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Från hur vi normalt 
bygger infrastruktur

Via en stadsmodell

Till ett annorlunda tänk med  
ett klulvertsystem

Vallastaden - En utmaning



Området för Vallastaden 



Vallastaden
Ett beslut av Linköpings kommun i januari 2012.
Från en arkitektmodell till en bo- och samhällsexpo hösten 2017.





Aktuell marktilldelning



Förutsättningar för infrastrukturen i Vallastaden
- Tekniska verkens utmaning var att bygga infrastruktur utifrån 
en arkitektmodell över en stadsdel!

Ungefärligt 
antal 

fastigheter

Trånga 
gatusektioner

Utmanande 
markförhållanden

“Tänk nytt och 
innovativt”

Byggnader 
utan källare

Förläggning av 
infra innan 

dialog med alla 
byggherrar

Sopsug och 
fjärrvärme



Idé

• Grundidén var att bygga en kulvert genom/i husområdet.

• Betong, Plast eller annan lösning?

• 100 % återvinningsbart.

• Mindre grävarbeten i framtiden när vi talar om;

• Drift

• Underhåll

• Renovering

• Förnyelse

• Försörjning



Uppdraget

• All infrastruktur ska vara utbytbar och återvinningsbar

• Möjliggöra en flexibilitet utan stora behov av schaktarbeten

• Hantera spillvatten på nytt sätt (markförutsättningarna gör att 
kulvertsystemet i princip är horisontellt)

• Kulvertsystemet ska göra att intrånget av den ledningsbundna infrastrukturen 
minskas och möjliggöra ett utökat nyttjande av gatu- och kvartersmark.

• Ska byggas så att störningar minskar i gaturummet över tid. 

• Skapa ett koncept med hög prefabriceringsgrad

- Projektera och bygga ett infrakulvertsystem med utgångspunkt från 
befintliga produkter och med beaktande av följande faktorer:



Uppdraget

• Uppdraget blev att bygga ett kulvertkoncept av en 
kombination mellan plaströr och betongkammare.



Innehållet i kulverten



Princip för anslutning av fastigheter

• Samlad förläggning fram till 
fastigheten

• I möjligaste mån används foderrör 
för att underlätta framtida 
underhåll

• Alternativt sker övergång till 
traditionell markförläggning på 
tomtmark.



Provmontage



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

Dag 2 klockan 17.00
Cirka 80 meter kulvertsystem lagt och
rören skyddstäckta

Förläggning kulvert



Teknikutrymme i källarplan

Vallastadens variant
Kammare för 
nedstigning

Nedgång

I ”felleshusen” som ska bli 10 stycken och placerade utöver området finns nedgångar till kulversystemet. 
Man kan smidigt ta sig ner och t ex inspektera, söka efter eventuella fel eller göra underhåll.



Infrakulverten i Vallastaden
• En infrakulvert med en innerdiameter på 2,2 meter inrymmer den 

ledningsbundna tekniska infrastrukturen i Vallastaden.

• Rör för vatten, avlopp, fjärrvärme och fjärrkyla likväl som el- och datakablar 
och ett sop-hanteringssystem har installerats i en ventilerad och upplyst 
kulvert.

• Infrakulvert Vallastaden är ett koncept som är patenterat.



Kulvertprojektets omfattning 
- Den total sträckning är idag ca 1800 m
- Fullt utbyggd = ca 2200 m.



Hur gick det?

• Möjligheter till ett utökat 
nyttjande av gatu- och 
kvartersmark.

• Störningar i gaturummet 
minskar över tid

• Smart förläggning

• Prefabricering

• Återvinning o miljö

• Anpassningsbart

• Drift och underhåll

• Kulvertsystemet ett koncept

Tekniska verken har i samverkan med Linköpings Universitet startat ett forsknings-
projekt för att titta på samtliga faktorer där även samhälle och miljö ingår



Infrakulvert Vallastaden



Systemet i Vallastaden

• Projektering och byggande ska skapa 
utrymme och funktion för alla 
aktörer med ledningsbunden 
infrastruktur.

• Samverka med den part som råder 
över ”ytan”.

• Infrakulvertsystemet består av 
plaströr i kombination med 
betongkammare.

• Betongkamrarna har ingjutna 
plastskivor för genomföringar av 
anslutningar till fastigheter.

• Mellan kammare och fastigheter 
kommer en kanalisation att 
förläggas.

• I vissa fastigheter kommer det att 
byggas teknikutrymme för el- & 
kommunikationsnät, fjärrvärme och 
VA.
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Ett koncept som möjliggör
skräddarsydda lösningar
• Alla rör för media samlat i ett och 

samma rör.

• Enkelt och smidigt alternativ till 
traditionell rördragning/förläggning.

• Infrakulvertar skapar möjligheter för 
en ny typ av smart infrastruktur under 
mark.
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Hållbart!

• Livslängd på minst 100 år.
• Optimal miljö för ledningar.
• Bra arbetsmiljö för drift-

och underhålls-personal.
• Flexibel-, utbyt- och 

återvinningsbar.
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Stor valfrihet
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Skräddarsydd

Dimension Dimensionen på kulverten beror på an-talet 
mediarör. Infrakulvert Vallastaden är 
tillverkad i dim. 2,2 meter.

Skräddarsydd
lösning

Ditt val av medierör installeras direkt i fabrik, 
vilket gör det möjligt för snabb installation på 
arbetsplatsen. Infra-kulverten är helsvetsad 
och därmed vattentät.

Material Kulverten tillverkas av ett helsvetsat och tätt 
Weholiterör i PE.

Ringstyvhet Välj själv vilken ringstyvhetsklass du vill ha: 2 
t o m 8 kN/m2.

Längd Rörlängder upp till 32 meter.

Färg Välj själv vilken färg du vill ha på ditt rör. 
Svart med ljus insida är standard.
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En nyckelfärdig lösning

• Företagens gemensamma visioner 
resulterade i Infrakulvert Vallastaden 
en patenterad lösning där all under-
jordisk infrastruktur är samlad på 
samma ställe, i samma kulvert.
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Blev ni nyfikna?
Kom då på besök i Vallastaden i september


