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1.  Bakgrund  
Linköpings  universitetsstyrelse  fattade  i  december  2012  beslut  om  den  strategi  som  
ligger  till  grund  för  universitetets  framtida  utveckling.  Den  övergripande  visionen  
är  att  Linköpings  universitet  (LiU)  ska  vara  ett  ”Universitet  med  internationell  
lyskraft  –  där  människor  möts  och  utvecklas”.  Rektor  har  mot  denna  bakgrund  
slagit  fast  att  LiU  ska  vara  det  bästa  och  mest  attraktiva  alternativet  för  
universitetsutbildning  i  landet.  Med  hårdnande  konkurrens  såväl  nationellt  som  
internationellt  har  rektor  identifierat  tre  områden  inom  utbildningen  som  är  
särskilt  viktiga:  utbildningarnas  kvalitet,  pedagogiska  former  och  studenternas  
studiemiljöer.  Det  senare  går  under  samlingsnamnet  ”Campus  LiU  2015”.  Dess  
huvudsakliga  syfte  är  att  säkerställa  att  universitetet  har  de  miljöer  för  utbildning,  
studier  och  arbete  som  krävs  för  att,  såväl  idag  som  i  framtiden,  vara  attraktivt  och  
funktionellt  för  studenter  och  anställda.    
I  Campus  LiU  2015  genomförs  en  rad  förbättringar  avseende  studie-‐‑  utbildnings  och  
arbetsmiljöer  vid  universitetets  samtliga  Campus.  På  Campus  Valla  i  Linköping,  föreslås  
att  en  ny  byggnad  uppförs,  som  stödjer  studenters  och  anställdas  inhämtning  och  utbyte  
av  information  och  kunskap,  det  vill  säga  ett  samlat  framtidens  bibliotek  (idag  finns  
universitetsbiblioteket  i  två  olika  byggnader  på  Campus).  Därutöver  ska  byggnaden  
rymma  allt  övrigt  stöd  och  övrig  service  för  studier  och  utbildning.  Exempel  på  sådan  
service  är  studenthälsa,  språkverkstäder,  it-‐‑stöd,  reception,  studievägledning  etc.  Allt  
samlas  i  en  gemensam  frontdesk.  Byggnaden  uppförs  på  den  plats  där  nuvarande  hus  
Origo  står.  Detta  stärker  LiU:s  varumärke  i  konkurrensen  med  andra  svenska  lärosäten  
och  även  LiU:s  identitet  som  ett  Campusuniversitet  där  det  är  självklart  att  all  större  del  
av  studietiden  spenderas  på  Campus.  LiU  har  alltid  satt  studenten  i  centrum  och  ett  sätt  
att  ytterligare  utveckla  denna  ambition  är  att  det  vid  varje  Campus  ska  finnas  en  
sammanhållen  mötesplats,  väl  känd  för  samtliga  studenter,  dit  studenten  kan  söka  sig  för  
att  få  svar  på  frågor  av  alla  slag.  Möjligheten  att  bygga  ut  Origo  har  prövats  men  av  olika  
skäl  visat  sig  vara  omöjligt.  
  
Nuvarande  hus  Origo  rymmer  universitetsledning,  fakultetskanslier  och  delar  av  
universitetsförvaltningen.  Resterande  delar  av  universitetsförvaltningen  är  spridda  i  
ytterligare  sex  byggnader  på  Campus.  Eftersom  framtidens  bibliotek  kommer  att  vara  
placerat  i  det  nya  huset  kan  hus  D  byggas  om  till  arbetsplatser  för  universitetsförvaltning  
och  fakultetskanslier.  
  
2.  Innehåll,  funktion  och  arkitektonisk  uttryck  
Den  nya  byggnaden  ska  vara  välkomnande  och  uttrycka  öppenhet  och  transparens  
för  att  vara  ett  nav  för  universitetets  framtida  bibliotek  samt  student-‐‑  och  
utbildningsnära  stöd-‐‑  och  servicefunktioner.  Att  Linköpings  universitet  arbetar  
aktivt  med  hållbarhetsfrågor  och  kommer  högt  i  miljörankingar  av  universiteten  
(topp  tio  i  världen  och  etta  i  Sverige)  ska  synliggöras  såväl  exteriört  som  interiört  
och  avspeglas  energimässigt.  Såväl  LiU  som  Akademiska  Hus  (AH  )  satsar  på  
miljö-‐‑  och  hållbarhetsfrågor  varför  hög  miljöklassning  ska  gälla  för  den  nya  
byggnaden.    

Byggnaden  ska  fungera  som  en  mötesplats  där  studenter,  lärare  och  anställda  
samlas  för  att  studera,  arbeta  och  utbyta  tankar.  Att  samla  information  och  service  
till  en  plats  är  en  tydlig  trend  på  såväl  svenska  som  europeiska  lärosäten.  Vid  LiU  
ska  det  vara  självklart  för  studenter  att  kunna  vara  på  Campus  i  den  utsträckning  
man  önskar.  Det  är  därför  viktigt  att  de  för  studenterna  relevanta  delarna  är  
tillgängliga  och  funktionella.  Utmaningarna  är  många  då  flera  funktioner  och  
verksamheter  som  idag  är  utspridda  såväl  fysiskt  som  organisatoriskt  ska  samlas  
under  samma  tak.  Byggnaden  ska  utgöra  den  självklara  entrén  för  Campus  Valla  
och  Linköpings  universitet  där  besökaren  ska  få  hjälp  med  så  många  frågor  som  
möjligt  redan  vid  sin  första  kontakt.  
Lokalerna  ska  vara  inbjudande  och  tillgängliga  samt  erbjuda  en  inspirerande  och  
kreativ  miljö  utrymmen  för  avkoppling  och  återhämtning.  En  förutsättning  för  
detta  är  bland  annat  att  ett  café  eller  en  restaurang  finns  på  entréplanet.  Dessutom  
ska  generösa  utrymmen  för  olika  typer  av  samtal  eller  studier  finnas  på  detta  plan.    
Byggnadens  interiör  ska  präglas  av  samma  uttryck:  öppenhet,  välkomnande  och  
transparens.  Bibliotekets  böcker  ska  förvaras  på  ett  sätt  som  gör  att  de  känns  som  
en  integrerad  del  av  byggnaden.  Inga  fasta  gränser  ska  finnas  mellan  byggnadens  
olika  funktioner  avseende  allmänna  ytor  utan  de  olika  funktionerna  ska  interagera  
och  komplettera  varandra.  En  zonindelning  mellan  tysta  läsplatser,  singelplatser  
till  allt  mer  ”pratvänliga”  zoner  samt  möjlighet  att  dra  sig  undan  i  enskildhet  ska  
skapas.  Entréplanet  ska  vara  helt  publikt  och  spegla  det  myller  av  människor  som  
ett  framstående  modernt  universitet  utgörs  av.  En  central  trappa,  kanske  en  
rulltrappa,  ska  leda  besökare  och  personal  upp  genom  byggnaden  från  helt  
publika  ytor  till  mindre  publika.    
Den  nya  byggnaden  kommer  att  ha  en  central  placering  och  ska  kunna  anpassas  
efter  olika  behov  och  lokalanvändningstrender  över  tiden.  Det  är  därför  ett  krav  att  
byggnaden  med  sin  stomme  och  installationsplanering  ges  en  generalitet  som  gör  
att  det  lätt  går  att  växla  mellan  olika  rumsindelningar  med  olika  storlek.  Kravet  på  
flexibel  användning  och  möjlighet  till  enkel  anpassning  kräver  att  vi  kommer  att  
vilja  ha  planlösningar,  som  visar  olika  användningsmöjligheter.    
Arbetsplatser  ska  utformas  som  öppna  kontorslösningar,  storrum  om  ca  10-‐‑15  
personer  vardera  med  ca  tre  resursrum  (mindre  
mötesrum/samtalsrum/telefonrum)  per  storrum.  Samtalsrum,  för  t  ex  
studievägledning,  ska  då  de  inte  används  för  avsett  ändamål,  vara  bokningsbara  
mötesrum  för  studenter  och  anställda.  
De  funktioner  som  har  behov  av  specialrum,  t  ex  studenthälsa  etc.  ska  erbjudas  
dessa  i  anslutning  till  arbetsplatserna.  
Dessutom  finns  ett  behov  av  flera  mötesrum  av  varierande  storlek,  bland  annat  ett  
större  styrelserum.  Dessa  kan  med  fördel  samlas  på  ett  våningsplan.    
Byggnaden  ska  ge  ett  luftigt  och  ljust  intryck,  samtidigt  som  den  ska  vara  effektiv  
och  möjlig  att  förändra.  Framförallt  i  bottenvåningen  måste  den  ge  en  upplevelse  
av  rymd,  generositet  och  modernitet.  Detta  innebär  att  stor  omsorg  måste  läggas  
på  planering  av  våningshöjder  och  dagsljus  i  lokalerna.    
  
3.  Övriga  krav

Långsiktighet  och  hållbarhet  är  viktiga  ledord  för  såväl  Linköpings  universitet  som  
Akademiska  Hus.  Den  nya  byggnaden  ska  projekteras  utifrån  såväl  ekologisk  som  
social  och  ekonomisk  hållbarhet.  När  det  gäller  ekologisk  hållbarhet  ska  den  nya  
byggnaden  kunna  uppfylla  kraven  enligt  Svensk  Miljöbyggnad,  nivå  guld.    
Social  hållbarhet  innebär  att  byggnaden,  dess  placering  och  dess  samspel  med  
intilliggande  utemiljöer  bidrar  till  öppenhet  och  interaktion  mellan  besökare.  
Självklart  ska  den  nya  byggnaden  uppfylla  höga  krav  på  tillgänglighet.    
Ekonomisk  hållbarhet  innebär  att  produktionskostnaden  för  den  nya  byggnaden  
inte  får  överskrida  20  000  kr/  m²  BTA.  Det  innebär  också  att  material  och  tekniska  
lösningar  ska  väljas  så  att  byggnaden  blir  kostnadseffektiv  att  förvalta  och  
underhålla  i  ett  långsiktigt  perspektiv.  
Vill  du  veta  mer  om  universitetet  gå  in  på  www.liu.se  
Akademiska  Hus  affärsidé  är  att  tillsammans  med  svenska  lärosäten  utveckla  
kunskapsmiljöer  som  attraherar  studenter  och  forskare  från  hela  världen,  skapar  
förutsättningar  för  innovation  och  bidrar  till  Sveriges  framgång  som  
kunskapsnation.  Vår  samlade  kompetens  och  erfarenhet  är  unik  och  gör  oss  till  
Sveriges  expert  på  kunskapsmiljöer  och  det  ledande  fastighetsbolaget  på  området.  
Läs  mer  på  www.akademiskahus.se  

