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Introduktion

Tävlingen arrangerades av Linköpings kommun i samarbete Sveriges Arkitekter.
 
Tävlingsuppgiften och dess förutsättningar

Tävlingen och dess förutsättningar beskrevs i ett tävlingsprogram som här återges i sammanfattning. 
Uppgiften var att ge förslag på en genomtänkt, mångsidig och hållbar temalekplats. 

Om tävlingen

Kunskap, kreativitet och social hållbarhet är vad som ska känneteckna området där den nya lekplatsen 
ska ligga. Tävlingen är dels en del av utvecklingen av verksamheten i Friluftsmuseet Gamla Linköping och 
dels en del av LinköpingsBo2016, Linköpings bo- och samhällsexpo, som invigs 2016.

Tävlingsuppgiften var att skapa Linköpings häftigaste lekpark. Med kreativitet som ledstjärna har 
utgångspunkten för tävlingen varit att få fram förslag med ett unikt tema för att skapa en anläggning så 
speciell att den kan marknadsföras nationellt och internationellt. 

Lekparken är en mötesplats för alla. Den ska utvecklas till ett besöksmål med innehåll och kvaliteter så att 
den blir en riktigt bra och upplevelserik lekpark för Linköpingsbor, besökare och turister i alla åldrar.
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Barnperspektiv

Ett barnperspektiv ska ingå i projekteringen. Tävlingsförslag bör utgå från kunskap och forskning kring 
barns lek, kreativitet och utveckling.

Tema

Innehåll och utformning ska samordnas i ett tema som ger platsen en tydlig karaktär och identitet. Temat 
för lekparken ska anknyta till ett eller flera av friluftsmuseets olika miljöer – staden, lantgården och/
eller skogen. Temat får gärna innehålla associationer till sådant som barn och ungdomar känner igen, 
exempelvis från barnkulturområdet, och/eller ha en historisk dimension.

Funktionskrav
Lekparkens innehåll ska utgå från barns behov och uppmuntra till rörelse och egna lekar. Den ska få 
stora lek- och upplevelsevärden och bli en mötesplats som verkar för integrering mellan olika grupper och 
åldrar.

Lekparken ska ha en genomtänkt disposition, med aktivitetszoner för små barn, för äldre barn samt för 
grillning och matsäcksätande. Det kan till exempel finnas spännande utmaningar för äldre barn och mer 
lugna aktiviteter för yngre barn.

Lekparken ska utformas för att i framtiden kunna nås både från norr och från söder.

Platsen ska få en god tillgänglighet så att både barn som vuxna med funktionsnedsättning ska kunna 
använda lekparken.

Det ska finnas rikligt med sittmöjligheter och toaletter ska byggas inom eller i anslutning till lekparken.
Lekredskap och annan utrustning ska anpassas så att den passar in i den museala miljön och 
samtidigt vara robust, tåla ett högt slitage och ha en god säkerhet. Det bör finnas lekmöjligheter och 
upplevelsevärden även under vinterhalvåret. Möjligheter till vattenlek i någon form kan finnas. Smådjuren 
på Valla gård bör integreras med lekparken, och verksamheten bör då planeras så att allergirisker 
begränsas. En besökslagård för smådjur kan förläggas i vinkel mot Stratomtagården.

Efter tävlingen
Under förutsättning att projektet blir av, och att erforderliga beslut fattas, avser arrangören att 
förhandla med förslagsställarna av vinnande förslag om uppdraget att projektera/ta fram fullständiga 
arkitekthandlingar.

Förslagsställarna av vinnande förslag har i vidare bearbetningar att ta hänsyn till juryns 
rekommendationer och övriga önskemål och krav som beställaren, myndigheter och ekonomin kan 
komma att ställa under projektets fortsatta gång.

Utbyggnaden av lekparken förutsätts kunna genomföras i två etapper, där den första etappen färdigställs 
inför sommaren 2014 och den andra etappen inför sommaren 2016.
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Inlämnade förslag
Vid tävlingstidens utgång, 2012-05-28, hade 35 förslag lämnats och godkändes för bedömning. 

Tävlingsförslagen ställdes under bedömningstiden ut i Friluftsmuseet samt i den nedlagda brandstationen 
vid Stångån, Linköping.

Jury

Tävlingsförslagen har bedömts av en jury bestående av:

•	 Ellen	Aguirre,	vice	ordförande	Kultur-	och	fritidsnämnden

•	 Elmer	Jansson,	ledamot	Kultur-	och	fritidsnämnden

•	 Tina	Karlsson,	museichef	Friluftsmuseet	Gamla	Linköping

•	 Simon	Helmér,	VD	Bryggaregården	AB

•	 Jenny	Mathiasson,	landskapsarkitekt	LAR/MSA,	Teknik-	och	samhällsbyggnadskontoret

•	 Johanna	Jarméus,	landskapsarkitekt	LAR/MSA	(utsedd	av	Sveriges	Arkitekter)

•	 Göran	Lindberg,	landskapsarkitekt	LAR/MSA	(utsedd	av	Sveriges	Arkitekter)

Ordförande för juryn var Tina Karlsson.

Tävlingssekreterare var Claes Larsson, Sveriges Arkitekter.

Tävlingsfunktionär var Anne-Charlotte Högner, Linköpings kommun, Miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen,

Bedömningskriterier
I programmet angavs följande bedömningskriterier, utan inbördes rangordning, att ligga till grund för 
bedömningen av tävlingsförslagen:

•	Arkitektonisk	gestaltning
•	Lek-	och	upplevelsevärden
•	Samverkan	med	det	övriga	museiområdet	och	dess	omgivningar
•	Funktionalitet	i	övrigt
•	Genomförbarhet
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Juryns generella kommentarer
De	inkomna	förslagen	visar	en	stor	bredd	och	en	stor	idérikedom,	och	juryn	har	haft	ett	digert	arbete	att	
gå igenom och bedöma förslagen.
I tävlingsprogrammet finns ett inbyggt förhållande som kan ses som en motsättning – uppmaningen till 
de tävlande att tänka nytt och utanför ramarna samtidigt som de ska uppfylla de funktionella kraven som 
är relativt strikta. Detta har resulterat i att förslagsställarna i många fall har valt att fokusera på antingen 
innovation eller funktion. Där de tävlande hittat en balans mellan önskemål och krav har juryn bedömt 
detta som framgångsrikt.

En del av förslagsställarna har visat på väldigt nyskapande och innovativa lösningar som ibland mer 
påminner	om	nöjesfält	eller	temaparker.	I	något	fall	har	man	drivit	en	idé	så	långt	att	hela	lekplatsen	
inryms i ett objekt eller byggnad.

Flera förslag innehåller stora pedagogiska inslag som bygger på en verksamhet som blir något styrd och 
formaliserad och förutsätter ett samarbete med andra verksamheter utanför kommunens rådighet.

Juryn bedömer att för att lekplatsen ska bli det besöksmål som är intentionen behövs både möjlighet till fri 
lek och inslag av pedagogisk art. Att alla åldrar ska kunna finna sin plats och att lekplatsen fungerar över 
året är enligt juryns uppfattning nödvändigt.

Många av förslagen har ensidigt fokuserat på rörelselek till exempel i klätterställningar och i 
vattenmiljöer.	Resultatet	har	blivit	att	man	fått	svårt	att	kombinera	lekglädje	med	säkerhet	och	
tillgänglighet vilket är något som måste ha möjlighet att uppfyllas.

Önskemålet att ta tillvara den forskning som finns kring barns lek, kreativitet och utveckling har endast i 
ett par fall hittats i förslagen.

Juryns samlade arbete har landat i att hitta förslag som på ett välbalanserat sätt kombinerar tävlingens 
förutsättningar på ett sätt som både går att realisera och som är lekfullt och intresseväckande.  
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Juryns beslut
Juryn har beslutat att tilldela 

Första pris med 200 000 SEK till    Samspel
Delat andra pris med 50 000 SEK till  Lek och Lär
Delat andra pris med 50 000 SEK till   Finner ett spår

Förslagen 
Äventyret
Så funkar det
Lektornet
Lekomat

ges hedersomnämnande med 25 000 SEK vardera.
 
Linköping 2012-10-16
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Tack till alla tävlande!

Omdömen om belönade förslag  
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Omdömen om belönade förslag

1:a pris 
Samspel

Förslagsställare: landskapsarkitekt	Daniel	Fried,	Josefin	Norén	Almén,	Mikael	Ohlsson,	Örjan	
Lindbeck.

Förslaget tar tillvara på platsens kvaliteter och visar på en 

myllrande och inspirerande lekfullhet och idérikedom.

”Samspel” visar ett roligt och pedagogiskt sätt att ge insikt 

i att ens egna aktiviteter påverkar andra. Det är både 

genomtänkt och insiktsfullt om hur barn leker och förslaget 

uppmuntrar till socialt samspel och nya sätt att leka.

Förslaget har ett ambitiöst resonemang om lek och dess uttryck. Exempelvis om olika åldrars behov och 
sättet	att	visa	detta	med	idéer	om	lekparkens	”årsringar”.

Förslaget har en god överordnad disposition med dungarna, dammarna och fältet. Tilltalande är att 
centrum i området lämnas öppet och flexibelt för olika ändamål och verksamheter.

Strävan att locka till lek i en större del av parken och att aktivera gränszonen är inspirerande. Lekens 
spridning ger parken en stor möjlighet att härbärgera många olika grupper av barn och vuxna samtidigt.
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För att kunna nå upp till sin fulla potential behöver förslaget utvecklas på några punkter i samarbete med 
beställaren.

I den vidare bearbetningen kommer det att bli aktuellt att se över planens disposition och struktur, och 
eftersom	det	är	ett	rikt	förslag	behöver	det	granskas	och	prioriteras	vilka	idéer	som	ska	utvecklas	vidare,	
liksom hur förslaget ska etappindelas.
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Delat 2:a pris

Lek och lär

Förslagsställare:	White	Arkitekter	AB	i	Linköping	genom	arkitekt	SAR/MSA	Barbara	Vogt,	arkitekt	
FPR/MSA	SAR/MSA	Camilla	Smédeus,	landskapsarkitekt	MSA	Karin	Höök,	landskapsarkitekt	MSA	
Mikael	Jonsson,	landskapsarkitekt	LAR/MSA	Sofia	Hydén	samt	Irene	Olsson,	pedagogisk	konsult.	

Ett innehållsrikt och intresseväckande förslag som är 

effektivt och lekfullt beskrivet i ord och bild. Lantbrukstemat 

är väl integrerat med friluftsmuseets verksamhet och 

berättelsetemat med de fiktiva djurkaraktärerna är 

lättillgängligt.

Förslaget	aktiverar	hela	tävlingsområdet	och	ger	en	stark	idé	om	lekvärden.	

De	parallella	berättelserna	gör	förslaget	lite	otydligt,	och	förutom	sagan	framstår	förslaget	som	mer	av	idé	
än färdigutvecklat förslag, där disposition och struktur i relation till topografi och goda klimatlägen inte är 
helt tillfredsställande omhändertagen. Att många av aktiviteterna kräver bemanning blir problematiskt.
.



13

Delat 2:a pris

Finner ett spår

Förslagsställare:	Norell/Rodhe	Arkitektur	AB,	genom	Arkitekter	SAR/MSA	Daniel	Norell	och	Einar	
Rodhe,	i	samarbete	med	Arkitekt	SAR/MSA	Ulrika	Vändesjö.

Ett poetiskt och spännande förslag som aktiverar hela 

tävlingsområdet. I ett sagolandskap finns system av stigar, 

spänger och bryggor som uppmanar till en utforskande lek. 

Där finns även mer tillrättalagda lekområden för små barn. 

Förslaget är spännande och okonventionellt med formstarkt utförda landskapsrum och skulle kunna bli rikt 
på upplevelser.

Förslaget bedöms dock som ganska skötselkrävande och svårgreppbart i nuvarande form och saknar en 
grundläggande tydlig och tillgänglig grundstruktur.

Förslaget är intresseväckande och innovativt med fokus på rum och landskap, men de många 
komplicerade markformerna, till exempel vid dammarna, kräver vidareutveckling avseende tillgänglighet.  
Juryn har även ställt sig tveksam till markformernas genomförbarhet, liksom deras beständighet och 
förvaltning.
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Hedersomnämnande

Äventyret

Förslagsställare:	Mandaworks	AB	genom	landskapsarkitekt	LARS/MSA	Martin	Arfalk,	Klara	
Bengtsson, Nicholas Bigelow, arkitektstudent Max Haluzan

Ett modernt och nästan psykedeliskt fantasifullt förslag som 

har sitt idéursprung i Hasse och Tages föreställningsvärld. 

Formerna är mjukt böljande och marken är lekfullt förändrat 

till oigenkännlighet. Förslaget utmanar tanken på vad 

lekredskap är och hur de ska se ut.

Förslaget är ambitiöst genomritat och presenterat, men det är svårt att tolka de suggestiva perspektiven i 
relation till såväl förslagsplanen som platsens topografiska situation. Juryn saknar också beskrivningen av 
förslagets rumsliga kvaliteter och utnyttjande av träd och övrig vegetation, liksom frågor om de olika mark-
formernas genomförbarhet, beständighet och förvaltning.

Som flera andra förslag blir de stora avstånden och busslänkens mått ett problem som inte riktigt 
hanteras. Stadsmässigheten i förslaget känns modern med tät och hög bebyggelse främst koncentrerad 
till resecentrum i korsningen med Corson. Juryn ställer sig dock tveksam om detta är rätt grepp för platsen 
med den väldigt stora skala som blir resultatet.
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Hedersomnämnande

Så funkar det 

Förslagsställare:	Bergström	Riesenfeld	Arkitektkontor	AB	och	Studio	Schaft	genomarkitekt	MSA	Rickard	
Risenfeld

Förslaget är poetiskt och lekfullt presenterat i modellbilder. 

Dispositionsidén är lockande med en bystruktur vid ett 

vattentorg och två innehållsrika lekstationer, en vid vattnet 

och en i skogen. 

Förslaget är väl genomarbetat har väl tänkta stråk i öst-/västlig riktning. Lekstationerna uttrycker en stark 
pedagogisk vilja utan att tillfredsställande beskriva tematisk konsekvens och lekvärden. Dessutom saknar 
kommunen program för den föreslagna bystrukturen, och lekstationernas uppdelning är svårtolkad vilket 
försvårar en utveckling i etapper.
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Hedersomnämnande 

Lektornet

Förslagsställare: arkitekt MSA Saga Karlsson, Edouard Boisse, arkitektstudent Joakim Haag

Ett djärvt och nyskapande förslag som skulle utgöra ett 

landmärke på Valla gård. Runt det höga lektornet gestaltar 

förslaget en attraktiv parkmiljö med grillplatser och odlings-

lotter. 

Ett unikt, urbant förslag där huvudnumret är det höga lektornet som är både inne och ute. Förslaget brister 
i sin koppling till platsen och dess omgivande verksamheter. Det utnyttjar inte heller den lekpotential som 
platsen i sig själv besitter och kan därför inte utnyttjas i den här kontexten.
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Hedersomnämnande 

Lekomat
Förslagsställare: Sweco Architects Stockholm, Studio Landskap genom landskapsarkitekt Shira Jacobs, 
landskapsarkitekt	LAR/MSA	Fredrik	Toller	landskapsarkitekt	MSA	Nicholas	Bunker,	arkitekt	och	illustratör	
Kristoffer	Laufersweiler,	landskapsarkitekt	Katrin	Jonsson,	landskapsarkitekt	LAR/MSA	Staffan	Sundström,	
landskapsarkitekt	Ronny	Bronx,	landskapsarkitekt	Anna	Åkerberg,	landskapsingenjör	Per	Johansson

Ett förslag som ligger i tiden med sina idéer om hantering av 

maten. En bärande tanke är självhushållning, kretslopp och 

ett hållbart samhälle. Traditionella metoder att bevara livs-

medel har inspirerat lekredskapen – ett nyskapande grepp! 

Förslaget knyter an till friluftsmuseets verksamhet och försöker balansera mellan planlagd aktivitet och fri 
lek. Förslaget vilar dock mer på pedagogisk ledning och kräver därför bemanning för att fungera fullt ut 
vilket bedöms som svårgenomförbart.
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Övriga deltagare

Förslag Förslagsställare

Valla för lek Pwn	arkitektur	genom	Pernilla	Wåhlin	Norén,	Ramon	Wåhlin

Lek med naturen Helena Björgvinsdottir, Magdalena Sigurdadottir

Lill-Valla Slottsstad Anna Olsson

Playing in trees Silvia Las Heras

Värt en egen resa TelgeMobile	Arkitektur	genom	Peter	Sirkén,	Hannes	Rydell

Villervalla i Lill-Valla Sweco	Infrastructure	Jönköping	genom	Lisa	Rejnevik,	Mari	Opdal,	Elin	Julin

Upptäck lekfulla Linköping Helen Helmfrid

Energi Sjödahl Sebastian Arkitekter genom Elisabeth Sjödahl, Katerina Mitsoni, 
Agustin Sebastian

Ett gemensamt pussel Lisa Hedenkvist, Carolina Horn

Spirallek Grontmij AB genom Sofia Calles

Liten och stor Blomqvist landskapsarkitekter och Fem A Arkitekter genom Carl Blomqvist, 
Sara Jaderyd Anna-Lena Nilsson, Ola Wickström

Ett landskap av lek Agnes	Nilsson,	Andrea	Tryggvadóttir.	Guᵭny	Arna	Eggertsdóttir

Trädgårdshagarna Pia-Lina Andersson

Över stock och sten Beartice Hansson, Martin Hedenström

Leklinjen Kerstin Lagnefeldt, Lovina Kroon

Upptäckarvärlden Landskapsgruppan i Öresund AB genom Sofia Hultenberg, Emilie Ireman, 
Monica Sandberg

Lill-Valla lEKOpark Tengbom landskap genom Jessica Henriksson, Caroline Engman, Cecilia 
Hellman, Anna Gillström, Filip Svensson

Vad vill du bli när du blir stor Funkia landskapsarkitektur genom Isabelle Brandt, Johanna Elgström, Mikael 
Johansson,	Johan	Krikström,	Felix	Melin,	Jimmy	Norrman,	Marianne	Randers

Hem till djuren Elin Samuelsson

Vulkan Testbedstudio arkitekter genom Anders Johansson, Erik Wingqvist, Alpar 
Aztalos

Supersvensk WEM3 ApS genom Ali Tabatabai, Karl Henning Törnfeldt

Guldkistan vid regnbågens slut CaseStudio AB genom Torunn Melander

Lek och lär vad världen är C	Stad&Landskap	genom	Monica	Backström,	Maja	Rytorp

Energiparken Camilla Ed och Gudmundsson Arkitektur AB genom Jeanette Granberg, 
Torbjörn Gudmundsson

Dans Naturalis Tpoia landskapsarkitekter genom Håkan Johnsson, Fredrik Hast, Jenny 
Forslund

Vertigo Camille Havel, Per Blomqvist

Bygglådan ÅF	Infrastructure	AB	genom	Tove	Falk,	Anna	Squassina,	Martin	Nyberg,	
Andreas Wiil, Tobias Olsson

Hakuna Matata Ilbron Baranou
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L INKÖP ING BO &  SAMHÄL LSEXPO

Tack!
Juryn vill rikta ett stort tack 
till alla tävlande.


