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Infrakulvert – En samlad plats för underjordisk infrastruktur



Vallastaden – En ny stadsdel vid Universitetet i Linköping 

• Universitetet (Etabl. 1970) 
närmare staden 

• Jan –feb 2012 beslutas att 
Linköpings kommun skall anordna 
en bomässa 2016 likt Malmö 2001 
(BO01). Försköts till 2017

• En arkitekttävling hölls under 
mars-juni 2012 med ca 30 st. 
arkitektförslag mynnade ut i 
OkiDokis (Göteborg) vinnande 
förslag ”Tegar” 

• Arkitektförslaget blir grunden till 
detaljplanen som antas 29 april 
2013. 



Förutsättningar för infrastrukturen i Vallastaden
Ungefärligt 

antal 
fastigheter

Trånga 
gatusektioner

Utmanande 
markförhållanden

“Tänk nytt och 
innovativt”

Byggnader 
utan källare

Förläggning av 
infra innan dialog 

med alla 
byggherrar



Vallastaden – en utmaning 

Från hur vi normalt 
bygger infrastruktur

Via en stadsmodell Till ett nytt tänk för
ledningsbunden
teknisk infrastruktur



Uppdraget - Infrakulvert

• Utgångspunkt från befintliga produkter

• Utbytbart och återvinningsbart

• Flexibilitet utan behov av schaktarbeten

• Utökat nyttjande av gatu- och kvartersmark, samt ökad 
exploateringsbarhet

• Minskade störningar i gaturummet 

• Hög prefabriceringsgrad



Weholite
-

Unik teknologi

• Uponors AB:s Weholite-röret består av en fyrkantig PE-profil
som lindas/svetsas runt en ståltrumma. Detta är
en kontinuerlig process och rören kan tillverkas
upp till 24 meter (beroende på transportbegränsningar).

• Uponors AB:s Weholite-rör tillverkas i dimensionerna ID 300-3500 mm.

Kulvertprojektet



Kulvertprojektet

Samma kammare vid installationKammare  från 3D-proj

Utveckling – förläggning - montage



Princip för anslutning av fastigheter

• Samlad förläggning fram 
till fastigheten

• I möjligaste mån används 
foderrör för att underlätta 
framtida underhåll



Kulverten - en integrerad del av Felleshusen



Kulvertprojektet
December 2013: 
Första delen av kulverten lyfts på plats

Februari 2015: 
Kulvertförläggningen slutfördes



Dag 1 klockan 8.00
Bottendel och 
kammare sätts på 
plats (schakt och 
uppackning var
klar)

Kulvertprojektet

Dag 2 klockan 17.00
Cirka 80 meter kulvertsystem 
lagt och täckt



12 meter sopsugsrör 
hissas ner i kulverten

Kulvertprojektet



Total sträckning idag:
• Cirka 1 800 meter 
• 85 stycken kammare

Kulvertprojektets omfattning 



Ägande och fördelning av kostnader/ytor

• Kulverten en egen 3D-fastighet

• En ägare/förvaltare

• Hyresavtal (Yta) istället för 
ledningsrätter



• Kulvertinvesteringen läggs på 
markpriset. Attraktiv mark kan 
bära investeringen.

• Delad investering mellan kommun, 
ledningsnätsägare, byggherrar % ?. 
Mer byggbar yta i attraktiva lägen i 
kombination med utsmyckat 
gaturum/kvartersmark

Teoretiskt Affärsupplägg



• Ett utvecklingsprojekt i nära 
samarbete med leverantörerna

• Resultatet är ett koncept med 
flera patent och ett 
samarbetsavtal med Uponor

Kulvertprojektet



TACK!
johan.sedin@tekniskaverken.se
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