
VALLASTADEN – tätt, grönt och blandat



Det här kommer jag
att berätta om

• Utgångspunkt, idé- och visionsarbete

• Arkitekttävling – program och vinnande koncept

• Från koncept till detaljplan

• Markanvisningsarbetet

• Genomförandet- fastighetsbildning

• Genomförandet - byggnation

https://vimeo.com/170139003
https://vimeo.com/170139003


https://www.youtube.com/watch?v=1zbba4zjK1g

https://www.youtube.com/watch?v=1zbba4zjK1g


• Närmare 156 000 invånare - landets femte största 

kommun

• Låg snittålder – 39 år

• 34 procent har högskoleutbildning

• Universitet

• Universitetssjukhus

• Regionalt nav för arbetspendlare

• Kommunikationer: Tåg/Flyg /Bil

• Residensstad/regionhuvudort

Kort om Linköping



Översiktsplan för
staden Linköping 2010

• Staden ska växa inåt.

• En rundare, tätare och mer sammanhållen stad.

• Fokus på gång-, cykel- och kollektivtrafik.

• Förtätning för mer stadsliv.

• Skapa gator med stadskaraktär.



Varför ett bo- och samhällsexpo?



Hur ser vår tids 

utmaningar ut?



Människor från olika delar av 
samhället möts inte



Kreativa aktörer riskerar 

att stängas ute

• Långa planprocesser

• Stora marktilldelningar



Universitetet ska möta staden



Bildyta – standardbredd - 1/3

Idéprogram – uppdraget

Ett samhällsbyggnadsprojekt som

• bidrar till tillväxt och attraktivitet i Linköping

• bidrar till utvecklingen av svenskt samhällsbyggande

• kan visas i en bo- och samhällsexpo.

Arbetet inleddes sommar 2011.

Syftet var att beskriva tema, innehåll och plats för projektet.



Bildyta – standardbredd

Vision: Människan bygger staden

Ledord Kunskap, Social hållbarhet, Kreativitet

• Blandning av bostäder och verksamheter.

• Minst 400 bostäder och 10 000 m2 verksamheter 

och kontor.

• Kollektivtrafik med hög kvalitet.

• Samordning och samnyttjande av offentliga 

servicelokaler. 

• Olika och nya typer av byggherrar.

• Offentliga miljöer med mötesplatser för olika aktörer. 



Arkitekttävling – uppdraget

En allmän arkitekttävling i samarbete med

• Linköpings universitet.

• Akademiska Hus.

• Sveriges Arkitekter.

Syftet

• Skapa en plan för området.

• Få in många bra idéer.

• Hitta samarbetspartners för fortsatt planering – en mässarkitekt. 



Delaktighet
– idéer och inspiration

Medborgardialoger

• Linköpings identitet.

• Stadsmiljö som inspirerar till möten. 

• Hur får vi Linköping att hänga samman? 

• Tre rapporter och idéforum som

inspirationsunderlag för de tävlande.



Tävlingskonceptet - Tegar

• Urbana grannskap.

• Tegar för mångfald.

• Täthet för stadsliv.

• Möten i vardagen.

• Parkrum för identitet och välbefinnande.

• Gång- och cykelperspektiv.



Tegar skapar förutsättningar för mångfald



Möten i vardagen

Bostaden Vinterträdgården Storkvarteret Den stora parken



Test av ny policy för
trafik och parkering

• Prioritering av cykel och kollektivtrafik.

• Smala cykel- och gångfartsgator

• Parkeringshuslösningar.
•  Ingen markparkering
•  Inga källarparkeringar

• Bilpool obligatoriskt.

• Möjlighet att pröva friköpssystem för
cykelparkering.

• Angöring och parkering för
rörelsehindrade säkerställs.



Innovativa kulvertar genom kvarteren



Test av tegkonceptet



Detaljplan för Vallastaden –
att säkerställa det eftersträvade

• Flexibel användning

• Entréer mot gata, 

• Trafikområden i gatorna.

• Relativt höga byggnader/ 
smala gator/ små gårdar/tomter.

• Stark reglering i plan, men flexibel i höjdled.



Plankarta

Detaljplan för Vallastaden – att säkerställa det eftersträvade

Plankarta - FIB                                                   Fastighetsindelning aug 17

FIB
• Merparten av 

flerbostadsfastigheterna i 
kvarteren har fib när det 
gäller gränserna

• Samtliga fastigheter (BC) i 
kvarteren ska ha andel i 
gemensamhetsanläggning 
för felleshus



Detaljplan för Vallastaden – kvalitétsprogram

• Kvalitetsprogram - inget gestaltningsprogram

• Stöd vid samordning och utformning av den yttre 
miljön samt bebyggelsen i stadsdelen

• Kvalitétsprinciper för stadsmiljön

• Kompletterar och förtydligar, detaljplan, 
lagstiftning och regelverk

• Krav – rekommendationer - ansvar



Utmaningar och möjligheter i
planarbetet

• Snäv tidplan

• Arbetet med detaljplanen startade direkt efter att 

arkitekttävlingen avgjorts

• Kontinuerliga dialoger med byggherrar och 

intressenter under planarbetet

• Arbetet med markanvisningsprospekten pågick 

parallellt med planarbetet 

• Starkt vinnande koncept –styrande för planarbetet 

– nästan inga avsteg  

• Expo – tillåtet att testa nya lösningar

• Kontinuerliga kontakter mellan förvaltningens olika 

kontor och mässbolaget (expobolaget)



Markanvisning för Vallastaden



Vallastadsmodellen

• Tegar – små tomter för mångfald.

• Detaljplanera före marktilldelning.

• Förbindelser istället för pris. 

3 viktigaste principerna



Markanvisnings-
områden

Underlag:

Prospekt

Kvalitetsprogram

Utkast - detaljplanekarta, 

granskning/antagen detaljplanekarta

Utkast – avtal marktilldelning



Fasta förutsättningar

• Markpris

• Mässavgift

• Gemensamhetsanläggningar (felleshus,

gränder m.m.)

• Anslutningsavgifter (inklusive sopsug.)

• Parkeringsfriköp 

_____________________________________

Innehåll i varje kvarter

• Olika upplåtelseformer.

• Radhus

• Minst ett friliggande småhus.

• Felleshus

• Lokaler i bottenvåning.



Utvärdering av
markanvisning

Steg 1 – Grundkriterier

• Grundkrav i kvalitetsprogram och

marktilldelningsprospekt.

• Bedöms vara en fullgod samarbetspartner.

Steg 2 – Utvärderingskriterier 

• Poängsystem för olika utvärderingskriterier.



Utvärderingskriterier
för markanvisning

Arkitektonisk mångfald

- Fler arkitektkontor



Utvärderingskriterier
för markanvisning

Social hållbarhet 

- Uthyrningsbar del i lägenhet

- Olika lägenhetsstorlekar

- Upplåtelseformer



Utvärderingskriterier
för markanvisning

• Verksamhetslokaler

• Träbyggnadsteknik 

• Social upphandling

• Lärande och kreativitet

• Konstnärlig utsmyckning

• Arkitektkontor som byggherre

• Passivhus, plusenergihus mm

Totalt 19 kriterier (se hela listan på www.vallastaden2017.se)



Förmöte inför bygglov –

”onsdagsmöten”

Medverkande:

• Mark- och exploatering

• Bygglov

• Expobolaget.

• Byggherre

Checklista – uppföljning av avtal inför bygglov

• Kvalitetsprogram

• Utfästelser vid markanvisning

Eftergranskning 
• Har utförts inför mässan av de gemensamma delarna

• Inom varje fastighet i samband med slutbesked

Kvalitetssäkring av projekt



Fastighetsbildning

• Kommunen ensam markägare – relativt okomplicerade 
förrättningar – avstyckningar och fastighetsregleringar på ett 
tidigt stadium.

• Anläggningsförrättningar med många olika typer av 
intressenter – felleshusen var en fib vilket medförde att de 
skulle vara klara i samband med att bygglov beviljades. 

olika typer av byggherrar

kommunen formellt oftast ensam sakägare

svårt att inse att något gemensamt ska tas tag i först –
intresset ligger på den egna fastigheten/byggnationen.



Fastighetsbildning

• 3D-fastighet för kulvert (E) 

• Förrättning startades i tidigt skede - svårigheter att 
förmedla vad som behövdes för en 3D-
fastighetsbildning.

• Ägarlägenheter – två byggherrar valde denna 
upplåtelseform



Byggnation

• Samordning under byggtiden på arbetsplatsen en 
förutsättning - logistikavtal

• Logistiksamordning med gemensamt skalskydd 
runt hela expoområdet.

• Samordning och reglering via bokningssystem av 
transporter och material till och från området.

• Möjlighet till gemensamma bodar och 
materialförvaring etc.

• Gemensamma säkerhetsregler, säkerhetsronder
m m. 



Bredare bildblock

Satsning på
offentliga miljöer

Paradiset – en park för 

gemenskap.



Bredare bildblock

Satsning på
offentliga miljöer

Nobeltorget – en plats för möten 

och kommunikation.



Bredare bildblock

Satsning på
offentliga miljöer

Alva Myrdals plats – ett inbjudande 

vardagsrum utomhus, centralt i 

stadsdelen vid Broparken.

Bildyta – standardbredd + 1/3



Bredare bildblock

Konst

Sju konstnärer svarar för den 

offentliga utsmyckningen.





Arkitekt: Omniplan Byggherre GA Integralen







Resultatet: 
Tätt, grönt & blandat



https://www.youtube.com/watch?v=e47jrmxkWDY

https://www.youtube.com/watch?v=e47jrmxkWDY


Tack för att du ville lyssna!


