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En lockfågel, lite så är 
det med Studenthuset 
Valla. I konkurrensen 
om såväl studenter som 
lärare och professorer 
måste bra lärmiljöer 
och boenden kunna 
erbjudas.

En kunnig och personlig arkitekturkritik bjuder 
Rum på under den här vinjetten.  

Matilda Stannow besöker denna gång  
Studenthuset på Campus Valla i Linköping.

Text Matilda Stannow
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DET RÅDER HÅRD KONKURRENS om såväl 
studenter som lärare och professorer vid univer-
sitet och högskolor runt om i världen Att kunna 
erbjuda attraktiva lärmiljöer, liksom boende, har 
blivit en viktig lockfågel. 

Det gäller även Linköpings Universitet vars 
Campus Valla är lokaliserat en bit utanför 
centrum med Vallastaden som ny granne. 
Området invigdes i mitten av 1970-talet efter 
amerikanska campus med hus i park som före-
bild. Här med låga röda tegelbyggnader utefter 
ett brett gång- och cykelstråk, kallat Corson, 
där under åren flera nya byggnader adderats 
men den låga skalan bibehållits.

Det senaste tillskottet, Studenthuset, är 
förvisso mörkrött till färgen men dyker upp 
som en udda fågel. Det beror främst på husets 
höga höjd (39 meter) och sin utpräglade form, 
en perforerad stålkub placerad på en glassockel 
i det platta landskapet. Nå, hur funkar det? Det 
fungerar utmärkt tycker jag, som ett ”jättekast” 

och orienterande landmärke mitt på Corson. 
Men främst är det alla nya funktioner, fin 
planlösning och ett välarbetat helhetstänk som 
gör huset så sympatiskt. Det är White arkitek-
ter i Stockholm och Linköping som har ritat 
och Stockholmsbaserade MER arkitekter som 
ansvarat för inredningen.

Enligt Karolina Ganhammar, universitetsar-
kitekt och beställare för hela Campus LiU-
projektet, är Studenthuset kronan på verket 
i ett omfattande lokalförsörjningsprojekt som 
påbörjades redan 2012. Det nya husets vikti-
gaste uppgift var att bli den mångfunktionella 
mötesplats man tidigare saknat, kunna erbjuda 
varierade studieplatser och lärmiljöer, hysa ett 
modernt universitetshögskolebibliotek samt att 
samla studenternas olika servicefunktioner som 
till exempel Studenthälsan, studievägledning, 
examination, vilka tidigare legat utspridda. 
Dessutom skulle det nya huset fungera som 
Campus Vallas tydliga entrébyggnad. 

– Alla våra önskemål, som att skapa en 
hållbar flexibel byggnad präglad av transparens 
och öppenhet och att ha ett publikt entréplan 
som speglar det myller av människor som 
karaktäriserar ett framstående universitet, har 
uppfyllts. Det beror till stor del på hårt jobb, 
ett gott samarbete mellan alla inblandade och 
att vi tidigt hade ett tydligt gemensamt mål. 
Arkitekter och inredare har verkligen skapat 
ett hus som inte bara stämmer överens med vår 
vision utan har tagit den till ytterligare en nivå, 
berättar Karolina Ganhammar, som är med när 
jag visas runt.

Husets glasade sockelvåning upplevs som en 
väderskyddad fortsättning av Corson. Entré-
hallens undertak består av samma kvadratiska 
röda stålkasetter som i fasaden, vilket tydligt 
beskriver kubens ”botten”. Det dubbelhöga en-
trérummet domineras annars helt av sin plan-
breda trappa som leder till vidare upptäcktsfärd 
in och upp i huset men samtidigt är utformad 

Inte bara en trappa, utan 
någon som inbjuder till 
upptäcktsfärder, såväl som 
i studier som i övriga huset.
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40 procent av 
Studenthuset Vallas 
inredning är återbru-
kad. Dessa stolar är 
nymålade i två röda 
kulörer, bland annat 
”Husets röda”, som 
återfinns på många 
ställen i huset. FO
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Plan 03.

” Arkitekter och inredare har verk-
ligen skapat ett hus som inte bara 
stämmer överens med vår vision 
utan har tagit den till ytterligare 
en nivå.”
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Modell av Student-
hus Valla, en stålkub 
på en glassockel.

Sektion.

Biblioteket kallas 
för ”den häng-
ande träasken”.
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som plugg- och pausvänliga gradänger. 
Om stål, glas och betong karaktäriserar 

utsidan, överraskas man av doften av nysågat 
virke och mycket synligt trä i interiörerna. 
Husets stiligaste rum är biblioteket i fyra plan. 
Det kallas ”den hängande träasken” på grund 
av sina träklädda väggar och för den rumsska-
pande trappan som hänger i en stor taklanter-
nin. I bokhyllorna står skönlitteratur medan 
de ytkrävande 10 000 hyllmetrarna facklite-
raturlitteratur flyttats till öppna bokmagasin 
i källaren, vilket möjliggjorde 1 000 läsplatser 
i Studenthuset. Hur väl dagsljuset behandlas 
slås man också av, något som Linda Mattsson 
och Ola Strandell från White lyfter fram.

– Våra dagsljusexperter fick genom ett 
forskningsprojekt möjlighet att genomföra en 
avancerad studie där åtta olika kvalitetsaspekter 
av dagsljus simulerades och utvärderades. 
Projektet gav oss möjligheten att undersöka 
dagsljusets designmöjligheter långt bortom 
dagsljusfaktorn, som är det mått för dagsljus 
som man normalt brukar användas. Nu ser vi 
hur väl det fungerar och präglar hela huset. 

Vi har också lagt mycket omsorg vid att skapa 
olika karaktärer av rum och på att utforma 
tydliga övergångar mellan rummen.

När Universitetsstyrelsen 2015 fattade beslut 
om att bygga Studenthuset innebar det en 
rivning av en befintlig byggnad, hus Origo. 
Möjligheter att bygga om och bygga utreddes 
men visade sig vara omöjligt. På grund av LiU:s 
högt ställda krav på hållbarhet innebar beställ-
ningen till Akademiska Hus inte bara att den 
nya byggnaden skulle klassas som Miljöbygg-
nad Guld, den högsta miljöcertifieringen, utan 
även att nedmonteringen av Origo skulle ske 
så varsamt, att så mycket material som möjligt 
kunde återanvändas.

Att man månar om miljön blir extra påtag-
ligt i husets interiörer, där nu 40 procent av all 
inredning består av begagnade möbler, både 
från det gamla biblioteket och från universite-
tets eget ”Återbruket”. På grund av ett mycket 
välvalt hopplock känns helheten nu både enkel 
och raffinerad. Petra Bergman beskriver hur hon 
gått till väga.

– En del möbler gick att flytta in i huset 

i befintligt skick, andra har fått ett nytt och 
förlängt liv efter en renovering. Gamla studie-
bås i bok fick ny kulör och drygt 500 stapelbara 
stolar har uppdaterats med ny lack och ny kläd-
sel. Från att ha varit en ratad gammal trist stol 
som hamnat på ”Återbruket” har den nu fått 
en framträdande roll och är den mest spridda 
stolen i huset. Den finns i två röda kulörer. Den 
mörkare har vi kallat ”husets röda” eftersom 
det är den kulör som återfinns interiört på 
väggar, paneler och pelare. Universitetet hade 
också mängder av gamla bok- och björkstolar 
i olika modeller och klädslar som vi lackade 
om i en mörkt mörkblå kulör och gav dem en 
ny enhetlig klädsel, de står nu utplacerade i 
Studenthusets många grupprum. 

Ja, här finns mycket att inspireras av. Ett 
studiebesök känns lämpligt för alla som arbetar 
med studiemiljöer och bibliotek. När jag 
besökte huset under invigningsveckan var huset 
försett med en jättestor blå rosett. Det känns 
just så som det är tänkt, som en stor, fin present 
till alla på Campus Valla. 
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