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Studenthuset i Linköping 
vinnare av Årets Bygge 2020 
 

Peabs projekt Studenthuset på Campus Valla i Linköping har i tuff konkurrens med 
68 andra bidrag utsetts till vinnare av den prestigefyllda titeln Årets Bygge. Bakom 
tävlingen står tidningen Byggindustrin. Studenthuset fick högst betyg inom 
samtliga av Årets Bygges bedömningskriterier, arbetsglädje stolthet och gott 
ledarskap, vilket bidrog till vinsten. 

 
Bygget av Studenthuset påbörjades våren 2017 och stod klart till terminsstarten 2019. 
Med sin form, storlek och röda fasad har byggnaden blivit ett nytt landmärke i Linköping. 
Utöver klassrum och drygt 1000 studieplatser rymmer Studenthuset även bibliotek, 
kontor, kafé och restaurang, vilket gör byggnaden till en naturlig samlingsplats i en kreativ 
miljö. 

– Det var en tuff tidsplan, men tack vare ett gott samarbete mellan Peab, Akademiska 
Hus och Linköpings universitet lyckades vi bli klara med projektet i tid och även hålla 
budgeten, säger Robert Olsson, arbetschef på Peab.  

Hållbarhet i projektets alla delar var prioriterat redan från starten, vilket gjort att 
Studenthuset erhållit certifieringen Miljöbyggnad Guld. Bland annat är taket utrustat med 
solceller och 40 procent av inredningen är återanvänd från den nu rivna 
universitetsbyggnaden Origo.  

– Genom att använda lokala insatsvaror kunde vi minska miljöpåverkan ytterligare, säger 
Robert Olsson. Med en stor andel egen personal och lokal arbetskraft kunde vi skapa 
effektivitet i byggprocessen. Det känns verkligen bra att Peab fått bidra till att utveckla 
studiemiljön i Linköping. 

Juryns motivering till vinsten löd: En tydlig gemensam vision följd av samverkan mellan 
alla aktörer har präglat genomförandet. Projektet har genomsyrats av innovativa lösningar 
där bland annat BIM-projektering och parametrisk design har använts på riktigt, en 
mycket tydlig kostnadsstyrning har möjliggjort den låga byggkostnaden. Vinnaren har fått 
högst betyg inom samtliga av årets Bygges bedömningskriterier: arbetsglädje stolthet och 
gott ledarskap, vilket har bidragit till att Studenthuset i Linköping nu kan titulera sig som 
vinnare av Årets Bygge 2020.  
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För ytterligare information, vänligen kontakta:  
Maria Wilund, Kommunikationsansvarig Peab Bygg, 070-481 72 02 
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Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med cirka 14 000 anställda och en 
omsättning på 54 miljarder kronor. Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och 
Finland. Huvudkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad vid 
NASDAQ Stockholm. 


