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Introduktion

Tävlingen arrangerades av Linköpings kommun i samarbete med Linköpings universitet, Akademiska hus 
och Sveriges Arkitekter. 

Tävlingen har genomförts i samverkan med Sveriges Arkitekter. 

 
Tävlingsuppgiften och dess förutsättningar

Tävlingsuppgiften och dess förutsättningar beskrevs i ett tävlingsprogram som här återges i 
sammanfattning.

Tävlingens syfte

Tävlingens syfte var att få fram bra idéer om hur ett nytt stadsområde i Linköping ska formas och till att 
hitta samarbetspartners för den fortsatta planeringen av området. Med avstamp i bo- och samhällsexpon 
2016 ska området vara ett praktiskt exempel på en experimentverkstad för framtidens samhällsbyggande. 
Vallastaden – och förändringar inom Campus Valla är den första etappen av en utveckling där Universitet 
och staden knyts ihop. Området ska präglas av kunskap, social hållbarhet och kreativitet. Vallastaden ska 
genom nytänkande bidra till utvecklingen av samhällsbyggandet.
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Tävlingsområdet

Cirka 2,5 kilometer väster om Linköpings innerstad ligger Västra Valla, en stadsdel med campus och 
friluftsområde.

Målsättningen är att utveckla Västra Valla till en fullständig stadsdel och knyta ihop universitetet och 
Mjärdevi med staden. Kollektivtrafiktråket från centrala Linköping till Mjärdevi knyter ihop flera stora 
kunskapsintensiva verksamhetsområden och skapar på det sättet en av förutsättningarna för utbyte och 
möten. Stråket är också en koppling till kommunikationer med övriga regionen och omvärlden.

Den västra delen av tävlingsområdet omfattar södra delen av Campus Valla med Corson, 
Universitetsparken, friidrottsarena m m. Den östra delen är obebyggd.
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Tävlingsuppgiften var:

•	 Att	ge	förslag	till	hur	visionen	om	Linköpings	nya	stadsdel	Vallastaden	kan	konkretiseras.

•	 Att	visa	hur	den	nya	stadsdelen	kopplas	dels	till	staden	Linköping	dels	till	närliggande	stadsdelar.

•	 Att	visa	hur	utveckling	och	förändring	kan	bidra	till	att	Vallastaden,	Campus	Valla	och	Mjärdevi	 
 Science Park binds samman.

•	 Förslaget	ska	visa	en	övergripande	gestaltning	av	de	offentliga	miljöerna	samt	byggelse-,	 
 kommunikations- och grönstrukturer.

•	 Att	motivera	varför	och	hur	förslaget	bidrar	till	att	vision	och	utmaning	för	området	uppfylls.

Arrangören önskade sig tävlingsförslag som:

•	 Gör	Vallastaden	till	ett	praktiskt	exempel	på	framtidens	samhällsbyggande	–	resurssnålt,	vackert	och	 
 människovänligt.

•	 Visar	en	miljö	som	stimulerar	till	möten	mellan	människor	och	har	en	mänsklig	och	varm	atmosfär.

•	 Skapar	en	miljö	som	stimulerar	till	kunskap,	kreativitet	och	möten	mellan	olika	kunskapsmiljöer	och	 
 möjliggör entreprenörskap, arbete och företagande.

•	 Bidrar	till	att	civilsamhälle,	utbildning,	forskning	och	företagande	alltmer	hör	samman	och	integreras.

•	 Visar	utemiljöer	som	är	trygga	och	inbjuder	till	användning	året	om	och	som	fungerar	för	människor	i	 
 olika ålder och i olika situationer.

•	 Visar	avläsbara	miljöer	där	gränser	mellan	olika	zoner,	offentligt	–	privat	–	multifunktionellt,	är	tydliga.

•	 Visar	en	bebyggelsestruktur	som	möjliggör	små	enheter	för	tilldelning	i	genomförandet.

•	 Visar	en	miljö	med	en	struktur	som	är	hållbar	över	tid	och	kan	utvecklas	och	anpassas	med	framtida	 
 förändringar. Och en struktur som kan inrymma temporära miljöer som ger plats för experiment.

•	 Visar	hur	området	kan	fungera	både	självständigt	och	som	en	första	etapp	för	fortsatt	utbyggnad	av	 
 Västra Valla.

•	 Tar	vara	på	platsens	kvalitéer	och	utvecklar	nya	rumsliga	kvalitéer.

•	 Integrerar	staden	och	Campus	Valla	men	som	också	utvecklar	och	bevarar	de	olika	identiteterna.

•	 Skapar	livsmiljöer	som	gör	det	lätt	att	leva	resurssnålt	i	en	stadsdel	som	lever	hela	dygnet,	alla	dagar.

•	 Visar	hur	Vallastaden	kan	bli	en	attraktion	för	hela	Linköping.

•	 Gör	att	alla	slags	människor	lockas	till	Linköping,	för	att	Linköping	är	en	rolig	och	spännande	stad.

Efter tävlingen

Tävlingen	syftar	till	att	ta	fram	underlag	för	fortsatt	planarbete.	Finner	arrangören,	efter	tävlingen	och	i	
enlighet med juryns utslag, att någon eller några av förslagen kan vidareutvecklas kommer förhandling 
utan föregående annonsering att ske med förslagsställare om fortsatt uppdrag. Uppdraget bedöms kunna 
omfatta medverkan i fortsatt planarbete och i den fortsatta processen med att färdigställa Vallastaden.
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Inlämnade förslag

Vid tävlingstidens utgång, 2012-06-18, hade 27 förslag lämnats och godkänts för bedömning. 
Tävlingsförslagen ställdes under bedömningstiden ut i den nedlagda brandstationen vid Stångån, 

Linköping.

Jury

Tävlingsförslagen har bedömts av en jury bestående av:

•	 Muharrem	Demirok	(C),	Linköpings	kommun,	Kommunalråd	med	ansvar	för	samhällsbyggande.	 
 Ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden.

•	 Jakob	Björneke	(S),	Linköpings	kommun,	Kommunalråd,	vice	ordförande	i	barn-	och	ungdomsnämnden.

•	 Karolina	Ganhammar,	Universitetsarkitekt,	Linköpings	universitet.

•	 Anna	Bertilson,	Samhällsbyggnadsdirektör,	Linköpings	kommun.

•	 Jan	Annerstedt,	Professor	vid	Copenhagen	Business	School.

•	 Lars	Reuterswärd,	Arkitekt,	Director	Mistra	Urban	Futures,	Chalmers.

•	 Birgitta	Ramdell,	Arkitekt,	VD	Form/Design	Center	Malmö.

•	 Agneta	Persson,	Parkchef,	Lunds	kommun.	Utsedd	av	Sveriges	Arkitekter.

•	 Johannes	Tovatt,	Arkitekt,	VD	Tovatt	arkitekter.	Utsedd	av	Sveriges	Arkitekter.

Juryns	sekreterare	har	varit	Claes	Larsson,	Arkitekt	SAR/MSA,	Sveriges	Arkitekter

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

Bedömningskriterier

I programmet angavs bedömningskriterier som, utan inbördes rangordning, har legat till grund för 
bedömningen av tävlingsförslagen. Utifrån de begreppen har juryn studerat förslagen i en fördjupad 
diskussion med följande aspekter.

Helhet
	 •	 Etappmöjlighet
	 •	 Greppet
	 •	 Hållbarhet
	 •	 Nytänkande
	 •	 Vallastadens	relation	till	Linköping
	 •	 Bärande	idé

Struktur
	 •	 Vallastaden	som	egen	enhet
	 •	 Täthet
	 •	 Tomtstorlekar
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	 •	 Typologi
	 •	 Kopplingar
	 •	 Riktningar
	 •	 Skala	

Funktion
	 •	 Blandstad
	 •	 Trafik
	 •	 Ekonomi/ekologi

Utvecklingsbarhet
	 •	 Etapper/faser
	 •	 Flexibilitet	över	tid

Genomförbarhet
	 •	 Ekonomi/investering
	 •	 Omhändertagande	av	vatten
	 •	 BO	2016

Juryns generella kommentarer

Juryn har i första hand sökt en övergripande och elastisk struktur som kan fungera över en lång tid. 
Uppgiften är komplex och hanterar olika skalor. Juryn har letat efter en plan för ett stadsbyggande som 
har en tydlig och stark identitet och som ger en fysisk struktur för ett nytänkande i hur vi bor och verkar. 
Men som också är ett starkt men samtidigt tillåtande ramverk för diskussioner med framtida exploatörer 
och i samtida såväl som framtida medborgardialoger. 

Juryns diskussioner har mycket handlat om hur ett framtida stadsliv kan komma att se ut. Hur social 
hållbarhet	som	redskap	för	att	främja	livet	i	staden/stadsdelen,	på	allmänningen	och	i	det	offentliga	
rummet kan hanteras. Hur boende, arbete och fritid integreras, inte minst i en miljö som så tydligt präglas 
av universitet och forskning, som i Vallastaden. Juryn gör bedömningen att dessa aspekter endast i 
begränsad omfattning redovisats i förslagen. Samma allmänna bedömning gäller anknytningen till den 
närliggande innovationsmiljön, Mjärdevi Science Park, med stor betydelse för universitetets utveckling och 
stadens	framtoning	(”Där	idéer	blir	verklighet”).

Att skapa korsningspunkter och noder för att främja möten och ett levande stadsliv har de flesta 
tävlande arbetat med i sina förslag. Hur och var dessa noder skapas blir en viktig del av hur förslagets 
struktur håller i sin förlängning.

Ekonomisk och ekologisk hållbarhet har också varit en viktig utgångspunkt för juryns bedömning. 
Miljön präglas av universitet och forskning, men även av närheten till högklassig jordbruksmark och 
skog med värdefulla rekreationsmöjligheter. En effektiv hantering av markresurserna över tid är därför en 
naturlig del i juryns bedömning. 
Hur vattenrummet tas om hand på ett intresseväckande och samtidigt realistiskt sätt är viktigt för att 

förslaget ska kunna genomföras. Bäcken är egentligen ett rätt litet vattenrum med liten fallhöjd men i 
många förslag framställs det som stora kanalsystem eller vattenrum med möjligheter till djurliv och lek. Det 
är tveksamt om det är realiserbara idéer.
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Juryn har vidare lagt vikt vid att planstrukturen går att etappindela med en första etapp till Linköping 
BO2016. Just att det funnits förutsättningar att lyfta viktiga delar till bo- och samhällsbyggnadsmässan har 
varit	angeläget.	För	att	mässan	ska	bli	en	framgång	måste	det	finnas	något	som	skapar	intresse	utöver	det	
vanliga, något som både lockar mässans målgrupper och som bjuder in till fortsatta besök även framöver.
För	att	ett	förslag	i	tävlingen	ska	kunna	bli	framgångsrikt	krävs	att	förslaget	har	ett	tydligt	grepp	och	

vision samt att det i sin struktur visar på innovation och utvecklingsbarhet över tiden. Juryn anser att det 
inte varit en framkomlig väg om förslag för djupt arbetat med att formge och gestalta bostäder i detalj 
eller att man valt att presentera stadsplaneidéer som varit för låsta i sina former, traditionellt och eller 
storskaligt.

Juryns beslut

Juryn har vid sitt möte den 2012-08-17 beslutat att tilldela 

Första	pris	med	500	000	SEK	till	förslag	”Tegar”
Andra pris med 300 000 SEK till förslag ”Publicum Bonum”

Förslagen	
”I morgon kommer något underbart att hända”
”Ramar för att bygga en stad”
”Korsning” 
”Campus möter staden”
ges hedersomnämnande och tilldelas vardera 25 000 SEK.



9

Omdömen om belönade förslag

1:a pris 500 000 SEK

Tegar 

Förslagsställare: Okidoki	arkitekter	AB	genom	Rickard	Stark,	Martin	Nordahl,	Gustav	Hult,	Edvin	
Lindberg,	Stina	Nyberg,	Paddy	Perring	i	samarbete	med	landskapsarkitekter	Stella	Svanberg	och	Fanny	
Davidsson.

Ett stark och tydligt förslag som andas framtid. Förslaget 

utgår från att människan bygger staden.

Tegar har ett starkt grepp och ett konceptuellt innehåll med 

smala tomter, vångar, tegar och gemensamma lokaler – 

”Felleshus”.

Förslaget är tydligt i sin struktur med klar identitet och 

samtidigt både dynamiskt och flexibelt. 
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Konceptet ger förutsättningar för många olika marktilldelningar i varierande storlek och goda möjligheter 
till blandning av bostadstyper väl integrerade med varandra. Skala hanteras mycket skickligt. Att lägga 
bebyggelsen helt söder om Kunskapslänken är ett genomtänkt drag, som flyttar tyngdpunkten från dagens 
storskaliga trafikled till vattenrummet vid kanalen och som skapar en tydlig samlad struktur. Utformningen 
av vattenrummet är attraktiv, genomförbar och realistisk.

Tegar är ett både grönt och urbant förslag bl a genom sin effektiva markanvändning. Det bygger 
tätt där det byggs och lämnar åkermark norr om vägen för ett intressant grepp där rekreation och 
odlingslandskap samverkar. Här finns parker, platser för lek och småskalig odling för boende som 
önskar egen täppa, men även möjlighet till mer storskalig odling för kommersiell matproduktion samt 
betesmarker.	Förslaget	förstärker	Vallaskogen	som	tydlig	gräns	med	rekreativa	kvaliteter.
Förslagets	energilösningar	är	moderna	och	smarta	med	framåtblickar	mot	en	koldioxidneutral	stadsdel	

år 2025.
Förslaget	innehåller	plats	för	temporära	lösningar	för	exempelvis	studentbostäder	vid	västra	delen	av	

Universitetsparken. Kopplingar och möten med Mjärdevi Science Park är inte tydligt redovisat i förslaget 
men strukturen medger möjlighet till en sådan utveckling, något som juryn anser är en förutsättning för 
det fortsatta arbetet med Vallastaden. En svaghet är dock att anknytningen till närliggande forskning och 
företagande med över 6000 arbetsplatser i Mjärdevi inte behandlas som resurs.

Mötet mellan Corson och Kunskapslänken hanteras framgångsrikt med ett torg som tar upp riktningar i 
öst/väst	och	nord/syd	och	skapar	ett	nav	i	den	nya	stadsdelen.	

Den genomtänkta etappindelningen ger förutsättningar för bomässan 2016 och kan ge ett nytt sätt att 
se på samhällsbyggnad. Goda möjligheter finns att detta blir det intressanta besöks- och studieområde 
tävlingen avsåg.
För	att	Tegar	ska	kunna	uppnå	visionerna	för	Vallastaden	fullt	ut	och	att	de	inneboende	kvaliteterna	

ska komma till sin rätt behöver förslaget fördjupas och vidareutvecklas på ett antal punkter. Öppenheten 
i förslaget kräver mycket av alla inblandade för att nå sin fulla potential. Kopplingen norrut, mot östra 
Valla/Gamla	Linköping	är	intressant	i	ett	långsiktigt	perspektiv	och	bör	studeras	vidare.	Inför	Bo2016	
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behöver expoområdet koncentreras för att uppnå stadsmässighet och attraktionskraft. Kopplingarna till 
Universitetet och Mjärdevi måste utvecklas och bli tydliga och effektiva. Skärningspunkten vid Corson 
måste utföras med skärpa. Detta är essentiellt för att uppnå det nav man tänkt sig. 

Utformning och placering av de temporära byggnaderna måste ytterligare studeras. 
Förslaget	kräver	nytänkande	i	processen	med	medborgarinflytande	och	nya	sätt	att	arbeta	samt	aktivt	

deltagande av alla parter. Juryn funderar kring vilka typer av byggherrar som attraheras av strukturen.
Felleshusen	måste	studeras	–	vad	är	realistiskt	i	fråga	om	användning	och	förvaltning?

A

B

C
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2:a pris 300 000 SEK

Publicum Bonum

Förslagsställare:	Inobi	AB	genom	Erik	Berg,	Fanny	Sernhede	tillsammans	med	Kajsa	Brosché,	Andreas	
Eklöf,	David	Karlsson,	Magnus	Pettersson,	Johan	Renklint,	Fredrik	Rosenhall,	Stefan	Rupert	och	Johannes	
Åsberg. 
Rådgivare: Jan-Ove Palmberg.

Ett bra presenterat och väl beskrivet förslag som närmar sig 

Linköpings vision om Vallastaden där utbildning, forskning 

och företagande alltmer hör samman och integreras. 

Det som presenteras har inneboende möjligheter att bli en 

levande blandstad.
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Stadsbyggnadsvisionen är genomarbetad med en rimlig tidplan och etappindelning.
Förslaget	bygger	på	möten	mellan	huvudstråk;	den	uppgraderade	Kunskapslänken	och	Corson.	I	

förslaget	blir	det	öst-/västliga	stråket	viktigt.	Genom	att	öppna	Kunskapslänken	(”Decumanus	Maximus”)	
för alla trafikslag i öst-västlig riktning visar förslaget på en verkningsfull integration av Mjärdevi Science 
Park, Campus Valla och Djurgårdsstaden. Problemet med greppet kan vara skalan. De stora mått som 
busslänken har idag kan bli ett hinder i sig och förstärks detta så riskerar gatan att bli en barriär istället 
för ett sammanbindande element.

På bägge sidor av den kanal som skapas finns gator och parkeringsplatser. Detta tillsammans med 
den stora Decumanus blir tredubbla trafiksystem och juryn bedömer detta som en svaghet, som också 
kan	komma	att	medföra	stora	infrastrukturkostnader.	Förslaget	tar	heller	inte	fram	de	kvaliteter	som	skulle	
kunnat utvecklas i vattenrummet.

I korsningen mellan Corson och östaxeln skapas ett centralt torg med både tät och hög bebyggelse, 
en koncentration av blandade verksamheter med service, handel och bostäder, som kan leva hela 
dygnet. 

Publicum Bonum ger goda exempel på mark och fastighetsindelning som ska underlätta för en 
variation av byggherrar vilket kan bli en fördel. Bebyggelse med små enheter bedöms som genomförbar. 
Förslaget	visar	på	relativt	omfattande	möjligheter	till	odling	och	matproduktion	i	den	täta	stadsmiljön,	

en idé som även ger allmänningen en annan och förnyad status.
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Hedersomnämnande 25 000 SEK

I morgon kommer något underbart att hända

Förslagsställare: White Arkitekter genom Linda Moström, Barbara Vogt, Camilla Smedéus, Daniel 
Hultman,	Lars	Sundström,	Mariëtte	Klein,	Mikael	Jonsson	och	Anders	Wilhelmsson	(Wilhelmsson	
Arkitekter).

Ett förslag som utgår från Universitetet och hur campus 

kan bli en integrerad del av Linköping och den nya 

Vallastaden. Resultatet blir ett exempel på en akademisk 

blandstad. Förslagsställarna är väl inlästa och presenterar 

en god analys av de problem och frågeställningar som 

tävlingsuppgiften har.
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Förslaget	koncentrerar	sig	på	Corson,	Universitetet	och	de	noder	som	uppkommer	längs	Corson.	
Förslagets	huvudområde	överensstämmer	inte	helt	med	tävlingsområdet.	Kopplingen	och	möjligheten	till	
sammankoppling med Mjärdevi ses som positiv. Kopplingen till Linköping ligger med tonvikt på det norra 
läget och inte via busslänken.

Att man valt att fokusera på universitetet och utvecklingen inom campus gör att de övriga delarna av 
den blivande Vallastaden är översiktligt skisserade.

Etappmöjligheter är redovisade på ett tydligt sätt.
Förslagets	fokus	på	Universitetet	och	Corson	är	inte	helt	överensstämmande	med	tävlingsuppgiften	och	

inte fullt ut realistisk. Att Universitetsparken minskar ses inte som en positiv utveckling.
Att, som i förslaget, dra nya bilvägar genom Vallaskogen är i dagsläget helt uteslutet.
Juryn bedömer att trots förslagets kvaliteter blir det för mycket Campus och för lite stad.
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Hedersomnämnande 25 000 SEK

Ramar för att odla en stad

Förslagsställare: 2XMarsvik Arkitekter genom Christoffer Marsvik, Viggo Marsvik, Stig Anton Nielsen 
och Jan-Erik Svensson.
Trafikrådgivare: Augustyn	Rzepkiewicz-Hansen.

Ett enkelt och tydligt förslag som skapar möten och 

aktiviteter. 

Förslagets aktivitetsstråk är nytänkt och urbant.

Aktivitetsstråket och lekstråket är utvecklingsbara och skulle 

kunna bli en attraktiv symbol för en framtida Vallastad.
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Förslaget	är	zonindelat	med	både	rutnätsstad	och	självbyggeridelar.
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 25 000 SEK

Korsning

Förslagsställare: Pelle Backman och Ebba Hallin.

Ett filosofiskt och innovativt förslag designat för framtidens 

människa.

Förslagsställarna svarar på frågan om var och hur möten 

uppstår i en lösning med kreativ oreda.
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Förslagets	öppna	struktur	lockar	till	att	bygga	vidare	och	att	låta	utvecklingen	styras	av	invånarnas	egna	
önskemål och krav.

En stadsdel byggd på dessa principer skulle väcka intresse över tiden, hit skulle man vilja återvända 
för att se en idémässigt stark idé ta form.
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Hedersomnämnande 25 000 SEK

Campus möter staden

Förslagsställare: Bodi Karlman och Tomas Örn.

Ett både kompetent och robust förslag som tar fasta på 

Djurgårdsgatans möjlighet att knyta samman Linköping med 

tävlingsområdet och förlänger den mot Vallastaden samt 

koncentrerar bebyggelsen runt den. Greppet innehåller även 

en flytt söderut av vägen. Ett insiktsfullt förslag som även 

inkluderar Mjärdevi i planeringen.
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Bebyggelsestrukturen är i övrigt i mångt och mycket en traditionell trädgårdsstad.
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Deltagande team

 Nr Motto Förslagsställare

	 1	 Patchwork	 OOIIO	Architecture	genom	Joaquín	Millán	Villamuelas,	Cristina	Vicario	del	 
	 	 	 Cojo,	Belén	Gómez	Mendiguchia,	Lourdes	Martínez	Nieto,	Beatriz	Cerratos	 
	 	 	 Vázquez	och	Estíbaliz	Ortiz	de	Zárate	Arrilola.

 2 Blommor och bin SWECO Architects i samarbete med SWECO bolagen Systems,  
	 	 	 Environment,	Infrastructure	genom	Jenny	Fredriksson,	Bertil	Malmström,	 
   Susanne Bäckström, Helena Ohlsson, Marcus Lindberg, Misse Örnber, Carl  
	 	 	 Johan	Rydell,	Sara	Nordström,	Fredrik	Karlsson,	Markus	Grieser,	Stina	 
   Welander, Bengt Stålner och Mathias Ahlgren. 

 3 I morgon kommer White Arkitekter genom Linda Moström, Barbara Vogt, Camilla Smedéus,  
  någonting underbart Daniel Hultman, Lars Sundström, Mariëtte Klein, Mikael Jonsson och Anders  
	 	 att	hända	 Wilhelmsson	(Wilhelmsson	Arkitekter).

 4 Gilla läget Winell & Jern arkitekter AB genom Bengt Winell och Tobias Jern.

	 5	 Meccano	 Tyréns	AB	i	samarbete	med	BAU	och	Ekologi.nu	genom	Nina	Fredriksson,	 
   Pernilla Olofsson, Katrin Berkefelt, Malin Hallor, Ylva Johansson, Daniel  
	 	 	 Fried,	Ulrica	Kristiansson,	Desirée	Johansson,	Camilla	Thunqvist,	Anders	 
	 	 	 Lindholm,	Frida	Almqvist,	Anette	Nilsson,	Susanna	Bruzell,	Elistabet	 
   Höglund, Åsa Norman, Andreas Behm fredin, Clas Torehammar, Björn  
   Hellström,  Sara Bragée, Martin Ström, Henrik Möller, Gustav Grundfelt,   
	 	 	 Joanna	Pierre	Foucard,	Mikael	Fredriksson,	Hans	Birkholz,	Peter	Walker,	 
	 	 	 Alina	Scheutzow,	Craig	Herries,	Michaela	Thrun	och	Peter	Gustavsson.

	 6	 vALLAStaden	 Mandaworks	och	Hosper	Sweden	genom	Martin	Arfalk,	Patrick	Verhoeven,	 
	 	 	 Nicholas	Bigelow,	David	Bonsib,	Max	Haluzan,	Katarzyna	Paradzinska,	 
   Ivana Souckrova och Marie Vikström.

	 7	 L-Bo2016	 Grau	arkitektfirma	genom	Ido	Avissar,	Erwan	Bonduelle,	Susanne	Eliasson	 
   och Anthony Jammes i samarbete med Carl Johansson Sjögren arkitekter.

 8 VÄV Gustav Appell arkitektkontor genom Gustav Appell, Joakim Häggström och  
   Jesper  Weestblom.

	 9	 Ramar	för	att	odla	 2XMarsvik	Arkitekter	genom	Christoffer	Marsvik,	Viggo	Marsvik,	Stig	Anton	 
  en stad Nielsen och Jan-Erik Svensson. 
	 	 	 Trafikrådgivare:	Augustyn	Rzepkiewicz-Hansen.

	10	 Ivy	league	 Arkkas/What!	Genom	Jannika	Wirstad,	Josefine	Kastberg,		Alexandra	 
   Lindberg,Martin Login och Peter Hulting.

	11	 Möten	 Erséus	Arkitekter	AB	genom	Peter	Erséus,	Martin	Clase,	Fredric	Scherman	 
   och Hanna Jakobsson.
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	12	 Habitat	Humana	 Ahlqvist	&	Almqvist	arkitekter	AB	i	samarbete	med	Urbio	AB	genom	Britt	 
	 	 	 Almqvist,	Bengt	Ahlqvist,	Lazar	Lazic,	Elin	Friberg,	Gregor	Wierusz,	 
	 	 	 Therese	Jatko,	Lina	Egertz,	Mattias	Gusavsson	och	Marc	de	Decker.

 13 Mix Valla Arken SE Arkitekter i samarbete med LBE arkitekter AB Växjö genom  
   Torbjörn Einarsson, Gunnar Jutelius, Jamie Montes, Peer-Ove Skånes, Ingrid  
	 	 	 Stenkvist,	Sergej	August,	Mats	Elgström,	Suzanne	Elgström,	Armin	 
   Muratocic och Mauricio Navarro.

 14 Korsning Pelle Backman och Ebba Hallin.

 15 Där vi kommer från Clara Eckersten och Moa Hansson Broman.

 16 Campus möter staden  Bodi Karlman och Tomas Örn.

	17	 Publicum	Bonum	 Inobi	AB	genom	Erik	Berg,	Fanny	Sernhede	tillsammans	med	Kajsa	Brosché,	 
	 	 	 Andreas	Eklöf,	David	Karlsson,	Magnus	Pettersson,	Johan	Renklint,	Fredrik	 
	 	 	 Rosenhall,	Stefan	Rupert	och	Johannes	Åsberg.	 
	 	 	 Rådgivare:	Jan-Ove	Palmberg.

 18 Collaboration city AIM Architecture Is Made genom Kristoffer Nilsson, Magnus Björkman, Nils  
   Björling och Shraddha Kapri.

 19 En stadsdel för möten Sjödahl Sebastian Arkitekter genom Elisabeth Sjödahl, Agustin Sebastian,  
   Alejandro Navarrete och Salvador Bru.

	20	 Fältstudier	 Barthel	Resilient	Urban	Environments	genom	Carl	Kärsten,	Jonas	Torsvall	 
   och Stephan Barthel.

	21	 Naturbania	 René	Andersson,	Carlos	Martinez,	Rafael	Palomo	och	Urban	Skogmar.

	22	 Tegar	 Okidoki	arkitekter	AB	genom	Rickard	Stark,	Martin	Nordahl,	Gustav	Hult,	 
   Edvin Lindberg, Stina Nyberg och Paddy Perring i samarbete med  
	 	 	 landskapsarkitekter	Stella	Svanberg	och	Fanny	Davidsson.

 23 Här vill jag vara Tegnerstue Traerup & Kaplan genom Tue traerup Madsen och Stefan Urup  
   Kaplan.

	24	 Bygga	relationer	 Rosenbergs	Arkitekter	genom	Alessandro	Ripellino	och	Inga	Varg.

	25	 Marilyn	 MAF	Stockholm	AB	genom	Anja	Geigant,	Erik	Winroth,	karin	Rudnert,	Peter	 
	 	 	 Karlsson,	James	Buchanan,	Anders	Rehnberg	och		Mats	Jakobsson.

	26	 Bulevarden	 Arkitektbyrå	A-Konsult	genom	Eric	Adlercreutz,	Staffan	Lodenius,	Matti	 
   Heikkkinen, Mikko Tanneraho, Anna Solin och Björn Silfverberg.

 27 Urbi@Orbi Simpli City Architecture and Urban design genom Piotr Slojka.



L INKÖP ING BO &  SAMHÄL LSEXPO

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


