VÄSTRA VALLA
KORTA FAKTA: Västra Valla omfattar efter förändring av stadsdelsindelningen år 2000
universitetsområdet med statliga verk. I den östra delen av Västra Valla finns Valla fritidsområde,
kolonistugeområde samt Valla Folkhögskola. Linköpings Universitet färdigställdes i mitten av 1970-talet,
men flera utbyggnader skedde under 1980-talet och under slutet av 1990-talet. Inom Valla fritidsområde
finns ett stort antal anläggningar, såsom ridhus, minigolf, skidbacke, fågeldammar, en större lekplats, en
minidjurpark samt lantbruks-, vagns- och järnvägsmuseum.
Bostadsbebyggelsen i Västra Valla består helt av studentbostäder som färdigställdes 2006-2008 i kvarteret
Intellektet nära Vallarondellen. Antalet bostäder vid senaste årsskiftet framgår av tabellsidan.
Befolkningen vid senaste årsskiftet framgår av tabellsidan.
Huvuddelen av arbetstillfällena i Västra Valla finns inom näringsgrenen utbildning och forskning.
SERVICE: Kommunal och landstingskommunal service samt post, bank och dagligvarubutik saknas.
TEKNISK FÖRSÖRJNING: Universitetsområdet är anslutet till stadsnätet från två håll. Fjärrvärme och
fjärrkyla är utbyggt i hela området.
FYSISK PLANERING OCH EXPLOATERING:
För universitetsområdet finns detaljplaner som möjliggör fortsatt utbyggnad av universitetet. Hösten 2011
togs beslut att Västra Valla blir platsen för Bo och samhällsexpo. Genom utveckling av Vallastaden, som
är namnet på den nya stadsdelen, ska området gå från att vara enbart en plats för utbildning, forskning och
fritid till att bli en mer levande stadsdel med bostäder. Under 2012 genomfördes en arkitekttävling för
Vallastaden. Det vinnande förslaget Tegar är utgångspunkten för den detaljplan för östra delen av
Vallastaden som vann laga kraft i oktober 2013. Under hösten 2017 kommer bo- och samhällsexpo
Vallastaden genomföras.
För området mellan Corson och Johannes Magnus väg (Vallastaden – västra delen) vann en detaljplan
lagakraft i slutet av 2014 för Vallastadens torg, kommersiell verksamhet, kontor samt bostäder.
Öster om detaljplanen för den östra delen av Vallastaden vann en detaljplan för en skola, kyrka samt ett
vårdboende för äldre laga kraft i juni 2015.
I norra delen av universitetsområdet har ett detaljplanearbete genomförts för att tillskapa fler student- och
forskarbostäder. I mitten av universitetsområdet har ett detaljplanearbete genomförts för ett sju våningar
högt studenthus med bl.a. bibliotek, restaurang, lärosalar m.m. för att samla all form av service för
studenterna i en byggnad.
Arbete med fördjupad översiktsplan för Mjärdevi och Västra Valla har påbörjats. Det övergripande syftet
för planen är att ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av Mjärdevi och Västra Valla.
Preliminär tidplan är att planen ska antas under 2019.

