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Vilda, vänliga Vallastaden!

Det är något med atmosfären här ute. Jag tror det är blandningen. Att det är så många 

olika slags människor som lever här. Folk hittar på och gör saker, ordnar grejer. Det är 

bara att gå ut, alltid händer det något. Allt är liksom möjligt.

Först, när jag pluggade, bodde jag i en hyresbod men när vi fick barn så byggde vi ett 

återbrukshus ihop med några andra familjer. Huset producerar mer energi än det drar, så 

där går vi plus. Min pappa bor också här, han har ett rum i ett äldrekollektiv. Det är skönt 

att ha nära till honom och kul för honom att ha sällskap. Fast han skämmer bort barnen, 

förstås. 

Jag hyr ett arbetsrum också, i ett slags kontorshotell ihop med andra småföretagare. Alla 

håller på med olika saker så det finns alltid något att prata om. Ibland sätter vi oss på 

något fik eller i en berså, eller så går vi en sväng i skogen. Där har vi resonerat oss fram 

till många bra lösningar.

Jag cyklar oftast när jag ska någonstans men ibland åker jag kollektivt från stationen uppe 

vid Campushallen. Några gånger om året bokar jag en bil. Egen bil har jag aldrig haft. 

Jag har inte ens körkort. Det finns alltid någon som vill köra.

Det är något lekfullt och lite galet över hela Vallastaden. Folk bygger nytt och bygger om, 

flyttar in och flyttar omkring. Planterar och odlar upp. Det ändrar sig hela tiden. Byter färg. 

Jag gillar det, det ger sådan energi. Det är som om stället lever sitt eget liv.

Titti Knutsson
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Syfte

Tävlingen syftar till att få fram bra idéer om hur ett nytt stadsområde i Linköping ska formas och till 

att hitta samarbetspartners för den fortsatta planeringen av området. Med avstamp i bo- och sam-

hällsexpon 2016 ska området vara ett praktiskt exempel på och en möjlig experimentverkstad för 

framtidens samhällsbyggande. Vallastaden – och förändringar inom Campus Valla är den första 

etappen av en utveckling där Universitet och staden knyts ihop. Området ska präglas av kunskap, 

social hållbarhet och kreativitet. Vallastaden ska genom nytänkande bidra till utvecklingen av 

samhällsbyggandet.

Framtidens Linköping

Linköping har en historia om drygt 700 år, men blicken är riktad framåt. Linköping vill fortsätta 

utvecklingen som en modern europeisk stad. En stad som är rundare, tätare och mer sammanhål-

len än i dag. En stad med kvalitéer där man kan leva ett praktiskt, trivsamt och spännande liv. En 

stad med ett dynamiskt näringsliv. Kommunens målbilder för kommunen och staden finns uttryckta i 

Översiktsplan för staden från 2010 och kommunens strategiska plan med övergripande mål.
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Cirka 2,5 kilometer väster om Linköpings innerstad ligger Västra Valla, en stadsdel med campus och friluftsområde. 

Målsättningen är att utveckla Västra Valla till en fullständig stadsdel och knyta ihop universitetet och staden. Kollek-

tivtrafiktråket från centrala Linköping till Mjärdevi knyter ihop flera stora kunskapsintensiva verksamhetsområden och 

skapar på det sättet en av förutsättningarna för utbyte och möten. Stråket är också en koppling till kommunikationer 

med övriga regionen och omvärlden.
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Utmaningen

Utmaningen i LinköpingsBo2016 finns på åtmins-

tone två plan. På den första nivån gäller det att 

skapa ett attraktivt stadsområde i Vallastaden, 

på en mer övergripande nivå gäller det att se till 

att samhället förvaltar och utvecklar kunskap och 

kreativitet. De här två perspektiven hänger ihop.

Platsen

Utmaningen på platsen handlar om att knyta 

ihop och utveckla staden och universitet så att 

Västra Valla utvecklas till en fullständig stadsdel. 

Miljön är storskalig och det finns få lokala upp-

levelsekvalitéer. Området ligger som en egen en-

klav utan att vara integrerad i stadsväven. Men 

- här finns Campus Valla - en del av Linköpings 

universitet. Här arbetar, studerar och forskar mer 

än 20 000 personer. Detta är Linköpings största 

arbetsplats. I direkt anslutning till universitetet 

finns anläggningar för kultur, fritid och rekrea-

tion – Valla friluftsområde. Direkt väster om om-

rådet ligger Mjärdevi Science Park – ett kluster 

av kunskapsföretag. Här arbetar mer än 6 000 

personer.

Västra Valla ska utvecklas från att vara enbart 

ett universitetsområde för utbildning och forsk-

ning till att bli en blandad och levande stadsdel i 

Linköping. En stadsdel som lever under veckans 

alla timmar. Även om vi söker efter en integre-

ring av Campus Valla och staden så är det viktigt 

att identiteten av såväl Campus som Vallastaden 

och andra stadsdelar kan upplevas. För att inte-

grera Västra Valla i staden behöver sambanden 

tydligt stärkas mellan Västra Valla och de omgi-

vande stadsdelarna Mjärdevi, Ryd, Lambohov, 

Östra Valla och Djurgården. Vallastaden ska 

inte bara länka universitetet med nya och gamla 

stadsmiljöer. Den ska också bidra till att Mjärdevi 

och dess kunskapsintensiva företag och andra 

verksamheter blir en uppenbar och uppskattad 

resurs för ett mera dynamiskt stadsliv. Närheten 

till en av Sveriges ledande innovationsmiljöer 

kan skapa konstruktiv samverkan och synergi. 

Kunskap, kreativitet och social 

hållbarhet 

Kunskap och kreativitet är den stora kraften 

bakom samhällsutvecklingen. Vi glömmer lätt hur 

mycket den genomsnittliga kunskapsnivån i Sve-

rige har ökat de senaste 100 åren och vad detta 

har inneburit. Kunskap på alla plan är grunden 

för vårt välstånd och vill vi fortsätta leva väl, gäl-

ler det att vårda utvecklingen av kunskap även i 

framtiden. Idag och ännu mer i framtiden kom-

mer vi att få mäta vår kunskap med många fler 

världen över som har utbildning och ambitioner. 

Lärande i alla former och på alla nivåer är en 

livsviktig faktor för Sverige och för regionen. 

Det råder konkurrens mellan universiteten världen 

över om goda krafter för forskning och undervis-

ning. Studenterna väljer också platsen för sina 

studier. För att vara ett attraktivt universitet räcker 

det inte med bra undervisning. Det måste också 

finnas trevlig och praktisk boendemiljö, spännan-

de mötesplatser, intressant stadsliv och en levan-

de stadsmiljö. Här har Campus Valla svagheter 

och häri ligger utmaningen att omvandla platsen.

För samhällsutvecklingen behövs inte bara uni-

versitetsstudier, det behöver finnas en bred kun-

skap inom alla områden. En annan utmaning 

ligger därför i att organisera samhället så att alla 

oavsett bakgrund är delaktiga i lärandet och i 

samhället. Och för att detta ska vara möjligt be-

höver samhället vara social hållbart med plats för 

möten mellan människor.

Människor som trivs och har roligt, mår bra och 

presterar bra resultat. På ett övergripande plan 

bör därför den fysiska utvecklingen för staden 

och Linköpings universitet präglas av en enkel 

visdom: Livsmiljön är viktig - “den som har roli-

gast vinner”. Tänk annorlunda! Människor ska 

lockas till Linköping för att Linköping är en rolig 

och spännande stad och för att Linköpings uni-

versitet är en akademisk experimentverkstad för 

forskare och studenter.
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Vision 

Vallastaden

Kunskap

Kunskap och lärande är den stora kraften bak-

om samhällsutvecklingen. Mötet är en viktig 

del i lärandet. Vi ser varandra, lär oss förstå 

varandra och får nya kunskaper när vi umgås. 

Mötesplatser mellan lärandeinstitutioner och 

samhället i övrigt är viktiga för utbyte av er-

farenheter och kunskaper. Vallastaden ska ge 

utrymme för nya lösningar och samarbete mel-

lan teori och praktik. 

Visionen för LinköpingsBo2016 är 

”Människan bygger staden”. Innehållet 

i Vallastaden ska präglas av kunskap, 

social hållbarhet och kreativitet. 



9

Social hållbarhet

Hållbarhet ur ett ekologiskt, socialt och ekono-

miskt perspektiv är övergripande begrepp. Alla 

är lika viktiga, men i praktiken förefaller det 

som om de ekologiska och ekonomiska dimen-

sionerna är lättast att hantera. I utvecklingen av 

Vallastaden ska särskilt fokus ges den sociala 

hållbarheten. Social hållbarhet handlar om att 

bygga ett inkluderande samhälle där grundläg-

gande mänskliga behov uppfylls.

Kreativitet

Kreativitet betyder förmågan att bryta med det 

man brukar tänka och göra, för att se på värl-

den från en annan synvinkel. Detta innebär att 

variera sitt sätt att lösa problem och att uttrycka 

sig. Kreativitet och fantasi hör till människans 

innersta väsen och är de mest primära källorna 

till innovationer. Tvärsektoriell samverkan ska 

genomsyra Vallastaden. Utveckling kommer av 

mångfald.  

Mot bakgrund av ovanstående tror vi att tvär-

sektoriell samverkan är en nyckel för att lösa 

tävlingsuppgiften om Vallastaden. Det är vik-

tigt att tydligt redovisa vilka motiv som försla-

gen grundar sig på. 
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En brokig stadsdel

Vallastaden ska vara en tillåtande och lekfull 

miljö som väcker fantasin och stimulerar alla 

sinnen. Vatten, grönska och detaljrikedom är 

några av de element som berikar miljön. Konst-

närlig gestaltning ska vara integrerad med in-

tressant och ny arkitektur. 

Miljön ska skapa flexibla arenor som kan an-

vändas till många olika aktiviteter och arrang-

emang. Den offentliga miljön ska inspirera till 

möten, lek och aktiviteter genom den fysiska 

strukturen och dess utformning. 

Bebyggelsen i området ska vara varierad på 

en småskalig nivå. En blandning av flerbo-

stadshus, täta småhus, kontorshus och andra 

verksamheter ska finnas i området. De offent-

liga byggnaderna, inte minst skolor och fritids-

anläggningar, är viktiga symbolbyggnader 

som ger identitet. Stor omsorg ska läggas på 

de offentliga byggnadernas integrering med 

övrig bebyggelse. 

Strukturen ska ge möjlighet för unga, gamla, 

de som bor och verkar och de som besöker om-

rådet att mötas. Vallastaden ska ge plats för att 

det oväntade uppstår i mötet mellan forskare, 

studenter, boende, skolungdom, besökare, nä-

ringsliv och kulturliv. 
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En stadsdel för möten 

och delaktighet

Närmiljön, grannskapet och hela stadsområ-

det ska planeras för att stärka de sociala ban-

den mellan de boende, samt mellan boende, 

verksamma och studenter. Målsättningen är att 

skapa förutsättningar för att positiva sociala 

nätverk uppstår. 

Strukturen ska ordnas så att människor lockas 

till att vistas i de offentliga miljöerna och ökar 

möjligheterna till spontana möten och folkliv. 

Rörelser koncentreras till stråk och platser för 

att samla människor och stimulera till möten.

Vallastadens offentliga miljöer ska tillåta och 

uppmuntra till brukarinflytande på allmän plats-

mark och inspirera sina brukare till nya intres-

sen, såsom trädgård, kultur, idrott etc. Gatu-

miljöns skala ska utgå från den promenerande 

människans behov av sinnesintryck.

Gemensamma lokaler är viktiga mötesplatser 

i stadsområdet. De ska placeras och få ett 

innehåll som bygger på delaktighet, medin-

flytande och gemenskap bland invånare och 

verksamma i området. Offentliga lokaler ska 

ges en flexibel användning och fungera för 

skola, universitet, näringsliv, kultur, fritids- och 

föreningsliv. 

Mobil teknik för kommunikation ger många 

människor möjlighet att arbeta hemma, på ka-

féer och på olika platser i den offentliga mil-

jön. Vallastaden ska genom anpassade bostä-

der, flexibla byggnader och offentliga miljöer 

ge utrymme för en mjukare övergång mellan 

arbete, fritid och samhällsliv.  
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En klimatsmart stadsdel

Vallastaden ska bidra till Linköpings kommuns 

målsättning att vara koldioxidneutral (CO2) till 

år 2025. För att uppnå detta behöver kommu-

nen samverka med andra aktörer inom flera 

områden bland annat genom att utveckla koldi-

oxidsnåla transportsystem, resurssnåla system 

inom energi och avfallshantering samt med 

medvetna materialval. 

Stadsdelen ska utformas och ges ett innehåll 

som gör det lätt för den enskilde att göra rätt 

ur miljöhänseende. Struktur och lösningar ska 

utformas utifrån slutanvändaren. Lösningarna i 

Vallastaden ska kännetecknas av ett klokt sys-

temtänkande avseende miljöfrågor snarare än 

fristående speciallösningar. 

Vallastadens kommunikationssystem ska bygga 

på innovativa och attraktiva lösningar för kol-

lektivtrafik, gång och cykel. En grundläggande 

utgångspunkt är att minska miljöpåverkan av 

transporter. Det innebär att det måste ske ett 

aktivt arbete med information, IT-lösningar, bil-

pooler etc. Parkeringsfrågan är särskilt viktig 

eftersom den i hög grad påverkar våra beteen-

den och möjligheterna att bygga täta stadsmil-

jöer som ger underlag för möten mellan män-

niskor. Parkering ska organiseras så att bilen 

underordnas kollektivtrafik, gång och cykel. En 

målsättning är att avståndet till busshållplats 

jämställs med avståndet till parkeringsplats.



13

En stadsdel i förändring

Vallastaden är första etappen för Universitetets 

möte med staden och utvecklingen av Västra 

Valla. Området ska därför både fungera själv-

ständigt och som en första etapp för fortsatt 

utbyggnad av Västra Valla. 

Miljön ska bygga på en dynamisk och robust 

struktur som är hållbar över tid och kan utveck-

las och anpassas med framtida förändringar. 

Vallastaden ska erbjuda valmöjligheter och 

kunna ändras när nya behov uppstår. Struktur 

och innehåll ska möjliggöra för stadsdelens 

invånare och verksamhetsutövare att påverka 

och skapa innehåll i sin stadsdel.  

Temporära markanvändningar ger stadsdelen 

möjlighet att förändras över tid och växa både 

inom första etappen och vidare med årsringar. 

Framtida markbehov kan i ett första skede ges 

tillfälliga funktioner som till exempel trädgårds-

mässa, flyttbara bostäder och butikslokaler.
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Tävlingsområdet

Den västra delen av tävlingsområdet omfattar södra delen av Campus Valla med Corson, Univer-

sitetsparken, friidrottsarena mm, den östra delen är obebyggd. 

Karta över tävlingsområdet. Avgränsningen finns i ett lager på grundkartan.

Tävlingsuppgiften

0 100 500400300200
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Uppgiften

Tävlingsuppgiften är:

– Att ge förslag till hur visionen om Linköpings nya stadsdel Vallastaden kan konkretiseras. Att 

 visa hur den nya stadsdelen kopplas dels till staden Linköping dels till närliggande stadsdelar. 

 Att visa hur utveckling och förändring kan bidra till att Vallastaden, Campus Valla och Mjärdevi 

 Science Park binds samman. 

– Förslaget ska visa en övergripande gestaltning av de offentliga miljöerna samt byggelse-, kom-

 munikations- och grönstrukturer.

– Att motivera varför och hur förslaget bidrar till att vision och utmaning för området uppfylls.

Vi söker lösningar som:

– Gör Vallastaden till ett praktiskt exempel på framtidens samhällsbyggande – resurssnålt, vackert 

 och människovänligt.

– Visar en miljö som stimulerar till möten mellan människor och har en mänsklig och varm atmo-

 sfär. 

– Skapar en miljö som stimulerar till kunskap, kreativitet och möten mellan olika kunskapsmiljöer  

 och möjliggör entreprenörskap, arbete och företagande.

– Bidrar till att civilsamhälle, utbildning, forskning och företagande alltmer hör samman och inte- 

 greras.

– Visar utemiljöer som är trygga och inbjuder till användning året om och som fungerar för män-

 niskor i olika ålder och i olika situationer.

– Visar avläsbara miljöer där gränser mellan olika zoner, offentligt – privat – multifunktionellt, är 

 tydliga. 

– Visar en bebyggelsestruktur som möjliggör små enheter för tilldelning i genomförandet.

– Visar en miljö med en struktur som är hållbar över tid och kan utvecklas och anpassas med 

 framtida förändringar. Och en struktur som kan inrymma temporära miljöer som ger plats för 

 experiment.

– Visar hur området kan fungera både självständigt och som en första etapp för fortsatt utbygg-

 nad av Västra Valla. 

– Tar vara på platsens kvalitéer och utvecklar nya rumsliga kvalitéer. 

– Integrerar staden och Campus Valla men som också utvecklar och bevarar de olika identite-

 terna.

– Skapar livsmiljöer som gör det lätt att leva resurssnålt i en stadsdel som lever hela dygnet, alla 

 dagar.

– Visar hur Vallastaden kan bli en attraktion för hela Linköping. 

– Gör att alla slags människor lockas till Linköping, för att Linköping är en rolig och spännande 

 stad.
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Boende, arbete, lärande 

och möten

Inom tävlingsområdet vill vi se en mångfald och 

blandning av byggnader för boende, arbete, 

lärande och möten. För att uppnå visionen bör 

funktioner samordnas och ges en flexibilitet 

som ger möjlighet för olika användning över 

tid. Vi vill se nya och innovativa boendeformer, 

lärmiljöer och mötesplatser.  

Området ska rymma minst 400 bostäder med 

en blandning av flerfamiljshus, täta småhus 

och ett fåtal friliggande småhus. 

Skalan i närliggande stadsdelar 

är 1-6 våningar med enstaka 

undantag. Av bostäderna ska 

trygghetsbostäder för äldre, bo-

städer för personer med funk-

tionsnedsättning och kollektivhus 

för personer som önskar att bo tillsammans 

ingå. 

Området ska rymma 10 000 kvm BTA för Uni-

versitetet, handel, service, kontor och centrum-

verksamheter. En variation eftersträvas inom 

området. För att skapa detta behövs olika 

storlekar så att både den lilla butiken och det 

större kontoret kan få plats. 

Skolan ska i samverkan med andra verksamhe-

ter vara en mötesplats i stadsdelen. Det finns 

behov av utbildningslokaler för 600 elever i 

området. Utbildningsnivå och omfattning ska 

kunna variera över tid. Linköpings kommun bru-

kar utgå från 7 kvm BRA lokalyta och 10 kvm 

friyta per elev. 

Utöver detta ska 

komplet terande 

lokaler för estetisk 

verksamhet, skol-

bibliotek samt res-

Funktioner och förutsättningar i 

tävlingsområdet

taurang med tillagningskök motsvarade 4 kvm 

BRA lokalyta per elev finnas. Dessa lokaler ska 

kunna samutnyttjas med andra verksamheter. 

Det behövs 100 förskoleplatser i området. Lin-

köpings kommun brukar utgå från 10 kvm BRA 

lokalyta och 40 kvm friyta per barn. Förskolan 

ska vara samlad i en enhet och kan integreras 

med andra funktioner. 

Det ska ges förutsättningar för ett digitalt medi-

atek med en integrerad kreativ mötesarena 

motsvarande 300 kvm BRA lokalyta inom om-

rådet.  

Vid viktiga stråk och platser ska bottenvåning-

arna byggas för att inrymma verksamheter som 

berikar gatulivet. Entréer bör placeras för att 

bidra till att människor möts i det offentliga 

rummet. Alla huvudentréer ska ha god tillgäng-

lighet för funktionshindrade. Bebyggelsestruk-

turen bör utformas så att utemiljön blir lättill-

gänglig och får goda kvaliteter. 

Handel och service i närområdet 

Inom Västra Valla finns idag en större kiosk- 

och tidningsaffär placerad utmed Corson. Vid 

Lambohovs Centrum syd-

väst om tävlingsområdet 

finns idag en medelstor 

livsmedelsbutik, apotek, 

vårdcentral, tandläkare, 

frisör, café, pizzeria, 

bibliotek, kiosk och cykelreparation. Vid Djur-

gården Centrum söder om tävlingsområdet 

planeras för en större dagligvaruhandel samt 

lokaler för detaljhandel.

Friidrottsarena och friidrottshall

Idag finns en friidrottsarena (A1) och friidrotts-

hall (A2) inom tävlingsområdet som drivs av 

Hemmabio, hem-
tjänst, hemifrån – 

vad är ett hem?

Familjens former 
förändras – hur 

påverkar det sam-
hällsplaneringen?

Vilken typ av arbets-
platser behöver vi i 

framtiden? 
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kommunen. Friidrottsarenan fungerar vintertid 

också som en konstfrusen is-oval. Friidrottsare-

nan är dagtid utformad med olåsta grindar på 

båda sidor för att folk ska kunna sila igenom 

arenaområdet och ta del av det som sker eller 

till exempel sätta sig på läktaren i solgasset. 

Anläggningarna ska integreras inom tävlings-

området. Direkt öster om friidrottsarenan finns 

en parkeringsanläggning för friidrottsareans 

behov, vilken används både dagtid, kvällar 

och helger. 

Offentliga miljöer

I stadsdelen ska finnas offentliga miljöer för 

möten, lek och rekreation. Inom tävlingsområ-

det finns behov av en mindre plats för tillfälliga 

eller permanenta kulturevenemang. En expe-

rimentell och iögonfallande konst ska genom-

syra hela området. 

Befintliga natur-, kultur-, idrotts- och rekreations-

möjligheter ska tas tillvara. Relationen mellan 

kommande bebyggelsen inom tävlingsområdet 

och befintliga strukturer behöver utvecklas. 

Inom tävlingsområdet finns 

idag inga höga naturvärden. 

Den biologiska mångfalden 

bör utvecklas inom områdets 

framtida grönstruktur.

Smedstadbäcken

Smedstadbäcken (A3) är ett viktigt inslag i 

Vallastaden och dess utformning bör studeras. 

Smedstadbäcken ingår i ett vattendrag mellan 

Rosenkällasjön och Stångån.  Både uppströms 

och nedströms tävlingsområdet har Linköpings 

kommun de senaste 10 åren arbetat med att 

öka vattendragets attraktivi-

tet för rekreation, flora och 

fauna. Bäcken är markerad 

på karta A som nummer 3. Se 

vidare Bilaga 3.

Corson

Tävlingsområdet genomkorsas av Corson (A4) 

i nordsydlig riktning. Corson är ett centralt kom-

munikationsstråk genom Campus Valla. Stråket 

är cirka 20 m brett och innehåller gång- och 

cykelbanor, cykelparkeringar, entréer samt sitt-

platser. Corsons integration i Vallastaden bör 

studeras.

Universitetsparken

Inom tävlingsområdet ligger Universitetspar-

ken (A5). Parken är uppbyggd kring en större 

damm i ett öppet parkrum 

som också inrymmer flera 

småskaliga platser. Parken 

genomkorsas av ett vatten-

system som utgör en länk i 

ett större dagvattensystem. 

Dagvatten från intillig-

gande områden pumpas 

genom parken, via dammar, bäck och ett våt-

marksområde, för rening. Universitetsparkens 

framtida utformning och utbredning bör stude-

ras. 

Närliggande målpunkter

I anslutning till området finns Friluftsmuseet 

Gamla Linköping (A6) inklusive Vallaskogen 

(A7), Valla gård (A8) och Lill-Valla (A9) som 

ska omvandlas till en lekpark samt pulkaback-

ar  (A10) med tillhörande evenemangsområde 

(A11) i kanten av Vallaskogen och friidrottsare-

na med is-oval. Dessa är exempel på befintliga 

tillgångar i området som även är målpunkter 

för övriga linköpingsbor.

Kommunikationer

Kollektivtrafik

Idag passerar ett kollektivtrafikstråk (B1) genom 

tävlingsområdet. Kollektivtrafikstråket sträcker 

sig från Linköpings resecentrum via stadskär-

nan och Universitetssjukhuset, 

tävlingsområdet och vidare till 

Mjärdevi. Grundtanken för lin-

jen är ”Tänk spårvagn – kör 

buss”. Konceptet har ett antal 

karaktäristiska egenskaper, 

såsom hög turtäthet, eget kör-

fält med full prioritet, signalprioritering i kors-

ningar, hög kapacitet m.m. enligt BRT (Bus 

Är det okey att skapa 
platser som tillåter 

människor att flytta ut i 
gatan med en stol, grill 

eller blomlåda?

Vilken betydelse 
har miljön för 

lärandet?

Varför är institutions-
byggnader oftast 

definierade som egna 
byggnader?
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Rapid Transit). För att skapa en riktigt attrak-

tiv kollektivtrafiklinje bör bostadsbebyggelse, 

kommersiella lokaler och övriga anläggningar 

lokaliseras och utformas med kollektivtrafiken 

i fokus. Gång- och cykelvägar utformas så att 

orienterbarheten mot hållplatserna blir hög. 

Den befintliga linjesträckningen via Kunskaps-

länken i östvästlig riktning genom tävlingsom-

rådet bör i huvudsak behållas. Genom Vallas-

taden ska linjen utformningsmässigt förtydliga 

och förstärka kollektivtrafikens roll i stadsdelen. 

Inom tävlingsområdet etableras en högkvalita-

tiv hållplats som mer för tanken till ett minirese-

centrum än till en busshållplats. Viktigt att den-

na plats lokaliseras centralt i tävlingsområdet 

och integreras väl med omgivande bebyggelse 

med hög persontäthet. För förutsättningar, ut-

rymmeskrav och mått se Bilaga 2.

Gång- och cykeltrafik

Ett förslag till huvudnät för cykeltrafik för Val-

lastaden bör redovisas. Gående har särskilda 

krav och ett särskilt nät bör därför redovisas för 

gångtrafik. 

Ett högkvalitativt demostråk för cykeltrafik (ex-

presscykelstråk) utvecklas från stadens centrum 

till tävlingsområdet med möjlighet till fortsätt-

ning mot Mjärdevi.

Målsättning för detta stråk är att det ska vara 

snabbt, tydligt, ha god trafiksäkerhet och 

komfort samt att cykeltrafiken är prioriterad i 

korsningar. Befintlig cykelväg längs den norra 

delen av Lambohovsleden (B2) och Kunskaps-

länken (B3) bör utgöra grunden för en utveck-

ling till expresscykelstråk. 

Corson (B4) och Kunskapslänken utgör stråk 

som är viktiga för genomgående cykeltrafik 

men även avseende områdets orienterbarhet 

för övriga trafikanter. Befintliga cykelvägar 

genom Vallaskogen (B5) och planerad längs 

Smedstadbäcken (B6) är viktiga att ta hänsyn 

till. En direktkoppling till friluftsområdet (A8) i 

Västra Valla ska också studeras. Nya gång- 

och cykeltunnlar planeras under Lambohovsle-

den mot Djurgården (B7). 

Biltrafik

Biltrafikmatningen till tävlingsområdet sker från 

Slestadsrondellen (B8) på Lambohovsleden via 

Johannes Magnus väg (B9).

På sikt planeras för nya an-

slutningar till området från 

Lambohovsleden sydost och 

öster om tävlingsområdet 

(B10). Det är viktigt att möj-

ligheterna kvarstår att ansluta 

området i dessa riktningar i framtiden.

Johannes Magnus väg och Kunskapslänken 

utformas för 40 km/tim medan lokalgatorna 

samt där oskyddade trafikanter ska korsa ut-

formas för 30 km/tim. Självförklarande gator 

eftersträvas - man ska av utformning intuitivt 

förstå vilken hastighet som är lämplig och hur 

man ska agera i gatumiljön utan att vägmär-

ken sätts upp. 

Parkering

Parkering ska organiseras så att bilen under-

ordnas kollektivtrafik, gång och cykel. En mål-

sättning är att avståndet till busshållplats jäm-

ställs med avståndet till parkeringsplats. Vi tror 

att underbyggda gårdar med parkering i ga-

rage ska undvikas. Gemensamma parkerings-

Vad betyder stadens 
skönhet och mänskliga 
möten för innovation 
och entreprenörskap?

När ett område är en 
återvändsgränd har de 
flesta aldrig någon an-
ledning att komma dit.
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anläggningar kompletteras med bilpoolspar-

keringar, parkering för rörelsehindrade samt 

angöringsplatser på lokalgator i området. Ut-

rymme för att kunna skapa säkra cykelparke-

ringar av hög kvalitet är en viktig fråga. För 

parkeringstal se Bilaga 8. 

Bo- och samhällsexpo 2016

Vallastaden ska vara utställningsområde för 

bo- och samhällsexpon LinköpingsBo2016. 

Området ska både utgöra en första etapp för 

fortsatt utbyggnad av Västra Valla och fungera 

självständigt. Detta innebär att området för-

väntas växa fram över tid. Temporära markan-

vändningar ger också möjlighet för stadsdelen 

att förändras över tid. Under 2016 planeras 

en trädgårdsmässa vilken både kan bestå av 

tillfällig markanvändning inom tävlingsområdet 

men också kan visa kommande strukturer utan-

för området. Flyttbara bostäder och butiksloka-

ler är exempel på tillfälliga användningar som 

kan vara aktuella vid bo- och samhällsexpon.

Verksamheter att beakta

Ångströmhuset

Den speciella byggnaden Ångströmhuset är 

byggt för att möjliggöra spetsforskning med 

ett ca 4 meter högt elektronmikroskop, vilket 

invigdes oktober 2011. Arkitekt: Tham & Vi-

degård Arkitekter, 2011. Det extremt känsliga 

instrumentet ställer extrema krav när det gäl-

ler stabilitet, temperatur, ljud, luftkvalitet och 

elektromagnetiska fält. Plattan som mikrosko-

pet står på är förankrad i utvald sprickfri berg-

grund och byggnaden är utformad med tre me-

tallskydd för att reducera störningar från yttre 

vibrationer och magnetfält. Platsen på Campus 

Valla är noga utvald och den bästa möjliga. 

Det finns alltså inte mera skyddsåtgärder som 

kan vidtas för att isolera huset och instrumen-

tet, utan det handlar om att minimera de yttre 

störningarna. 

Elektronmikroskopet har en specificerad upp-

lösning på mindre än 0,7 Å (ungefär halva 

avståndet mellan två atomer i en kiselkristall). 

Installationen har visat sig särdeles lyckad och 

den fördelaktiga lugna omgivningen gör det 

möjligt att pressa instrumentets upplösning till 

0,5 Å, vilket är nåbart i ett ytterst fåtal instru-

ment i världen. 

Eftersom instrumentet är ytterst känsligt för stör-

ningar och forskningen är världsledande, på 

grund av den särskilda prestanda som uppvi-

sats på befintlig plats, måste särskild hänsyn 

tas gällande förändringar i närområdet. Det 

närmaste området, ca 75 meter, ska helt un-

dantas från ny bebyggelse och vägar/kablar/

rör. Försörjningsvägar, trans-

formatorstationer, pumphus 

och rör på/under/ovan mark 

ska också placeras med hän-

syn till elektronmikroskopet 

vad gäller riktningar och när-

het, minst 200 meter från elektronmikroskopet. 

Speciellt transformatorstationer bör placeras så 

långt från Ångströmhuset som möjligt. Kända 

risker är lågfrekventa ljudvågor/vibrationer 

från trafik, vätskor/gaser som strömmar. Likaså 

tillkommande varierande magnetfält (fordons-

trafik/elkablar/elektriska maskiner/spårbun-

den trafik) kan komma att störa betingelserna 

för att göra mikroskopi i Ångströmhuset. Bygg-

naden och de båda skyddsområdena marke-

ras som C1. 

Laborativa miljöer för biomedicin

Vid Linköpings universitet finns ett flertal inter-

nationellt erkända forskargrupper som bedri-

ver excellent forskning inom området för bio-

medicin, med bland annat tumörforskning. För 

att forskningen ska kunna bedrivas med högsta 

möjliga framgång låter Universitetet uppföra 

nya byggnader innehållande laboratorier, bio-

Kan ett nytt område 
växa fram över tid?
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medicinska resurser, undervisningsmiljöer och 

kontor i den södra delen av tävlingsområdet. 

Verksamheten är privat och kommer att avgrän-

sas med ett staket följt av en vegetationszon. Ett 

skyddsavstånd om minst 100 meter ska finnas 

mellan del av verksamheten och framtida bo-

städer, skola och förskola. Det privata området 

och skyddsområdet markeras som C2.

 

Friidrottsarenan 

Friidrottsarenan (öppen som konstfrusen is-oval 

vintertid) ligger centralt inom tävlingsområdet 

och är belyst med sex belysningsmaster, tre på 

vardera långsidan. Belysningsmasternas max-

ljus är 500 lux. Ljuset kan innebära viss stör-

ning för boende i närområdet. Friidrottsarenan 

och belysningsstolparna markeras som C3. 

Inom arenan förekommer arrangemang då 

ljudanläggning används för speaker och mu-

sik. På sikt kan det även bli aktuellt att konser-

ter eller liknande evenemang anordnas inom 

arenaområdet. Frågan om ljus- och ljudstör-

ning behöver uppmärksammas vid placering 

av bostäder. 

Valla gård

Norr om tävlingsområdet finns hagmarker som 

hör till Valla gård där Valla ponnyklubb bedri-

ver sin verksamhet. Verksamheten är ett värde-

fullt inslag i Västra Valla. Ur allergihänseende 

ska ett avstånd på 20-25 meter finnas mellan 

hage och bebyggelse. Avståndet är anpassat 

efter områdets förutsättningar vad gäller vind-

riktning och förutsätter att en planterad zon 

med buskar och träd finns mellan bebyggelsen 

och hagarna. Bebyggelsens möte med hagen 

ska studeras. Hagens gräns markeras som C4.

Brandstation Lambohov

Brandstationen norr om Slestadsrondellen 

söder om tävlingsområdet kan ha utryckning 

dygnet runt. På grund av ljud- och ljusstörning 

samt övningsverksamhet får bostäder, skola 

och förskola inte placeras närmare än 50 me-

ter från brandstationens fastighet. Fastigheten 

och skyddsområdet markeras som C5.

Trafikbuller

Mängden busstrafik på Kunskapslänken ger 

relativt höga bullernivåer. Bebyggelse närmast 

kollektivtrafikstråket ska utformas med skyd-

dade utemiljöer. Kollektivtrafikstråket, i dagens 

streckning, markeras som C6. 

Nationellt superdatorcenter NSC

NSC är en organisation på Linköpings univer-

sitet som levererar storskalig beräknings- och 

lagringskapacitet till akademisk forskning i 

hela Sverige samt till SMHI och SAAB. Väster 

om tävlingsområdet pågår byggnation av en 

ny datorhall för att NSC ska kunna fortsätta ex-

pandera sin verksamhet. Hallen kommer initialt 

att husera bortemot 3000 beräkningsservrar 

vilket fördubblar dagens kapacitet. Den nya 

byggnaden har dock potential att kunna inhy-

sa mångdubbelt fler servar.  Denna verksamhet 

alstrar mycket värme, motsvarande ca 38˚C, 

vilken kan återvinnas till andra funktioner som 

till exempel växthus. Byggnaden markeras som 

C7.

Hetvattencentral

Söder om tävlingsområdet ligger en hetvatten-

central. Rekommenderat skyddsavstånd mellan 

bostäder och hetvattencentral för 10 MW fast-

bränsle är 200 meter, enligt Boverkets riktlinjer 

i ”Bättre plats för arbete” från 1995. Byggnad 

och område markeras som C8. 
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Tekniska system

Energi och fjärrvärme

Vallastaden ska präglas av lågt resursutnyttjan-

de. Detta innebär en strävan efter så låg netto-

användning av energi som möjligt, ett optimalt 

val av energikälla utifrån systempåverkan och 

hur resurseffektiv energikällan är samt utnytt-

jande av möjligheten till lokal energiproduktion 

och energiåtervinning. 

Efter de lokala förutsättningarna i Linköping 

ska fjärrvärme och fjärrkyla användas till upp-

värmning, varmvatten och kylbehov. Utrymme 

för ca 2-3 centraler för värmeväxling reserve-

ras inom tävlingsområdet. Centralerna kräver 

ca 10-15 m² och samordnas lämpligtvis med 

nätstationer för elförsörjning.

I området bör solceller på taken och integre-

rat i byggnadsmaterialen vara en naturlig del. 

Möjligheten att orientera fasader mot sydväst 

och sydost bör beaktas, men inte nödvändigt-

vis styra bebyggelsestrukturen. 

Eldistribution 

Eldistributionen till och inom området kommer 

att präglas av ett dynamiskt elnät som använder 

ny teknik för så kallade ”smarta elnät” och är 

anpassat för elinmatning i form av mikro- och 

småskalig elproduktion. Möjligheten för even-

tuell användning av energilagring kommer att 

ses över. Utrymme för 2-3 nätstationer om ca 

15m² ska reserveras inom tävlingsområdet. 

Spill- och dricksvatten

Bebyggelsen inom tävlingsområdet kommer att 

anslutas till allmänna spill- och dricksvattenled-

ningar. Nya VA-ledningsstråk ska anläggas ge-

nom området. Dessa bör placeras på vardera 

sidan om Smedstadbäcken som är den natur-

liga lågpunkten i området. VA-ledningsstråket 

behöver en fri bredd (utöver Smedstadbäckens 

sektion) på cirka 10 meter för att kunna skötas. 

Utrymme för en pumpstation för avloppsvatten 

ska reserveras inom tävlingsområdet. Ytan för 

en pumpstation är ca 15 m². Pumpstationen 

ska placeras i anslutning till Smedstadbäcken 

i tävlingsområdets östra del. Avstånd mellan 

bostäder och pumpstation ska vara minst 30 

meter. 

Avfallshantering

Avfallshanteringen inom området ska lösas 

med en stationär sopsug som även kan hantera 

producentansvaret, det vill säga förpackning-

ar. Ytan som behövs för en stationär sopsug 

(utrymmet för själva terminalen) är ca 200 m². 

Till det kommer angöringsytor för sopbilar. För 

att sopsugen även ska kunna försörja framtida 

utbyggnader österut behöver sopsugstermina-

len ligga i den sydöstra delen av tävlingsområ-

det. Vid sopsugsterminalen ska även en mindre 

återbrukscentral byggas. Terminalen ska inte-

greras med övrig bebyggelse.

Dagvatten

Dagvattenhanteringen i området ska präglas 

av en långsiktig hållbar- och miljöriktig lösning. 

Dagvattnet ska utnyttjas positivt i stadsbyggan-

det. 

Dagvattnet ska avledas över gröna ytor eller 

fördröjningsmagasin före anslutning till allmän 

dagvattenhantering. Hårdgjord mark ska mi-

nimeras inkluderat tak, byggnader, asfalt etc. 

Från hårdgjorda ytor ska det vara självavrin-

ning utan hjälp av pumpsystem. Förorenat dag-

vatten bör renas innan avledning till allmänt 

dagvattensystem. 

Smedstadbäcken

Smedstadbäcken (A3) avleder dagvatten från 

stora områden uppströms tävlingsområdet. 

Idag har bäcken en sektion med bottenbredd 

på 3,5 meter och släntlutning 1:2. Lutningen 

på bäcken är mycket liten cirka 0,6 promille 

och avståndet från dikesbotten till dikeskant 

har ett djup på cirka 4-4,5 meter. Den vattenfö-

rande arean i bäcken vid ett 30-års regn kräver 

en area på ca 20 kvm. För att säkerställa den 

framtida dagvattenavledningen måste denna 

kapacitet behållas. Bäckens sektion kan omfor-

mas förutsatt att dikesbotten samt flödesarean 

bibehålls. Se vidare Bilaga 3. 
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Geoteknik 

Mycket översiktligt kan småhus i upp till två 

våningar generellt grundläggas utan pålning 

medan flerbostadshus i mer än tre våningar 

generellt kräver pålning i hela området. Tre-

våningshus kan eventuellt grundläggas ytligt i 

området närmast fastmarkskullarna i nordost. 

Uppfyllnadslaster (med friktionsjord) under 

byggnader med ytlig grundläggning bör be-

gränsas till max 0,5 meter. Krävs högre upp-

fyllnader kan lasten kompenseras med lättfyll-

ning.

Arkeologi

I dagsläget finns inga kända fornlämningar 

som är av den betydelsen att de inte kan tas 

bort eller bedöms vara mycket kostsamma att 

undersöka. 
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Om området och dess 

omgivningar

Linköpings Universitet

I Linköping finns ca 22 000 studenter varav 

19 000 studenter på Campus Valla och 3 000 

studenter på Campus US (Universitetssjukhu-

set). Linköpings universitet har även 6 000 stu-

denter på Campus Norrköping och 70 studen-

ter på Malmstens (Lidingö).

Campus Valla

Campus Valla (D1) ligger ca 3 km från Linkö-

pings centrum. Idag finns fyra fakulteter, Filo-

sofiska fakulteten, Hälsouniversitetet, Tekniska 

högskolan och Utbildningsvetenskap. 

Campus US

Campus US (universitetssjukhuset), ligger på 

gångavstånd från Linköpings centrum och cir-

ka tio minuter med cykel från Campus Valla. 

Här finns utbildning och forskning inom Häl-

souniversitetet. Campus US är integrerat med 

Universitetssjukhuset i Linköping som har hela 

Sveriges sydöstra region som upptagningsom-

råde. På sjukhusområdet finns tre institutioner, 

Institutionen för klinisk och experimentell medi-

cin, Institutionen för medicin och hälsa samt 

Institutionen för medicinsk teknik. 

Utveckling av Campus Valla

Universitetet har kontinuerligt arbetat med 

att utveckla campus Valla och arbetet fortsät-

ter. Just nu pågår ett intensivt arbete med att 

förbättra, förnya och förändra på bred front. 

Universitetet har initierat en utredning kallad 

”framtidens campus” där framförallt under-

visningsmiljöer som möter morgondagens un-

dervisningsmetoder och modern teknik på ett 

bättre sätt är i fokus. Andra prioriterade om-

råden är förbättrade platser för studier utanför 

lektionstid, ensam eller i grupp. En förändring i 

restaurang och caféutbudet är också under om-

arbetning där ett mycket större grepp tas såväl 

inomhus som utomhus. Då campusmiljön är en 

sådan viktigt parameter för universitetets attrak-

tionskraft kan man aldrig luta sig tillbaka och 

säga ”nu är det klart” – Campus Valla är och 

måste vara i en ständig förändring och förbätt-

ring. Universitetet ser mycket positivt på utveck-

lingen av den nya stadsdelen, då det erbjuder 

universitetet ytterligare möjligheter att visa sig 

och ”blanda sig”!

Akademiska Hus har tillsammans med Univer-

sitetet genomfört en workshop med fokus på 

”morgondagens campus” i vilken universitets-

direktören, universitetsarkitekten och studenter 

deltog tillsammans med Akademiska Hus och 

arkitekter. Akademiska Hus har med utgångs-

punkt från resultatet från denna workshop tagit 

fram ett utkast till visionsbild för Campus Valla. 

Denna plan är i dagsläget inte färdigarbetad 

och ska betraktas som en icke fastställd idé-

skiss. 

Se vidare i dokumenten ”Campus Valla Utveck-

lingsplan” slutrapport 2008 och ”Vision Cam-

pus Valla” utkast 120131. 

Planerad byggnation inom Campus 

Valla

Linköpings universitet planerar för en ny bygg-

nad (D2) utmed Corson. Byggnaden kommer 

förutom undervisningsmiljöer innehålla kon-

torsarbetsplatser. Avsikten är att genomföra en 

arkitekttävling under hösten 2012 och ambitio-

nen är, under förutsättning att Universitetet be-

slutar sig härom, att den nya byggnaden kan 

stå färdig sommaren 2015. Den tänkta place-

ringen av denna byggnad är mellan A-huset 

(D3) och B-huset (D4). 



27

D1

D2

D4

D6

D7

D3

D8

D9

D12

D13

D14

D11

D15

D10

D5

Lambohov C

Djurgården C

Ryd C

Mjärdevi

Tinnerö

eklandskap

Vallaskogen

Västra Valla

Vallastaden

Rydskogen

Östra Valla

Gottfridsberg

D

0 100 500400300200

D1) Campus Valla, D2) Ny byggnad universitetet, D3) A-huset, D4) B-huset, D5) C-huset, 

D6) Corson, D7) Valla folkhögskola, D8) Valla koloniområde, D9) Valla Gård, D10) Friidrottsarena, 
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D14) Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, D15) Friluftsmuseet Gamla Linköping 
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Stadsdelen Västra Valla 

Stadsdelen Västra Valla domineras av Campus 

Valla, universitetsområdet. Inom Västra Valla 

finns även Valla folkhögskola (D7), koloniområ-

de (D8), Valla gård (D9) samt arena (D10) och 

hall (D11) för friidrott. Utöver dessa områden 

finns även ett stort antal arbetsplatser bland an-

nat Försvarets forskningsanstalt (D12), Statens 

geotekniska institut (D13) och Statens väg- och 

transportforskningsinstitut (D14).

Valla Folkhögskola

Valla folkhögskola (D7) ligger i anslutning till 

Linköpings Universitet. På Valla Folkhögskola 

går drygt 200 elever. 

Valla gård

På Valla gård (D9) finns det tekniska och agrar-

historiska museer, ponnyridning, hästar, getter, 

kaniner och andra djur. Det finns en minigolfbana 

och en lekplats, Lill-Valla. Här finns också en ridan-

läggning där Valla Ponnyklubb bedriver sin verk-

samhet med lektionsridning, tävlingar och läger. 

Parallellt med aktuell arkitekttävling för Val-

lastaden pågår en allmän arkitekttävling för 

omdaning av Lill-Valla lekpark, se tävlingspro-

gram på Sveriges arkitekters hemsida. 

Friidrottsarena och friidrottshall

Friidrottsarenan (D10) invigdes 2011. Linkö-

pings nya huvudarena för friidrott ligger i direkt 

anslutning till Campus Valla och kommunens 

friidrottshall. Arenan är en komplett arena för 

både träning och nationella tävlingar och har 

8 löparbanor, läktare för 500 personer under 

tak och separat kastplan för träning. Arenan är 

också byggd för fotboll.

Friidrottshallen (D11) på Campus invigdes 

2007 och är en komplett hall för friidrott med 

banor och funktioner som uppfyller Svenska 

friidrottsförbundets krav för nationella inomhus-

tävlingar. Det finns också en fullmåttsplan för 

innebandy, skolidrott m.m. Hallen är samman-

byggd med Campushallen. 

Campus Vallas historia

I 1967 års generalplan för Linköping anvisas 

ett stort område inom Valla gård i västra Lin-

köping för universitet och teknisk högskola. 

Samtidigt lades den första dispositionsplanen 

för universitetsområdet fram. Planen innehöll 

en långt gången generalitet beträffande pla-

cering, rationalitet och teknisk utformning av 

byggnaderna. De allra första utbyggnaderna, 

som stod klara omkring 1971, omfattade hu-

sen A, B och C (D5). Lokaliseringen av de statli-

ga verken Försvarets forskningsanstalt, Statens 

geotekniska institut, Statens kriminaltekniska la-

boratorium och Statens väg- och transportforsk-

ningsinstitut innebar en omfattande utbyggnad 

i slutet av 1970-talet. 

Universitetsområdets fortsatta utbyggnad har 

skett kring Corson (D6), det nordsydliga kom-

munikationsstråk som angavs redan i den 

första utbyggnadsplanen. 1991 togs en ny 

utvecklingsplan för universitetsområdet fram, 

som anger en fortsatt utbyggnad mot öster. 

Under 1990-talet har den yttre miljön upp-

märksammats alltmer och parker, konstnärlig 

utsmyckning samt våtmarker har anlagts. Inom 

området har successiva utbyggnader skett och 

sker alltjämt i forma av såväl ombyggnationer 

som nybyggnader.



29

Stadsdelen Mjärdevi

Direkt väster om Västra Valla ligger stadsde-

len Mjärdevi, med Mjärdevi Science Park, en 

framgångsrik företagspark med över 300 hög-

teknologiska företag. Många av dem har sina 

rötter i forskningen vid Linköpings Universitet. 

Vallastadens närhet till en av Sveriges ledande 

innovationsmiljöer kan skapa konstruktiv sam-

verkan och synergi. Mjärdevi är under utveck-

ling från park till urban innovationsmiljö. Upp-

delningen mellan forskning och experimentell 

utveckling, innovation, påhittighet och företa-

gande blir allt mindre skarp. Här lever idén om 

’Mjärdevi Science City’, där gränserna mellan 

arbete och boende, sport och underhållning, 

kultur och fritid suddas ut. 

I den norra delen av Mjärdevi ligger Linkö-

pings golfbana. En naturskön park- och skogs-

bana med 18 hål.

Stadsdelen Östra Valla

Den nordöstra delen av Östra Valla omfattar 

ett äldre bostadsområde, Valla verksamhets-

område samt T1-området där utbyggnad med 

bostäder skedde under 1990-talet och fram 

till år 2003. I den västra delen av Östra Valla 

finns friluftsmuseet Gamla Linköping och Val-

laskogen.

Friluftsmuseet Gamla Linköping 

Friluftsmuseet Gamla Linköping (D15) skapa-

des för att bevara äldre byggnader och på så 

sätt kunna berätta om gångna tider. I dag finns 

ett hundratal byggnader i stadskvarteren och 

vid Valla gård. Här finns trähus, kullerstens-

gränder, historiska trädgårdar, butiker, caféer, 

restauranger och många museer. De allra 

flesta har flyttats dit från Linköpings stad. Hu-

sen ligger runt ett gatumönster, som kopierats 

från den gamla stadskärnan. En tredjedel av 

byggnaderna flyttades hela. De övriga plocka-

des ner och timrades upp på sin nya plats. De 

flesta har behållit det utseende de hade innan 

flyttningen. Gamla Linköping är ett av Öster-

götlands viktigaste besöksmål.

Vallaskogen

Vallaskogen i anslutning till Västra Valla och 

Friluftsmuseet Gamla Linköpings är en tät-

ortsnära skog där den norra delen av skogen 

är avsatt som naturreservat, motiverat främst av 

dess stora rekreationsvärden men även av den 

rika floran. Delar av reservatet sköts idag som 

en bondeskog med betande kor. En utökning 

av naturreservatet planeras. Omkring 500 ar-

ter kärlväxter har hittats i området. Dessutom 

innehåller området ett antal fornlämningar. 

Stadsdelen Lambohov

Lambohov är en stadsdel under utbyggnad 

sydväst om Västra Valla. De första lägenhe-

terna blev klara under 1979. Under 1980-talet 

byggdes stadsdelen ut successivt. Under 1992-

2004 tillkom delen Lilla Mjärdevi väster och 

sydväst om Lambohovs Centrum. En viss fort-

satt utbyggnad i öster sker för närvarande. 

I planeringen av Lambohov fick redan från 

början socialtjänstens företrädare tillsammans 

med bostadsföretag och arkitekt en ovanligt 

framträdande roll. Socialtjänsten hade utifrån 

en vision om att ”planera för gemenskap” for-

mulerat en modell för social omsorg som skulle 

bidra till att forma en plattform för samarbete 

och gemenskap i grannskapet. 

Syftet med socialtjänstens deltagande var att 

bli ett alternativ till de hårt kritiserade förorts-

områden som byggts under sjuttiotalet. Områ-

det fick stor uppmärksamhet och studiebesök 

trängdes under åttiotalet.
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Stadsdelen Djurgården 

– pågående stadsutveckling 

Sydost om Västra Valla ligger Djurgården. 

Djurgården är en framtida stadsdel i Linkö-

ping. Här planeras för 3-5 000 lägenheter 

(6 000-8 000 invånare) och 200 000-300 000 

kvadratmeter verksamhetsyta. 

För närvarande pågår planarbetet för ett nytt 

handelscentrum söder om Lambohovsleden. 

Här planeras ca 20 000 m² handel, varav ca 

11 000 m² för livsmedel. Handelscentrum lig-

ger i direkt anslutning till stadsdelens torg där 

även ett högkvalitativt kollektivtrafikstråk kom-

mer att passera. Kollektivtrafikstråket kommer 

att förbättra kollektivtrafikutbudet för Lambohov 

väster om stadsdelen in mot Linköpings rese-

centrum.

Tinnerö eklandskap

Som en grön kil från söder når det östgötska 

eklandskapet ända in i centrala Linköping. Tin-

nerö eklandskap är ett 687 ha stort kommunalt 

naturreservat som bildades 2006. Reservatet 

är ett uppskattat rekreationsområde. 

Reservatet domineras av gamla ekar i ett böl-

jande beteslandskap, där mängder av växter 

och djur har sin hemvist. Insprängt bland ek-

hagarna finns barrskogar med en mångfald 

svamparter, ekologiskt odlade åkermarker, 

blomrika slåtterängar samt flera återskapade 

våtmarker. Reservatet avslutas i söder av Ro-

senkällasjön. Sjön har sedan restaureringen 

2003 blivit Linköpings närmsta fågelsjö.

Tinnerö är också rikt på fornlämningar. Spåren 

i form av boplatser, fornåkrar och gravfält från 

framförallt järnåldern är mycket välbevarade.
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Tävlingstekniska bestämmelser

Arrangör

Tävlingen arrangeras av Linköpings kommun i 

samarbete med Linköpings universitet, Akade-

miska hus och Sveriges Arkitekter.

Tävlingens form

Tävlingen är en allmän tävling i ett steg.

Deltagarrätt 

Tävlingen är i enlighet med LOU (lagen om 

offentlig upphandling) öppen för alla, oavsett 

nationalitet.

Tävlingsspråk

Tävlingsförslaget ska vara utfört på svenska.

Jury

Tävlingsförslagen kommer att bedömas av en 

jury bestående av:

Muharrem Demirok (C), Linköpings kommun, 

Kommunalråd med ansvar för samhällsbyg-

gande. Ordförande i Samhällsbyggnadsnämn-

den.

Jakob Björneke (S), Linköpings kommun, Kom-

munalråd, vice ordförande i barn- och ung-

domsnämnden.

Karolina Ganhammar, Universitetsarkitekt, Lin-

köpings universitet.

Anna Bertilson, Samhällsbyggnadsdirektör, 

Linköpings kommun.

Jan Annerstedt, Professor vid Copenhagen Bu-

siness School.

Lars Reuterswärd, Arkitekt, Director Mistra Ur-

ban Futures. 

Birgitta Ramdell, Arkitekt, VD Form/Design 

Center Malmö.

Agneta Persson, Parkchef, Lunds kommun. Ut-

sedd av Sveriges Arkitekter.

Johannes Tovatt, Arkitekt, VD Tovatt arkitekter. 

Utsedd av Sveriges Arkitekter.

Juryn äger rätt att tillkalla ytterligare sakkunnig 

expertis som rådgivare.

Juryns sekreterare är Claes Larsson, Arkitekt 

SAR/MSA, Sveriges Arkitekter.

Tävlingsfunktionär

Anne-Charlotte Högner, Linköpings kommun, 

Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen, 

Drottninggatan 45, 581 81 Linköping. 

Tel +46(0)13 26 32 09. 

anne-charlotte.hogner@linkoping.se

Programhandlingar

Programhandlingarna utgörs av följande hand-

lingar:

1. Detta program

2. Bilagor till detta program

3. Grundkarta

4. Ortofoto

5. 3D-modell

6. Turistkarta, lagerindelad.

7. Idéprogram 2012-01-09 

8. Campus Valla Utvecklingsplan, slutrapport 

 2008

9. Vision Campus Valla, utkast 120131

Om problem med nedladdning av filer, kon-

takta tävlingsfunktionären.

Ovanstående handlingar hämtas i digital form 

på Sveriges Arkitekters hemsida www.arkitekt.

se/tavlingar eller databas www.e-avrop.com

Tävlingsdeltagare som önskar använda e-

avrop och saknar konto måste registrera sig 

för att kunna delta i tävlingen. Utan registrerat 
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konto på e-avrop.com får anbudsgivaren ej 

svar på ställda frågor, ej tillgång till eventuella 

kompletterande förfrågningsunderlag och får 

ej heller del av tävlingens resultat via e-avrop. 

Det åligger tävlingsdeltagare att kontrollera att 

samtliga programhandlingar ingår i erhållet 

förfrågningsunderlag.

Tävlingsfrågor 

Eventuella frågor om tävlingen ska ställas till 

tävlingsfunktionären skriftligt via e-post. Frå-

gorna ska vara tävlingsfunktionären tillhanda 

senast 2012-04-27 kl 16.00.Frågor kan också 

ställas via kommunens databas e-avrop senast 

2012-04-27 kl 16.00. Märk all korrespondens 

med ”Vallastaden – Allmän arkitekttävling”. Ju-

ryns svar kommer att läggas ut på databasen 

e-avrop samt Sveriges Arkitekters hemsida se-

nast 2012-05-07.

Registrerade prenumeranter aviseras via e-post 

från e-avrop när kompletteringar till tävlingen 

publicerats. Se länken nedan för mer informa-

tion om Frågor och Svar:

www.e-avrop.com/information/levQA.htm 

Tävlingsförslaget 

- redovisning

Tävlingsförslag ska vara anonymt. Samtliga in-

lämnade ritningar och övriga handlingar ska 

i nedre högra hörnet vara försedda med ett 

motto.

Tävlingsförslag ska vara monterat på kartong 

eller liknande i stående A1-format (59,4 x 

84,1 cm) och får omfatta högst 5 planscher. 

Därutöver ska en omgång av dessa planscher, 

förminskade till A3-format, lämnas. All text på 

planscherna ska vara läsbar på A3-kopiorna. 

Utöver detta ska en fil med en översiktlig struk-

tur med volymer redovisas i SketchUp samt en 

dwg-fil som redovisar förslaget. All redovisning 

förutom 3D-modell och dwg-fil ska finnas på 

planscherna.

Samtliga planscher ska även lämnas digitalt 

i pdf-format på CD. Alla planscher ska ligga 

i samma fil. Filen på planscherna ska lämnas 

dels i en högupplöst version lämplig för tryck 

dels i en version med mindre filstorlek som är 

lämplig för webbpublicering.

OBS! Pdf-filerna av planscherna avsedda för 

webbpublicering får ha en storlek av max 8 

MB. 

Handlingar utöver dessa kommer att tas undan 

från bedömning och utställning. Fysisk modell 

tas ej emot. 

OBS! Allt inlämnat digitalt material ska vara 

rensat på spårbar information om upphovsman 

mm för att garantera anonymitet.

Tävlingsförslag ska redovisa följande:

A. Vallastaden i dess sammanhang Vallasta-

den kommer att vara en av Linköpings många 

pusselbitar under de närmaste decenniernas 

stadsutveckling. Vallastadens koppling och 

förhållande till både stadskärna och Universi-

tet/Mjärdevi och andra omgivande stadsdelar 

kommer att vara avgörande för boende, besö-

kare och arbetande i Linköping. 

Visionsplanschen ska belysa förslagsställarens 

stadsbyggnadsintention i ett bredare perspek-

tiv; Vallastadens plan (det avgränsade tävlings-

området) skall redovisas som en del av den 

större helheten.

Förslagsställaren uppmanas att i ord och bild 

redovisa hur Vallastaden förhåller sig till när-

området och stadens centrala delar. Det står 

förslagsställaren helt fritt att självständigt ut-

forska närområdet och i enkla illustrationer 

påvisa brister och möjligheter som kan få en 

avgörande betydelse för Vallastadens framtida 

utveckling. 
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Redovisas förutom med text och bild med 

karta 1) med närområdet i skala1:7 500, 

storlek 55,0x36,0 cm och karta 2) med sta-

dens centrala delar i skala 1:15 000, storlek 

44,0x30,0 cm. 

B. Beskrivning av förslagets idéer, lösningar 

och motiveringar till dessa.

C. En perspektivbild i marknivå från en för för-

slaget karaktäristisk miljö.

D. För förslaget väsentliga detaljer.

E. Plan över tävlingsområdet i skala 1:1 000. 

(Tävlingsområdet utsträckning i öst-västlig rikt-

ning behöver sträcka sig över del av två plan-

scher.)

F. Snedbild – Vinkel och avgränsning enligt 

scene 1 i 3D-modellen. Storlek 57,5x40,7 cm.

G. En fil med en översiktlig struktur med voly-

mer som redovisas i SketchUp infogad i pro-

grammodellen. 

H. En dwg-fil i kommunens koordinatsystem 

(Sweref 99 1500 i plan) med enheten meter 

som redovisar förslaget.

Inlämning

Tävlingstiden slutar 2012-06-11. Senast denna 

dag ska tävlingsförslag vara inlämnat till post- 

eller budbefordran adresserat till tävlingsfunk-

tionären (eller lämnat direkt till tävlingsfunktio-

nären senast kl 16.00). Förslag som lämnats 

till post- eller budbefordran senast denna dag, 

men som ankommer tävlingsfunktionären se-

nare än 2012-06-18 kl 12.00, tas inte upp till 

bedömning.

Förslaget ska åtföljas av ett förseglat ogenom-

skinligt kuvert, märkt med ”Namnsedel” och 

förslagets motto. Detta kuvert ska innehålla 

uppgifter om namn på förslagsställaren och 

eventuella medarbetare.

OBS! Om tävlingsförslaget skickas med post- 

eller budbefordran ska kvitto utvisande inläm-

ningsdag samt förslagets motto samtidigt över-

sändas separat till tävlingsfunktionären. På 

detta kvitto ska även anges ett telefonnummer 

där kontakt kan nås med förslagsställaren un-

der bevarad anonymitet i fall att tävlingsförsla-

get inte kommit fram. För förslag som lämnas 

direkt till tävlingsarrangören ska denne lämna 

kvitto som bekräftar att förslaget lämnats inom 

utsatt tid.

Prissummor

Den totala prissumman är 900 000 SEK exklu-

sive moms. 

Bedömningskriterier

Förslagen kommer att bedömas utifrån de krav 

och önskemål som ställts i programmet och uti-

från följande kriterier, utan inbördes ordning:

Helhet

Struktur

Funktion

Utvecklingsbarhet

Genomförbarhet

Bedömning/utställning

Tävlingsförslagen kommer under bedömnings-

tiden att ställas ut offentligt genom arrangörens 

försorg. Plats meddelas senare. 

Bedömningen beräknas vara färdig i början av 

september 2012.

Publicering

Tävlingsjuryns utlåtande kommer att publiceras 

i samband med att tävlingens resultat offentlig-

görs. Resultatet av tävlingen offentliggörs på 

Sveriges Arkitekters hemsida samt e-avrop.

com. Sveriges Arkitekter och arrangören äger 

rätt att publicera det samlade resultat på sina 

hemsidor samt i tidningen Arkitekten. All publi-

cering av tävlingsförslag efter avslutad tävling 

kommer att ske med angivande av förslagsstäl-

larens namn.
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Tävlingsprogrammets 

godkännande

Detta program är upprättat i enlighet med 

byggsektorns gemensamma ”Tävlingsregler för 

svenska tävlingar inom arkitekternas, ingen-

jörernas och konstnärernas verksamhetsfält, 

1998”. Reglerna gäller om inte programmet 

anger annat.

Program och bilagor är godkända av juryns le-

damöter, vilka svarar för tävlingens genomför-

ande. Ur tävlingsteknisk synpunkt är program-

met granskat och godkänt för de tävlande av 

Sveriges Arkitekter.

Juryns underskrifter

Ägande- och nyttjanderätt

Arrangören innehar den materiella äganderät-

ten till prisbelönta tävlingsförslag.

Förslagsställarna innehar upphovsrätten och 

behåller nyttjanderätten till sina förslag. Direkt 

utnyttjande av förslag, helt eller i väsentliga 

delar, kan ske först efter avtal med förslags-

ställaren.

Returnering av förslag

Förslagen kommer inte att returneras.

Uppdrag efter tävling

Tävlingen syftar till att ta fram underlag för 

fortsatt planarbete. Finner arrangören, efter 

tävlingen och i enlighet med juryns utslag, att 

någon eller några av förslagen kan vidareut-

vecklas kommer förhandling utan föregående 

annonsering att ske med förslagsställare om 

fortsatt uppdrag. Uppdraget bedöms kunna 

omfatta medverkan i fortsatt planarbete och 

i den fortsatta processen med att färdigställa 

Vallastaden. 

Finner arrangören skäl att frångå juryns rekom-

mendation ska samråd ske med Sveriges Arki-

tekter.

Om upphovsmannen till vinnande förslag av 

arrangören och Sveriges Arkitekters Tävlings-

nämnd inte anses ha erforderliga erfarenheter 

och resurser att handha uppdraget lämnas det 

till denne i samarbete med en mer erfaren fack-

man, vald av denne själv och godkänd av ar-

rangören.

Om tävlingen efter tre år ännu inte har lett till 

uppdrag/inlett förhandlingar för vinnande för-

slag tillkommer det denne en ytterligare ersätt-

ning motsvarande prissumman.  
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Delaktighet - 

idéer och inspiration

Planeringsprocessen

Planeringsprocessen kring Vallastaden och bo- och samhällsexpon ska omfattas av dialog, delak-

tighet och samverkan. Målsättningen är att genom olika arenor bjuda in till möten och utbyte av 

idéer kring samhällsbyggnad och utvecklingen av Linköping.

Idéforum

På hemsidan för LinköpingsBo2016 finns ett idéforum. Forumet riktat sig till allmänheten. Här finns 

möjlighet att ta del av idéer, synpunkter och diskussioner kring samhällsbyggande. 

Medborgardialog för inspiration

Under april kommer medborgardialog att hållas vid tre tillfällen i Linköping. Mötena riktar sig inte 

till de tävlande utan till allmänhet och specifika grupper i Linköping. Material från medborgardia-

logen kommer att publiceras på www.linkopingsbo2016.se som inspiration till de tävlande senast 

den 7 maj. Materialet ska ses som inspiration och inte vara bedömningsgrundande. Förhopp-

ningen är att varje tillfälle besöks av ca 100 personer. 

Varje medborgardialog kommer att bestå av ett antal korta inspirationsintroduktioner och sedan 

följas av gruppdiskussioner utifrån från följande teman. 

Linköpings identitet 

Här diskuteras vad som är karaktäristiskt och identitetsskapande för Linköping. Hur vill vi att Linkö-

pings ska uppfattas i framtiden och vad kan Vallastaden bidra med för att stärka identiteten?

Stadsmiljö som inspirerar till möten

Medborgardialogen fokuserar på att ta reda på behov och önskemål vad gäller mötesplatser i 

staden. 

Hur får vi Linköping att hänga samman

Diskussionen kommer att beröra vad det är som gör att en stadsdel upplevs tillåtande och inklude-

rande samt vad som gör Vallastaden till en del i staden. 



L INKÖP ING BO &  SAMHÄL LSEXPO

LinköpingsBo2016 är ett samhällsbyggnadsprojekt som ska resultera i en

helt ny stadsdel vars första etapp Vallastaden ska stå klar sommaren 2016. Det är också

namnet på det bo- och samhällsexpo som går av stapeln när första etappen är klar.

Under resans gång kommer LinköpingsBo2016 att vara en plattform för en mängd

viktiga, inspirerande och framåtblickande möten, seminarier, workshops och utställningar.

Dialog och delaktighet är i fokus under hela arbetet fram till 2016.


