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Linköpings kommun inbjuder till en allmän tävling om att skapa 
en ny, större temalekplats i Linköping.

Kunskap, kreativitet och social hållbarhet är vad som ska känne-
teckna området där lekplatsen ska ligga. Den här tävlingen är 
dels en del av utvecklingen av verksamheten i Friluftsmuseet 
Gamla Linköping men samtidigt en del av LinköpingsBo2016, 
Linköpings bo- och samhällsexpo, som invigs 2016.

Din utmaning är att skapa Linköpings häftigaste lekpark. Ta 
fram idéer du aldrig har vågat testa förut, låt kreativiteten vara 
ledstjärna och framför allt: tänk utanför ramarna. Vi tänker oss 
att lekparken ska ha ett unikt tema och bli så speciell att den 
kan marknadsföras nationellt och internationellt.

Inspireras av Friluftsmuseet Gamla Linköping. Ge lekparken en 
övertygande gestaltning och ett tema som medvetet förhåller 
sig till sin omgivning. 

Lekparken är en mötesplats för alla. Den ska utvecklas till ett 
besöksmål med spännande upplevelser och aktiviteter. Den 
ska ha innehåll och kvaliteter så att den blir en riktigt bra och 
spännande lekpark för Linköpingsbor, besökare och turister.

Välkommen att tävla!

Muharrem Demirok    
ordförande Samhällsbyggnadsnämnden   

Johan Lundgren
ordförande Kultur- och fritidsnämnden

Inbjudan



Friluftsmuseet Gamla Linköping
Friluftsmuseet Gamla Linköping skapades på 
1940-talet, på mark som tidigare hade tillhört 
godset Valla gård. Bakgrunden var en stor 
modernisering av Linköpings stadskärna, vilket 
innebar att ett rivningshot förelåg för många 
av Linköpings gamla stadsgårdar. Tanken var 
att skapa ett ”Skansen för Östergötland” med 
stadskvarter och en djuravdelning på den ur-
sprungliga Valla gård.

Under 1950- och -60-talen flyttades många 
hus från centrala Linköping till friluftsmuseets 
stadskvarter, men även en del lantliga byggna-
der från övriga Östergötland till Valla gård. I 
stadskvarteren finns verksamheter som museer, 
hantverksbutiker, boende och serveringar. På 
Valla gård finns stall, smådjur, museer, serve-
ring och minigolfbana.

Till friluftsmuseet hör idag, förutom stadskvar-
teren och Valla gård, också Vallaskogen. Sko-
gen är till viss del naturreservat, med inriktning 
på att visa hur en bonde i äldre tid skötte sin 
skog. Därför betas skogen av kor och får vissa 
tider. I Vallaskogen finns många lämningar 
från forna tiders bondesamhälle, men också 
från stadens militära historia.

Museiverksamheten drivs i kommunal regi, 
huvudman är kultur- och fritidsnämnden. Hant-
verksbutikerna drivs av olika företag, och en 
del av museerna drivs helt eller delvis av olika 
föreningar. Ett kommunalt fastighetsbolag, 
Bryggaregården AB är fastighetsägare och 
förvaltare av byggnaderna.

Från lekäng till Lill-Valla
Redan 1950 fördes en idé fram om att skapa 
en ”lekäng” på Valla gård. I planen från 1957, 
för det som då kallades Valla Fritidsområde, 
togs idén upp och den realiserades 1963. 
Nykterhetsorganisationen NTO (numera IOGT-
NTO) bekostade de första lekredskapen och 
därefter skänkte den lokala Lionsklubben ett 
nytt lekredskap varje år.

1994 flyttades lekplatsen till den nuvarande 
platsen nära fågeldammarna. 1996 uppfördes 
grillplatsen och 2002 omformades lekplatsen 
till dagens utseende. Lill-Valla fick vid den se-
naste ombyggnaden en inriktning av naturlek-
plats.

Lill-Valla är idag en av Linköpings populäraste 
lekplatser med en mycket hög besöksfrekvens. 
Slitaget på lekredskapen är stor. Trots ombygg-
naden för tio år sedan är en förnyelse av lek-
platsen nödvändig igen. Denna gång är tan-
ken att skapa en genomtänkt, mångsidig och 
hållbar temalekpark.

Tävlingsuppgiften

Bakgrund
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LinköpingsBo2016
LinköpingsBo2016 är ett samhällsbyggnadsprojekt med målsättning att höja Linköpings attraktivitet 
och få staden att växa. Projektet ska bland annat resultera i en helt ny stadsdel, vars första etapp 
Vallastaden står klar sommaren 2016. Det är också namnet på det bo- och samhällsexpo som går 
av stapeln när första etappen är färdigställd. Under resans gång kommer LinköpingsBo2016 att 
vara en viktig plattform för inspirerande och framåtblickande möten, seminarier, workshops och 
utställningar. Dialog och delaktighet är i fokus under hela arbetet fram till 2016.

Hösten 2011 fattade Linköpings kommun beslutet att stadsdelen Västra Valla, nära universitetet och 
Mjärdevi Science Park, blir platsen för LinköpingsBo2016. Ledorden är kunskap, social hållbarhet 
och kreativitet. Genom att bebygga området går stadsdelen från verksamhet huvudsakligen kopp-
lad till utbildning och forskning, till att bli en mer levande stadsdel med tydligare närhet till övriga 
staden. Linköping förtätas och blir därmed ännu mer levande. Kommunen satsar, tillsammans med 
universitetet och byggherrar, på bostäder, förskolor, verksamheter, service, handel, kultur och an-
nat som gör Vallastaden till en miljö som lever dygnet runt alla dagar om året. I området skapas 
mötesplatser och förutsättningar för lärande i alla former och för alla människor.

Under senare år har en friidrottsarena anlagts inom området, och ett kollektivtrafikstråk går från Inner-
staden ut genom Campus Valla och till Mjärdevi Science Park. Den framtida bebyggelsen kommer att 
ligga nära Vallaskogens södra del med gångavstånd till Friluftsmuseet Gamla Linköping.

Mer information om LinköpingsBo2016 finns på www.linkopingsbo2016.se.
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Tävlingsområdet  
och dess omgivningar
Museiverksamheten

Friluftsmuseet Gamla Linköping speglar svenskt småstadsliv för hundra år sedan med dess stads-
kvarter, trähus, kullerstensgränder och trädgårdar. Den lantliga delen av friluftsmuseet, Valla gård, 
innehåller museer som visar agrar- och teknikhistoria, smådjursanläggning, ridstallar med ekonomi-
byggnader, beteshagar, fågeldammar, lekplatsen Lill-Valla, och en minigolfbana. Till friluftsmuseet 
hör också Vallaskogens naturreservat.

Friluftsmuseets disposition framgår närmare av Bilaga 1: Karta över Friluftsmuseet Gamla Linköping 
samt Bilaga 2: Områdets användning idag.

Mer information om museets verksamhet finns på www.gamlalinkoping.info.

Natur- och kulturvärden

Friluftsmuseets stadskvarter utgör en viktig berättelse om Linköpings historia, dels som skild-
ring av dåtidens stadsmiljöer, dels som uttryck för en önskan att under de för Linköping expansiva 
fyrtio- och femtiotalen bevara något av den gamla stadens ansikte.

Valla gård är en av de större gårdarna på vars marker Linköping expanderat. Gårdens corps de 
logi stod färdig 1859. Till anläggningen hör såväl en park som en rad äldre ekonomibyggnader. 
Corps de logit med flyglar används idag som folkhögskola och tillhör inte Friluftsmuseet Gamla 
Linköping.

Vallaskogen är den ena av Linköpings två stora stadsskogar och kommunens mest kända natur-
reservat. Skogens norra del skyddades som reservat efter att en folkomröstning år 1989 resulterade 
i att den s.k. Vallaleden inte tilläts byggas genom skogen. Syftet med naturreservatet är att bevara 
och utveckla skogen och dess natur- och kulturvärden, samt att förbättra dess tillgänglighet för det 
rörliga friluftslivet.

Närmast stadskvarteren har den tidigare betade skogen återskapats. Här finns idag en vacker, 
öppen barrskog som betas av skogsfår och allmogekor. Skogsbetet hägnas av flera kilometer 
traditionell trägärdesgård.

Ju längre från stadskvarteren desto vildare och mer naturlig blir skogen, med ett rikt växt- och djur
liv. Längs det långsträckta sydvästvända brynet finns ekhagar och blommande träd och buskar, och 
här växer många sällsynta och krävande växter och svampar.

Under 2012 kommer naturreservatet dels utvidgas till att även omfatta skogens södra del, dels få 
en ny skötselplan. Under kommande år ska stora resurser satsas på reservatets skötsel och tillgäng-
lighet. Detta arbete påbörjades redan 2011 genom att en ”upplevelsestig”, tillgänglig även för 
besökare med funktionshinder, anlades i skogens norra del.
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Kända fornlämningar

Östergötlands länsmuseum utförde 2002-03-
05 en arkeologisk förundersökning i form av 
antikvarisk kontroll vid lekplatsen Lill-Valla. 
Undersökningen föranleddes av att Friluftsmu-
seet då utförde markarbeten i syfte att förbättra 
markens dränering och avrinning. Undersök-
ningen motiverades av närheten till kända 
fornlämningar, främst en boplats (RAÄ 330). 
I närområdet finns ytterligare två registrerade 
fornlämningar; en runsten, ej på ursprunglig 
plats (RAÄ 91) och ett gravfält med en hålväg 
(RAÄ 157).

På en höjd omedelbart öster om lekplatsens nu-
varande utbredning ska enligt uppgift från pri-
vat-person finnas fossila åkrar och stensträng-
ar. Dessa uppgifter har inte kunnat verifieras.

Vid undersökningen togs tre schakt om sam-
manlagt ca 60 m upp inom den berörda mark-
ytan. Marken bestod av gammal åker och be-
tesmark. Under matjordslagret som var ca 0,3 
m tjockt vidtog orörd mark, bestående av lera. 
På ett flertal platser påträffades äldre dräne-
ringar. Inga dolda fornlämningar påträffades.

Lekplatsplanering

Linköpings kommun har sedan ett tiotal år ar-
betat målinriktat med att utveckla stimulerande 
och bättre utrustade lekplatser, som attraherar 
även de äldre barnen, och uppfyller rådande 
säkerhetskrav. Ett led i arbetet har varit att se 
över den geografiska fördelningen av lekplat-
serna i stadsdelar och tätorter, där en tillgäng-
lighet på 10 minuters promenad (ca 400 m) 
från bostad till lekplats bedömts som god.

De kommunala lekplatserna indelas i följande 
typer:
1. Lekpark
2. Stadsdelslekplats (Tätortslekplats)
3. Lokallekplats
4. Närlekplats

Av de nu nämnda typerna utgör lekpark den 
mest innehållsrika, och finns i kommunen hit-

tills enbart representerad av lekparken i Träd-
gårdsföreningen, centralt i staden. Avsikten är 
att Lill-Valla efter ombyggnad ska vara av digni-
teten lekpark:

”Lekparker ska fungera som utflyktsmål, och om 
möjligt även som turistmål, för alla åldersgrup-
per inom hela kommunen. För att kallas lekpark 
ska lekplatsen t.ex. innehålla ett rikt lekutbud, 
djur, bygglek, vattenlek, äventyrslek m.m. Om 
möjligt bör den också vara bemannad och 
innehålla förutsättningar för utomhuspedago-
gisk verksamhet. I en lekpark ska det finnas 
regnskydd, grillplatser, toaletter och om möjligt 
restaurang eller försäljning av utflyktsmat.”

(ur Lekplatsplan för Linköpings kommun 2002-
2010)



10

Planförutsättningar

Gällande detaljplaner
För det berörda området finns i norr detaljplan, 
del av Valla 1:2, med nummer Linköping 1205. 
Gällande bestämmelse är betecknad R1 vilken 
avser Kultur, och område för uppförande och 
bevarande av äldre bebyggelse med i första 
hand anknytning till jordbruk och djurhållning. 
Användning anpassad till bebyggelsens kul-
turvärden. Uppförande av ny bebyggelse kan 
medges så länge områdets kulturvärde härige-
nom inte försvagas.

Bestämmelse betecknad n1, anger att i områ-
det får till verksamheten hörande byggnader 
och anläggningar uppföras (mindre bondgård, 
förråd mm). Bestämmelse betecknad n2, anger 
att i området får endast mindre vindskydd el-
ler andra för djurhållningen nödvändiga mindre 
komplement uppföras.

För den södra delen gäller områdesbestäm-
melser för del av Valla 1:2 med nr Linköping 
1204. Här anges beteckningen N, för område 
som skall utgöra friluftsområde för i första hand 
djurhållning och hästsport (ridspår, hagar mm). 
Inom begränsad del av området får bostads-
byggnad finnas. Genom området ska finnas en 
allmän gång- och cykelväg.

Söder om planområdet ansluter ny detaljplan 
Linköping nr 1438, som innehåller bestämmel-
ser för den nyligen uppförda friidrottsanlägg-
ningen.

Gällande detaljplan och områdesbestämmelser 
framgår av Bilaga 6.

Tekniska förutsättningar

Geoteknik
Gösta Hydén, Tekniska Verken Driftum AB, har 
gjort följande geotekniska bedömning för om-
rådet vid Lill Valla.

Bedömningen har huvudsakligen utgått utifrån 
geologiska kartbladet. Inom tävlingsområdet 
har ingen tidigare geoteknisk undersökning 
utförts.
Det högre liggande området i öster samt ett 
mindre parti i norr består i huvudsak av fast-
mark med morän i dagen.

I de centrala och västra delarna bedöms mar-
ken bestå av fasta till halvfasta leror med en 
mäktighet varierande mellan ca 1 á 3 m över-
lagrande friktionsjord.
 
Grundvattennivån i det centrala och västra ler-
området bedöms ligga kring 1 - 2 m under mark.

Fastmarkspartierna är bra byggnadsmark. 
Lerområdet bedöms kunna tåla en belastning 
motsvarande en ytligt grundlagd envånings-
byggnad.

Trafik och angöring
De kollektivtrafikförbindelser med stadsbuss 
som idag finns i närheten är bl.a. hållplats 
Gamla Linköping vid Malmslättsvägen och 
hållplats Universitetet vid Olaus Magnus väg 
inom universitetsområdet.
 
En bilburen besökare har bl.a. möjlighet att 
parkera dels vid stadskvarteren längs med 
Malmslättsvägen, dels vid Valla gård, dels 
inom universitetsområdet. Se bilaga 2, Områ-
dets användning idag.

För cyklister finns ett flertal möjliga cykelvägar 
till och inom området, varav ett s.k. huvudcy-
kelstråk utgör tävlingsområdets gräns i söder. 
Under vintertid är detta cykelstråk sopsaltat.
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Kriterier och krav
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, lantgår-
den 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 t.ex. 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 lekpar-
ken.

Lekredskap och annan utrustning ska anpassas så att den passar in i den museala miljön och sam-
tidigt 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.



Arrangör
Tävlingen arrangeras av Linköpings kommun i samarbete med Sveriges Arkitekter.

Tävlingens form
Tävlingen är en allmän tävling i ett steg.

Deltagarrätt
Tävlingen är i enlighet med LOU (lagen om offentlig upphandling) öppen för alla, oavsett nationalitet.

Tävlingsspråk
Tävlingsförslaget ska vara utfört på svenska.

Jury
Tävlingsförslagen kommer att bedömas 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 är Tina Karlsson.

Tävlingssekreterare är Claes Larsson, Sveriges Arkitekter.

Juryn äger rätt att tillkalla ytterligare sakkunnig expertis som rådgivare. Detta kan exempelvis röra 
drifts-, säkerhets- och tillgänglighetsfrågor liksom beaktande av barnperspektiv.

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

Observera att alla kontakter angående tävlingen, såsom frågor m.m., ska riktas till tävlingsfunktionären. 

Tävlande får inte ta direkt kontakt med juryledamot för frågor angående tävlingen.

Programhandlingar
Tävlingsprogrammet är upprättat av Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen och Kultur- och 
fritidsförvaltningen, Linköpings kommun. Programhandlingarna utgörs av detta program samt 
följande handlingar:

1. Karta över Friluftsmuseet Gamla Linköping
2. Områdets användning idag
3. Primärkarta för tävlingsområdet
4. Ortofoto för tävlingsområdet (taget år 2011)
5. Foton från tävlingsområdet (tagna den 12 februari 2012)
6. Gällande detaljplaner
7. Utdrag ur fritidskarta Vallaskogen
8. SketchUp-modell över tävlingsområdet
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Om problem med nedladdning av filer, kontakta 
tävlingsfunktionären.

Ovanstående handlingar hämtas i digital form på 
Sveriges Arkitekters hemsida www.arkitekt.se/tav-
lingar eller databas e-avrop.com.

Tävlingsdeltagare som önskar använda e-avrop och 
saknar konto måste registrera sig för att kunna delta 
i tävlingen. Utan registrerat konto på e-avrop.com 
får anbudsgivaren ej svar på ställda frågor, ej till-
gång till eventuella kompletterande förfrågningsun-
derlag och får ej heller del av tävlingens resultat via 
e-avrop. Det åligger tävlingsdeltagare att kontrol-
lera att samtliga programhandlingar ingår i erhållet 
förfrågningsunderlag.

Vi rekommenderar att tävlingsdeltagare registrerar 
konto i god tid innan tävlingstiden löper ut.

Det åligger tävlingsdeltagare att kontrollera att 
samtliga programhandlingar ingår i erhållet förfråg-
ningsunderlag.

Tävlingsfrågor
Begäran om klarlägganden eller kompletterande 
uppgifter om programhandlingarna ska göras 
skriftligen via e-post till tävlingsfunktionären
 anne-charlotte.hogner@linkoping.se senast 2012-
04-10 kl 16.00. Märk all korrespondens med 
”Lill-Valla – tävlingsfråga”.

Frågor kan också ställas via kommunens databas 
e-avrop senast 2012-04-10 kl 16.00.

Juryns svar kommer att läggas ut på databasen 
e-avrop samt Sveriges Arkitekters hemsida senast 
2012-04-17.

Registrerade prenumeranter aviseras via e-post 
från e-avrop när kompletteringar till tävlingen pu-
blicerats. Se länken nedan för mer information om 
Frågor och Svar:
www.e-avrop.com/information/levQA.htm

Tävlingsförslag
Tävlingsförslag ska vara anonymt. Samtliga inläm-
nade ritningar och övriga handlingar ska i nedre 
högra hörnet vara försedda med ett motto.
Tävlingsförslaget ska vara monterat på kartong 
eller liknande i stående A1-format (59,4 x 84,1 
cm) och får högst omfatta tre planscher. Därutöver 
ska en omgång av dessa planscher, förminskade 
till A3-format, lämnas. All text på planscherna ska 
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 
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en högupplöst version lämplig för tryck dels i en version med mindre filstorlek som är lämplig för 
webbpublicering.

OBS ! Pdf-filerna av planscherna avsedda 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 ska redovisa följande:
•	Situationsplan i skala 1:500 som visar förslagets huvudstruktur och innehåll
•	Översikt i lämplig skala som visar förslagets kopplingar till omgivningen.
•	Konceptskisser och/eller perspektiv som illustrerar förslagets bärande idéer.
•	Kortfattade beskrivning av förslagets bärande idéer. Beskrivningen ska nämna utgångs-  

 punkter och mål och förklara hur förslaget uppfyller de angivna målsättningarna.
•	För förslaget väsentliga detaljer

Inlämning
Tävlingstiden slutar 2012-05-28. Senast denna dag ska tävlingsförslag vara inlämnat till post- eller 
budbefordran adresserat till tävlingsfunktionären (eller lämnat direkt till tävlingsfunktionären senast 
kl 16.00). Förslag som lämnats till post- eller budbefordran senast denna dag, men som ankommer 
tävlingsfunktionären senare än 2012-06-01 kl 12.00, tas inte upp till bedömning.

Förslaget ska åtföljas av ett förseglat ogenomskinligt kuvert, märkt med ”Namnsedel” och förslagets 
motto. Detta kuvert ska innehålla uppgifter om namn på förslagsställaren och eventuella medarbe-
tare samt adressuppgifter; namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

OBS! Om tävlingsförslaget skickas med post- eller budbefordran ska kvitto utvisande inlämnings-
dag samt förslagets motto samtidigt översändas separat till tävlingsfunktionären. På detta kvitto ska 
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 ska 
denne lämna kvitto som bekräftar att förslaget lämnats inom utsatt tid.

Prissummor
Den totala prissumman är 400 000 SEK exklusive moms.

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

•	Arkitektonisk gestaltning 
•	 Lek- och upplevelsevärden 
•	Samverkan med det övriga museiområdet och dess omgivningar
•	Funktionalitet i övrigt
•	Genomförbarhet

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

Bedömningen beräknas vara färdig i början av oktober 2012.

Publicering
Tävlingsjuryns utlåtande kommer att publiceras i samband med att tävlingens resultat offentliggörs. 
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Resultatet av tävlingen offentliggörs på Sveriges Arkitekters hemsida samt e-avrop.com. Sveriges 
Arkitekter och arrangören äger rätt att publicera det samlade resultat på sina hemsidor samt i 
tidningen Arkitekten. All publicering av tävlingsförslag efter avslutad tävling kommer att ske med 
angivande av förslagsställarens namn.

Ägande- och nyttjanderätt
Arrangören innehar den materiella äganderätten till samtliga tävlingsförslag.

Förslagsställarna innehar upphovsrätten och behåller nyttjanderätten till sina förslag. Direkt utnytt-
jande av förslag, helt eller i väsentliga delar, kan ske först efter avtal med förslagsställaren.

Returnering av förslag
Förslagen kommer inte att returneras.

Uppdrag efter tävling
Under förutsättning att projektet blir av, och att erforderliga beslut fattas, avser arrangören att för-
handla 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 rekommen-
dationer och övriga önskemål och krav som beställaren, myndigheter och ekonomin kan komma 
att ställa under projektets fortsatta gång.

Om upphovsmannen till vinnande förslag av arrangören och Sveriges Arkitekters Tävlingsnämnd 
inte anses ha erforderliga erfarenheter och resurser att handha uppdraget lämnas det till denne i 
samarbete med en mer erfaren fackman, vald av denne själv och godkänd av arrangören.

Utbyggnaden av lekparken förutsätts kunna genomföras i två etapper, där den första etappen fär-
digställs inför sommaren 2014 och den andra etappen inför sommaren 2016.
 
Tävlingsprogrammets godkännande
Detta program är upprättat i enlighet med byggsektorns gemensamma ”Tävlingsregler för svenska 
tävlingar inom arkitekternas, ingenjörernas och konstnärernas verksamhetsfält, 1998” och lagen 
om offentlig upphandling. 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.

Ellen Aguirre

Elmer Jansson

Tina Karlsson

Simon Helmér

Jenny Mathiasson

Johanna Jarméus

Göran Lindberg 15



LinköpingsBo2016 är ett samhällsbyggnadsprojekt som ska resul-
tera i en helt ny stadsdel vars första etapp Vallastaden ska stå klar sommaren 
2016. Det är också namnet på det bo- och samhällsexpo som går av stapeln 
när första etappen är klar. Under resans gång kommer LinköpingsBo2016 
att vara en plattform för en mängd viktiga, inspirerande och framåtblickande 
möten, seminarier, workshops och utställningar. Dialog och delaktighet är i 
fokus under hela arbetet fram till 2016.


