
Tävling för arkitektstuderande
Studenter inom utbildningarna arkitektur, landskapsarkitektur,  
inredningsarkitektur och fysisk planering inbjuds att delta i en  
idétävling för ett visionärt boende för studenter
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idétävling  
- inbjudan och program

       

Visionärt boende för studenter
Studenter inom utbildningarna arkitektur, landskapsarkitektur, in-
redningsarkitektur och fysisk planering inbjuds att delta i en idétäv-
ling för ett visionärt boende för studenter.

Tävlingen genomförs av Studentbostäder i linköping aB (nedan 
Studentbostäder) och Sveriges arkitekter i samråd med de olika 
utbildningarna.

”Studentbostäders ambition är att utveckla det ”klassiska” kor-
ridorsboendet. Vi vill förverkliga ett boende som ger förutsättningar 
för gemenskap och därmed stödjer studenterna i deras studier och 
sociala samvaro. ”
 

bakgrund
i linköping planeras för tillfället en bostadsmässa, Bo2016, val-
lastaden, som ligger i nära anslutning till linköpings Universitet. 
Bostadsmässan, som är en del av en ny stadsdel, omfattar ca 600 
bostäder i flerfamiljhus, radhus och enfamiljshus.  Inom ramen för 
denna bostadsmässa kommer det också att ges utrymme för stu-
dentbostäder.  vallastaden präglas av kreativitet och nytänkande 
vilket ställer krav på byggherrar att pröva nya idéer och koncept . 

idag byggs förhållandevis få nya studentbostäder 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 s.k. ”studentettan” d.v.s. rum med kokvrå/pentry 
på ca 20–30 m2. i denna boendeform saknas den möjlighet till ge-
menskap som äldre tiders studentkorridorer medger. För att kunna 
bygga fler studentbostäder till rimliga kostnader för framtidens stu-
denter behöver således nya yteffektiva koncept studeras. Koncept 
med god studiemiljö där även möjligheten till samvaro och gemen-
skap medges. 



Studentbostäder äger och förvaltar ca 4 200 bostäder i linköping. 
Bolaget är helägt av AB Stångåstaden. Efterfrågan på studentbo-
städer är idag hög i linköping och bolaget har en ambitionen att 
de närmsta åren  nyproducera cirka 200 nya bostäder i attraktiva 
lägen. Dels i vallastaden men även på andra attraktiva platser i 
linköping.  
 
Studentbostäder har initierat denna tävling i samarbete med Sve-
riges arkitekter för att ge studenter möjlighet att skapa idéer kring 
hur ett yteffektivt kollektivt studentboende skulle kunna se ut. Stu-
dentbostäder har som målsättning att bygga 50–100 studentbostä-
der i vallastaden. Dels i form av traditionella ”studentettor” men har 
även för avsikt att avsätta en del av projektet för de nya idéer som 
denna tävling resulterar i. om ingen marktilldelning sker i vallasta-
den är ambitionen att omsätta idéerna i det pågående nyproduk-
tionsprojektet som pågår i kvarteret irrblosset. 

syfte
Syftet med denna tävling är att med studenters egna erfarenheter 
skapa en idé kring hur ett visionärt boende för studenter skulle 
kunna utformas. Ett boende som skapar förutsättningar för ge-
menskap,god studiemiljö och effektivt resursutnyttjande. ideér från 
tävlingen kommer attigga till grund för fortsatt utformning av stu-
dentbostäder i vallastaden, men kan också ligga till grund för andra 
studentbostadsprojekt nationellt och internationellt. 

målsättningen är att 
•	 skapa ett unikt boende som kunder aktivt söker sig till.
•	 skapa ett boende som attraherar besökare såväl nationellt som 

internationellt.
•	 skapa ett boende som väcker diskussion och engagemang för 

studenters studiesociala miljö.
•	 skapa resurseffektiva lösningar för kompakta ytor.

tävlingsuppgiften
Tävlingsuppgiften är att redovisa en idé hur en kollektiv studentbo-
stad för ca 12–16 studenter skulle kunna utformas.

Bostaden, som kan vara i flera plan, skall innehålla och uppfylla 
följande funktioner/kriterier:
•	 Enskilda bostadsrum (1/person, minst 8 m2) 
•	 Badrum som kan delas (max två personer), naturligt placerad i 

förhållande till bostadsrum
•	 Tillgängligt badrum för rörelsehindrade (1/lgh och plan)
•	 Tvätt
•	 Städ
•	 gemensamt kök
•	 Övriga ytor för att skapa förutsättningar för trivsel, gemenskap 

och studier
•	 Den totala ytan bör max ligga kring 20–30 m2/ boende



Förslaget behöver inte styras av de begränsningar dagens regel-
verk utgör

Detta tävlingsprogram är tävlingens enda programhandling

redovisning
Tävlingsförslaget skall redovisa en idé för en kollektiv studentlä-
genhet utifrån de förutsättningar som anges i detta program. 
Tävlingsförslagen skall lämnas digitalt i pDF format på USB minne 
och motsvara max två a3 planscher. redovisningen kan bestå av 
text, ritningar och bilder. 

Tävlingsförslaget skall vara anonymt. Förslaget skall vara försedda 
med motto. materialet skall vara rensat från spårbarhet.

inlämning
Tävlingstiden är 7 oktober 2013 – 13 januari 2014. Senast detta 
datum ska tävlingsförslaget vara inlämnat till allmän befordran 
adresserat till tävlingsfunktionären.

Förslaget ska åtföljas av ett förseglat kuvert märkt med ”namnse-
del” och förslagets motto. Detta kuvert ska innehålla uppgifter om 
namn och kontaktuppgifter på förslagställaren/förslagställarna.
postförsändelse (brev) skickas till: mats persson, Studentbostäder 
i Linköping AB/AB Stångåstaden, Box 3300, 580 03 Linköping

bedömningsgrunder
inlämnade förslag kommer att bedömas utifrån följande kriterier:
•	 innovation och nytänkande för hur studentbostäder kan förnyas 

och utvecklas.
•	 Utvecklingsbarhet. Hur förslagets idéer kan bearbetas och ut-

vecklas över tid.
•	 Hur väl förslagets idéer kan realiseras och genomföras.
•	 Förslagets genomslagskraft och tydlighet. 

Pris 
Den totala prissumman är 100 000 kr. Ett förstapris på minst 
50 000 kr kommer att delas ut. i övrigt disponerar juryn prissum-
man fritt



Jury
Tävlingsförslagen kommer att bedömas av en jury bestående av 
följande personer:
•	 Karolina ganhammar, arkitekt Sar/mSa Universitetsarkitekt, 

linköpings Universitet.
•	 Joanna rutkowska  Kårservice, linköpings universitet.
•	 Tomas Hansen, arkitektSar/mSa – utsedd av Sveriges arkitek-

ter
•	 Simon Helmér, Studentbostäder i linköping aB
•	 Student boende hos Studentbostäder och utsedd genom ”täv-

ling” 

Tävlingssekreterare
•	 Claes	Larsson, Sveriges arkitekter

Tävlingsfunktionär
•	 mats persson, Studentbostäder i linköping aB/aB Stångå- 

staden, mats.persson@stangastaden.se

tävlingsfrågor
Eventuella frågor om tävlingen ska ställas till tävlingsfunktionären 
skriftligt via e-post, mats.persson@stangastaden.se . Frågorna ska 
vara tävlingsfunktionären tillhanda senast 2 december  2013. all 
korrespondens ska märkas med ”studenttävlingen tävlingsfrågor”. 
Juryns svar kommer att läggas ut på Sveriges arkitekters webb-
plats www.arkitekt.se 

tidplan
Tävlingsstart – 7 oktober 2013
inlämning – 13 januari 2014
Juryns beslut – mars 2014

tävlingsresultatet
Tävlingsresultatet och juryns utlåtande kommer att presenteras på 
Sveriges arkitekters hemsida samt Studentbostäders hemsida.

Publicering
arrangören har för avsikt att ställa ut belönade förslag i samband 
med prisutdelning och bomässan Bo2016 (förutsatt att marktilldel-
ning sker).  
 
arrangören kommer att sprida material från tävlingen till student-
bostadsföretag nationellt och internationellt (t.ex. vid föredrag på 
konferenser och nätverksträffar). 



arrangören har för avsikt att publicera belönade förslag i en inspira-
tionsbok/ exempelsamling. 

arrangören äger rätt att publicera samtliga tävlingsförslag på egna 
hemsidor och tidskrifter. 

all publicering efter avslutad tävling kommer att ske med angivan-
de av förslagställarens/förslagställarnas namn

Återlämnande
inlämnade förslag kommer inte returneras

Ägande/nyttjanderätt
arrangören äger rätt att nyttja innehåll och idéer i belönade förslag 
i samband med utveckling av nya studentbostäder.

De tävlande innehar upphovsrätt och nyttjanderätt för sina bidrag.
vilket innebär att de kan använda sina idéer i andra sammanhang.

uppdrag efter tävling
Tävlingen är en idétävling och syftar inte till vidare uppdrag.
om de vinnande förslagens idéer kommer till genomförande kan 
förslagsställarna komma att involveras i fortsatt process.

tävlingsprogrammets godkännande
Detta program är granskat och godkänt ur tävlingsteknisk synpunkt 
av Sveriges arkitekters Tävlingsnämnd.

arrangörer
Studentbostäder i linköping aB 
 
Studentbostäder är ett helägt dotterbolag till det kommunala före-
taget AB Stångåstaden. Totalt äger koncernen 18 600 bostäder i 
linköpings kommun (varav Studentbostäder 4 200). 

 




