DEN VERKLIGASTE VERKLIGHETEN
Marken är det mest värdefulla som finns. Allmänningen handlar om att bruka marken genom att värdesätta, visa upp och
vårda den. Varje liten fläck räknas.

ÖVERGÅNG
Alla är inbjudna men planen är inriktad på många små aktörer.
Större projekt erbjuds hitta sin form i den lilla skalan genom att
sprida sina aktiviteter.
Allmänningen erbjuder en mängd aktörer varsin scen att agFIKTION
era på. Den föreställning som utvecklar sig är vardagsuppEn stad är något vi ständigt hittar på. Att stänga in och bev- finningar varvade med nya livsformer. Här kan man vara piaka är ett sätt att förvalta mark. Att öppna upp är ett annat. onjär inom sitt eget liv och samtidigt vara med och påverka
Rörelsemönster ändras ständigt och stadsplaner kan tillåta samhällsutvecklingen.
det.
BILDNING
EXPONERINGSTID
Livets skola är den allra bästa. Nybörjarens första försök ryms
En spänstig och tålig stad flätas och vävs samman till en hel- bredvid expertens mästerverk och den genredefinierande trahet. En stad är vad brukarna tror och tycker att den är. Tid är ditionalisten.
en avgörande faktor i skapandet av platser så färdiga paket Utställningen ligger i anslutning till ett betydande universitetsoch forskningsområde. Allmänningen kan diskutera stadkan aldrig levereras.
Att låta en struktur framkallas i takt med sitt innehåll kräver sutvecklingen snarare än diktera. Allmänningen är där för oss
tålamod och modererande, men framförallt en stående inb- och ska härbärgera nya ingivelser.
judan till utagerande drömmare.
ALLMÄN PLATSMARK
Det nya området och alla mellanrumsytor i befintliga områden
FORUM
I Allmänning blir det en öppen fråga och pågående överen- utropas som allmänning.
skommelse hur saker ska se ut och vad de ska innehålla. All mark kan ha ett värde för någon eller någonting om den är
Deltagande och engagemang bygger på handlingsutrymme. möjlig att ta i bruk. Ingen fastighetsindelning sker men inom de
En småskalig ordning bereder en stadsdel med många ingån- kvarter som bildas av kommunikationsreservat bereds ett stort
gar för många olika intressen och inriktningar. Det blir en möjlighet att etablera nästan vad som helst, och att justera tills det
blir bra.

ALLMÄNNING

Gamla Linköping

antal rätter att bruka och bebygga marken under förutsättning
att man sörjer för allmän framkomlighet. En konstruktions fotavtryck begränsas men övrigt uttryck, utseende, omfång och
verksamhet är odefinierat.
INVENTERING
Delar av utställningsområdet är närmast öde men grannskapet är också väldigt rikt på speciella situationer och olika roliga
exempel på markanvändande. Från gamla Linköping till den
jättelika Vallarondellen och Ångströmhuset via koloniområdet,
universitetet och Valla Gård har utställningen 2016 en potential att utgöra en sista pusselbit till en sorts världsutställning
över hur äldre epoker möter 2000-talet. Historia är alltid en
väsentlig del av framtiden.
MASKOR
Ett gatunät som länkar samman och multiplicerar alla riktningar. En regelbunden oregelbundenhet uppstår när de existerande knutpunkterna kopplas ihop med varandra. Maskorna i
nätet vidgas och krymps beroende av lokala förutsättningar
i en geometri som är både tydligt sammanbindande och anpassningsbar. Maskorna kan hantera varierande skalor.

Valla-rondellen

Valla koloniområde

KORSNING
Valla är ett utbildnings- och forskningsområde där många
människor från olika delar av världen möts. Människor som
bär på drömmar och idéer som ska förädlas och utvecklas.
Allmänningen fungerar som jordmån, plattform och fullskalelaboratorium. Allmänning är en hybrid – en korsning. Olika
barn leka bäst. Korsningar är där flera flöden råkas. Korsningar är också gränsland eller sluss till nästa steg, till en ny tid,
en ny plats.
NÄTVERK
Befintliga vägar byggs vidare på och länkas samman till ett
nät. Trafikleders riskdimensionering och företräde i landskapet byts mot korsande gatureservat som successivt blir vad
de ska vara. All trafik är blandad. Framkomlighet är lägre prioriterad än att uppehålla sig. Istället för att flöden centreras,
sprids de ut. Istället för att riktningar blir enkla blir de mångfaldiga. Istället för att ta omvägar kan man gena.

1:7 500

Lambohovsledsimpediment

1:30 000
Befintlig väghierarki

Befintliga korsningar

Okategoriserad kommunikation

Utökat korsande
1:15 000

SKÄGGETORP

RYDSKOGEN
JÄRNVÄGSSTATION

GOTTFRIDSBERG

FLYGPLATS

RYD

CENTRUM
GAMLA LINKÖPING

FLYGPLATS

SJUKHUS
VALLASKOGEN
JÄGARVALLEN
GARNISONEN
MJÄRDEVI SCIENCE PARK

DJURGÅRDEN
LAMBOHOV

NYA DJURGÅRDSSTADEN

BERGA

KORSNING

Karaktärer (birollsinnehavare)
Systemkomponenter

KORSNING
PLATSKONTOR
PLATTFORM
BATTERI
KORSNING
UTGÅNGSPUNKT

GRUNDENHET
PAKET

KOMMUNIKATIONSRESERVAT
För blandad trafik.

HEM TILL GÅRDEN
Gården är i sig en sorts korsning, gatans vilda kusin. Den
är alltid en del av ett kommunikationsled, ett djupare lager.
Gården är informell och - kanske just därför – ofta full av liv
och karaktär. Alla är välkomna att passera. Gårdarna tillhör
allmänningen men till allmänningen hör också rätten att bruka
den så räkna med att varje kvarter använder gården på olika
sätt.

BAS

OBYGGBAR ALLMÄNNING
Tillfällig nyttjanderätt under ansvar
för allmän framkomlighet.

SCEN
SOCKEL

BYGGBAR ALLMÄNNING
Full nyttjanderätt för permanent
etablering under ansvar för allmän
framkomlighet.
Exploateringstal 0.4-0.7 i marknivå.

RAM

PASSAGE

PODIUM
TERASS

VÄXELBRUK
I väntan på något långsiktigt kan marken användas till något
kortsiktigt.

AVSATS
LOKAL

FOND

ISCENSÄTTANDE
BO2016 börjar nu och slutar aldrig. Alla egensinniga arkitekturer, livsstilar och energiexperiment är inbjudna till ett öppet
fält. Bo- och samhällsexpon väcker en fråga om vad vi projicerar på vår gemensamma struktur staden, vem som bestämmer över vem och hur processen att förbättra vår miljö kan gå
till. Utställningen är en uppmaning att ta plats och formulera
initiativ i en stadsdel som byggs av de som använder den.
Tempot i planen är stadigt men långsamt. Aktiviteten som leder fram till resultaten ställs också ut.

YTA

VALL
Områdets vallar får nytillskott som
bildar avskilda rum i parken.

PIEDESTAL

STOMME

FÅRA
Bäckens båda sidor binds ihop av gallerdurk.
Ett landskap att cykla och skatea i, ett sätt att gå på vattnet.

4. UTSTÄLLNINGEN BÖRJAR

1. ALLMÄNNINGEN UTROPAS

2. GATUNÄTET PROJICERAS

3. KORSNINGAR ETABLERAS

1:7500
FOLKETS
PARK

VILDA PARKEN
GAMLA
LINKÖPING

VALLA KOLONI
FLYGPLATS
VALLASKOGEN

VALLA GÅRD

GOLFBANA

RIDHUS

PULKABACKE

TYSTA PARKEN
UNIVERSITETSPARKEN
MJÄRDEVI SCIENCE PARK

IDROTTSPARKEN
ALLMÄNNINGEN
FÅRAN

VALLPARKEN

KORSNING

en skrivarlya med övernattning

koloninerven sätter in på sommaren

5. PARKEN FÖRTÄTAS

författarens pojkvän
öppnar advokatkontor med servering

författaren sadlar om till kock
fler restauranggäster och
fler familjemedlemmar

PIONJÄRER
Ett antal byggnader föreslås bryta ny mark och inleda utställningen. Korsningspunkterna ger torg; noder; samlingsplatser;
brytpunkter. De markeras ut. En öppen arkitekttävling genererar exempel på framtida boende. Några är studentanpassade, andra är anpassade efter självförsörjning. Längs några
utvalda stråk inom utställningsområdet anläggs de första
byggnaderna. Här etableras även återvinningsstationer som
fungerar som en typ av materialbibliotek.
GRODDAR (PROTOTYP)
I förslaget ingår att Linköpings Universitet håller kurser för att
ta fram en basenhet för boende. Målet är att kunna hitta en
eller flera varianter som kan produceras som välkomstpresent
till nya studenter och nya linköpingsbor. Sen är det bara att
börja etablera sig på allmänningen.
TURNING CORSO
Riktningar kan skifta och huvudstråken kanske inte är spikraka på allmänningen.
Strömmar och flöden kan byta riktning eller hitta nya kanaler
att sippra in i. Inom allmänningen är hierarkin lättrubbad. Det
är mycket möjligt att vad som uppfattas som huvudgata skiftar
genom åren. Det bästa läget kanske är inne på en gård. Här
finns inga återvändsgränder.

KORSNING

Kursstart HT 2015
ALM16
GRUNDLÄGGANDE BOSTADSENHET, 60 hp
/BASIC LIVING UNIT/
Prel. schemalagd tid: 200
Rek. självstudietid: 1000
Utbildningsområde: Teknik
Ämnesgrupp: Byggteknik Nivå (A-D):D
Frågeställning:
Är boende en vara - eller en mänsklig rättighet?
Mål:
Kursen syftar till att utveckla en basenhet för ett mindre hushåll om 1-4 personer. Kursen vill upp
muntra ett aktiv tillämpande av kända kunskaper och metoder för tillverkning av bostadsenheter.

-

Att inom ramen för Linköpingsexpo 2016 testa tekniker och idéer praktiskt i full skala.
Inga speciella förkunskaper krävs.
Organisation:
Höstterminens undervisning sker i form projektarbete genom ritningar, modeller och uppsats.
Vårterminens undervisning sker i form av fysiskt uppförande av projektet på plats i nya Valla. Till detta
tillkommer under såväl höst- som vårtermin föreläsningar, seminarier samt studiebesök.
Kursinnehåll:
* Teoretisk och tillämpad byggstatik
* Teoretisk och tillämpad byggfysik
* Energiﬂöden inom byggande
* Ekonomiska och sociala konsekvenser av byggande
* Självförsörjande konstruktioner
* Materiella ﬂöden inom byggande
* Livstilsanalys
* Boendekostnader

Examination:
UPG1
LAB1

Projektuppgift (U,G)
Laboration (U,G)

20 hp
40 hp

TÄVLING MODERNT BOENDE
Härmed utlyses en öppen arkitekttävling
i tre grenar på Allmänningen i Linköping.
BAKGRUND
Projektet är en del av den antagna planen för
utställningsområdet på Västra Valla.
EXPO
Tävlingen sker i samarbete med Linköpings
Tekniska Högskola och TV4. Tävlingsbidragen
kommer att publiceras i programmet ʻSå bygger
vi framtiden - NU!ʼ där också uppförandet av de
30 vinnande förslagen kommer att skildras.
GREN 1
Bostadshus för minst 4 personer. Max 100 kvm bottenyta.
Byggnadshöjd och våningsantal fritt enligt antagen plan, se
bilaga 1.
GREN 2
Flerbostadhus för minst 6 personer. Max 300 kvm bottenyta.
Fritt antal enskilda lägenheter.
Byggnadshöjd och våningsantal fritt enligt antagen plan, se
bilaga 1.
GREN 3
Bostadshus för mindre hushåll, c:a 1-4 personer. Max 50 kvm
bottenyta. Projekten skall baseras på färdiga bostadsenheter
framtagna av Linköpings Universitets Tekniska Högskola, se bilaga 2. Utmaningen består i att utveckla och bygga ut någon
av de färdiga enheterna. De vinnande förslagen kommer
sedan att samarbeta med upphovspersoner bakom grundenheterna.
Byggnadshöjd och våningsantal fritt enligt antagen plan, se
bilaga 1.
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