in the manner which the  
  participant finds appropriate.

B.  A plan for the area (delimitation as per 
  Programme Document 12), scale 1:1000  
  (extending across two posters).

C.  Basic ideas of the competition entry. 

D.  Structure and flows for both urban living 
  and for various traffic systems, including  
  the parking of cars and bicycles. 

E.  An obligatory photo montage – size 57.5 
  x 38.4 cm, in air photo no. 1 (Programme  
  Document 11).

F.  Bridge sketches, indicating important/
  critical sub-areas adjoining them, e.g.  
  under bridges and at their abutments.

G.  Proposals concerning design of the river 
  space and of parks, squares and piazzas.  
  Overall ideas of building volumes in the  
  competition site.

H.  Appropriate subsidiary accounts of 
  environments which may have a critical  
  bearing on perception of the area’s safety  
  and attractiveness and on how these  
  things are experience in both winter and  
  summer, day and night.

I.  Overarching idea for the design of the 
  Travel Centre.

J.  Strategies and ideas for the development 
  of the competition site over time. 

K.  Statement of estimated gross area (m²) for 
  commerce, other business activities and  
  housing.

Submission of entries
The closing date for competition entries is 21 
May, 2013, by which date entries, addressed 
to the Competitions Officer, must have been 
consigned to the post office or some other 
carrier or delivered , not later than 4 pm, direct 
to Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 
reception, Drottninggatan 45. Entries 
consigned for public delivery not later than 
this date but received by the Competitions 
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Officer after 12 noon on 28 May, 2013 will not 
be taken into consideration.

The entry must be accompanied by a sealed, 
opaque envelope marked with the word 
“Namnsedel” and the motto of the entry. 
This envelope must contain the name of the 
participant and any associates. 
N.B. If the entry is sent by post or common 
carrier, a receipt showing the date of 
dispatch and the motto of the entry must 
be sent simultaneously and separately to 
the Competitions Officer. The receipt must 
also give a phone number for contacting the 
participant, without compromising his or her 
anonymity, in the event of the entry not being 
received. (In the case of entries delivered 
to the Competition Arranger direct, the latter 
shall furnish a receipt confirming that the entry 
has been submitted within the allotted time.)

Remuneration
Each participant submitting an entry in 
accordance with this programme and within 
the allotted time will receive SEK 500,000 
remuneration exclusive of Swedish value 
added tax. The remuneration will be paid 
against invoice, subject to the entry being 
approved by the Jury. The term of payment is 
30 days after invoice as receipt stamped by 
the scanning department, but on no account 
less than 30 days after publication of the 
Jury’s approval resolution. Invoicing address: 
Linköpings kommun, Scanningcentralen, 
102G, SE-581 81  LINKÖPING.

Assessment criteria
The entries will be judged with reference 
to the following criteria, stated here in 
non-ranking order, and according to the 
requirements and preferences set forth in the 
programme:
•	 The	urban	development	context	and	the	 
 function of the competition site as a key  
 area for the inner city’s expansion across  
 the river.
•	 Qualities	in	terms	of	urban	development,	 
 the environment and design. Seeing  
 things from a pedestrian point of view will  
 be important.
•	 Function	of	flows	and	logistics.
•	 The	development	potential	of	the	entry.
•	 Implementation	strategies.
•	 Feasibility	(technical	and	economic)

Judging/exhibition
Judging is expected to take place in October 
2013.

During the judging period, the entries will 
displayed in public by the Arranger, the venue 
to be announced later.

The Jury will have reference groups and 
expertise at its disposal to assist with the 
judging.

Publication
The Jury’s citations will be published when 
the result of the competition is made public. 
The Arranger and Sveriges Arkitekter (the 
Swedish Association of Architects) are entitled 
to publish all competition results on their 
websites and in the journal Arkitekten. All 
publication of competition entries after the 
competition has ended will include the name 
of the participant.

Ownership, copyright and right of use
Material ownership of the competition entries 
passes to the Arranger. The participants have 
copyright in their entries. The Arranger is 
entitled to use the entries as a basis for its 
investigative and programming work. Over 
and above this, any direct utilisation of entries, 
in their entirety or in significant parts, will be  
by agreement with the participant.

Return of entries
The entries are non-returnable.

Post-competition assignment
The purpose of the competition is to elicit a 
basis for ongoing investigative and planning 
work. If, following the competition and in 
keeping with the Jury’s decision – and also 
subject to the requisite implementation 
decision being taken – the Arranger finds that 
one or more of the entries can be developed 
further, negotiation can take place with 
participants without any prior advertisement. 
If the Arranger finds cause to deviate from 
the Jury’s recommendation, the Swedish 
Association of Architects shall be consulted. 
If after three years the competition has still 
not led to a planning commission for the 
winner, the winner shall be entitled to further 
remuneration equalling the competition 
remuneration. 

Further commissions may come to include 
participation in the drawing up of a detailed 
development planning programme for the 
competition site, possible participation in 
investigative, planning and design work and 
participation in the ensuing detailed planning 
process. These commissions are parts of 
a democratic and public planning process 
and require the competition entries to be 
processed as decided by the Arranger. 

Approval of the competition programme
This brief has been drawn up in accordance 
with the construction sector’s joint 
“Competition Rules for Swedish Competitions 
in the Fields of Architecture, Engineering and 
Art, 1998”. These rules apply except where 
otherwise indicated in the brief. The brief 
and appendices have been approved by the 
members of the Jury, who are responsible 
for the conduct of the competition. The 
brief has been checked and approved on 
the participants’ behalf by the Swedish 
Association of Architects.
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Linköping idag Linköping of today

Om staden
Målpunkter
I Linköping finns det många lokalt och regionalt viktiga 
målpunkter, exempelvis centrala Linköping, Universitetet, 
Universitetssjukhuset, SAAB, Linköping City Airport och 
Mjärdevi Science park.

Stora infrastrukturstråk och stora arbetsplatser. / Large infrastructure axes and large workplaces.

Helsingborg

Stockholm

Tjust- och Stångådalsbanan

Södra stambanan

34

35  Åtvidaberg / Västervik

E4

E4

36

Vimmerby / Kalmar

Malmö / Köpenhamn

Stockholm

Tornby handels- och 
verksamhetsområde / 

Tornby external 
shopping district

Centrum / 
City Centre

Universitetssjukhus / 
University hospital

Linköpings universitet /
University of Linköping, 

Campus Valla

Mjärdevi 
Science Park

Helikopterflottiljen
Malmen /

Malmen helicopter 
squadron

SAAB

Linköping City Airport

The Southern Main Line

The city
Destinations
Linköping has many destinations and large workplaces 
of local and regional importance, such as Linköping 
Centrum, the University, the University Hospital, SAAB, 
Linköping City Airport and Mjärdevi Science park.
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Handel
Linköping är en viktig plats för handel och service i 
regionen med ett utbud som är både brett och djupt. 
Handeln är lokaliserad dels till Linköpings city, dels till 
Tornby externhandelscentrum, som är ett av Sveriges 
största sett till omsättning och har stor regional betydelse. 
Också cityhandeln har en stark ställning. De senaste 
åren har stora satsningar har gjorts i båda områdena 
och Linköpings city har bland annat vunnit den nationella 
utmärkelsen ”Årets stadskärna” två gånger, senast 2009.

Park och rekreation
Linköping är en grön stad med många platser för 
rekreation och aktiviteter. I staden finns många mindre 
parker och ett antal större. Trädgårdsföreningen är 
Linköpings mest centrala och omtyckta stadspark. Parken 
är 150 år gammal och innehåller många intressanta 
besöksmål och platser för både arrangemang och 
spontana aktiviteter, sommar- såväl som vintertid.

Genom staden löper Stångån/Kinda kanal vars omgivning 
är ett attraktivt stråk för motion och rekreation. Där ån 
passerar stadskärnan har en stadsmässig omvandling 
av stadsrummen påbörjats i syfte att införliva vattnet 
som en del av innerstaden. Längs med Stångån på 
Stångebrofältet kommer en ny stadspark att skapas.

I södra Linköping breder norra Europas största samman-
hängande eklandskap ut sig. Tinnerö erbjuder en mängd 
olika upplevelser. När det sista arméregementet lades 
ner i Linköping i mitten av 1990-talet köptes området upp 
av kommunen. Det gamla övningsområdet, som var en 
del av eklandskapet, är ett av kommunen högt prioriterat 
område.

I stadens västra delar finns ett större sammanhängande 
skogsområde som erbjuder tillfällen för motion och 
rekreation. Här finns flera motionsspår och öppna 
gräsytor för skol- och spontanidrott. 

Kultur, evenemang och idrott
Linköping är, med sina många historiska byggnader och 
platser, ett attraktivt besöksmål. Det tusenåriga slottet, 
den gamla katedralen och flera populära museer lockar 
människor från hela Europa. Genom kommunen löper 
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Commerce
Linköping is an important place for the region’s commerce 
and services, offering both a deep and wide range in 
both respects. Commerce is located in Linköping City 
(downtown Linköping) and in the Tornby out-of-town 
shopping centre, which is one of Sweden’s largest and 
of	great	regional	importance.	Downtown	trading	also	
occupies a strong position. Heavy investments have been 
made in both places during recent years, and downtown 
Linköping, for example, has twice been winner of the 
national ”City Centre of the Year” award, most recently in 
2009.

Parks and recreation
Linköping is a green city with many places for recreation 
and activities. The city has many small parks and a 
number of bigger ones. Trädgårdsföreningen, the most 
central and popular park in the city, is 150 years old 
and contains many interesting things to see, as well as 
venues for arrangements and spontaneous activities in 
both summer and winter.

The city is traversed by the Stångån river/Kinda Canal, 
the surroundings of which are an attractive route for 
exercise and recreation. At the point where the river 
passes through the city centre, an urbanising makeover 
of the urban spaces has begun with a view to making 
the water an integral part of the inner city. A new city 
park will be created alongside the Stångån river, in 
Stångebrofältet.

The southern part of Linköping has a continuous oak-
tree landscape which is the biggest of its kind in Europe. 
Tinnerö offers a host of different experiences. The 
Municipality acquired this area when the last military unit 
in Linköping was disbanded in the mid-1990s. The old 
training ground, which was part of the oak landscape, has 
been given high priority by the Municipality as a highly 
valued nature area.

The western parts of the city have a large continuous 
stretch of woodland presenting opportunities for exercise 
and recreation. There are several jogging trails here, 
as well as open grasslands for school sports and 
spontaneous sporting activities. 
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både Göta kanal och Kinda kanal och staden är den 
slusstätaste i landet.

På senare år har Linköping också vuxit som 
evenemangsstad. Med den nya evenemangsarenan 
Cloetta Center har staden fått goda möjligheter att 
erbjuda större konserter och evenemang för upp till 
12 000 åskådare. Linköping har också vuxit som idrotts-
stad med det framgångsrika ishockeylaget som spjutspets 
och med flera lag i de högsta ligorna. Kommunen 
strävar efter att bli Sveriges starkaste idrottsstad 2015. 
Linköpings damfotbollslag är framgångrikt och del av EM 
för damer 2013 kommer att spelas i Linköping på den nya 
fotbollsarenan som uppförs i Kallerstad.

Bilaga 1 / App. 1

Arts, events and sport
Linköping, with its many historic buildings and places, 
is an attractive tourist destination. The thousand-year-
old castle, the ancient cathedral and several popular 
museums attract visitors from all over Europe. The 
Municipality is traversed by both the Göta Canal and the 
Kinda Canal, and has the heaviest concentration of lock 
gates in Sweden. 

In recent years Linköping has also come to the fore as a 
city for special events. In the new Cloetta Center events 
arena it has acquired good opportunities for organising 
concerts and events for up to 12,000 spectators. 
Linköping has also grown as a sporting city, spearheaded 
by the successes of its ice hockey team and with several 
other teams in the top leagues. The Municipality is striving 
to become Sweden’s strongest sporting city by 2015. The 
Linköping Ladies’ Football Team is a successful one, and 
some of the UEFA Women’s EURO 2013 will be played in 
Linköping, in the new Kallerstad football arena now under 
construction. 
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Trafik PM Traffic memorandum 

Prognossiffror
De siffror som anges nedan för storlekar på flöden mm 
bygger på situationen att Götalandsbanan är utbyggd 
och att Linköpings kommun har 170 000 invånare. Dessa 
prognoser är det bästa som finns, men de lösningar 
som vi söker ska vara hållbara för en framtid i ett mycket 
längre tidsperspektiv. 

Hela resan
•	 Resecentrum	ska	fungera	ur	ett	”hela-resan- 
 perspektiv”.
•	 Ett	planeringsmål	för	resecentrum	är	att	bytestiden	 
 mellan olika färdsätt är kort – 3 minuter. (Bytestiden  
 avser 2,5 minuters förflyttning inom resecentrum och  
 0,5 minuts ombordstigning.)  
•	 Bytestiden	3	minuter	gäller	vid	byten	mellan:	
 – tåg och tätortsbuss (spårvagn)
 – tåg och cykel
 – tåg och taxi-/bilangöring
 – fjärr-/regionalbuss och tätortsbuss (spårvagn)
 – fjärr-/regionalbuss och cykel 
 – fjärr-/regionalbuss och taxi-/bilangöring 
•	 För	parkerande	bilresenärer	kan	bytestiden	tillåtas	 
 överstiga 3 minuter. 

Forecast figures
The figures given below concerning the magnitude of 
flows etc. are based on the scenario of the Götaland Line 
being fully developed and the Municipality of Linköping 
having 170,000 residents. These forecasts are the best 
available, but the solutions we are looking for must be 
tenable in a much longer future perspective. 

The whole journey
•	 The	Travel	Centre	must	function	in	a	“whole-journey	 
 perspective”.
•	 Short	interchange	times	(under	3	minutes)	between	 
 different modes of travel are a planning objective. (The  
 interchange time comprises 2.5 minutes’ movement  
 within the Travel Centre and 0.5 minute’s boarding  
 time.)  
•	 The	interchange	time	of	3	minutes	applies	to	changes	 
 between: 
 –  train and urban bus (tram),
 –  train and bicycle,
 –  train and taxi rank/car parking,
 –  long-distance/regional bus and urban bus (tram),
 –  long-distance/regional bus and bicycle,
 –  long-distance/regional bus and setting down/pick-up 
 by taxi or private car. 
•	 Interchange	times	exceeding	3	minutes	are	permissible	 
 for motorists parking.
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Gångtrafik
Teckenförklaring / Legend

 Kopplingspunkter
 gångstråk / Access points 
 pedestrian routes

 Schematiskt angivna 
 lägen för kopplings-
 punkter gångstråk / 
 Approximate position of 
 access points for 
 pedestrian routes
 
 Givna gångstråk längs
 Stångån / Walkways 
 along the river

 Tävlingsområde /
 Competition area

Kopplingspunkter till tävlingsområdet för gångstråk. Storgatan och Stångebro utgör ett mycket starkt stråk mellan stadskärnan och nytt 
resecentrum. / Pedestrian route junctions with the competition site. Storgatan and Stångebro constitute a major route between the city 
centre and the new Travel Centre.

•	 Cirka	14	000	gående	per	vardagsmedeldygn	bedöms	 
 ha resecentrum som start eller målpunkt.
•	 Den	största	strömmen	av	fotgängare	förväntas	att	vara	 
 via Stångebro och Stångebroplan.
•	 Fotgängarna	i	området	består	både	av	resenärer	 
 och av de som är i resecentrum eller området kring  
 resecentrum av någon annan anledning (handla, jobba,  
 fika etc.). Vi söker välfungerande lösningar där alla  
 former av flöden löper utan icke önskvärd friktion. 
•	 Till	flödena	i	ovanstående	punkt	kommer	de	fotgängare	 
 som enbart passerar genom området, vilka bedöms  
 vara 3 000 per dygn till antalet. Det kan t ex vara de  
 som bor i Kallerstad och arbetar i väster om ån.

•	 Some	14,000	pedestrians	per	average	weekday	are	 
 expected to have the Travel Centre as their starting  
 point or destination.
•	 The	heaviest	flow	of	pedestrian	traffic	are	expected	go	 
 via Stångebro and Stångebroplan.
•	 The	pedestrians	in	the	area	will	comprise	both	 
 travellers and persons present in the Travel Centre  
 or its vicinity for some other reason (shopping, working,  
 having coffee etc.). We are looking for well-functioning  
 solutions in which flows of all kinds are unimpeded by  
 any undesirable friction. 
•	 To	the	flows	in	the	bullets	above	must	be	added	 
 pedestrians merely passing through the area, who are  
 expected to number 3,000 daily. They may, for  
 example, include people living in Kallerstad and  
 working on the western side of the river.

Gångtrafik / Pedestrian traffic
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Cykeltrafik
Teckenförklaring / Legend

 Kopplingspunkter
 cykelstråk / Access points 
 cycle routes

 Schematiskt angivna 
 lägen för kopplings-
 punkter cykelstråk / 
 Approximate positions of 
 access points for cycle 
 routes
 
 Givet cykelstråk längs
 Stångån / Cycle routes 
 along the river

 Tävlingsområde / 
 Competition area

Kopplingspunkter till tävlingsområdet för cykelstråk. Storgatan och Stångebro utgör ett mycket starkt stråk mellan stadskärnan och nytt 
resecentrum. / Junctions with the competition site for cycle routes. Storgatan and Stångebro constitute a major route between the city 
centre and the new Travel Centre.

•	 Cirka	7	000	cyklister	per	vardagsmedeldygn	bedöms	ha	 
 resecentrum som start eller målpunkt.
•	 Det	största	flödet	av	cyklister	förväntas	vara	via	 
 Stångebroplan.
•	 Behovet	av	cykelparkering	till	cyklande	resenärer	 
 bedöms vara cirka 5 500 cykelplatser.
•	 För	att	få	en	spridning	och	en	god	tillgänglighet	till	 
 resecentrum ska cykelparkeringsplatserna organiseras  
 i  ett antal enheter som lokaliseras i olika delar av  
 området.
•	 Minst	en	av	cykelparkeringarna	ska	vara	bemannad.	

•	 Some	7,000	cyclists	per	average	weekday	are	 
 expected to have the Travel Centre as their starting  
 point or destination.
•	 The	heaviest	flow	of	bicycle	traffic	is	expected	to	go	via	 
 Stångebroplan.
•	 The	bike	parking	requirement	for	cyclist	passengers	is	 
 estimated at some 5,500 spaces.
•	 Bike	parking	lots	will	be	organised	into	a	number	of	 
 units located in different parts of the competition site, so  
 as to spread the parking and achieve good access to  
 the Travel Centre.
•	 At	least	one	of	the	bike	parks	is	to	be	staffed.	

Cykeltrafik / Cycle traffic
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Kollektivtrafik
Teckenförklaring / Legend

 Kopplingspunkter. Behov 
 av kollektivtrafikkörfält / 
 Access points for separated 
 public transport lines

 Kopplingspunkt. Buss i 
 blandtrafik / Access point 
 mixed traffic
 
 Kopplingspunkt för 
 eventuellt framtida 
 kollektivtrafik till/från 
 flygplatsen / Access point 
 for shuttle to the airport
 
 Kollektivtrafikstråk genom 
 innerstaden / Public 
 transport routes in the 
 city centre

 Schematiska dragningar
 mellan kopplingspunkter. 
 Separata kollektivtrafik-
 körfält erfordras i sträck-
 ningar markerade med 
 tjock linje / Schematic 
 track between access 
 points. Separated public 
 transport lines requested 
 on bold dotted lines

 Resecentrum med bytes
 möjligheter / Travel centre

 Tävlingsområde / 
 Competition area

Bilaga 2 / App. 2

Kopplingspunkter till tävlingsområdet för kollektivtrafikstråk. Bilden visar schematiskt hur dessa punkter ansluter till själva 
resecentrumet. / Junctions to the competition site for public transport routes. The picture shows schematically how these points tie in 
with the Travel Centre itself.

•	 På	sikt	kan	stadens	kollektivtrafik	(tätortstrafiken)	 
 eventuellt utvecklas till spårbunden kollektivtrafik vilket  
 ett nytt resecentrum ska möjliggöra, dvs resecentrum  
 ska planeras utifrån en möjlig trafikering med spårvagn.
•	 Inriktningen	i	det	pågående	planeringsarbetet	för	 
 trafiken i stadskärnan är att Drottninggatan och  
 St:Larsgatan är de centrala kollektivtrafikstråken genom  
 staden. Övriga kollektivtrafikkopplingar till tävlings- 
 området visas i bilden ovan.
•	 Under	högtrafik	bedöms	det	ske	totalt	310-330	av- 
 gångar/ankomster per timme för den anslutande  
 kollektivtrafiken vid ett nytt resecentrum.
•	 Tätortens	stomlinjer	står	för	cirka	200	avgångar/ 
 ankomster och lokallinjerna för 60-80 avgångar/ 
 ankomster per timme under högtrafik.  
 Landsbygdstrafiken och expressbusstrafiken har cirka  
 45 avgångar/ankomster per timme under högtrafik.
•	 Fjärrbusstrafiken	har	cirka	5	avgångar/ankomster	per	 
 timme under den övriga kollektivtrafikens högtrafik  
 medan det under fjärrbusstrafikens högtrafik (fredag  

•	 The	city’s	public	transport	(urban	traffic)	can	perhaps	 
 eventually be developed into track-bound public  
 transport, made possible by a new Travel Centre. In  
 other words, the Travel Centre must be planned with  
 tram services in mind.
•	 Current	planning	work	on	traffic	in	the	city	centre	 
	 envisages	Drottninggatan	and	St	Larsgatan	as	the	 
 central public transport routes through the city. Other  
 public transport connections with the competition site  
 are shown in the picture above.
•	 During	peak	hours	there	are	to	be	a	total	of	310-330	 
 public transport departures/arrivals hourly from/at a new  
 Travel Centre.
•	 The	city’s	main	public	transport	services	account	for	 
 some 200 departures/arrivals and the local services for  
 60-80 departures/arrivals hourly during peak hours.
•	 Long-distance	bus	services	have	about	5	departures/ 
 arrivals hourly during peak hours for other public transport, 
 while during peak hours for long-distance bus traffic  
 (Friday afternoon/evening and Sunday afternoon/ 

Kollektivtrafik / Mass transit
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 eftermiddag/kväll och söndag eftermiddag/kväll) avgår  
 och ankommer cirka 20 bussar per timme.
•	 Utrymme	för	tidsreglering	för	linjer	som	har	rese- 
 centrum som ändstation måste finnas i närheten av  
 resecentrum (förslagsvis i anslutning till Hagalunds- 
 vägen öster om Stångådalsbanan).
•	 Plats	för	ersättningstrafik	vid	eventuellt	stopp	i	tåg- 
 trafiken ska finnas och/eller enkelt kunna lösas inom  
 resecentrumområdet. 
•	 Nedanstående	tabell	redovisar	prognos	för	hur	buss-	 
 och tågresenärer kommer att byta mellan olika färdsätt.

 evening) there will be about 20 buses leaving and  
 arriving every hour.
•	 Scope	for	time	regulation	of	services	having	the	Travel	 
 Centre as their final destination must be available near  
 the Travel Centre (e.g. next to Hagalundsvägen, east of  
 the Stångådalen Line).
•	 Room	for	relief	services	in	the	event	of	train	service	 
 disruptions must be available and/or easy to provide  
 within the Travel Centre campus. 
•	 The	following	table	shows	forecasts	of	bus	and	train	 
 passenger interchanges between different modes of  
 travel.

Tabell - Färdmedelsfördelning år 2030 för tåg- och buss-
resenärer, på- och avstigande Linköpings resecentrum under 
rusningstid morgon. / Table – Transport breakdown in 2030 for 
train and bus passengers boarding and alighting at the Linköping 
Travel Centre during the morning rush hour

 Byter mellan / changing between Buss / bus Tåg / train

 Tåg / train 60% - (*)
 
 Bil / car - 9%

 Buss / bus 20% 37%

 Cykel / bike 5% 18%

 Gång / walking 15% 36%

*) Det förekommer även resenärer som byter mellan tåg och tåg. Dessa 
påverkar utformningen av resecentrum i begränsad omfattning eftersom de 
utgör en mindre del av resandet. / There will also be passengers changing 
trains. These have only a limited impact on the design of the Travel Centre, 
accounting as they do for a minor portion of travel. 

Eventuell framtida spårvagnstrafik / Possible future tramlines
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Spårvagnstrafik
Teckenförklaring

 Kollektivtrafikstråk 
 möjliga för spårtrafik 
 på sikt / Public transport 
 lines - possible for trams

 Schematiska dragningar  
 inom tävlingsområdet / 
 Schematic tracks inside 
 the competition area

 Resecentrum med
 bytesmöjligheter / 
 Travel centre

 Tävlingsområde /
 Competition area

Stråk som sannolikt kommer att trafikeras med spårvagn i framtiden om ett spårvagnsnät byggs ut i Linköping. / Routes that possible will 
be operated by trams in the future if a tram line system will be establised.
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Teckenförklaring

 Kopplingspunkter
 biltrafik.  / Access points 
 for motor traffic

 Schematiska dragningar
 mellan kopplingspunkter / 
 Schematic tracks 
 between access points
 
 Tävlingsområde /
 Competition area

Biltrafik - huvudgator

Kopplingspunkter till tävlingsområdet för biltrafiken. Bilden visar schematiskt hur dessa punkter kopplas samman genom 
tävlingsområdet. / Motor traffic junctions with the competition site. The illustration shows, schematically, how these points are linked 
together through the competition site.

•	 Kommunens	inriktning	är	att	minska	andelen	bilresor	 
 till förmån för gång-, cykel- och kollektivtrafik är en  
 övergripande förutsättning i planeringen och  
 utformningen av ett nytt resecentrum.
•	 Av	ovanstående	punkt	följer	att	de	huvudgator	som	 
 trafikeras av kollektivtrafik ska ha kollektivtrafikkörfält  
 för att säkerställa framkomligheten för bussar och på  
 sikt eventuellt spårvagnar.
•	 Norra	respektive	östra	sidan	av	resecentrumområdet	 
 kommer sannolikt att utgöra ”biltrafiksidor”.

•	 The	Municipality	is	intent	on	reducing	the	proportion	of	 
 car journeys in favour of pedestrian, bicycle and public  
 transport traffic. This is an overarching premise for the  
 planning and design of a new Travel Centre.
•	 From	this	it	follows	that	the	main	streets	used	by	public	 
 transport are to have bus lanes ensuring clear passage  
 for buses and perhaps, eventually, trams.
•	 It	is	proposed	that	the	north	and	east	sides	of	the	 
 Travel Centre campus may be constituted “motor  
 traffic sides”.

Biltrafik - huvudgator / Motor traffic – main streets
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 Y-ring (trafikled) / Y-ring (traffic artery)
 
 Huvudgata med stadskaraktär / Main street, 
 urban in character

 Viktig lokalgata med uppsamlings- och matarfunktion / 
 Important local street with pick-up and feeder function

 Hamngatan funktion utreds / Hamngatan function under 
 study

 Större korsning / Major intersection
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Hagalundsvägen

Parkering och angöring
•	 Cirka	3	000	bilar	per	dygn	(inklusive	taxi)	antas	angöra		
	 och	parkera	vid	ett	nytt	resecentrum.
•	 Tre	typer	av	uppställningsplats	för	bil	behövs	–		
	 långtidsparkering,	korttidsparkering	samt	angöring.
•	 Långtidsparkering	avser	uppställningstid	som	är	längre		
	 än	60	minuter.	Behovet	av	bilplatser	för	långtids-	
	 parkering	bedöms	vara	400-500.
•	 Korttidsparkering	avser	uppställningstid	som	är	kortare		
	 än	30	minuter.	Behovet	av	bilplatser	för	korttids-	
	 parkering	bedöms	vara	cirka	75.
•	 Angöring	innebär	att	bilen	inte	lämnas.	Uppställnings-	
	 tiden	för	angöring	antas	vara	10	minuter.	Behovet	av		
	 platser	för	angöring	bedöms	vara	cirka	17	(exklusive		
	 taxi).	
•	 För	taxi	görs	en	bedömning	att	cirka	30	platser	behövs.	

Bilden	visar	schematiska	vägdragningar	med	prognostiserade	trafikmängder	(fordon	per	vardagsmedeldygn)	vid	170	000	invånare	i	
kommunen,	varav	120	000	i	staden.	/	Picture	showing	schematic	road	stretches	with	forecast	traffic	volumes	(vehicles	per	average	
weekday),	given	170,000	municipal	residents,	with	120,000	living	in	the	city	itself.	

Car parking and pick-up/setting-down points
•	 Some	3,000	cars	daily	(taxis	included)	are	expected	to		
	 stop	and	park	at	a	new	Travel	Centre.
•	 Three	types	of	car	stopping	point	are	needed	–	long-	
	 stay	parking,	short-stay	parking	and	pick-up/setting-	
	 down	points.
•	 Long-stay	parking	is	defined	as	parking	in	excess	of	60		
	 minutes.	Long-stay	parking	demand	is	forecast	at	400-	
	 500	spaces.
•	 Short-stay	parking	is	defined	as	parking	times	of	less		
	 than	30	minutes.	Short-stay	parking	demand	is	forecast		
	 at	some	75	spaces.
•	 Picking	up	and	setting	down	are	presumed	to	take		
	 place	without	the	driver	leaving	the	car.	The	stopping		
	 time	for	picking	up	and	setting	down	is	estimated	at		
	 10	minutes.	Demand	for	pick-up/setting-down	points	is		
	 estimated	at	about	17	spaces	(not	including	taxis.	
•	 It	is	estimated	that	about	30	spaces	will	be	needed	for		
	 taxis.	
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Lägen för spår och perronger  
Trackway and platform locations

Spårens lägen och struktur är inte formellt preciserade 
annat än till en utredningskorridor. Reellt är de möjliga 
lägena dock mycket mer begränsade – av hinder och 
spårgeometriska krav. Ostlänken har en geometri som 
bygger på att genomgående tåg ska kunna passera med 
160 km/timmen. Alla tåg på Södra stambanan förutsätts 
stanna och denna bana har därför lägre geometrikrav. Det 
finns ett visst spelrum för spår och perronglägen. 

Även höjdläget för spåren och perrongerna kan variera. 
Preliminärt bedöms spåren vid perrongerna kunna ha en 
plushöjd för RÖK (rälsöverkant) på mellan +47 och +50 
(RH00). Val av höjd- och sidoläge för spåren har stor 
påverkan även utanför tävlingsområdet.

Trackway locations and structure have not been formally 
specified, other than as a corridor for investigation. In 
reality, though, the possible locations are far more limited, 
by obstacles and by requirements of track geometry. The 
Eastern Link has a geometry based on through trains being 
able to pass by at a speed of 160 km/h. It is assumed that all 
trains on the Southern Main Line will stop here, and so the 
geometric requirements for this line are less exacting. There 
is a certain latitude available where trackway and platform 
positioning are concerned. 

The height of trackways and platforms can also vary. At a 
preliminary estimate, the trackways alongside the platforms 
can have an additional rail top height of between +47 and 
+50 (RH00). The choice of height and lateral positioning for 
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I Linköping ansluter dessutom Tjust- Stångådalsbanan till 
Södra stambanan. Den trafikeras med motorvagnståg och 
viss godstrafik. 

Precisa lägen av spår och perronger är alltså inte 
bestämda men programhandling 8 – Linköping C, 
spårstruktur ny station - anger den ansats som ska vara 
grunden i tävlingen. Handlingen redovisar också hur detta 
kan byggas ut i etapper. Det är väsentligt att utformningen 
av området kring stationen görs på ett sådant sätt att 
ytor för senare etapper har mening och funktion innan 
den slutliga utformningen byggs. Eftersom det slutliga 
avgörandet av spårsystem kommer att ske i framtiden 
så är det väsentligt att de lösningar som presenteras i 
tävlingen är bearbetnings- och utvecklingsbara.  

I programhandling 7  - Analys av Ostlänkens utbyggnad 
genom Linköping, rapport 2012-12-20  - analyseras två 
sammanhängande frågeställningar. Hur skulle det kunna 
gå till att bygga järnvägen genom Linköping i etapper 
och hur påverkas detta av val av höjdläge för spåren. De 
tävlande uppmanas att noga överväga val av höjdläge för 
spåren då detta har betydande inverkan på stadsbilden 
inom stora områden. I denna programhandling används 
en tidigare idé om spårstrukturen i Linköping C, denna 
spårstruktur skall alltså inte användas.

the tracks also impacts heavily outside the competition site.

Linköping is also where the Tjust & Stångådalen Line links 
up with the Southern Main Line (Södra Stambanan). The 
Tjust & Stångådalen Line is used by nonelectric railcars, 
plus a certain amount of goods traffic. 

The exact locations of trackways and platforms, then, 
have	yet	to	be	determined,	but	Programme	Document	8,	
Linköping C, spårstruktur ny station (Linköping Central, 
trackway structure new station) indicates the basic approach 
to be employed in this competition. The document also 
sets forth how this part can be developed by stages. It is 
essential that the area surrounding the station be designed 
in such a way that areas for later development stages will 
have a meaning and function before the ultimate design 
is realised. Given that the final decision concerning the 
trackway system is to be taken at some future date, it is 
essential that the solutions presented in the competition be 
amenable to processing and development.

Programme	Document	7	–	Rapport, Analys av Ostlänkens 
utbyggnad genom Linköping, rapport 2012-12-20 (Report, 
Analysis of the Eastern Link development through Linköping, 
20th	December	2012)	–analyses	two	interconnected	issues.	
How could the railway through Linköping be constructed 
by stages, and how is this affected by the choice of altitude 
for the rails? The participants are urged to give careful 
consideration to their choice of altitude for the rails, because 
this will impact significantly on large areas of townscape. In 
this programme document, use is made of a previous idea 
concerning the Linköping C trackway structure, which, as 
has now been made clear, is not to be used.
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Linköpings stadskärna  Linköping city centre

Linköping har slott och katedral från medeltiden och 
anses idag vara en av Sveriges bäst bevarade medeltida 
städer. Linköpings stadskärna utgör riksintresse för 
kulturmiljövården.

Linköpings slotts äldsta delar är från 1100-talet. Sin 
nuvarande utformning fick slottet under 1500-talet. Slottet, 
som tidigare varit både kungligt slott och biskopsgård, 
är sedan slutet av 1700-talet bostad för landshövdingen. 
Linköpings domkyrka från högmedeltid är en av Nordens 
mest välbevarade katedraler. De äldsta delarna är från 
tidigt 1200-tal. 

Att få stora trafikanläggningar genomförts, att 
kvarterslinjer och gatunät bibehållits utan större 
förändringar, är det kanske viktigaste skälet till att 
stadskärnan bevarat sin karaktär. Gatunätet, som är en 
kombination av medeltida gator och senare rätlinjiga 
gator, ger stadskärnan dess särpräglade siktlinjer och 
utblickar. Andra viktiga skäl till att stadskärnan uppfattas 
som välbevarad är ett (i förhållande till andra större 
svenska städer) stort inslag av äldre bebyggelse som 
ger karaktär åt staden. Förnyelse har ofta skett i mindre 
etapper - kvarterssaneringar har varit ovanliga - vilket gett 
kontinuitet i stadsbyggandet. Bebyggelse som tillkommit 
i senare tid har oftast, framför allt i höjdled, anpassats 
till den äldre bebyggelsen. Undantag från detta är de 
kvartersaneringar som skett öster om S:t Larsgatan 
(bland annat Åhlénshuset och Sparbankshuset).  

Stadskärnan har också många vackra, karakteristiska och 
kulturhistoriskt intressanta torg, gator och parker. Stora 
torget har rötter i medeltiden och omges av byggnader 
från 1700-, 1800- och 1900-talen. Trädgårdstorget 
anlades i mitten av 1800-talet och gavs sin nuvarande 
form och karaktär på 1920-talet. Hospitalstorget är 
utlagt efter 1850 års stadsplan och bebyggelsen är från 
mitten av 1800-talet och början av 1900-talet. Lilla torget 
är ett ovanligt fint exempel på det sena 1960-talets 

Linköping has a castle and cathedral dating back to 
the Middle Ages and ranks today as one of the best-
preserved medieval towns in Sweden. The city centre has 
been designated a national heritage site.

The oldest parts of Linköping Castle are 12th century, 
and the building’s present appearance dates from the 
16th century. Formerly both a royal castle and a bishop’s 
palace, the castle has been the County Governor’s 
residence since the end of the 18th century. Linköping 
Cathedral, dating from the High Middle Ages, is one of the 
best-preserved cathedrals in the Nordic area. The oldest 
parts of it are early 13th century.

Perhaps the main reason for the city centre not having 
lost character is that major traffic redeployments have 
been few in number and both precinct boundaries and 
street networks have hardly changed at all. It is the street 
network, a combination of medieval streets and later, 
rectilinear ones, that gives the city centre its distinctive 
perspectives and vistas. Another important reason for the 
city centre looking so well preserved is (by comparison 
with other big Swedish towns and cities) a large 
proportion of old buildings which give the city a character 
of its own. Renewal has often proceeded by small steps 
– whole-precinct renewals have been far and far between 
– and this has made for continuity of urban development. 
Recent development has been adapted to pre-existing 
buildings, above all in terms of height. The block renewals 
occurring east of St Larsgatan (e.g. the Åhlén building 
and the Sparbankshuset (savings bank) building) are 
exceptions to this rule.

The city centre also has many beautiful, distinctive and 
historically interesting squares, streets and parks. Stora 
Torget (“Main Square”), with a history going back to 
medieval times, is surrounded by buildings from the 18th, 
19th and 20th centuries.

Bilaga 4 / App. 4
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stadsbyggande. Stora torget, Trädgårdstorget och Lilla 
torget knyts samman av gågator - Linköpings viktigaste 
handelsstråk. 

Bland Linköpings parker finns i själva stadskärnan S:t 
Larsparken, som rustats 2007. Också i stadskärnans 
utkanter ligger ett antal finparker.  Trädgårdsföreningens 
park, som anlades1859, är än idag är en mycket populär 
park. Vasavägen/Järnvägsavenyn och Järnvägsparken 
anlades i enlighet med 1879 års stadsplan som togs fram 
till följd av att stambanan kom till Linköping. Norr om 
tävlingsområdet ligger Linköpings, efter kyrkoparkerna, 
äldsta park, Nykvarnsparken. Den anlades i slutet 
av 1830-talet vid den anlagda hamnen (norr om 
tävlingsområdet).  

Sammanfattningsvis kan man säga att den befintliga 
stadskärnan karakteriseras av:
•	 domkyrka	och	slott	från	medeltiden,
•	 läget	vid	Stångån,
•	 en	siluett	och	stadsbild	som	präglas	av	kontrasten	 
 mellan den småskaliga bebyggelsen och de  
 monumentala medeltida byggnaderna,
•	 karakteristiska	utblickar	mot	domkyrkan,	borggården	 
 (vid slottet) och Stångån,
•	 det	särpräglade	gatumönstret	som	är	en	kombination	 
 av medeltida gator och det senare rätlinjiga gatunätet
•	 många	äldre	välbevarade	byggnader,	
•	 vackra,	karakteristiska	och	kulturhistoriskt	intressanta	 
 torg, gator och parker.

Några av Linköpings karakteristiska gator mynnar i 
tävlingsområdet:

Storgatan	lades ut på 1650-talet som den första 
planlagda gatan i Linköping och utgjorde under 300 år 
en viktig genomfart genom staden. Storgatan binder 
samman området vid domkyrkan och slottet med stadens 
kommersiella centrum och Stångån. Utmed Storgatan 
ligger också Stadshuset, Stora torget med sina historiskt 
intressanta byggnader samt S:t Larskyrkan och S:t 
Larsparken. Står man på Borggården, som ligger högt, 
ser man hela Storgatan och fortsättningen på andra sidan 
Stångån. Storgatan är en butiksgata, men betraktas idag 
inte som ett A-stråk. Storgatans idag bästa affärslägen 

Trädgårdstorget (“Garden Square”) was laid out in the 
mid-19th century and acquired its present shape and 
character in the 1920s. Hospitalstorget was laid out in 
accordance with the 1950 urban development plan, and 
the buildings there range from mid-19th to early 20th 
century. Lilla Torget (Small Square) is an unusually fine 
example of late 1960s urban planning. Stora Torget, 
Trädgårdstorget and Lilla Torget are interlinked by 
pedestrianised streets, constituting Linköping’s principal 
shopping mall.

Linköping parks include, in the very heart of the city, 
St Larsparken, which was refurbished in 2007. There 
are also a number of good parks on the fringes of the 
city centre.Trädgårdsförenings Park, laid out in 1859, 
is very popular. Vasavägen/Järnvägsavenyn and 
Järnvägsparken were a product of the 1879 urban 
development plan drawn up in connection with the 
coming of the main railway line. North of the competition 
site lies Nykvarnsparken, the oldest park in Linköping, 
next to the church parks. This was laid out at the end of 
the 1830s next to the then newly built docks, north of the 
competition site.

Summing up, the existing city centre has the following 
distinguishing characteristics:
•	 the	medieval	cathedral	and	castle,
•	 the	Stångån	riverside	location,
•	 a	silhouette	and	townscape	informed	by	the	contrast	 
 between small-scale building development and the  
 monumental medieval buildings,
•	 characteristic	vistas	towards	the	cathedral,	the	castle	 
 courtyard and the Stångån river,
•	 the	idiosyncratic	street	configuration,	combining	 
 medieval streets and the later rectilinear street network,
•	 many	old	buildings	in	a	good	state	of	preservation,
•	 beautiful,	distinctive	and	historically	interesting	squares,	 
 streets and parks.

Some of Linköping’s distinctive streets debouche onto the 
competition site:

Storgatan was laid out in the 1650s – the first really 
planned street in Linköping – and for 300 years was an 
important thoroughfare through the city. Storgatan links 
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ligger mellan Stora Torget och Repslagaregatan. Det 
nya resecentrumet kommer att bli en viktig målpunkt i 
Storgatans förlängning i öst. Därför kommer sannolikt 
också Storgatans betydelse som huvudstråk genom 
stadskärnan - från Linköpings slott till resecentrum – att 
öka.  Kommunen arbetar för närvarande med inriktningen 
att göra Storgatan till gågata på hela sträckan mellan 
Hamngatan och Borggården (vid Slottet).

Ågatan - och Hunnebergsgatan som är Ågatans 
förlängning västerut  - är en betydelsefull medeltida 
gatusträckning som bland annat går utmed 
domkyrkoparken. Från delar av Ågatan har man 
vackra utblickar mot domkyrkan. Avsnittet mellan 
Apotekaregatan och S:t Larsgatan är idag ett restaurang- 
och kaféstråk med stor aktivitet på kvällar och nätter. 
Också Filmstaden och Nationernas hus ligger utmed 
Ågatan. Idag uppförs ny bebyggelse utmed Ågatan strax 
söder om Repslagaregatan – mitt emot Åhlénshuset. 
Den östa delen av Ågatan mot Stångån är idag inget 
aktivt stadslivsstråk, men har stor potential när det nya 
resecentrumet byggts och Stångåstråket rustats. 

Kungsgatan lades ut i enlighet med 1850 års stadsplan 
och bebyggdes främst på 1870- talet då järnvägen kom 
och gjorde den attraktiv. Åtskilliga av dessa byggnader 
är ännu bevarade liksom en rad intressanta gårdsmiljöer. 
Karakteristiskt är att byggnaderna ligger i gatulinje, men 
med släpp mellan som rymmer träd på tomtmark, vars 
grönska ger den karakteristiska gatubilden. Kungsgatan 
gick ursprungligen ända ned till hamnen vid Stångån. De 
båda kvarteren utmed Kungsgatan öster om Hamngatan 
sanerades i slutet av 1950-talet.  Kungsgatan har stora 
kvalitéer och  potential att åter knytas samman med 
Stångårummet. 

Hamngatan, som går på Stångåns västra sida, har 
fått sin nuvarande utformning under andra delen av 
1900-talet. Ursprungligen var Hamngatan betydligt 
smalare och gatan stod inte i direkt förbindelse med 
Järnvägsgatan. Idag är kommunens ambition att reducera 
biltrafiken på Hamngatan så att sambanden med 
Stångån kan stärkas. Det har t o m diskuterats att helt 
ta bort biltrafiken på Hamngatan och att endast behålla 
kollektivtrafiken. 

the Cathedral precincts and the Castle with the city’s 
commercial centre and the Stångån river. Alongside 
Stångån we also have the City Hall (Stadshuset), Stora 
Torget with its historically interesting buildings, St Lars 
Church and the St Lars Park. Standing in the Castle 
courtyard (Borggården), which is situated high up, one 
sees the full length of Storgatan and its continuation 
on the other side of Stångån. Storgatan is a shopping 
street but is not nowadays regarded as a main sociotope. 
The prime retail trade locations in Storgatan today are 
between Stora Torget and Repslagaregatan. The new 
Travel Centre will be an important destination point in the 
eastern extension of Storgatan. This being so, Storgatan’s 
importance as a main thoroughfare through the city 
centre – from Linköping Castle to the Travel Centre – 
will probably also increase. The Municipality is currently 
working with the aim of pedestrianising Storgatan all 
the way between Hamngatan and Borggården (by the 
Castle).

Ågatan – as well as Hunnebergsgatan, its westward 
continuation – is a significant medieval street 
configuration which among other things runs alongside 
the	Cathedral	Park	(Domkyrkoparken).	From	parts	of	
Ågatan there are views of the Cathedral. The stretch 
between Apotekaregatan and St Larsgatan is now a 
restaurant and café quarter and is very busy in the 
evenings and at night. Filmstaden and Nationernas Hus 
are also situated in Ågatan. New buildings are now under 
construction in Ågatan, just south of Repslagaregatan and 
opposite the Åhlén building. The eastern part of Ågatan, 
towards Stångån, is not an active urban socioscope at 
present, but will have a big potential after the new Travel 
Centre has been completed and the Stångån walkway put 
in order.

Kungsgatan was laid out in accordance with the 1950 
urban development plan. Most of its buildings date 
from the 1870s, when the coming of the railway made 
it an attractive location. Several of the 1970s buildings 
remain extant, as well as a number of enclosed courtyard 
properties. This street is characterised by the buildings 
standing flush with the street but with gaps in between 
accommodating trees on developed land; their greenery 
is the essence of the distinctive townscape here. 
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Domkyrkan

Slottet

S:t Larskyrkan

Nuvarande
stationsbyggnad

Gamla 
Tullhuset

Stångs
magasin

Stora torget

Trädgårdstorget

Lilla torget

Viktiga gator för kontakten mellan 
stadskärnan och tävlingsområdet

Hamngatan i den del där ambitionen 
är att reducera biltrafiken

Viktiga butiksstråk (gågator) 

Viktiga torg

Finparker

Kulturhistoriskt intressanta byggnader 
inom tävlingsområdet (skall bevaras)

Originally Kungsgatan extended all the way down to the 
Stångån docks. The two precincts along Kungsgatan east 
of Hamngatan were renewed at the end of the 1950s. 
Kungsgatan has outstanding qualities and a potential for 
reunification with the Stångån area.

The present appearance of Hamngatan, on the west 
bank of Stångån, dates from the second half of the 
20th century. Originally this street was a good deal 
narrower and was not directly linked to Järnvägsgatan. 
The Municipality now aims to reduce vehicular traffic 
in Hamngatan, so that the links with Stångån can be 
strengthened. In fact there has been talk of barring 
Hamngatan to all motor traffic except public transport.
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Tannefors

Tannefors, som i norr gränsar till tävlingsområdet, är 
en centrumnära stadsdel med stor outnyttjad potential. 
Ambitionen är att utveckla Tannefors till en mera 
dynamisk stadsdel med fler mötesplatser och ökat folkliv. 
Vi vill att tävlingsområdet ska bidra till detta. Det är därför 
viktigt att Tannefors knyts samman med tävlingsområdet, 
nuvarande stadskärna och Kallerstad genom attraktiva 
stadslivsstråk. 

Idag bor cirka 4 500 personer i stadsdelen och cirka 
6 600 personer arbetar där (de flesta på SAAB). Viljan 
att utveckla och förtäta inom Tannefors förväntas öka i 
och med utbyggnaden av Ostlänken, nya resecentrumet 
och stadsdelen Kallerstad. För att möta önskemål om 
utveckling och förändring på ett positivt och vägledande 
sätt pågår ett arbete med att ta fram en översiktplan för 
Tannefors. Syftet med planen är att ge en översiktlig 
framtidsbild av Tannefors. Planen behandlar bland 
annat frågor om stadsutveckling, förtätning, bevarande, 
förutsättningar för handel, utveckling av Stångåstråket 
samt konsekvenserna av olika infrastrukturprojekt som 
kan komma att påverka stadsdelen.

Tannefors är en levande stadsdel som både har nära 
anknytning till stadskärnan samtidigt som den utgör 
en självständig del av staden. Tannefors är inget 
homogent område, utan består av flera delar med 
olika karaktärer. Från de slutna kvarteren i norr till det 
öppna parklandskapet kring Kungsberget, från det 
aktiva livet längs Nya Tanneforsvägen till den rofyllda 
stillheten i kvarteren mot Stångån, från de nordöstra 
kvarteren av flerfamiljshus sammanhållna i typ, form 
och färg till de sydöstra villakvarterens brokiga variation. 
Stadsdelens blandning av karaktärer och funktioner av 
bostäder, handel och arbetsplatser samt att stadsdelen 
är demografiskt blandad och erbjuder olika typer av 
bostäder för livets alla skeenden gör Tannefors till en 
attraktiv blandstad samt bidrar till att skapa den unika 
identiteten Tannefors har idag. 

Tannefors, bordering on the competition site to the 
north, is a near-central township with a big, unharnessed 
potential. The aim is to make it a more dynamic township 
with more meeting points and more comings and goings. 
We want the competition site to make a contribution here, 
and so it is important that Tannefors be intertwined with 
the competition site, the present city centre and Kallerstad 
by means of attractive urban movement routes.

There are some 4,500 people living in the township 
today, and about 6,600 working there (most of them 
SAAB employees). The desire for expansion and infill 
development in Tannefors is expected to grow stronger 
with the development of the East Link, the new Travel 
Centre and the Kallerstad township. To accommodate 
desires for development and change in a positive and 
helpful way, work is now in progress on a comprehensive 
plan for Tannefors, the purpose of the plan being to 
convey a general picture of the township’s future. Topics 
addressed include urban development, infill, preservation, 
conditions for commercial activity, development of the 
Stångå axis (Stångåsstråket) and the consequences of 
various infrastructure projects which may have an impact 
on the township.

Tannefors is a living township which is closely linked 
to the city centre while at the same time constituting a 
self-contained part of the city. It is not a homogeneous 
area but is made up of several parts differing in character, 
from the continuous, closed precincts in the north to the 
open parklands round Kungsberget hill, from the activity 
along Nya Tanneforsvägen to the peace and tranquillity of 
the precincts near the Stångån river, from the apartment 
blocks of the north-eastern precincts, with their uniformity 
of type, geometry and colouring, to the motley aspect of 
the residential precincts in the southeast. The township’s 
blend of characters and functions, of housing, commerce 
and workplaces, and its demographic diversity, with 
different types of housing on offer for all the different 
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Utmärkande för Tannefors identitet är också stadsdelens 
centrum vilket ligger utmed Nya Tanneforsvägen. 
Centrumet utgörs av ett långsträckt handelsstråk som 
för tankarna till engelska eller rent av amerikanska 
småstäder. Där finns bl.a. en dagligvarubutik (mataffär) 
samt postombud och apotek och ganska många 
sällanköpsvarubutiker (klädbutiker mm), matställen, 
vårdcentral och annan service. Centrumet bedöms ligga 
på tillräckligt avstånd från nya resecentrumområdet för att 
inte bli utkonkurrerat av de nya butiker som kommer att 
etableras i dess närhet. 

Trots att Tannefors har en såväl vad gäller karaktär 

stages of life, make it an attractive mixed community and 
helps to create the unique identity it possesses today.

Another distinguishing feature of Tannefors’ identity is 
the township centre, alongside Nya Tanneforsvägen. 
This centre consists of an elongated shopping street 
which puts one in mind of English or indeed American 
small towns. Amenities include a convenience store 
(food store), an in-store post office, a chemist’s and a fair 
number of shops dealing in consumer durables (clothing 
stores etc.), eateries, a health centre and other services. 
The centre is judged to be far enough away from the new 
Travel Centre not to be put out of business by the new 

Skiss till plankarta i Översiktsplan för Tannefors, arbetsmaterial. / Sketch to map for comprehensive plan for Tannefors - work in progress.
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som ålder ganska blandad bebyggelse är stadsdelens 
årsringar väl läsbara. Framväxten av den nutida 
bebyggelsen i Tannefors är nära förknippat med 
Linköpings utveckling under 1900-talet. Den 
sydligaste delen av området växte fram i syfte att 
skapa bostäder för de anställda vid det våren 1908 
startade AB Järnvägsverkstäderna. Områdets centrala 
delar växte fram under 1920-talets första hälft och är 
kopplat till den expansion som garnisonens tillkomst 
medförde. Den nordligaste delen fick sin nuvarande 
karaktär på 1940-talet. Detta skedde efter det att den 
äldre bebyggelsen först hade sanerats. Syftet med 
nybyggnationen var att lösa bostadsfrågan för det ökande 
antalet anställda på SAAB.  

Kommunens ambitioner är att visa hur Tannefors 
kan utvecklas till en mera spännande och  dynamisk 
stadsdel samtidigt som identiteten bevaras och 
förstärks och nuvarande kvaliteter värnas. Enligt den 
översiktsplan för Tannefors som nu håller på att utarbetas 
kommer de största förändringarna att ske i de norra 
kvarteren närmast det nya resecentrumet där en tät 
stadsbebyggelse med blandad användning föreslås. 

shops which will be opening in that area.

Despite	the	fairly	hybrid	nature	of	its	settlement,	in	
terms of both age and character, Tannefors has clearly 
discernible growth rings. The emergence of contemporary 
settlement there is closely associated with Linköping’s 
20th century development. The southernmost part of 
the township was developed to house employees at the 
railway workshops, AB Järnvägsverkstäderna, founded 
in the spring of 1908. The central parts of the township 
evolved in the first half of the 1920s and are associated 
with the expansion generated by the advent of the 
military base. The northernmost part acquired its present 
character in the 1940s, following clearance/renewal of 
the earlier settlement. This new development was aimed 
at solving the housing problems of the expanding SAAB 
workforce.

The Municipality now aims to show how Tannefors can 
be developed into a more exciting and dynamic township, 
at the same time as its identity will be preserved and 
strengthened and its present qualities safeguarded. The 
comprehensive plan now in preparation for Tannefors 
provides for the biggest changes to take place in the 
northern precincts, nearest the new Travel Centre, where 
dense, mixed-use urban development is proposed



  61



Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen


