
Idétävling för arkitektstuderande  
om ett visionärt boende för studenter
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Idétävlingen för arkitektstuderande om nya, 
innovativa idéer om boende för studenter 
genomfördes av Studentbostäder i Linköping AB 
och Sveriges Arkitekter. Tävlingen var öppen 
för studenter inom utbildningarna arkitektur, 
landskapsarkitektur, inredningsarkitektur och 
fysisk planering. Tävlingstiden pågick mellan 
4 oktober 2013– 13 januari 2014 .

SYFTE 
Syftet med tävlingen var att arkitekt-
studerande utifrån egna erfarenheter 
skulle skapa en idé kring hur ett visio-
närt boende för studenter skulle kun-
na utformas. Ett boende som skapar 
förutsättningar för gemenskap och god 
studiemiljö. Belönade idéer kommer att 
ligga till grund för fortsatt utformning 
av studentbostäder i Vallastaden, men 
kan också komma att ligga till grund för 
andra studentbostadsprojekt. 
Målsättningen var att: 
•	 skapa ett unikt boende som kunder 

aktivt söker sig till
•	 skapa ett boende som attraherar 

besökare såväl nationellt som inter-
nationellt

•	 skapa ett boende som väcker dis-
kussion och engagemang för stu-
denters studiesociala miljö

BAKGRUND
I Linköping planeras för tillfället en bo-
stadsmässa, BO2016, i Vallastaden, 
som ligger i nära anslutning till Linkö-
pings universitet. Bostadsmässan, som 
är en del av en ny stadsdel, omfattar 
ca 600 bostäder i flerfamiljhus, radhus 
och enfamiljshus. Inom ramen för den-

na bostadsmässa kommer det också 
att ges utrymme för studentbostäder. 
Vallastaden präglas av kreativitet och 
nytänkande vilket ställer krav på bygg-
herrar att pröva nya idéer och koncept. 

Idag byggs förhållandevis få nya stu-
dentbostäder med tanke på det behov 
som finns. En av anledningarna är 
höga byggkostnader vilket innebär att 
det är svårt att inom ramen för dagens 
regelverk bygga bostäder med rimliga 
boendekostnader för studenter. Mer-
parten av studentbostäder som byggts 
i Sverige de senaste 10–20 åren har 
varit den så kallade ”studentettan” det 
vill säga rum med kokvrå/pentry på cir-
ka 20–30 m2. I denna boendeform sak-
nas den möjlighet till gemenskap som 
äldre tiders studentkorridorer medger. 
För att kunna bygga fler studentbostä-
der till rimliga kostnader för framtidens 
studenter behöver således nya yteffek-
tiva koncept studeras. Koncept med 
god studiemiljö där även möjligheten till 
samvaro och gemenskap medges. 

Studentbostäder äger och förvaltar ca 
4 200 bostäder i Linköping. Bolaget är 
helägt av AB Stångåstaden. Efterfrå-
gan på studentbostäder är idag hög i 
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Linköping och bolaget har ambitionen 
att de närmsta åren nyproducera cirka 
200 nya bostäder i attraktiva lägen: 
dels i Vallastaden, dels även på andra 
attraktiva platser i Linköping.  

TÄVLINGSUPPGIFT
Tävlingsuppgiften var att skapa idéer 
kring hur ett yteffektivt, kollektivt stu-
dentboende för ca 10–20 studenter, 
med en total yta kring max 20–30 m2/ 
boende skulle kunna utformas, utifrån 
de förutsättningar som angavs i täv-
lingsprogrammet. Förslagen behövde 
inte följa de begränsningar dagens re-
gelverk utgör.

JURY
Den jury som hade till uppgift att bedö-
ma förslagen bestod av:
•	 Simon Helmér, VD Studentbostä-

der i Linköping AB – ordförande. 

•	 Karolina Ganhammar, arkitekt 
SAR/MSA, universitetsarkitekt  
Linköpings universitet.

•	 Tomas Hansen, arkitekt SAR/ MSA, 
utsedd av Sveriges Arkitekter.

•	 Ellen Nilsson, studentrepresentant, 
boende hos Studentbostäder.

•	 Joanna Rutkowska, fastighetschef 
Kårservice.

Juryns sekreterare har varit Monika 
Joelsson Vestlund, arkitekt SAR/MSA, 
Sveriges Arkitekter.

Tävlingsfunktionär har varit Mats Pers-
son, Studentbostäder i Linköping AB/ 
AB Stångastaden.
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Juryn har under 4 möten studerat de 
inlämnade tävlingsförslagen och be-
dömt dem utifrån: 

•	 Innovation och nytänkande för hur 
studentbostäder kan förnyas och 
utvecklas.

•	 Utvecklingsbarhet. Hur förslagets 
idéer kan bearbetas och utvecklas 
över tid.

•	 Hur väl förslagets idéer kan reali-
seras och genomföras.

•	 Förslagets genomslagskraft och 
tydlighet.

Juryn har med glädje kunnat konstate-
ra att idétävlingen genererade ett stort 
engagemang från arkitektstuderande i 
hela landet såväl som i våra nordiska 
grannländer. Arkitekturskolorna är 
jämnt representerade och juryn vill 
lyfta fram att flertalet tävlingsbidrag 
presenterar innovativa lösningar 
jämfört med de studentboenden som 
finns idag. Studentbostäder i Linköping 
AB kommer att ha stor nytta av täv-
lingsresultatet.

Tävlingsuppgiften har varit att skapa 
ett visionärt boende som ger förutsätt-
ningar för gemenskap. Juryn har vid 
bedömningen koncentrerat sig på för-
slagens boendekvaliteter. 

Juryn har valt att premiera förslag som 
har fokus på det kollektiva boendet 
snarare än på hur en byggnad skulle 
kunna se ut. Premierade förslag tar 
hand om bostaden som helhet. Ge-
mensamt för premierade förslag är 
också att de uppfyller programmets 
önskemål om ett visionärt boende 
– unika koncept som attraherar be-
sökare. Ett av tävlingens syften är att 

väcka diskussion och engagemang för 
studenters studiesociala miljö. 

I bedömningsarbetet har juryn stu- 
derat och intresserat sig mycket för 
förslagens idéer om den gemensam-
ma ytan. Förslag med tydliga koncept 
om privata/halvprivata-halvoffentliga/ 
offentliga rum har juryn bedömt vara 
särskilt intressanta. Dessa förslag, med 
övergångszoner, visar på en inlevelse i 
studenternas vardag genom att skapa 
förutsättningar för samvaro på många 
olika sätt. De inrymmer också den 
efterfrågade utvecklingsbarheten/flexi-
biliteten. Förslagen har gett upphov till 
intressanta diskussioner om huruvida 
”mellanrummen” bör vara mer privata 
eller offentliga. 

Nivåskillnader är ett exempel på ett 
effektivt sätt att skapa rumslighet. 
Funktionskärnor som delar in de ge-
mensamma rummen är ett annat gott 
exempel. WC som nås mindre expo-
nerat än från ett stort, gemensamt rum 
är ett exempel på inlevelse. Smarta 
lösningar som låter kommunikations- 
ytan – korridoren – ingå i vistelseytan 
anser juryn vara en utveckling av da-
gens studentboenden. 

Att förslagens idéer är utvecklingsbara 
har varit viktigt i bedömningen. Med 
utvecklingsbarhet menar juryn både  
boendeytornas flexibilitet över tid, att 
studenter kan välja användning för pri-
vata och gemensamma rum, samt möj-
ligheten att bearbeta förslagen utifrån 
dess bärande idéer så att förslagen blir 
ännu bättre. Ett flertal förslag uppvisar 
spännande enskilda beståndsdelar på 
temat flexibilitet som skulle gå att ge-
nomföra i dagens studentboenden, så-
som utvecklade franska balkonger, loft-
säng och flyttbara förvaringslösningar.   

JURYNS SAMMANFATTNING ÖVER TÄVLINGEN
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Yteffektiva koncept för kollektivt stu-
dentboende efterfrågas i tävlingspro-
grammet. I bedömningen av de bäran-
de idéernas genomförbarhet har juryn 
studerat ytornas effektivitet och möj-
ligheten att uppnå en relevant mängd 
bostäder. 

En stor del av förslagen redovisar 
gestaltningskoncept för byggnader. 
Juryn har med utgångspunkt från 
tävlingsuppgiften bedömt dessa för-
slags styrka som boende, inte som 
byggnadskoncept. I vissa förslag har 
en stark yttre form styrt den rumsliga 
organisationen av boendet, vilket lett 
till att boendekvaliteterna underordnats 
den formen. 

Förslag som bygger på en korridorlös-
ning har bedömts svagare beträffande 
det visionära och unika kollektiva bo-

ende som tävlingsprogrammet efterfrå-
gar. Detsamma gäller de förslag som 
fokuserat mer på att generera ett stort 
antal bostäder genom rationellt och 
ytsnålt byggande än att utveckla idéer 
avseende kollektivt boende. Spännan-
de förslag vars bärande idé bygger på 
boende i markplan i en våning bedöms 
ha begränsad utvecklingsbarhet och 
realiserbarhet. 

Förslag som saknar möjligheten att 
vara privat i de gemensamma utrym-
mena har bedömts vara mindre intres-
santa än de förslag som erbjuder en 
spännvidd av vistelseytor.

Bland tävlingsbidragen finns också 
innehållsmässigt och visuellt spännan-
de analyser där resultatet – boendet – 
inte når upp till analysens verkshöjd. 
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– Idétävling för arkitektstuderande om ett visionärt boende för studenter

Efter avslutad bedömning har juryn beslutat att tilldela  
Första pris med 50 000 SEK till förslag Trapprum 
Delat andra pris med 20 000 SEK till förslag Insyn/Utblick
Delat andra pris med 20 000 SEK till förslag Tillsammans
Hedersomnämnande med 5 000 SEK till förslag Coop Livingroom
Hedersomnämnande med 5 000 SEK till förslag Verandan

Linköping 2014-03-20

För Sveriges Arkitekters Tävlingsnämnd

Monika Joelsson Vestlund

Juryn vill rikta ett stort tack till alla tävlingsdeltagare!

JURYNS OMDÖMEN 
Insyn/Utblick och Tillsammans delar andrapriset eftersom de pre-
senterar varsin boendeprincip med fokus på det kollektiva respek-
tive det halvprivata boendet. Bägge förslagen är lika trogna sin idé. 
Dess kvaliteter och mindre brister är motsvariga varför juryn valt att 
dela ut två andrapriser och avstå från att dela ut ett tredjepris.  

Simon Helmér

Tomas Hansen

Joanna Rutkowska

Karolina Ganhammar

Ellen Nilsson

JURYNS BESLUT
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Trapprum är ett mycket spännande och ge-
nomarbetat förslag som utgår från studenterna 
och deras aktiviteter. Förslagsställarna väver 
med stor inlevelse i studenternas vardag sam-
man innovation, utvecklingsbarhet och yteffek-
tivitet till en helhetslösning för studentboendet. 
Den centrala trappan utgör boendets självklara 
samlingspunkt. Privata, halvprivata och offent-
liga ytor kombineras på bästa sätt. Resultatet 
är ett boende man både vill bo i och visa upp!   
  
Det vinnande förslaget inkorporerar alla kvaliteter täv-
lingsprogrammet frågar efter. Trapprum är genomtänkt på 
alla nivåer och det förslag som juryn anser bäst uppfylla 
idétävlingens syfte, tävlingsuppgift och kravställningar. 
Förslagsställarna har analyserarat studentboendets för-
utsättningar och översätter dem till en innovativ, genom-
arbetad och praktisk helhetslösning. Därutöver levererar 
förslaget ett miljötänk. 

Trapprum är ett mycket innovativt och spännande bo-
ende som studenter aktivt skulle söka sig till och känna 
sig hemma i. Det mångfunktionella trapphuset/loftgången 
är en stor tillgång. Hallen är en ”smutsig” zon och att ta 
av sig skorna ger hemkänsla. 

De gemensamma ytorna bygger på ett spännande zon-
tänk där de boende kan välja huruvida de är sociala eller 
inte – det är ingen påtvingad gemenskap. Genomtänkta 
placeringar av funktioner skapar gemensamma ytor i 
olika skalor där parallella aktiviteter kan pågå. Mellanrum-
men mellan offentliga och privata rum erbjuder avskild-
het. Den stora variationen i hur rummen kan användas 
ger naturliga förutsättningar för både en god studiemiljö 
och en social miljö.

Trapprum inrymmer mängder av idéer kring rumsliga 
avskiljningar. Funktionskärnor delar in de gemensamma 
rummen i intressanta rumsliga sekvenser. Förslaget är 
flexibelt över tid genom att erbjuda studenterna utrymmet 
att välja rummens användning.

Den privata ytan är bra disponerad. Bostadsrummen är 
yteffektiva och kompakta med smarta lösningar gällande 
förvaringsutrymmet, bland annat genom loftsängar.

Tydliga spelregler kan komma att krävas för att 
studenterna ska omhänderta boendets gemensamma 
ytor. Utformningen av det gemensamma bedöms skapa 
den viljan.

Juryn vill gärna lyfta fram att det vinnande tävlingsför-
slaget visade sig vara ett samarbetsprojekt mellan två 
arkitektdiscipliner och -skolor. 

FÖRSTA PRIS
Förslag: Trapprum
Förslagsställare: Andrea Brandén, Chalmers, och Karl Tyrväinen, SLU Ulltuna.

l o f t s ä n g

nedfällbart 

   skrivbord+ bokhylla

stege/förvaring
sittplats i fönster

f ö r v a r i n g

f ö r v a r i n g

teknikschakt

f ö r v a r i n g

uterummet entrén

studenterna

byggnaden
solenergi vattenuppsamling fristående konstruktionvärmeväxling integrerad grönska

trapprum

I Sverige är det första du gör när du kommer innanför 
ditt hems väggar att ta av dig skorna. Det är ett sätt 
att slappna av, inte smutsa ned och är helt enkelt 
bekvämare. Tar du av dig skorna först när du är inne i 
ditt korridorsrum är det först då du riktigt slappnar av. 
Eller om du måste ha skor på dig när du går till köket 

är det genast ett lite större projekt. När du kommer in 
i den här lägenheten tar du direkt av dig skorna i den 
gemensamma garderoben och på en gång känner du 
dig hemma. Materialvalen guidar dig genom lägenheten 
och varje rumsentré accentueras för att ge ett mer 
personligt och varierat uttryck

Tänk om studenthuset skulle kunna vara 
självförsörjande och ett bidrag till utvecklingen av ett 
mer hållbart boende? Solen förser byggnaden med 
energi och värme. Genom att ta tillvara på regnvattnet 
reduceras utsläpp till dagvattenhantering, och istället 
för att vattna odlingar och spola toaletter med 
dricksvatten kan regnvattnet komma till nytta. Man kan 

spara mer på energin genom att använda den varma 
frånluften för att värma upp den rena kalla luften som 
tas in utifrån. Byggnadens gröna inslag tillför inte bara 
gemenskap och bidrag till studentens mat, utan blir 
även en integrerad del av stadens grönstruktur och 
möjliggör bättre framkomlighet för insekter och andra 
pollinerare att berika den biologiska mångfalden.  

Istället för ett klassiskt trapphus eller loftgång blir en utanpåliggande 
konstruktion ett rum för både möten och kommunikation. Detta rum 
skapar även en stark kontakt med gaturummet och blir ett grönt och 
livfullt inslag i Vallastaden. På de olika planen finns planteringslådor med 
möjlighet till odling och längs med stålkonstruktionen letar sig pipranka 
och vildvin upp och bäddar in byggnaden. Trappornas olika placering 

ger en livfullhet till fasaden och låter ljuset silas in. Tillsammans med 
hissen delar de även av ytorna och skapar olika typer av rum. Här finns 
även plats för växthus som istället kan fungera som en vinterträdgård och 
på så sätt vara ett uterum vintertid. Den fristående konstruktionen är en 
enkel lösning och blir även lätt att återvinna om man ser på byggnaden 
ur ett livscykelperspektiv

K l ä t t e r v ä g g

avskärmad sittplats

v i n t e r t r ä d g å r d

s t ö r r e  u t e p l a t s

v ä x t h u s

k l ä t t e r v ä x t e r

s t u d i e p l a t s e r

m i n d r e  u t r y m m e n

aktiverat  gaturum

e n t r é

festligheter

sociala situationer

!

levande gaturum

privatlivgemensam garderob

urban odling

studera ihop - inne som ute!

uteplats
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Insyn/Utblick är ett djärvt och nytänkande kol-
lektivboende som drar blickarna till sig. Detta 
urbana boende skulle locka både boende och 
besökare nationellt och internationellt genom 
sitt kollektiva koncept. Den öppna gemen-
samma ytan rymmer samvaro på många olika 
sätt. Förslaget uppfyller tävlingens önskan om 
unika studentboenden.

Insyn/Utblick är ett kollektivhus som erbjuder möjlighe-
ten att vara privat i de offentliga utrymmena, vilket i det-
ta förslag ersätter halvprivata ytor. Genom att de privata 
rummen nås direkt från det gemensamma fungerar det 
öppna, gemensamma rummet som en utvecklad loft-
gångslösning. Boendekonceptet inrymmer en spännan-
de öppenhet mellan planen, vilket ger interaktion. 

Förslaget redovisar full transparens mellan inne och 
ute i den gemensamma delen. En utvecklingsmöjlighet 
är att en variation mellan öppet/slutet kan uppnås inom 
ramen för helhetsgreppet.

Juryn anser Insyn/Utblick vara både ett visionärt och 
innovativt boende med en stor genomslagskraft beträf-
fande helheten. Förslaget presenterar en spännande 
vision kring det kollektiva boendet som skulle upplevas 

unikt och göra det samfälliga mer intressant. 
Dock behöver förslaget bearbetas både i de privata 

rummen och de gemensamma delarna. När det gäller 
de gemensamma delarna syftar juryn framförallt på 
entré och vertikal kommunikation. Trappan är i sin nu-
varande utformning inte en integrerad del av bostaden. 
Trapphuset måste bearbetas vid en utveckling av för-
slaget. En risk som föreligger är att det blir svårt för stu-
denterna att ta ansvar för den gemensamma ytan.

DELAT ANDRA PRIS

Förslag: Insyn/Utblick
Förslagsställare: Lars Egge, KTH.

Kök
Aktivitetsrum

Tvätt/städ Allrum Bibliotek/grupprum

WC

Entré
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DELAT ANDRA PRIS

Förslag: Tillsammans 
Förslagsställare: Lovisa Öbrink, Chalmers. 

Tillsammans är ett förslag som tar ställning 
för det lilla kollektivet utifrån en analys av hur 
det är att bo tillsammans och hur gemenskap 
fungerar. Förslagets innovation ligger i dess 
väl genomtänkta zonering från privata till halv-
privata och gemensamma ytor. Samvaron kon-
centreras till den halvprivata zonen. Genom att 
tänka nytt om privata och kollektiva rum samt 
mellanrum är detta framtidens studentboende!
 
Tillsammans är ett mycket spännande förslag som håller 
en hög nivå och en detaljeringsnivå som är fruktbar. För-
slagets styrka är mellanrummet med intressanta detaljer 
kring avskildhet och ingång till det privata rummet. Boen-
det är både attraktivt och bearbetat gällande förhållandet 
mellan privat/halvprivat/offentligt. 

Det privata rummet är gestaltat med stor inlevelse med 
många smarta lösningar som en student har nytta av. 
Den utvecklade franska balkongen uppskattas mycket.

Badrum som avskiljare mellan de egna rummen är 
positivt för den privata känslan.

Förslaget har god utvecklingsbarhet: exempelvis kan 
fyra moduler utvecklas till att bli åtta. Flexibiliteten över tid 
inrymmer exempelvis att nivåskillnader kan tas bort.

Tillsammans är ett mycket yteffektivt boende med 
100% boendeyta. Korridoren slopas helt. 

Juryn anser att Tillsammans sammantaget är ett inno-
vativt, visionärt och utvecklingsbart boendekoncept, med 
en tydlig genomslagskraft. Dock saknar juryn det riktigt 
kollektiva anslaget, då den kollektiva ytan är en liten del 

av boendeenheten. Köket är den enda helt gemensam-
ma ytan. Detta ställningstagande från förslagsställaren 
genererade en intressant diskussion i juryn. I en utveck-
ling av förslaget bör de gemensamma delarna bearbetas. 

Arrangörens bedömning är att antalet boende inte bör 
vara färre än åtta när boendet delas av studenter som 
inte känner varandra från början. Förslagets svaghet är 
därför de små modulerna om fyra boende samt att en 
redovisning av förslagsställarens idé om hur modulerna 
kan dubbleras saknas.

Trapphus

A
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HEDERSOMNÄMNANDE

Förslag: Coop Livingroom
Förslagsställare: Manuel Cespedes och Oskar Nordström LTH. 

Coop Livingroom är ett förslag med ett 
starkt koncept som lyfter studentboen-
det till ny nivå. Konceptet binder ihop 
boendemiljön med en servicemiljö och 
sätter fokus på studentens hela omgiv-
ning. Med verksamheter insprängda i 
boendet blir det en symbol för Valla- 
staden.

Coop Livingroom är ett nytänkande förslag som 
boende aktivt skulle söka sig till. Det vänder 
sig till studenten i staden och skulle med fördel 
ligga vid ett publikt stråk. Konceptet bygger på 
spännande vertikala gemensamma rum och 
kopplingar.

Sociala ytor bortom de studierelaterade ut-
vecklas, vilket är intressant. Tanken om bokcafé 
uppskattas.

Utvecklingsbarheten ligger i att vilken verk-
samhet som helst kan verka i huset.

Coop Livingroom är det enda förslaget som 
inrymmer yta för andra än de boende. Förslaget 
tillför härigenom ett koncept som inte de andra 
förslagen har, men tar sig samtidigt en frihet 
genom att ytan för boende blir mycket större än 
tävlingsprogrammet angivit.

En analys av hur det praktiskt skulle fungera 
att kombinera verksamhet och studentboende 
saknas. Är det boende eller utomstående som 
ska driva verksamheten? Var går gränsen mel-
lan boende och verksamhet?  

Coop Livingroom är ett starkt koncept som 
behöver bearbetas i genomförandet, särskilt 
beträffande boendet där ytan kan disponeras 
bättre och mer optimala lösningar uppnås. 
Exempelvis bör entréer till WC från allmänna 
utrymmen få en annan lösning.

kök

grönt tak

tvätt
bok-café
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HEDERSOMNÄMNANDE

Förslag Verandan
Förslagsställare: Malin Skafvenstedt Aarhus

Verandan sätter fokus på det halvprivata/
halvoffentliga i ett kollektivt boende. Ve-
randatänket är spännande och visar på de 
”mellanrum” som framtidens studentboende 
bör eftersträva. 

Verandan är ett visionärt förslag med avseende på 
tanken om mellanrum mellan privat och kollektivt, 
som saknas i de boenden som finns på marknaden 
idag. Förslaget uppvisar en spännande idé om zo-
ner och bygger bort korridoren. Positivt är att WC, 
som delas av två boende, är utformade undangömt.

Förslaget är utvecklingsbart på det sätt att veran-
dorna kan byggas in.

Förslagsställaren anger att gränsen mellan privat 
och offentligt är flytande, vilket genererade en in-
tressant diskussion om huruvida mellanrummen bör 
vara mer privata eller mer offentliga?

Verandan har ett starkt koncept som behöver be-
arbetas i genomförandet, bland annat beträffande 
studiemiljön. Viss obalans råder mellan de halvof-
fentliga verandorna och det offentliga mittenrummet 
som inrymmer köksdelen, där det offentliga rummet 
upplevs något överdimensionerat.
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1 Studentmodulen Blomman William Gustavsson
2 Tillsammans Lovisa Öbrink
3 Odla gemenskapen Erik Hansén, Henrik Ljungman
4 Studielandskap Sandra Malmberg
5 Vertikal korridor August Almqvist
6 Studenthuset-vårt hus Sara Emilie Nilsson
7 Bostadskorridor Emilia Almqvist
8 Studiehem Lotta Larsson
9 #Vallastaden Linnea Palmkvist
10 Verandan_ett mellannamn Malin Skafvenstedt
11 Insyn / utblick Lars Egge
12 Gemenskap grönska flexibilitet Joszefin Kraft, Sanna Holmberg
13 The Shelf Gustaf Boström, Rasmus Roman
14 Nätverk för en personlig stad Frida Stockhaus, Carolin Franke
15 Ett hus att dela Hanna Larsson, Tomas Wahlstedt
16 Studenthyllan Rui-Xin Li
17 Vi ses i korridoren Maria Fredriksson
18 Bo på kontoret Jesper Levén
19 För sig själv tillsammans med vänner Henrik Sagen
20 Vi i villan Ellen Pleil
21 1:2:4:8 gemenskap Klara Jutéus
22 Trapprum Andrea Brandén, Karl Tyrväinen
23 Student-Länken Klara Nero
24 Framtidens studentboende Joel Olsgärde
25 Mellanrum Alexander Åkerman, Lisa Säfsten, Klara Nero
26 Trähuset Edvard Lindblom
27 Studentboendet Lyftet Magnus Gyllensten
28 Levande studentbostad Martin Svahn
29 Studentvåningen Johan Nordvall, Fredrik Söderstedt
30 Bodstacken Ludvig Hällje
31 Medlande mellanrum och egen entré Petra Svensson, Linus Mannervik
32 Coop Livingroom Manuel Cespedes, Oskar Nordström
33 Små rum, stor samvaro Miriam Diamant Jakobsson
34 Eldstaden Robert Jansson
35 Trädkojan Robert Jansson
36 Systematic Mixture Multiple Moduls + core Hamid Akhlaghi Boozani
37 Vi Linda Ericsson
38 Stella dimidium - Halvstjärnan Fredri Holmér
39 Mitt är ditt Mathias Holmberg, Lisa Carlsten, Irma Persson Käll
40 Tre typer Johan Ahl Eliasson, Måns Björnskär, Anders Stenholm
41 Byn i Stan Erik Revellé, Erik Ternstedt
42 Individens framtida kollektiva boende Jessica Larsson

     

ALLA TÄVLANDE FÖRSLAG
Se alla förslag på www.arktiekt.se/tävlingar
Samtliga 42 förslag lämnades in i tid och uppfyllde kraven för bedömning:
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