
	  
	  
	  

 
 
 
Sankt Kors utgör en viktig del i Linköping kommuns satsningar på en utveckling av näringslivet. Bolagets uppgift 
är att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler som skapar förutsättningar för tillväxt.  

I korthet om utvecklandet av Wahlbecks företagspark  
och Östra Valla 
 
Målbild 
• Wahlbecks Företagspark och Östra Valla ska förvandlas till en modern, pulserande stadsdel där 

en hållbar livsstil och en innovativ företagspark samverkar. 
• Ett livsklimat och en tillväxtmiljö där utökad samverkan mellan boende och näringsliv leder till att 

nya innovativa produkter kommer ut på marknaden och folkbildning i hållbarhets- och 
livsstilsfrågor. 

• Området ska präglas av hållbarhet ur tre aspekter; socialt, ekonomiskt och ekologiskt. 
• Boendemiljön ska vara attraktiv och modern samt byggd med miljövänliga metoder. 
• Företagsparken ska erbjuda en testbädd för lokala och nationella företag att testa sina produkter 

och en demomiljö att visa upp produkterna i. 
• Hela området blir en unik demomiljö med modern miljöteknik som kommer att locka besökare från 

när och fjärran. 
 
Samarbetspartners 
Sankt Kors genomför projektet med Cleantech Östergötland, Energikontoret Östra Götaland, 
Linköpings universitet och kommunens näringslivskontor, Nulink.  
 
Grov tidsplan: 
Projektet består av 6 byggetapper; cirka 460 lägenheter planeras att byggas liksom 16 000 kvm ny 
verksamhetsyta.  
2010 – Projektet med att utveckla Wahlbecks företagspark och Östra Valla startar. 
2012 – Lämnades ansökan om förnyad detaljplan in och är nu antagen. 
2013 – Påbörjas detaljplanearbetet och ska vara klart 2014. 
2014 – Byggstart för etapp 1, 120 lägenheter. 
2022 – Beräknas projektet vara slutfört. 
 
Planeringsarbetet: 
Sju olika fokusområden kommer att analyseras och utredas: 
• Hållbara transporter. 
• Integrerade energisystemlösningar. 
• Kretsloppslösningar. 
• Kopplingar mellan natur och människa. 
• Moderna sensorsystem för mätning och uppföljning. 
• Digitala visualiseringstekniker för att uppmuntra till en hållbar livsstil. 

  
• Allmänheten och näringslivet inbjuds att delta i detaljplanearbetet i högre utsträckning än vad som 

är lagstadgat. 
 

 
 


