
VALLASTADEN – erfarenheter



Det här kommer jag
att berätta om
 Utgångspunkt, idé- och visionsarbete.

 Arkitekttävling – vinnande koncept. 

 Från koncept till detaljplan. 

 Markanvisningsarbetet/genomförandet.

 Erfarenheter/lärdomar

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


Stadsutveckling i Västra Valla
Bakgrund
• Det som är bra för universitetet är bra för staden

• Stadsmiljön är ett viktigt konkurrensmedel.

Utmaning
• Universitetet möter staden.

• Västra Valla – en levande och blandad stadsdel.



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



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.



Vinnande arkitektförslag OkiDoki! - Tegar



Social hållbarhet - Möten i vardagen

Bostaden Vinterträdgården Storkvarteret Den stora parken



Tidplanen satte ramarna

Arkitekttävling klar  september 2012

Planarbete & markanvisning hösten 2012 – (jan 13) – hösten 2013

Lednings- och gatubygge hösten 2013 – hösten 2014

Husbygge hösten 2014 – 2015 (– våren 2016)

Finputsning av markanläggningar våren 2016

Invigning av mässan sensommaren 2016



Detaljplan för Vallastaden – att säkerställa det eftersträvade



Test av ny policy för
trafik och parkering
 Prioritering av cykel och kollektivtrafik.

 Parkeringshuslösningar.
•  Ingen markparkering
•  Inga källarparkeringar

 Bilpool obligatoriskt.

 Möjlighet att pröva friköpssystem för
cykelparkering.

 Angöring och parkering för
rörelsehindrade säkerställs.



Felleshus och 
gränder
 Innehåll.

 Kostnadsbedömningar.

 Båtnadsprövning.

 Genomförandestrategi

<Dålig bildupplösning>



Teknisk infrastruktur - kulvertar genom kvarteren



Teknisk infrastruktur - kulvertar genom kvarteren



Markanvisning för Vallastaden



Markanvisning för 
mångfald

 Bostadsrätter: 519 

 Hyresrätter: 623

 ca 200 studentbostäder

 Äganderätter: 57

 Radhus 34

 Villor 9

 14 ägarlägenheter



Markanvisning för
Vallastaden
Underlag
• Prospekt

• Fasta förutsättningar
• Utvärderingskriterier

• Utkast – markanvisningsavtal.



Fasta förutsättningar
• Fast markpris. 

• Mässavgift.

• Gemensamhetsanläggningar (felleshus,
gränder m.m.)

• Anslutningsavgifter (inklusive sopsug.)

• Parkeringsfriköp. 

• Bilpoolsavtal



Utvärderingskriterier
för markanvisning

 Huvudgrupper

 Arkitektonisk mångfald

 Social hållbarhet

 Resurseffektivitet

 Lärande och kreativitet

 Alla byggherrar ska uppfylla detaljplan och 
kvalitetsprogram

 Utvärderingskriterierna vinner byggherren 
tilldelningen på. 



Bredare 
bildblock

Satsning på
offentliga miljöer
 Broparken

 Stadsdelsparken Paradiset

 Alva Myrdals plats

 Broutsmyckning



Erfarenheter – vad tar vi med oss?
 Vision och grundläggande synsätt

 Stark politisk enighet över 
blockgränserna

 Chefer ger involverande tjänstemän 
ett mandat att våga testa nya 
lösningar trots att det kan bli fel

 Arbetssätt
 Medborgardialog framgångsrikt
 Övergripande projektorganisation 

med rätt kompetens och resurser
 Projektmöten med byggherrarna fram 

till bygglovsskedet – pratar vi samma 
språk?

 Detaljplan
 Begränsning i våningsantal istället för 

höjd, möjliggör trähusbyggnader. 
Kreativa byggherrar bygger 
loftvåningar.

 Fastighetsindelningsbestämmelserna 
bevarar tegstrukturen

 Kvalitetsprogrammet
 Förtydligade detaljplanens 

intentioner.
 77 krav och 56 rekommendationer. 

För många och för oprecisa? 
 Arkitektbyrån Okidoki! har varit en 

stor tillgång



Erfarenheter – vad tar vi med oss?
 Kulvert

 Ej behov av att gräva upp gatan. 
Finare gatubeläggning.

 Högre exploateringsgrad.
1 m kulvert ger ca 4 m2 mer 
byggbar yta.

 Möjliggör mer grönska i gatumiljön.

 Felleshus
 Byggherrarna har främst fokuserat 

på sina egna projekt.

 Mer grönska?

 Hur används felleshuset om ett par 
år?

 Genomförande
 Kommunen skaffar sig rådighet 

över all mark inom planområdet.

 Bygglogistiklösning måste vara på 
plats dag 1.

 Svårigheten att precisera 
omfattningen av vissa 
utvärderingskriterier, ex 
forskningsprojekt.

 Har byggherrarna byggt enligt 
detaljplan, kvalitetsprogram och 
utvärderingskriterier?



Tack för att ni ville lyssna!
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