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Vänster. Vallastadens
stenläggning är inspirerad av
textilkonstnären Märta MååsFjetterströms mattor.
F O T O L I N U S S U N D A H L- D J E R F

Vallastaden visar
hur det blir när
vackra visioner
möter verkligheten.
IDÉ

JULIA SVENSSON

När OkiDoki! just vunnit plantävlingen för Vallastaden
liknade Anders Kling (Arkitektur 5/2013) deras vinnande förslag
vid European Village i Västra hamnen i Malmö. European Village
var tänkt att spegla nio europeiska länders tradition och har en
friare form av variation och uttryck än övriga Bo01.
Gemensamt för flera av planerna vi belyste i samma num
mer, H+ i Helsingborg och Norra Sorgenfri i Malmö till exempel,
var drömmarna om småskalighet, kreativitet och gemenskap.
Man gjorde renderingar med ängsmark mellan husen och små
ölbryggerier. Kanske en naturlig reaktion – de senaste decennier
nas planering har på olika sätt svarat både mot den storskaliga
modernismen och uttryckt en längtan efter autenticitet.

TA DEN

Nu står Vallastadens första etapp färdig, ett under av små
skalighet på åkern intill Linköpings universitet.
På fyra år är det en del som hunnit hända, bland annat har
insikten sjunkit in om att den nuvarande bostadspolitiken inte
fungerar, liksom den om fastighetsbolagens makt och höga
vinstmarginaler. På grund av det här systemet blev det helt
enkelt inga billiga hyresrätter i Vallastaden.
Det bästa med Vallastaden, skriver Anders Kling på följande
sidor, är att den erbjuder en lösning på hur man kan förändra det
nuvarande systemet inifrån, utifrån rådande förutsättningar. Hur
kommuner själva, tack vare planmonopolet, kan förädla sin mark.
För drömma kan man alltid. Vallastaden är ett svar på hur det
faktiskt blir om man följer drömmen, planerar
för det oplanerade och ger mindre enheter till
fler byggföretag. Ett experiment, om man så vill,
med hur de frihetliga visionerna fungerar ihop
med den bistra verkligheten. o
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FAK TA

Vallastaden, Linköping
YTOR
Hela Vallastaden: ca 20 hektar (inkl.
skolan, Paradisparken, torgkvarter)
BOSTÄDER
Etapp 1
Lägenheter: ca 950 st. varav student
bostäder (HR): ca 180 lägenheter
Villor: 9 st. (inkl. tomt för flyttat hus
= 10 st.)
Hela området
Lägenheter ca 1 500 st. (varav första
etappen ca 950)
Radhus/Parhus: 78 st.
Villor: 13 st.
EXPLOATERINGSTAL
Uppskattning inför markanvisning:
Hela stadsdelen (kvarter 1–10, gräns i
gatans mitt): 1,3 m² BTA/ tomt
Byggd yta/kvartersmark – genomsnitt
(kvarter 1–10): 2,1 m² BTA/tomt
Högst exploatering: (kvarter 1) 2,9 m²
BTA/tomt
Lägst exploatering: (kvarter 3 & 4):
1,6 m² BTA/tomt
Etapp 1 Utfall:
Etapp 1 (kvarter 1–7, gräns i gatans
mitt): 1,26 m² BTA/tomt
Byggd yta/kvartersmark – genomsnitt
(kvarter 1–10): 2,1 m² BTA/tomt
PARKERING
Parkeringstal flerbostadshus:
6 parkeringsplatser/1 000 m² BTA
Parkeringstal småhus:
1,2 parkeringsplatser/småhus

MARKPRISER
Flerbostadshus
• Hyresrätt – 600 kr/m² BTA
• Bostadsrätt – 850 kr/m² BTA
• Äganderättslägenhet – 850 kr/m² BTA
• Kontor/lokaler – 600 kr/m² BTA
Radhus
• Hyresrätt – 200 000 kr/tomt
• Bostadsrätt – 300 000 kr/tomt
• Äganderätt – 300 000 kr/tomt
Samtliga ovanstående markpriser
är exklusive anslutningsavgifter,
parkeringsfriköp och mässavgift.
Byggherrar i respektive kvarter
ansvarar gemensamt, via
gemensamhetsanläggning, för
finansiering och utbyggnad av
gemensamma kvartersanläggningar
såsom gränder, felleshus med mera.
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UTVÄRDERINGSKRITERIER
FÖR MARK ANVISNING
Följande kriterier ger en byggherre
fördel i Vallastaden: Arkitektkontor,
Arkitektkontor som byggherre,
Antal byggherrar, Verksamheter,
Varierad lägenhetsfördelning,
Energikrav, Boendemedverkan,
Ta emot personer utanför
arbetsmarknaden, Vinterträdgårdar,
Samverkan med Linköpings
universitet, Nya upplåtelseformer,
Låg månadshyra, Bostad med
avskiljningsbar uthyrningslägenhet,
Ljudklass A, Träbyggnadsteknik,
Kreativitet och lekfullhet.
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Stadsplan
Vallastaden
Vallastadens plan erbjuder en modell för hur byggandet
i Sverige kan bli mer diversifierat med fler och mindre
aktörer. Den är en fullskalestudie i hur det går att ändra
systemet inifrån, skriver Anders Kling.
Vallastaden, Linköping
OkiDoki! Arkitekter

28
ARKITEKTUR · 5/17

Sig 26 Front
Ark-5-17-Projekt-Plan.indd 28

2017-08-08 17:01

Sig 27 Front

S TA D S P L A N E N

PAPAPA
RARARA
DIDSIDSIS
ETETET

FRIIDROTTSHALLEN
FRIIDROTTSHALLEN
FRIIDROTTSHALLEN

NOBEL
NOBEL
NOBEL
TORGET
TORGET
TORGET
ISO
ISO
ISO
TOP
TOP
TOP
EN
EN
EN

ININ
NIN
N
ON
O
O
VA
VTA
VIO
TAIO
TNIO
N
N
EN
EN
EN

ININ
TIN
ETG
ETR
EA
G
GLA
R
RELAN
ELN
EN

ININ
SIN
PSIR
PSIR
P
AIR
TAIO
TAIO
TNIO
N
N
EN
EN
EN

SM
SM
SEM
ED
E
D
SD
TSATSA
TA
D
D
SD
SÄ
SÄ
B
B
B
CÄ
C
KC
K
K
EN
EN
EN

INTEG
INTEG
INTEG
RATIO
RATIO
RATIO
NEN
NEN
NEN

ILIL
IL
LU
LS
ULTS
URTSA
RTTA
RIO
TAIO
TNIO
N
N
EN
EN
EN

ININ
ITIN
IT
IAIT
IA
IA
TIV
TIV
TIV
E
TETET

KMC
KMC
KMC

ININ
SIIN
SKIS
ITKN
TKE
ETN
EN

IDEOLOGIN
IDEOLOGIN
IDEOLOGIN

INSTRUMENTET
INSTRUMENTET
INSTRUMENTET

29
5/17 · ARKITEKTUR

Sig 27 Front
Ark-5-17-Projekt-Plan.indd 29

2017-08-08 17:02

Sig 28 Front

Nedan vänster. Rendering som
visar Vallastadens många
typologier: här ryms såväl
flerbostadshus som villor, radhus
och kollektiva felleshus.
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KO MMENTAR
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Höger. Broparken skär rakt
igenom Vallastaden. Den har
gestaltats av White Arkitekter.

ANDERS KLING

Efter tre rondeller är man framme. I Linköping transporterar
man sig med bil och Vallastaden nås enklast via den yttre ringleden. Från centrum går den i en vid böj runt staden. Skogspartier,
trafikseparerade cykelvägar, åkerlappar och köpcentrum passerar revy. Man svänger av och en flack, öppen yta breder ut sig.
Sånglärkorna sjunger från den uppodlade marken och i bortre
änden ligger naturreservatet Vallaskogen.
Någonstans där bakom ligger centrum, det har alltid legat där,
långt bort, med en konstant storlek, som med tiden blivit ganska
liten i relation till befolkningen. Under årens lopp har Linköping
växt utan något direkt hinder, lite obekymrat på den flacka
åkermarken. Ringled efter ringled har etablerats. Köpcenter
och villor har adderats däremellan. Och ett universitet. Himlen
är stor här ute och de Winnerbäckska nyponbuskarna ganska
många. Förhoppningarna har funnits där, de
har bara tagit sig olika former. 1975 grundades
universitetet i det som fortfarande känns långt
från där det händer och på andra sidan leden
ligger Lambohov, stadsdelen från 1980-talet

med 8 000 invånare. En mönsterstad från en annan tid men med
ett recept som känns bekant; varierade typologier; låga hyreshus,
villor och gemensamhetsanläggningen i mitten.
Bomässor ligger inte sällan så här. Ute på ett fält, en öppen
yta. Där friheten är stor att göra lite vad man vill. I Vallastaden
har 1 000 lägenheter byggts. Ytterligare 10 000, kanske 15 000,
bostäder ska byggas. Då, när planområdet är fullt utbyggt, är ett
av de två målen med bomässan och planen uppfylld: att knyta
ihop universitetet med staden. Vallastaden ska etablera det
samband som aldrig funnits. Vara den förmedlande länken mot
centrum. Till dess är Vallastaden en i raden av externa etableringar. I en stad som är van vid sina externetableringar.
Det andra målet med bomässan är att skapa förutsättningar
för mellanmänskliga möten. Vallastadens recept är att skapa
en tät stad med korta avstånd. Genom det småskaliga och täta
tänker man att chansen för möten i vardagen ökar. Och genom
att blanda olika bostadstyper – flerbostadshuset, radhuset och
villan – ska olika slags människor med olika behov träffas. Det
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Nedan. Planarkitekternas
tankar kring samhörighet och
grannskap i stadsdelen.
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BOSTADEN

DEN GEMENSAMMA VINTERTR ÄDGÅRDEN I BL ÅT T

är tanken. Själva kronan på verket är det danskklingande felleshuset – gemensamhetsanläggningen som finns i varje kvarter,
ett ”experimentellt smycke” som planarkitekterna OkiDoki!
kallar det. Felleshuset kan inrymma sophantering, verkstad
och gästlägenhet i kombination med festlokal och odling.
Felleshusen ligger centralt på de olika gårdarna, det är stora

→ Stadsdelen är en orkester där alla
instrument spelar solo.
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strukturer som tar mycket yta, det finns något uppfostrande,
närmast regisserat över dem. Kom hit, det är här vi ska träffas
tycks de säga. Fungerar de som det är tänkt blir de en tillgång.
Används de inte blir de en belastning. En inbyggd oflexibilitet,
påminnelser om en till förhoppning som inte infriats.
Felleshusen är en intern angelägenhet inom
stadsdelen. Som mycket annat med Vallastaden.
För när det pratas om möten är det framför
allt möten inom stadsdelen, för dem som bor
där, som understöds. Tolkningen av ”social

DET HALVOFFENTLIGA STORK VARTERET

hållbarhet” ser ut så här. En annan tolkning hade kunnat vara
att bjuda in den övriga staden. Att få människor att mötas kunde
ha varit svaret på Vallastadens första mål: att knyta ihop staden.
Länkarna mot den närmaste stadsdelen Lambohov är obefintliga.
Även mot universitetet är kopplingarna svaga. Förutsättningarna
gör det inte enkelt. Ringleden skär av mot Lambohov och universitetets struktur är mycket gles, men mer hade kunnat göras.
I stället är det på gården, i felleshuset, i vinterträdgårdarna
(som finns på flera av husens tak) som mötena ska ske. Områdets
nya större park – Paradisparken – består symptomatiskt nog av
kolonilotter. Och Vallastadens enda torg ligger lite vid sidan av,
i planens utkant. Visserligen som en tänkt länk mot universitetet men med svåra rumsliga förutsättningar att skapa ett aktivt
utbyte. Det offentliga har fått stå tillbaka för det halvprivata.
Jag står och blickar ut över det centrala vattenstråket – det
utvidgade befintliga krondiket som gjorts om till ett smalt stråk
med sittplatser – och tänker att här kommer ju folk att mötas.
Men i vilken omfattning? Siktlinjerna utåt är brutna av krökta
gaturum och hoppande fasadliv. Man är avskärmad från det
yttre. Sektionen är trång och stråket slutar abrupt i två ändar
utan målpunkter. En rörhöna pilar in i den fjolårsbruna vassen.
Vattnet ser brunt ut då den fortfarande bleka majsolen långsamt
driver upp de stora sjoken med nyplanterade perenner. Det luktar varm vårjord och gödsel.
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DEN STOR A PARKEN

Det finns många paralleller mellan Vallastaden och tidigare bomässor. På Bo92 i Örebro
bejakades också mötet. Felleshuset kallades
då kollektivhus och mässan låg ute på en åker
– Ladugårdsängen – i södra änden av staden.
Från Bo01 i Malmö känns planmönstret igen.
Den täta staden med brutna siktlinjer, ”ett nät
som många händer dragit i”. Och ideologin att
livet levs bäst när måtten är små. Här finns
också likheter med Hammarby sjöstad 2002
i det upplösta kvarteret med öppningar mot
de privata och halvoffentliga gårdarna som
bildade gluggar mot gatan. I Annedal 2012
formades stadsdelen också runt ett vattendrag
– Bällstaån – och drömmen om vattnet lever
kvar i Vallastaden. Det breddade krondiket är
den befintliga landskapsform som stadsdelen
tydligast refererar till och formats omkring.
I Vallastaden tillhandahåller kommunen
detaljplanen innan markanvisning. Liknande
upplägg finns i Örebro. Det är på tvärs gentemot
till exempel Stockholm, där staden sitter och
väntar på att byggherren och dennes arkitekter
tar fram planer och utredningar innan detaljplan »
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upprättas enligt den så kallade Stockholmsmodellen. I Vallastaden
har varje markanvisning ett fast markpris. Val av byggherre sker
utifrån en bedömning av nitton stycken kvalitetskriterier.
Två fastigheter om 30 bostäder per marktilldelning är modellen i Vallastaden. Det är ljusår från den rådande byggherretraditionen i
Sverige; det
→ Bygg din egen kåk, bli din
storskaliga handslagets logik:
egen byggherre, odla på din
en stor affär, en
aktör, och ”för att
egen kolonilott, träffas i det
få ihop ekonomin”:
ett genomsnitt av
halvprivata rummet.
140 bostäder per
markanvisning.
Sverige präglas
fortfarande, trots viss uppluckring under senare år, av några få
spelare. Byggkostnaderna är höga, det talas om 70 procent över
OECD-genomsnittet. I Tyskland, för att ta ett exempel, består 30
procent av bostadsproduktionen av så kallade
byggemenskaper, det vill säga privatpersoner
som bygger sina egna hus. Med tanke på det
uppenbart skeva i det systemet blir Vallastaden
34
intressant som en alternativ modell för att
ARKITEKTUR · 5/17

Nedan. I Vallastaden är marken
uppdelad i många små fastighe
ter, eller tegar. Byggnaderna är
som högst i norr och trappar ned
mot Smedstadsbäcken.

bygga bostäder. 1 000 bostäder har nu byggts inom en detaljplan
med helt annan reglering än vad som normalt är fallet. I början
gick det trögt, potentiella byggherrar visade litet intresse, trots
att en bomässa stod för dörren. Men efter att Peab klivit in och
tagit några fler byggrätter än planerat gick proppen ur. Peab blev
lite av områdets Ikea och nu har flertalet tomter markanvisats,
sammanlagt ca 80 aktörer, varav ett flertal byggemenskaper.
Vallastaden liknar ingen annan stadsdel i Sverige. Här finns
en enorm variation. Högt möter lågt, radhus och loftgångslägenheter är staplade på varandra, här finns olika fasadmaterial
och olika takvinklar, det är fint och fult om vartannat. Området
bjuder också på ett slags exposé i trähusbyggandets olika möjligheter. Trähusen har gynnats inom rådande detaljplan så tillvida att
antal våningar har använts som styrinstrument i stället för, som
brukligt, våningshöjd i meter. I det senare fallet faller ofta trähusen bort som alternativ eftersom de tjocka bjälklagen reducerar
antal våningsplan och det uppstår svårigheter att räkna hem dem.
Även rumsligheterna varierar i Vallastaden, här syns fasadliv
som hoppar och gårdar som glider ut i gaturummet. Det är som
om någon hällt ut legolådans alla bitar på mattan och låtit dem
stanna där de landat. Här finns möten du aldrig sett förut. Gör vad
du vill med legobitarna! Skanskas prefabhus (upphottat i bjärta
färger) och ett stenkast bort en helt unik fasad av glasbetong
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Nedan. Vallastaden består
i dag av ca 1 000 bostäder.
Ytterligare 10 000  15 000
bostäder är planerade.

(Sandellsandberg). Några ordinära privatvillor med thujahäck
och L-stödsmurar klamrar sig fast bakom flerbostadshus med
avancerade fasaduttryck. Min blick landar på en kåk som ser ut
som något från min uppväxtmiljös bruksort i Bergslagen. Ett
fyravåningshus med ljusa betongmatriser och 1970-talsbruna plåtdetaljer. Vi kallade dem alltid för kommunhus (oklart om det var
kommunhus eller inte). Inte långt därifrån ett hus med rombiska
röd-brun-svarta fibercementplattor, som kikar fram i villervallan.
Variationen kan låta som en paradox i förhållande till den hårt
reglerade detaljplanen. Men i Vallastaden finns ingen estetisk
detaljstyrning i form av samstämmiga fasadmaterial, kulörer
eller balkongutformning. Det är i stället stadsrummet som är
styrt, en reglering av stadsrumskvaliteter; måtten mellan husen,
den vingliga gatan, bredden på det offentliga rummet. Så länge du
håller dig inom din tilldelade tomt: Hitta på något kul, ungefär.
Det finns arkitektoniska och stadsrumsmässiga kvaliteter i
Vallastaden. Det finns objekt och spännande rumsliga samband
att inspireras av. Men stadsplanen vill lite för mycket i jakten på
det varierade. Stadsdelen är en orkester där alla instrument spelar solo. Samtidigt, på högsta volym. Ser vi med Vallastaden en
slutpunkt på det paradigm som varit gällande nu under ganska
många år bland såväl politiker, byggherrar som arkitekter: jakten
på det varierade uttrycket?

S TA D S P L A N E N

Det bästa med Vallastadens plan är att den erbjuder en modell
för hur byggandet i Sverige kan bli mer diversifierat med fler
och mindre aktörer. Det är en fullskalestudie i hur det går att
ändra systemet inifrån, inom de ramar som redan finns där.
Vallastaden är inget flummeri ute på en åker. Det är pragmatiskt

→ Det offentliga har fått stå tillbaka
för det halvprivata.
stadsbyggande här och nu. Ett slags hyllning till planmonopolet.
60–70 procent av den utvecklingsbara marken ägs av kommunen.
Detta är en oerhörd tillgång som kommunen borde göra bruk
av. Kommunen borde ”förädla resursen” som OkiDoki! klokt
uttrycker det. Samtidigt är Vallastaden ett uttryck för det individuella. Ett liberalt projekt, ett do it yourself-projekt. Bygg din egen
kåk, bli din egen byggherre, odla på din egen kolonilott, träffas i det halvprivata rummet. Offentligheten
står tillbaka. Vallastaden är både kommun och
civilsamhälle. På en och samma gång. o
A N D E R S K LI N G

35
5/17 · ARKITEKTUR

Sig 33 Front
Ark-5-17-Projekt-Plan.indd 35

2017-08-08 17:02

Sig 34 Front

* VA L L A S TA D E N

36
ARKITEKTUR · 5/17

Sig 34 Front
Ark-5-2017-Dialog-OkiDoki.indd 36

2017-06-29 13:02

Sig 35 Front

Vänster. Martin Nordahl, Rickard
Stark och Christina Silfverhielm på
OkiDoki! Arkitekter.
FOTO HENRIK ZEITLER

D IALO GEN

I N T E R VJ U A N N I C A K V I N T

OkiDoki! Arkitekter:

→Att sälja oförädlad
mark är inget annat
än dålig ekonomi.
Vallastaden i Linköping är den första stora bomässan sedan
Bo 01 i Malmö 2001. Annica Kvint har träffat Rickard Stark,
Martin Nordahl och Christina Silfverhielm på OkiDoki!
Arkitekter, som ritat Vallastadens stadsplan Tegar.

För fem år sedan vann OkiDoki! Arkitekter
en öppen tävling om att utforma Vallastadens
plan. Då var det som skulle bli en ny stadsdel en
åker med ett krondike några kilometer utanför
centrala Linköping. Nu är det en tätt bebyggd
kvartersstad med ca 1 000 nya bostäder – 200
studentlägenheter, 250 hyresrätter, 50 radhus
och villor samt 500 bostads- och äganderätter.
Så många som 50 arkitektkontor och 40
byggherrar har varit involverade i Valla
staden. Hur kommer det sig?
Martin Nordahl (MN):
– Vår ambition med Tegar har varit att
tänja på gränserna inom systemet och öppna
marknaden även för mindre aktörer. I och med
att vi jobbat med en småskalig fastighetsindelning, färdig detaljplan och fasta markpriser
har det blivit möjligt för fler och nya typer
av aktörer att kunna bygga. Det är ju tydligt
att det storskaliga system vi har inte ger de
stadsmiljöer vi vill ha. Däremot råder det i dag
konsensus kring att innovationer drivs fram
i små företag, det borde också gälla för stadsoch bostadsbyggande.

Varför kallar ni stadsplanen Tegar?
Rickard Stark (RS):
– Planen är inspirerad av tiden före skiftesreformen i Bondesverige, då varje bonde hade
små, utspridda jordlotter. Kommunen hade
för avsikt att sätta fokus på social hållbarhet i
tävlingen, och vi såg en kapacitet i tegsystemet
och dess småskaliga fastighetsindelning. Man
kan väl säga att vi hämtade inspiration från hur
städer byggdes förr med små tomter, individuella hus och blandade funktioner.
Christina Silfverhielm (CS):
– Vallastaden har tät bebyggelse längs
huvudgator och varje kvarter delas in i många
smala fastigheter, eller tegar som vi kallar dem.
Det ger gator med många entréer, vilket också
bidrar till närhet och skapar förutsättningar för
möten och upplevelser längs gatan.
Varför valde kommunen att anordna en
tävling om stadsdelen?
CS: – Med Vallastaden ville Linköpings kommun tillföra något nytt till svensk samhällsbyggnad. Det har liksom inte hänt så mycket

»
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inom svensk stadsplanering sedan Bo01. Men
stadsdelen är också ett led i kommunens ambition att knyta ihop stadens universitet med
centrala Linköping.
RS: – Det faktum att kommunen arrangerade
en tävling gav både oss och politikerna ett
tydligt mandat att genomföra visionen. Det var
superviktigt när det stormade som mest. Alltför
många kommuner kör parallella uppdrag där
ingen vinner, och resultatet blir mellanmjölk!
Med den här planen vill ni inte minst
diskutera markpolitik?
RS: – Ja. Med de stora markanvisningar i tidiga
skeden som är norm i dag blir byggbranschens
stora aktörer det enda möjliga valet. Men att
sälja oförädlad mark är dålig ekonomi för kommunen. Naturresursen säljs billigt och förädlas
av någon annan, som plockar hem stora vinster
när markens värde har mångfaldigats.
MN: – Likt många kommuner äger Linköping
en stor del av den utvecklingsbara marken. Då
har man faktiskt också ett ansvar att ställa
krav så att medborgarna får de stadsmiljöer
de kan förvänta sig. I Vallastaden äger kommunen
100 procent av marken
→ Genom att dela in kvarteren
och därför var det möjligt
att detaljplanera först och
i mindre fastigheter skapade vi
markanvisa sedan. Vi har
jobbat med fasta markpriser.
byggförutsättningar för såväl
Markanvisningar har i stället
utdelats utifrån en mängd
etablerade byggbolag som för små olika kvalitetskriterier.
CS: – Genom att dela in
aktörer och byggemenskaper.
kvarteren i mindre fastigheter skapade vi byggförutsättningar för såväl etablerade
byggbolag som för små aktörer och byggemenskaper. Den minsta tegen är
bara 12 meter bred.
Hur reagerade byggbolagen på upplägget
med fasta markpriser, små fastigheter
och kvalitetskriterier?
RS: – De stora byggbolagen ville ha markanvisning för 180 lägenheter och när vi sade: ”Ni får
30” så tackade de nej. I stället valde då nya aktörer att gå in i projektet. Men när Peab så småningom hoppade på tåget, ja då ändrade de andra
byggjättarna inställning. Nu finns alla med.
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Vad var det för kriterier som styrde
markanvisningarna och vem eller vilka
styrde utformningen av dem?
MN: – Det var 19 olika kriterier [se faktaruta
på sid. 28] och vi utformade dem i samarbete
med Miljö- och samhällsbyggnadsförvalt-

ningen. Vi tryckte extra hårt på att premiera de
byggherrar som ville bygga lokaler i bottenvåningen, gemensamma vinterträdgårdar och/
eller flerbostadshus i trä. Genom poängsystemet
har vi fått fem gånger fler lokaler än vad vi
vågade ställa krav på i detaljplanen.
CS: – Vi lanserade också ett wild card-kriterium med inspiration från Norge och Danmark
för att skapa utrymme även för nystartade
arkitektkontor. Sverige måste bli bättre på att
ge mindre kontor chansen.
Hyresrätt med låg hyra gav också poäng.
Var det många som hoppade på det?
RS: – Nej, några billiga hyresrätter blev det
tyvärr inte, och bostadsförsörjningsfrågan kan
ju vi som arkitekter inte lösa själva. Här krävs
nya ekonomiska modeller på statlig nivå.
I Vallastaden kunde man få kvalitets
poäng för plusenergihus, passivhus och
träbyggnader. Funderade ni någon gång
på att ännu tydligare premiera miljö
aspekter, till exempel vad gäller byggma
terial och själva byggprocessen?
MN: – Alla byggnader måste följa Sunda Hus
eller likvärdiga certifieringar och energikraven
i stadsdelen är generellt strängare än Boverkets.
Fokus i Vallastaden har varit att utveckla strukturer för att främja social hållbarhet. Vi menar
att den ofta hamnar i skuggan av ekonomisk
och ekologisk hållbarhet.
På vilket sätt främjar ni social hållbarhet,
menar du?
MN: – Det rör sig om en massa olika aspekter.
De små fastigheterna och blandningen av bostadstyper och upplåtelseformer är några av de
bidragande faktorerna. Liksom felleshusen och
hur vi utformat de offentliga miljöerna.
I Vallastaden är bebyggelsen bitvis mycket
tät. Varför har ni valt en så urban struk
tur på en åker utanför Linköping?
RS: – Målsättningen är att knyta ihop universitetet med innerstaden, och då behöver
vi bygga stad från början. I tävlingen valde vi
att bygga tätt på halva tävlingsområdet för att
kunna spara mark till en stor park. Vi har bland
annat utgått från UN Habitats nyckeltal för
hållbara städer, och velat skapa en täthet som
ger underlag för service och stadsliv.
CS: – Tätheten ställer så klart krav på att hantera goda boendekvaliteter. Vi har låtit bebyggelsen bli högre mot norr, och trappa ner mot
söder. När arkitektkontoret BAU har utvärderat
olika stadsdelar utifrån dagsljus så klarar sig
Vallastaden bra.
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Den stora parken ligger i utkanten av bostadsområdet och det gör även förskola,
skola, äldrevård, kyrka och torg. Finns
det en tanke bakom det?
MN: – Torget ligger inte i utkanten utan där de
två stora stråken Kunskapslänken och Corson
möts. Det är det fysiska handslaget mellan
campusområdet och Vallastaden. I fallet skolan
så ville vi egentligen placera den vid Nobeltorget, men det var en av frågorna där vi fick ge
oss. I takt med att ytterligare etapper byggs så
kommer skolan dock att ligga mitt i stadsdelen. Tanken med parken är att skapa ett stort
sammanhängande parkområde där allt från
friidrottsarenan till Lill-Valla ingår.
I Vallastaden lanserar ni idén om den
urbana villan. Nio villor ligger insprängda
mitt bland flerbostadshusen. Hur har ni
tänkt kring det?
RS: – Linköping har traditionellt haft mycket
småhusbebyggelse och vi ville gärna att området skulle svara också mot drömmen om det
egna huset. Det bidrar också till blandningen.
Men handlar inte ofta villadrömmen om
relativ avskildhet, som man faktiskt inte
får i Vallastaden, där villatomterna är
på 300 kvadratmeter och man inte får
parkera bilen vid villan?
MN: – Alla kommer förstås inte gilla detta.
Men ska småhuset ha en plats i det hållbara
stadsbyggandet så behöver ju tomterna bli
mindre. Genom att blanda olika upplåtelseformer och typologier bidrar det ytterligare till
att skapa social hållbarhet.
Ni använder ord som gemenskap, småskalighet och variation för att beskriva
Vallastaden. I planen för 1970-talsområdet Stolplyckan i Linköping använde
man också de värdeorden, såg jag i
Arkitekturs tidskriftsarkiv. Även i Vallastadens grannområde Lambohov, som
byggdes på 1980-talet, talades det
om gemenskap och sociala nätverk. I
Stolplyckan och Lambohov tolkade man
in alltifrån antifascism till jämställdhet
och resurshushållning i begreppen. Vad
tolkar ni in i dem?
RS: – Vi har förstås tolkat begreppen utifrån
vår samtid. Vallastaden är inte progg. Det här
är ett frihetsprojekt. Variationen måste komma
underifrån och inte vara påklistrad. Alla som
bygger får stor frihet inom strukturerande
ramar. Vallastaden är ett försök att skapa en
stadsdel som rymmer såväl individualism som
kollektiva lösningar.

MN: – En övergripande tanke har varit att
vår blandning av upplåtelseformer, typologier
och storlekar på bostäderna ska skapa förutsättningar för möten mellan människor som
annars inte skulle mötas.
Både i Stolplyckan och Lambohov satsades
det på olika typer av gemensamhetslokaler.
Det konceptet har ni också uppdaterat?
CS: – Ja, vi såg att övernattningslägenhet och
ett stort generellt rum som funkar till det
mesta är vad de flesta ville ha. Framför allt när
trenden är att vi bor på färre kvadrat. Varje
kvarter i Vallastaden har därför ett felleshus som rymmer allt från sophantering till
festlokal. Varje kvarter får själva utforma sitt
felleshus, men det består alltid av 100 kvadrat
uppvärmd yta och 250 kvadrat växthus.
I Vallastaden finns det många gröna
kopplingar. Delar av felleshusen är växthus och i Paradisparken finns det kolonilotter. Det kommer att planteras fruktträd längs gatorna och på några av husen
finns det vinterträdgårdar på taket. Men
när ni utformade kvalitetskriterierna valde
ni inte att använda begreppet grönytefaktor. Hur kommer det sig?
MN: – Begreppet grönytefaktor lanserades vid
Bo01. Vi bestämde oss för att prova något nytt
i stället. Vallastaden har till exempel en patenterad kulvertlösning och i och med att det inte
finns några underbyggda garage, så kan vi ha
träd på både gator och gårdar. Vallastaden kommer att vara en ovanligt grön stadsdel. Förutom
det du nämnde uppmuntrar vi de boende att gå,
cykla eller använda kollektivtrafik. Inte minst
genom att bilarna måste parkeras i parkeringshuset. Det gör att det är lika långt till bilen som
till busstationen. I parkeringshuset finns också
laddstationer för elbilar och på gatorna finns
plats för den bilpool som alla boende är del av.
Hur pass klimatsäkrat är Vallastaden?
CS: – Vi har tagit höjd för hundraårsregn. Dagvattenhanteringen är öppen och allt vatten leds
till Smedstadsbäcken.
I marknadsföringsmaterialet för Vallastaden talas om ett ”svenskt rekord i mångfald”. När det rör estetiken är det ingen
överdrift. Jag får en känsla av provkarta –
och det finns förstås en pedagogisk poäng
i det. Men finns det, som ni ser det, någon
bortre gräns för hur brokigt som är bra?
RS: – Helt klart är att Vallastaden inte liknar
någon annan stadsdel. Man kan väl säga att den
är en reaktion mot 100 års uniformitet. Vi ser

den som en innovationsplattform och vi ville
liksom avlägsna oss från den ängslighet som
råder i dag. Allt ser ju likadant ut!
MN: – Det var ett medvetet val att inte ha
något gestaltningsprogram som styr materialval, färger eller takvinklar. Vi valde också att
styra detaljplanen utifrån våningsantal i stället
för byggnadshöjd. Träsystem straffar normalt
sett ut sig, eftersom våningarna blir högre med
träbjälklag, men med vår reglering har vi i området lyckats skapa ett slags exposé i trähusbyggandets olika möjligheter. En byggherre provar
till exempel en ny träbyggnadsteknik där alla
installationer placeras i tjocka träbjälklag.
Är ni själva nöjda med planen?
RS: – Ja, vi är nöjda. Vi visar att det finns
alternativ till det byggindustriella komplexet.
Vi har kunnat behålla ursprungstanken med
tegar genom hela processen och projektet har
gått från vision till inflyttning på fem år. Vi ser
en stor variation i arkitekturen och i olika typer
av boendeformer.
Vad tar ni med er för lärdomar till nästa
plan ni ska göra?
RS: – Hur viktigt det är med en småskalig
fastighetsindelning. Det är nyckeln.
CS: – En annan sak som vi lärt oss är det här
med framtunga investeringar. Vill man få med
nya, mindre aktörer kan de inte bära tunga
kostnader innan projektet fått starta. Det är
viktigt att detaljplanera innan markanvisning.
I samband med utvecklingen av Vallastaden har Linköping tagit fram en ny
modell för samhällsbyggnad, Vallastadsmodellen. Tror ni att stadsdelen kommer
att få efterföljare?
RS: – Ja det tror vi, och det är många kommuner som redan varit på besök i stadsdelen.
Det är viktigt att höja ambitionsnivån nu med
tanke på hur mycket som ska byggas i Sverige.
Samtidigt så beror det helt på hur beslutsfattare
vågar ställa krav på byggmarknaden. Nu har vi i
alla fall visat att det går. o
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Parker att mötas i
Vallastadens två parker bjuder på två olika sorters
rumsliga gestaltningar, skriver Bengt Isling.
Broparken och Paradiset, Linköping
White Arkitekter och 02landskap
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KO MMENTAR

BENGT ISLING

Vallastaden ligger söder om Linköping på före detta
jordbruksmark. Vi befinner oss i Smedstadsbäckens platta
dalgång i kanten av det unika eklandskapet. Här finns två
parker, Broparken och Paradiset. Broparken är placerad utmed
Smedstadsbäcken, som delar stadsdelen i två delar. Paradiset
ligger lite bredvid stadsdelen, men kommer att få ett annat läge
efterhand då all planerad bebyggelse kommit till. Båda parkerna
uttrycker hållbarhetstankar på olika sätt.
Broparken är ett försök att gestalta med organiska former. Den
utgår från Smedstadsbäcken, som i utgångsläget inte var mycket
mer än ett krondike med branta slänter och ett djupt liggande
vattendrag i dalgångens botten. Parken består av slänterna, nu
flackare, med sittytor och perennplanteringar på den sydvända
godsidan, gångbroar över vattendraget och gångstigar längs med
bäcken samt omfattande trädplanteringar. Hela parken har en

likartad sektion och sekvens och den delas rumsligt in av broarna som ligger på jämna avstånd och alla har fått olika uttryck.
I Paradiset fanns inte mycket mer än en platt, något sydvänd,
åker att utgå ifrån. Allt har fått skapas från grunden. I sin analys
visar 02landskap hur man utgått från vattnets rörelse, en ny topografi som skapar en dalgång och en rumslig idé som bygger på en
historisk kartanalys. En historisk karta som visar hur landskapet
såg ut innan det täckdikades med åkern indelad i en mängd små
tegar. Det var ett jordbrukslandskap som byggde på helt andra
brukningsmetoder än dagens högavkastande monokulturer
med grödor, ofta vete, i denna typ av landskap.
Det var också ett landskap med långt större
biologisk mångfald, med åkerrenar, stenmurar,
diken, vegetationsholmar och mängder av olika
grödor. En välfunnen historisk parallell således »
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Föregående uppslag. Vänster.
Broparken av White Arkitekter.
Höger. Paradisparken av
02landskap.

Vänster. Broparkens gångbroar
är alla individuellt utformade.

B RO PA R K E N O C H PA R A D I S E T

SITUATIONSPL AN
SK AL A 1:2000

som också har en rumslig idé som är småskalig och intressant.
Den rumsliga indelningen i parken skapas av häckar, staket och
stora fina fruktträd i rader i de gamla tegarnas geometri. Till
detta kommer den nyskapade topografin som ger rumslighet
och utblickar från högt belägna utsiktsplatser. Också parkens
funktion är fyndig och platsanpassad. I de rum som skapas har
man placerat en mosaik av odlingslotter. Hälften är avsedda
för dem som bor i den täta Vallastaden och hälften för andra
Linköpingsbor. Parken hålls samman av en gångväg i mitten av
den nyskapade lilla dalgången, med diken kring och sittplatser
och lekplatser som placerats ut på ett informellt sätt. De små
dikena som tar hand om dagvattnet på ytan mynnar i en damm
varifrån vattnet leds till Smedstadsbäcken. En större öppen samlingsplats skapas intill förskolan och bussgatan Kunskapslänken.
Det kan tyckas orättvist med en jämförelse av dessa parker
med så skilda program och utgångsläge, men det kan ändå ge
något. Broparkens gestaltning tar sin utgångspunkt från en
dekorativ idé. Smedstadsbäcken smyckas med perenner och sittplatser. För mig saknas en tydlig analys av bäcken och bäckravinen, det finns ingen tydlig rumslig idé som går utöver ravinen.
Samma sekvens upprepas i hela parkens längd. Det troliga är att
det är OkiDoki!:s detaljplan som skapat detta problem genom
att Smedstadsbäcken ligger med samma sektion i mitten av
hela parken. Det är något allmänt välvilligt över lösningarna
som känns igen från annan landskapsarkitektur, men den gör

FAK TA

Broparken, Vallastaden, Linköping

»

Projekt: Broparken Arkitekt: White
arkitekter, Linda Moström, Charlotta
Davidsson, Mikael Norman, Barbara
Vogt i samarbete med Johan
Kauppi Storlek/yta: 2 ha Kostnad:

3,1 miljoner Entreprenadform:
Generalentreprenad Byggnads
entreprenör: Svevia Projekt start/
slut: 2012–2014 Byggnation:
2014–2016.

Arkitekten beskriver: Smala tomter
och begränsade gemensamma ytor
har drivit utvecklingen av innovativa
gemensamma lösningar för dagvattenhanteringen inom de nya kvarteren. En nära koppling till den samlande Broparken blev en intressant
lösning, där tekniken får en form
och på så sätt ger parken en pedagogisk dimension. Utmaningen i uppdraget har varit att skapa en park
med mycket vattenkontakt och med
höga sociala och ekologiska värden.
Tidigare var Smedstadsbäcken här
ett stort krondike med branta
slänter, rak sträckning och kraftigt
fluktuerande vattennivåer. Broparken
är i dag en fullt grönskande park
mitt i en framväxande stadsdel med
höga ambitioner. Tack vare intim
skala, täthet av ombonade platser,
omsorgsfull gestaltning av det gröna
och möjlighet till vattenkontakt är
Broparken en naturlig social och
rekreativ nod, inte bara för den
framväxande stadsdelen men också
för Universitetet och Mjärdevi.

För att möjliggöra närkontakt
med vattnet och samtidigt skapa
en spännande gestaltning av parken
genomfördes en storskalig terrängbearbetning. Parkens norra sida är
en mer urban sida med bearbetade
murar, fantasifulla planteringar, sittplatser och bryggor i kraftig slänt.
På parkens södra sida finner man en
mer naturlig karaktär med snällare
slänter och naturlika planteringar.
Inhemska växter med inslag av
fruktträd och bärbuskar bidrar till
en ökad ekologisk mångfald och ger
samtidigt ökade sociala värden för
Vallastadens invånare.
W H ITE A R K ITE K TE R
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GRILL
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LEK

TUNET

FRUKTRÄD

ENTRÉPORTIK

DAMM
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ENTRÉ

ENTRÉ

Vallaparken

Skalstock: 1:1000 A3

inget djupare intryck och det blir tråkigt att röra sig i den trånga
ravinen utan vare sig utblickar eller kopplingar. Parken blir en
bagatell. För mig är det tyvärr inte givet att den ogestaltade rest
av bäcken, som ligger öster om Vallastaden, är så mycket sämre.
Den har till exempel uppvuxen vegetation och branta slänter
som kan upplevas som spännande i kontrast mot parkens tama
sektion som är ganska svår att använda. Och frågan är om den är
mindre hållbar? Tyvärr kan en tolkning vara att det är broarna
som fått för stor betydelse i utformningen. De skapar en mångfald helt i stadsdelens anda men vad tillför de egentligen?
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Så mycket bättre då att 02landskap verkligen lyckats hitta
ett angreppssätt som bygger på platsen och utvecklar den på ett
oväntat sätt. De har skapat en rumslig idé som passar med den
nya användningen, vilket är själva essensen i landskapsarkitekturen. Det är en missuppfattning att den skulle kunna skapas
av dekorativa och varierade planteringar och
mångfald av arkitektoniska uttryck. Åk själva
till Linköping och se. Bara att komma till
Paradiset är värt resan. o
B E N GT I S LI N G

FAK TA

Paradiset, Vallastaden, Linköping
Projektets namn: Paradiset Adress:
Vallastaden, Linköping Arkitekt:
02landskap arkitektkontor ab
Stadsplan: Vallastaden Konstnärlig
utsmyckning: Michael Johansson och
Stefan Klaverdal Underkonsulter:
Ramböll (konstruktion), Belpro

(belysning), ÅF Infrastruktur AB
(yttre VA) Byggherre: Linköpings
kommun Entreprenadform:
Utförandeentreprenad
Markentreprenör: Befab Bruttoarea:
ca 40 000 kvm (4 ha) Byggkostnad:
ca 20 Mkr Byggnadsår: 2015–2017.

Arkitekten beskriver: 02landskap
fick 2013 uppdraget av Linköpings
kommun att gestalta och projektera
parken Paradiset i Vallastaden.
Parken var en del av Vallastaden
i det vinnande förslaget Tegar av
OkiDoki! Arkitekter. Utifrån temat
tegar har 02landskap ritat en park
som blir en viktig grön mötesplats
i den nya stadsdelen med plats för
odling, lek och rekreation.
Parken har en lager-på-lagerstruktur där böljande kullar, trädplanteringar och häckar skapar
ett tydligt parkrum i det i övrigt
platta landskapet. Ytterligare lager
av gångar, diken, häckomgärdade
odlingslotter och byggda element

förstärker parkens logik och karaktär. På höjden av kullarna har större
parkträd planterats, närmare odlingarna växer fruktträd i rader. Klippta
häckar av ett flertal arter ramar in
lotterna och parken.
Att möjliggöra möten mellan
människor är parkens huvuduppgift
och förutom gemenskapen kring
odlingen finns scenen/dansbanan,
bryggan vid dammen, grillplatser, sittplatser, lekplatser och fria
gräsytor. En park för både vardag
och fest, där kvällspromenaden med
hunden, dansen runt midsommarstången, skördefesten och dagisutflykten är självklara aktiviteter.
02 L A N D S K A P
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Nedan. Paradisparkens rumsliga idé bygger på en historisk
kartanalys.
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MAGASINET 2

PROJEK T

FOTO ANDERS JUNGEMARK

Brutalism
i balans
En behärskad bearbetning av materialen
kombineras med en medvetet rufsig gestaltning
i Magnus Ståhls flerfamiljshus i Vallastaden.
Per Bornstein ser stora kvaliteter i projektet.
Magasinet 2, Linköping
Ståhl Arkitekter
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Vänster. Materialhanteringen i
Magasinet 2 är konsekvent: betong
in- och utvändigt och metall i
mässingstoner.

magasinet 2
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ko mmentar

per bornstein

Under mer än tjugo år har Magnus Ståhls Stockholmsbaserade
arkitektkontor producerat ambitiösa arkitekturprojekt, oftast i en
mindre skala. Samtidigt har man i stor utsträckning lyckats flyga
under radarn på den svenska arkitekturscenen och det är nu första
gången kontorets arbeten publiceras i tidskriften Arkitektur.
En anledning kan vara att verksamheten till stor del inriktats på
exklusiva privatbostäder, en annan att arkitekten själv sällan sökt
uppmärksamhet. Med Magasinet 2 i Vallastaden träder man in i
det offentliga rummet med ett projekt i en större skala.
Byggnaden är i grunden en upplyft betongkub på en transparent sockel av glas och metall. Så långt rör man sig ganska
plikttroget i en modernistisk tradition. Materialhanteringen är
konsekvent, betong in- och utvändigt, metall i mässingstoner
och snickerier i ask. Det kunde blivit hårt, tråkigt och ganska
ointressant. Men det är också en arkitektur uppbyggd kring
kvaliteter. Entréfasadens överlagrande skikt abstraherar gränsen
mellan privat och offentligt.
Den lilla entréhallens dubbla våningshöjd leder upp mot en
mezzaninvåning med entré till poolrummet. Ljuset flödar ner
från ett ljusschakt långt uppe. Betongväggarnas ingjutna rillor
knyter ihop interiör och fasad, postboxarna är inbyggda i väggen,
belysningen dold. Sammantaget blir entrén till en studie i vad
kompetent arkitektarbete kan erbjuda. Det löper en röd tråd

här, tillbaka till svenska brutalister som Bengt Edman och Bernt
Nyberg. Samma behärskade bearbetning av materialen, samma
säkra komposition av ljus och volymer. Men där svensk senmodernism var gravallvarlig och sedermera urartade i miljonprogrammets produktionsstyrda elementarkitektur, lyckas arkitekterna nu styra i en annan riktning.
Lägenheterna är ljusa, med rumshöga glaspartier ut mot
generösa balkonger. En fast sittbänk i trä löper längs vardagsrummets väggar, som en uppmaning att använda rummet på
andra sätt än de konventionella.
Magnus Ståhl säger att inspirationen till huset kom från
OkiDoki!:s vinnande plankoncept för Vallastaden, med variation
och olikheter som ledord. Som han säger, ”det icke-konforma och
icke-rationella”. Han talar om en arkitektur som är rufsig och
oregelbunden och som skapar en dialog mellan arkitekt och betraktare. En viktig förutsättning var naturligtvis projektets engagerade
byggherre, som med utställningen i Vallastaden såg möjligheten att
pröva nya lösningar och söka nya kundkategorier, i ett högre prissegment än man tidigare arbetat med.
Resultatet har blivit en brutalistisk betongarkitektur, med Vallastadens tillåtande tonalitet
och lekfullhet som bas.
Det är svårt att peka på exakt hur denna
»

49
5/17 · arkitektur

Sig 47 Front
Ark-5-17-PRO-Ståhl.indd 49

2017-08-09 13:25

Sig 48 Front

Nedan. Husets privata simbassäng är tänkt att stärka gemenskapen grannar emellan.
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attityd materialiserats, men den är påtaglig när man rör sig i
byggnaden Enligt arkitekten handlar det om att konsekvent
undvika symmetri och upprepning och att söka ”avsteg från
matrisen”. Fasadernas asymmetriska uppbyggnad, såväl horisontellt som vertikalt, och ett allmänt inkluderande förhållningssätt
till normalt sett oönskade byggelement som stuprör och synliga
belysningsarmaturer är tecken på en medveten gestaltning.
Innerdörrarna är återvunna från äldre hus, men är dörrautomatikens kablage på väggen i entrén en miss i projekteringen eller en
medveten gestaltning? Oavsett vilket så inordnas avvikelserna i
helheten. Det är en ovanlig och stor kvalitet.
Robert Venturi skriver i Complexity and
Contradiction in Architecture (1966) att en byggnad
måste tåla en cigarettautomat ("Our buildings must
survive the cigarette machine"), som en reaktion

mot den tidens perfekta men sköra Mies van der Rohe-arkitektur.
Magnus Ståhl säger att ”om någon skulle spraya ordet kuk på
fasaden, så skulle det smälta in”. Det är ett ställningstagande väl
i paritet med Venturis och byggnadens utmärkande egenskap är
just kombinationen av integritet och acceptans.
Att vara så trygg att man vågar släppa taget.
I skrivande stund planeras husets konstnärliga utsmyckning,
signerad Ulricehamnskonstnären Matilda Pettersson. Med inspiration från tatueringar, graffiti och Siri Derkerts arbeten erbjuds
lägenhetsköparna personliga originalkonstverk i lägenheterna.
Som helhet erbjuder Magasinet 2 kvaliteter som regelmässigt
saknas i svenskt bostadsbyggande. Det finns därför anledning
att tro att Magnus Ståhl och hans kolleger kommer få betydligt
svårare att undvika strålkastarljuset framöver. o
PE R B O R N S TE I N

Sig 48 Front
Ark-5-17-PRO-Ståhl.indd 50

2017-06-29 13:18

Sig 49 Front

Nedan. Lägenheterna är ljusa,
med rumshöga glaspartier
ut mot generösa balkonger.
Snickerier i ask.
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Magasinet 2, Vallastaden, Linköping
Projektets namn: Magasinet 2 Adress:
Johannes Magnus väg, Vallastaden
Arkitekt: Magnus Ståhl Arkitektbyrå
AB Magnus Ståhl, ansvarig, handläggande arkitekt Medarbetare: Gerda
Persson, Alex Hargreaves, Ben Gruber,
Linn Efvergren Stadsplan: OkiDoki!
Arkitekter AB Underkonsulter:

Landskap/trädgård: Johan Paju,
Christina Ståhl Ljussättning: Magnus
Ståhl Konstnärlig utsmyckning:
Matilda Pettersson ARKFO Byggherre:
Brf Magasinet i Vallastaden Entre
prenad form: Totalentreprenad
Byggnadsentreprenör: Hökerum
Bygg AB Byggnadsår: 2016–2017.

Arkitekten beskriver: I projektet
Magasinet i Vallastaden i Linköping har
betongentreprenören Hökerum Bygg AB
och vi tillsammans utvecklat visioner,
idéer och tidigare erfarenheter kring
hållbara, ärliga bostäder som reflekterar vår samtid. Nu och på riktigt.
Konceptet för Magasinet 2 kom
ursprungligen från stadsplanens vision
som skapats av stadsplaneringsarkitekterna från OkiDoki!. Planvisionen
gav utrymme för olikhet, variation i
uttryck och skala. De önskade en stad
av mindre enheter utan konformitet eller
1960-talet storslagna socialrationalism.
Ett slags återgång till den medeltida
stadens långsamma uppbyggnad med
många arkitektoniska uttryck och ett
slags allmän rufsighet. En svensk kärleksförklaring till Brooklyn eller Prag.
I en samtid av variation, förändring
och individualisering ville vi skapa en

mjuk betongarkitektur som inte kändes
förlegat nybrutal och rationalistisk. Ett
steg vidare, en respekt för en kollektiv
medvetenhet och förståelse för medmänniskan, grannen och den svenska
betongbyggnadshistorien. Målsättningen
i det täta samarbetet mellan entreprenör
och arkitekt var att skapa nya vackra,
kreativa hem där det rena, naturliga
betongelementet gestaltas stolt och
identitetsskapande utan vit plasthinna
av målarfärg. En respekt för att den
rationella prefabricerade betongmetoden
inte behöver resultera i ett arkitektoniskt
uttryck av upprepning, symmetri, hårdhet, kyla, tristess och makt.
Förutsättningen fanns då byggnadsentreprenören hade viljan att utveckla nya
gjutmetoder med precision i bostäder för
vanliga människor som vill gå utanför det
vanliga. Den varierade fasaden med sina
vertikala ribbor, skapar ett under dagens

lopp föränderligt uttryck i sitt skuggspel i
fasaden och är resultatet av ett ivrigt och
positivt samarbete mellan entreprenör
och arkitekt. Att finna en balans mellan
uttryck och produktionseffektivitet kan
man enbart lyckas med när ambitionen
och engagemanget är stora och när viljan
och lyhördheten finns. En gemensam vilja
att göra bättre samt modet och tron
på att ett projekt ska lyckas skapa en
mänsklig och härlig miljö för generationer.
Detta kan enbart skapas med goda och
beständiga material. Riktiga material,
som betong, trä och stål. Magasinet 2
är en modig byggnad med inbjudande
och spännande detaljer och generösa
gemensamhetsutrymmen. Människor i
olika skeden i livet ska trivas och naturligt
mötas på de platser som gemensamheten
erbjuder. Inomhuspool, uppvärmd vinterträdgård, långbord, odling och äppelträd
i den prunkande trädgården. Projektet är

inte för alla utan för några. Det är inte
generellt utan personligt.
Det lilla flerfamiljshuset med sina
14 lägenheter har, eftersom det är en del
av Vallastaden, tillåtits innehålla många
mycket ovanliga ingredienser. Huset
har en alldeles egen simbassäng och
poolrelaxrum för att stärka gemenskapen
i huset, en vacker trädgård med små
delikata gårdar samt vinterträdgård.
Hökerum Bygg har gjort det möjligt att
vara ovanlig.
M AG N U S S TÅ H L
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En by av sin tid
I Vallastaden regerar den täta och stökiga
bakgateestetiken. Variation har blivit allas älskling,
skriver Katarina Rundgren.
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Föregående uppslag. Kunskaps
länken, som leder fram till
universitetet. Längst till vänster
en rad flerbostadshus i olika
utföranden, av SandellSandberg.

Vänster. En av Vallastadens
privatvillor, ritade av och för
arkitekterna EvaCarin Jagefeldt
och Per Larsson. I bakgrunden
syns multihuset.

Bomässan är en särskild stadsbyggnadstypologi. Alltid
antitesen till det ”gamla vanliga” sättet att bygga. Den måste ha
en vision och form som är enkel att kommunicera, och ska gärna
förkroppsligas av en stark och tydlig mässarkitekt. I Vallastaden axlar OkiDoki! Arkitekters Rickard Stark denna roll, och
levererar trovärdighet och oneliners i lika delar, som Klas Tham
för Bo01 i Malmö. De stora orden, tidspressen, att visa stad som
färdigbyggd helhet – allt ingår i bomässans logik. Planen är i
fokus, självklart vald för att den gör mässan möjlig, för att den är
alkemi som förvandlat en bit åker till guld.
OkiDoki!:s varierade och flexibla bidrag Tegar vann 2012
plantävlingen om Vallastaden. Förslaget plockar godbitarna ur
en förmodern planeringshistoria på ett både pragmatiskt och
poetiskt sätt. Framtidens stad återknyter till strukturen hos en
oskiftad by, kompletterad med boulevarder från Paris. En radby,
modell högre, längs ”bygatan”, smala tegar bakom. Få har väl
kunnat undvika den välgjorda illustrationen av området, där ett
mikrokosmos av gränder, grönska och hus i olika färger, skalor
och material breder ut sig. En stark bild som genererat en samsyn kring att åter skapa förutsättningar för småskaligt byggande,

Nedan. Utblick över arkitekten
Mohammad Al Zoghbis pastell
färgade radhus, en byggemenskap i
samarbete med Bröderna Terbunja.
I bakgrunden syns bostadshus av
Peab och Lejonfastigheter.

mångfald och urban bykänsla, vilket får tummen upp av både
arkitektkåren och arkitektupproret.
Variation är ett nyckelbegrepp i Vallastadens täta och stökiga
bakgateestetik – i plan, storlekar,
hustyper, fasadmaterial och prislägen. Men den premissen gäller
→ Det verkligt unika i
de flesta markanvisningstävlingar
i dag, som också efterlyser variaVallastaden är att
tion. Helst riktig, men det går
också bra med fasadmaterialbyten
det är så tätt.
var 25:e meter. Hur blev det så?
I dag finns en påtagligt imperativ att bygga hållbar stad,
men hur? Många städer försöker krångla sig ur modernismens
planeringsparadigm, vilket skapar nya begrepp och förhållningssätt. Att just variation seglat upp som en
älskling kan ha att göra med att begreppet kan kopplas till beteendeforskningens rön om att vi blir mindre stressade
55
och mer empatiska i livliga och stökiga
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Vänster ovan. Huset med de
kvadratiska balkongerna av
Edvall Arkitekter.

miljöer (typ tät kvartersstad), medan monotona miljöer gör
oss uttråkade och aggressiva. Något som kanske bekräftats på
inspirationsresor till byggemenskapsparadis som Tübingen och
Freiburg, där kommuner snappat upp metoder som småskalig
fastighetsindelning och projekttävlingar med kvalitetskriterier.
Gehl Architects påbud om att till
exempel planera staden i ögon→ Blandningen av
höjd och att gator med 20 entréer
per 100 meter är bäst kan också
uttryck är stundtals
vara en del i variationshetsen –
Gehl har ju tagit fram urbana
uppfriskande, ibland
kvalitetsprogram åt de flesta
större svenska kommuner. Det
bara helt hysterisk.
faktum att arkitektur och planering är så känsligt för trender och
mode spelar också in, och just nu
känns småskalighet, mångfald, odling och att utmana individualismen helt rätt.
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Planen och den tillåtande estetiken jobbar
på ett smart sätt med den samtida mäklarlogiken, här kan faktiskt varje projekt sägas
vara något ”unikt”, ges en egen berättelse. Att

Vänster nedan. Multihuset
Flustret av AG Arkitekter
innehåller bland annat
parkering, återvinning och
sopsugsanläggning.

Nedan. Broparken av White
Arkitekter löper genom Vallastaden
med sina broar och vistelseytor.
Höger. Bostadshus av Hemgården
och Myresjöhus kantar Broparken.

sedan många av husen och interiörerna visar upp en långt driven
standardisering och vinstdriven repetition varken hindrar eller
bekymrar denna retorik.
Så hur ser det ut då? Hur blir det när man skippar gestaltningsprogram och i stället styr miljön genom en hårt regisserad
brokighet och småskalighet?
I kvarterens inre miljöer är det så trångt att det ibland är
svårt att få syn på husen bland myllret av balkonger, entréer och
uthus. Planens särpräglade tegstruktur, som ju ger upphov till
mixen av skalor, färger och material, är svår att uppleva. Blandningen av uttryck är stundtals uppfriskande, ibland bara helt
hysterisk. Miljöns intensitet tar fokus ifrån enskilda byggnaders
detaljering, och gör att skarvar, avvikande bröstningar, buktande
skivmaterial och prefabricerade plåtdetaljer sjunker undan.
I flera fall är den variation som planen föreskriver mer retorisk.
I två kvarter stämplar Hemgården bostad ut fem nästan identiska
hus, även om fasadfärger och balkongformer varieras lite.
Generellt är stilen på enskilda byggnader fräsch, nykter och
väluppfostrad. Det upplevs inte som om påkostade detaljer och
komplicerade lösningar bantats bort – snarare som att de inte var
tänkta från början. Det är snabbt byggt, inget fluff, möjligtvis
lite produktionsanpassad fasadexpressionism av neo-postmodernistiskt slag i Kjellgren Kaminskys fönsterguldramar på en
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Nedan. Malmökontoret
Förstberg Ling har ritat
villan House for Mother intill
Broparken, åt Björn Förstbergs
mamma Maria Grahn.
Längst ned. Flerbostadshus
av Dinell Johansson. Huset till
höger rymmer små kollektiva
studentbostäder utvecklade
från ett vinnande tävlingsförslag
av Andrea Brandén och
Karl Tyrväinen.
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Vänster. Radhus av
KjellgrenKaminsky för
Stångåstaden.

Vänster nedan.
KjellgrenKaminskys flerbostads
hus med gyllene detaljer. Till
vänster flerbostadshus av Maria
Poll, med detaljerad tegelfasad.
Båda för Stångåstaden.

annars rätt vanlig byggnad. Många spetsiga sadeltak skapar en
känsla av samtida by. Collageestetiken ger blinkningar åt japansk
minimalism, new vernacular, new boring, new vadsomhelst.
Fonden av sexvåningshus mot Kunskapslänkens boulevard bildar ett visuellt stopp, det är en fond som skyddar och ramar in det
inre myllret. Denna byggda massa har inte brutits upp i demonstrativt oregelbundna former. I stället skapas variation genom att
många olika material och färger kombineras, om än till en hyfsat
nedtonad helhet. I denna fasadlänga sticker byggnaderna av bland
andra Dinelljohansson och Varg Arkitekter närmast Nobeltorget
ut, kanske just för att de inte försöker sticka ut. Arkitekturen är
lugnare och mer självsäker, karaktäriserad av repetition och regelbundenhet. Även här är det hypertätt, men fasadestetiken och
husens mer urbana karaktär gör det faktum att de fyller upp varje
millimeter av tomten lite mer tilltalande. Ur massan av nybyggd
materia kliver även de massiva trä- och betongprojekten fram som
de mer intressanta och genomarbetade. Betonghusen av Johannes
Norlander och Magnus Ståhl visar, precis som Spridds trähus med
sin blandning av radhus i markplan och små loftgångslägenheter ovanpå och Omniplans hus med liknande trägitter-estetik,
en experimentvilja, ett högt hantverkskunnande och ett säkert
handlag med valda arkitektoniska verkningsmedel. Samtliga
egenskaper som man kan förvänta sig fler av på en bomässa.

Nedan. Mattias Persson, som
bor i det vita huset av Vallsjöhus,
förbereder ett barnkalas.

Efter Vallastaden – hur kommer vi egentligen se på begreppet
variation? Är inte den känsla som här ska skapas på ett bräde
i en ”riktig” stad en produkt av
framför allt tid? Hade Vallastaden fått växa fram enligt
sin plan, men under en längre
→ Generellt är stilen på
period, skulle variationen kanske
ha uppfattats som mindre …
enskilda byggnader
ytlig. För det är svårt att älska
nybyggda bostadsområden. Inget
fräsch, nykter och
har satt sig, mjukats upp av vardagens patina, grönskan har inte
väluppfostrad.
hunnit bädda in husen. Allt skaver lite, som för nya skor, kläder
där lappen sitter kvar.
Men lika intressant som det varit att följa tillblivelseprocessen, lika spännande kommer det bli att ta del av utvärderingarna av Vallastaden. Kommer planens
och bebyggelsens omhuldade brokighet och
variation visa sig vara lika performativ som
representativ? o
K ATA R I N A RU N D G R E N
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Höger. Gemensam matsal
i kvarteret Stolplyckan i
Linköping.
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PER SPEK TIV

CL AES CALDENBY

→ Hipsterurbanismen
är också politisk
Vallastadens variation, småskalighet och förhoppningar om
inkluderande möten har sina förebilder i 1970-talet. Men det finns
också skillnader, menar Claes Caldenby, skillnader som bottnar i en
förlorad tro på ett politiskt styrt samhälle.

Kollektivhuset Stolplyckan blir en klassiker, påstod jag
i Arkitektur 1/1982, ”i raden närmast efter Grimsta by och
Nya Bruket som 1970-talets svar på 1960-talets problem”.
Klassiker är något att återvända till generation efter generation,
men inte nödvändigtvis något som blivit standard. Stolplyckan i
Linköping fångade 1970-talsvärden som gemenskap, jämställdhet, resurshushållning och integrerad offentlig omsorg. Men
någon efterföljd fick det knappast.
Vad ska vi då tro om Vallastaden? Är den en klassiker, åtminstone i meningen ett tydligt formulerat svar på det som ses som
tidens problem? Hur förhåller den sig till 1960-talets problem,
det svenska bostadsbyggandets eviga gengångare, och till 1970talets svar? Och kommer den att få någon efterföljd?
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Vintern 2012 publicerades ett idéprogram för en bomässa
2016, den som nu äger rum 2017. Idéprogrammet låg till grund
för arkitekttävlingen. Utmaningen beskrevs som att göra Campus
Valla till ”spännande mötesplatser” och ”en stadsmiljö som lever
hela dygnet”. Där har universitetet från 1970-talet svagheter,
det är staden mycket medveten om. Det är särskilt allvarligt
eftersom universitetet är en viktig drivkraft för Linköping och
för att det verkar i en hårdnande internationell konkurrens där
”kampen om hjärnorna pågår”. I en sådan kamp är livsmiljön
viktig, ”den som har roligast vinner”.
Kunskap, social hållbarhet och kreativitet lyfts fram som tre
grundpelare. I tävlingsprogrammet beskrivs kort vad man lägger
in i begreppen. Kunskap och lärande ses som samhällsutvecklingens drivkrafter. Mötet är ett nyckelord.
Social hållbarhet sägs vara försummat jämfört
med ekologisk och ekonomisk hållbarhet.
Det handlar om ”ett inkluderande samhälle
där grundläggande mänskliga behov uppfylls”.

Kreativitet betyder att ”se på världen från en annan synvinkel” genom ”tvärsektoriell samverkan” och ”mångfald”.
Detta är inte särskilt uppseendeväckande. Det är så man
säger i dag. En poäng med modeord, har det sagts, är att
de är oklara, redo att tolkas lite som man vill. Ett sätt att
få syn på vad de kan betyda är att jämföra dem med andra
tiders modeord, som de som låg bakom Stolplyckan för en
generation sedan. Gemenskap har bytts ut mot möten och
jämställdhet mot inkluderande, tycks det. Den offentliga
omsorgen är inte borta men har tonats ner till förmån för
konkurrens och mångfald och vikten av att ha roligt. En
fast struktur har därmed ersatts med en mer flytande. Det
är en väl dokumenterad förändring med många namn, som
flytande modernitet eller marknadisering.
Samtidigt måste understrykas att vissa 1970-talsvärden lever vidare i Vallastaden. Deltagande planering och
resurshushållning är nyckelord och kollektivhus kan man
tänka sig, för dem som så önskar. I idéprogrammet står det
lite kryptiskt att Vallastaden ska ”kombinera den moderna
storstadsmänniskans krav och förväntningar med ett
klimat- och miljöarbete”. Vad är då det?
Dads are the original hipsters heter en blogg som
förklarar för dagens hipsters att de inte är fullt så originella
som de kanske tror. Hipster är ett begrepp med historia,
från 1940-talets bebop till 1960-talets hippies. Och vad
är hipstern om inte en grönavågare som har flyttat in till
storstaden och fortsätter gå i arbetarkläder och brygga öl
och stoppa korv, kort sagt en miljöintresserad storstadsmänniska? Och vad är i så fall Vallastaden, med sina ”tegar”
och ”vångar” som ett uttryck för längtan till landet, om inte
en ”hipsterurbanism”?
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I den amerikanska diskussionen om det som kallas cohousing,
på svenska närmast bogemenskap, talas om en första och en
andra våg. Den första vågen är en uttalad del av den utopiska
motkulturen från 1970-talet. Den andra vågen, i dag, är pragmatisk och antiutopisk och söker lokala lösningar som inte
ifrågasätter samhället. McCamant & Durrett skriver i boken
Cohousing: A Contemporary Approach to Housing Ourselves från
1994: ”[bogemenskaperna] återskapar många av fördelarna med
de traditionella byarna i det sena 1900-talets sammanhang”. Här
är det värt att påminna om att båda dessa sorters bogemenskaper
skiljer sig från det i USA på många sätt främmande kollektivhuset, det stora komplext organiserade modernistiska huset, en
typ som Stolplyckan nog får sägas tillhöra. Man skulle därmed
kunna tala om tre vågor genom 1900-talet: det starka samhället,
motkulturen och marknadsanpassningen.
Hipsterurbanism används i den nordamerikanska debatten, men
bara om förändring av befintliga stadskärnor. Hipsters kritiseras
rutinmässigt för sin ytlighet och för att vara ”gentrifieringens

stormtrupper” (se Deborah Cowens artikel Hipster Urbanism 2006,
om Toronto). Ingen vill stå för hipsterurbanism, lika lite, tycks
det, som någon vill stå
för att vara hipster.
→ Vad är hipstern om inte en
Tvärtom, och paradoxalt, den som säger
grönavågare som har flyttat in
sig vara hipster är det
per definition inte. Så
till storstaden och fortsätter
är det med frågor om
smak och distinktion;
gå i arbetarkläder och brygga
att tala om det som
smak ses som att syna
öl och stoppa korv?
en bluff, hur utbredd
den än är.
Mycket talar för att
Vallastaden, i likhet med hipstern, hör hemma i
en andra, icke-utopisk våg av alternativrörelse.
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Nedan. Stolplyckan byggdes med
”variation under kontrollerade
former”. Det innebar växlande
våningsantal, balkonger och
fristående förrådsbyggnader.

* VA L L A S TA D E N
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om arkitekturen och variationen och småskaligheten, också det
en fråga med rötter i 1970-talet.
Grimsta by och Nya Bruket lyfte jag 1982 fram som klassiker
från 1970-talet, vid sidan om Stolplyckan. Grimsta by i Upplands
Väsby var ett försök att komma åt funktionssepareringen.
Ett planerat centrum gjordes till bostäder med lokaler i bottenvåningen. Nya Bruket i Sandviken arbetade med kvarter och
kvartersstugor med tvätt och möteslokal, som i Vallastadens
felleshus. Och inte minst var de båda exempel på en varierad och
småskalig arkitektur i kontrast till de långa linjalernas estetik.
Byggforskningsrådets bok Svensk bostadsmiljö, upplevd och
kommenterad från 1975 var ett bokslut över miljonprogrammets
brister. Greppet var att konkretisera miljöpsykologen Sven Hesselgrens råd i ett bildkåseri gjort av Armand Björkman och Olle
Stahle. De reste runt i den svenska vardagen och tecknade kommentarer, mest om utemiljön, fritt på svartvita foton. Monotonivariation var det inledande temat. Sådant som slutna hörn,
minskad elementstorlek och specifik egenkaraktär diskuterades.
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Några år senare skissade Olle Stahle i Arkitektur 7/1978
ett program under rubriken Vad kan vi göra?. Vi behöver öka
flerfamiljshusens status, menade han, experimentbyggandet måste
aktualiseras och politiker avkrävas riktlinjer, erfarenheter från
det som byggs måste spridas och debatteras, kommunerna måste
förbättra sin planberedskap inför en kommande bostadsbrist, tron
på entreprenörerna som bostadsexperter via
totalentreprenader bör ifrågasättas, elementbyggandet behöver utvecklas med större hänsyn
till bostadskvaliteter, arkitekterna måste pröva
alternativ och projekteringen måste få tillräcklig

arbetstid. Det är påfallande hur brett hans program var och hur
det innefattar samhällets styrning och byggandets organisation.
Under andra halvan av 1970-talet ökade byggkostnaderna
dramatiskt samtidigt som bostadsproduktionen minskade.
Byggforskningsrådet tog 1982 initiativ till en idétävling och
ett experimentbygge, Den goda bostaden i 80-talets ekonomi.
Bostadsområdet som basen för vardagslivet betonades. Fyra
tävlingsförslag byggdes i Västerås. Juryn saknade ”radikala,
nytänkande förslag, som också är goda”. Krympta ytor var vanligare än prefabricering och nytänkande inom förvaltning. När
jag skrev om det i Arkitektur 2/1986 var rubriken lite avslaget
Ett lagom experiment.
Och någon efterföljd fick det knappast. Politiken drog sig
tillbaka från bostadsbyggandet. De stora entreprenörerna stärkte
makten som de fått från politikerna under rekordåren. De
använde den till ett ”tredjedelsbostadsbyggande”, för dem som
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Vänster. På Stolplyckan fanns
många gemensamma funktioner,
som till exempel daghem,
bibliotek och olika verkstäder för
vävning, keramik och snickeri.

Nedan. En inomhuskorridor
slingrar sig fram genom huset och
ger inblick i gemensamma lokaler.
F O T O Å K E E: S O N L I N D M A N
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kan betala. Bostadsbyggandet minskade än mer och snart stod vi
i den situation som Vallastaden är ett svar på.
”Ett långt finger åt byggbranschen”, så har Vallastadens
styrning mot småskalighet genom små fastigheter och små
entreprenörer beskrivits av OkiDoki!. Frågan är hur pressade
de stora byggarna känner sig av det och därmed hur mycket
efterföljd det kan tänkas få. Två av det svenska bostadsbyggandets tunga arv från 1960- och 70-talen, de stora entreprenörerna
och de höga byggkostnaderna, är djupa strukturer. Tidigare
försök har visat hur svåra de är att förändra. Betoningen av
stadskvaliteter och oviljan att styra arkitekturen är ett tydligt
val i Vallastaden. Men i en kultur som så gärna söker individuella uttryck riskerar resultatet bli att man inte ser planen för
bara arkitektur. Det får mig att gissa att vi inte kommer att se så
många efterföljare.

Det kan tyckas att Vallastaden med sin brokighet är allt
annat än lagom. Och i mellanmjölkens land har vi lärt oss att
skämmas lite för att vara lagom. Lagom betyder ”enligt lagen”,
det som är som det ska, inte i olag. Hur det ska vara bestäms av
tidens dominerande föreställningar. Jag vill hävda att de senaste
30 årens utveckling gjort Sverige mer laglydigt enligt marknadens
lagar, och därmed mindre originellt. På arkitekturens område är
Vallastaden i hög grad ett symboliskt manifest för marknadens
logik, och i just den
meningen ett lagom
experiment av i dag. En
→ Jag vill hävda att de senaste
synonym till lagom är
för övrigt ”moderat”.
30 årens utveckling gjort
Här kan man också
koppla tillbaka till den
Sverige mer laglydigt enligt
antiutopiska hipstern,
en figur i tiden.
marknadens lagar.
Men man kan förstås
föreställa sig andra lagar
om man har utopiska
böjelser. 1975 väckte Lars Ingelstam, senare professor i Linköping
på det nyskapande tvärvetenskapliga Tema Teknik och social
förändring, häftig debatt med skriften How much is enough?, Hur
mycket är lagom? i svensk översättning 1977. Där föreslås tak för
köttkonsumtionen, begränsningar i oljeanvändningen, bättre
utnyttjande av byggnader, krav på hållbarare
varor och inga privatägda bilar. Hade politiker
vågat ta det på allvar då hade vi haft en bättre
situation idag. Men det hade förstås förutsatt en
politisk vision och styrning. o
CL A E S C A LD E N BY
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