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Sammanfattning 

Ekholmen bedöms utgöra en relativt tydlig och samtidigt välbevarad och 
representativ miljö som visar på den omvälvande samhällsutvecklingen 
under efterkrigstiden. Den tidstypiska arkitekturen och planstrukturen 
berättar stora delar av historien om efterkrigstidens stadsbyggande och 
mycket om efterkrigstidens gestaltning.  
 
I en nationell kontext bedöms Ekholmen inte utmärka sig som tongivande, 
men har värden både i god gestaltning och som en värdefull del i 
Linköpings stadsutveckling under andra hälften av 1900-talet. 
Planstrukturen är inte, som till exempel i Skäggetorp, genomförd  som en 
avgränsad helhet utan är anpassad till stadens stegvisa expansion. Vidare 
är vissa bebyggelsemiljöer om/påbyggda. Trafiksepareringen är inte lika 
tydlig som exempelvis i Ryd och Skäggetorp (ringleden).  
Centrumanläggningen är i modest skala och har en något lägre läsbarhet, 
men är trots det en viktig del i idealet om funktionsseparering. Kyrkan är en 
betydelsefull byggnad för Ekholmen lokalt, som är rik på upplevelser och 
konst. 
 
Ekholmen besitter därmed många fina kvalitéer och har kulturhistoriska 
värden som bedöms vara betydelsefulla i förståelsen av Linköpings 
utveckling.  
Utredningsområdet i Ekholmen bedöms sammantaget ha ett medelhögt 
kulturhistoriskt värde som helhetsområde, där vissa utpekade strukturer, 
planmönster och miljöer bör kunna omfattas av plan- och bygglagens 
förvanskningsförbud beträffande bebyggelseområden. Övergripande 
planstruktur, bebyggelsestruktur, grönstruktur samt ursprungliga volymer 
och takformer bedöms vara känsliga uttryck. 

Förhållningssätt till den kulturhistoriska miljön 

Förhållningssättet till den kulturhistoriska miljön i framtida planering och 
förvaltning bör utgå ifrån hänsynen till uttryck och strukturer som 
återspeglar det modernistiska planeringsidealet. 
 
Om kompletteringar av bebyggelsen ska göras inom området är det viktigt 
att dessa förhåller sig medvetet och underordnat de övergripande plan- 
och gestaltningsmässiga idealen, där trevåningsbyggnader dominerar. De 
ursprungliga byggnadsvolymerna som bevarar tre våningar bör inte byggas 
på eftersom den enhetliga, låga skalan utgör ett kulturhistoriskt värde. 
Bostadsområden i söder har ännu inte genomgått om/påbyggnad och 
bedöms vara mer känslig för tillägg/ombyggnader än bostadsområden 
väster och norr om centrum. Även karaktäristiska arkitektoniska detaljer 
kan vara känsliga och framför allt takformen med platta tak och tydligt 
markerad takfot. 
Även kyrkan bedöms vara känslig samt de funktionsseparerade 
strukturerna med bland annat en tydlig centrumfunktion. Områdets 
sammanhängande grönytor och grönstrukturer bedöms vara mycket 
känsliga för intrång och förändringar då dessa utgör uttryck för Norra 
Ekholmen som del av det modernistiska hus i park-idealet.  
 
Inom överdimensionerade parkeringsplatser kan eventuellt ny bebyggelse 
anläggas utan att det kulturhistoriska värdet påverkas negativt.  
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Sammanfattning Kulturhistoriskt värde 

 

Avgränsning av kulturhistoriskt sammanhang 

- Linköpings kraftiga expansion 

- Efterkrigstidens stadsplanering 

- En tidstypisk karaktär och gestaltning 

 

 

Kulturmiljöns läsbarhet              Kulturhistorisk helhet      Kulturhistorisk relevans 

                               

 - hur väl den avgränsade         -  hur väl miljön visar     
   historien går att utläsa       en komplett bild av den 
           nationellt och lokalt 

      avgränsade historien 
 

 

Bevarandemotiv (kulturhistoriskt värde+ sällsynthet)  

Övergripande: 

Planstruktur, grönstruktur 

Volymer (enhetlig höjd)  

 

 

 

 

Enskilda byggnader:  
ursprungliga bostäders tak- 
former samt arkitektoniska 
detaljer i bostadsområde A och B. 
Enhetlig färgsättning. Kyrkan 

 

 

 

 

- hur relevant företeelsen är 

 
 
 
 
Parkeringsytor 
Bostadsområde C 
Centrumanläggningens 
funktion och placering 
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Sammanfattning Känslighet - tålighet 

Efter att miljöns kulturhistoriska värde har identifierats görs en bedömning 
av kulturmiljöns känslighet och tålighet inför förändringar. I kartan nedan 
redovisas vilka områden inom utredningsområdet som bedöms som mer 
eller mindre känsliga respektive tåliga. Bedömningen är baserad på ett 
generellt antagande om förändringstryck som exempelvis innefattar behov 
av till/om/påbyggnader, tillskott av nya volymer, förändrade 
verksamhetskrav, myndighetskrav eller kommande underhåll med för 
området olämpliga material och metoder. I planeringen bör denna 
tålighetsanalys kompletteras med platsstudier som är anpassade till 
kommande aktuella förändringsförslag.  
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Bedömning 

 
Förslag på formell koppling till 

plan- och bygglagen 
 

 

Mycket känslig 

Särskilt värdefull 
Förvanskningsförbud och 
varsamhetskrav  
Kap 8 § 13,17 

 

Känslig 

Särskilt värdefull 
Förvanskningsförbud och 
varsamhetskrav 
Kap 8 § 13,17 

             
 
             Känslig helhetsmiljö 

Tålig (varsamhetskrav 
gäller) 

Varsamhetskrav 
Kap 8 § 17 
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Avgränsning 

Uppdraget omfattar att utreda kulturmiljön kopplad till den modernistiska 
utbyggnadsperioden i Norra Ekholmen. Enligt uppdraget ska utredningen 
inte innefatta äldre bebyggelse och historia samt de fornlämningar som 
finns inom området. 
 
Den geografiska avgränsningen är fokuserad på den samlade bebyggelsen 
och landskapet inom grön markering nedan. Det har inte rymts inom ramen 
för detta mindre uppdrag att i detalj analysera hela Ekholmen i ett 
sammanhang, vilket som sådant sträcker sig både söder om 
Ekholmsvägen, och väster om idrottplatsen. Även delar av den östra sidan 
av Brokindsleden ingick i den ursprungliga ”klöverbladsplanen” för 
Ekholmen.  
 
Uppdraget omfattar således endast en del av Ekholmen, vilket har medfört 
vissa svårigheter att värdera helhetsmiljöns kulturhistoriska värde. 
 
 

 
 
 

 

Karta som visar det aktuella 
utredningsområdet, här 
markerat i grön färg. 

Övergripande karta av 
Linköping som visar det 
aktuella utredningsområdet, 
här markerat i grön färg. 
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Uppdrag, syfte och metod 

Vid framtagandet av nytt planprogram för Ekholmen finns behov av en 
kulturmiljöutredning som tar fram kulturmiljöbeskrivning, kulturhistorisk 
värdering, prioritering och övergripande rekommendationer för planering. 
Kulturmiljöutredningen ska vara en landskaps- och bebyggelseanalys av 
den moderna stadsdelen. De befintliga kvalitéerna i bebyggelse, landskap 
och de visioner samt planer som var utgångspunkten för framväxten av 
den nya stadsdelen ska stå i fokus.  

Utredningen ska fungera som underlag i kommunens fortsatta 
planeringsprocess. Utredningen tar stöd i Riksantikvarieämbetets (RAÄ) 
Plattform för Kulturhistorisk värdering och urval där miljöns berättelse och 
dess fysiska uttryck identifieras och en bedömning görs av hur fullständig 
och relevant miljön är. Analysen förs vidare i en bedömning av 
bevarandemotiv, där känslighet och tålighet i området har identifierats.  

Miljön har översiktligt inventerats på plats vilket har resulterat i en 
beskrivning av viktiga kvaliteter och karaktärsdrag samt en kartläggning av 
kortfattad historik och väsentliga förändringar. Inventeringen fokuserade på 
miljöernas helhet som även inkluderar strukturer, landskap och 
grönstruktur.  

Bedömningsgrunder och metodologi går att läsa om i rapportens sista 
kapitel; den metodologiska fördjupningen. 
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ATT VÅRDA, UTVECKLA OCH 
STÄRKA KULTURMILJÖN 
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Bevarandemotiv 

Ekholmen är ett läsbart exempel på miljonprogrammets och rekordårens 
bebyggelse och utgör ett tidsdokument som kan skapa förståelse för 
dåtidens stadsbyggnadsideal och samhällsutvecklingen från 1960-talets 
mitt och fram till idag.  
 
Ekholmens kulturhistoriska värden saknar särskilda skydd för kulturmiljön i 
detaljplan. Detta är ett genomgående problem för det moderna kulturarvet, 
vilket till del beror på att det finns gott om dessa miljöer. Idag tas det 
moderna kulturarvet ofta för givet. Dock har stora delar av detta kulturarv 
redan förstörts genom förvanskningar. Överskottet av moderna kulturarv 
tillsammans med att vi saknar distans och förståelse för dessa miljöer 
innebär att vi förstör stora delar av ett kulturarv som i framtiden kommer att 
efterfrågas. 
 
Överflödet av autentiska miljöer ger kulturmiljövården ett uppdrag att 
identifiera och välja ut vilka av dessa miljöer som skall bevaras och vårdas 
i framtiden. I antagandet om sällsynthet kan inte alltid en kvantitativ analys 
genomföras. Ekholmen är på flera punkter ett intressant exempel på 
rekordårens bebyggelse, och utredningen tar fasta på vilka värden och 
vilka kvaliteter som särskilt bör uppmärksammas i den fortsatta 
planeringen. 
 
Självklart ska den allmänna respekten och varsamheten enligt plan- och 
bygglagen gälla vid all ombyggnation, även i miljonprogrammets och 
rekordårens miljöer, oavsett om de besitter extraordinära värden eller inte.  

  

 

 

Övergripande: 

Planstruktur, volymer 
(enhetlig höjd), 
grönstrukturer 

 

 

 

 

 

Enskilda byggnader:  
ursprungliga bostadsbyggnaders 
takformer samt arkitektoniska 
detaljer i bostadsområde A och B. 
Enhetlig färgsättning. Kyrkan 

 

 

 

 

 

 

 
Parkeringsytor 
Bostadsområde C 
Centrumanläggingens 
funktion och placering  
 

 

 

 

 

 

 

Bevarandemotiv (kulturhistoriskt värde+ sällsynthet) 
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Känslighet - tålighet 

 
Miljonprogrammets och rekordårens miljöer är generellt sett känsliga för 
påverkan. Detta eftersom de oftast är uppförda som tydligt 
sammanhängande miljöer under en mycket avgränsad tidsperiod. 

Hela stadsdelar planerades oftast utifrån ett helhetsgrepp, från detaljer till 
stora strukturer. Detta medför att områdena är känsliga även för mindre 
förändringar inom strukturen, varvid noggranna avvägningar bör göras 
innan förändringar påbörjas. Förståelsen för miljonprogrammets och 
rekordårens planering är avgörande för att kulturmiljön ska utvecklas på ett 
hållbart sätt.  

I känslighets- och tålighetsanalysen har miljöns kulturhistoriska värde 
(inklusive bevarandemotiv) preliminärt sammanvägts med potentiell 
hotbild. Till hotbilden kan räknas okänsliga förslag till omdaningar av 
miljön, strukturer och bebyggelse samt nyexploatering i och kring 
stadsdelen. Hänsyn har således inte tagits till större samhällsförändringar, 
till exempel konjunkturer, arbetsmarknad eller demografiska spörsmål.  

Följande punkter beskriver eventuella hotbilder: 

- Ny bebyggelse inom stadsdelen 
- Ny bebyggelse kring stadsdelen 
- Påbyggnad av befintlig bebyggelse 
- Omgestaltning av befintlig bebyggelse 
- Verksamheter flyttar från centrum 
- Rivning av befintlig bebyggelse  
- Nya gator och vägar 
- Ändringar av trafikstrukturer 
- Övriga förändrade verksamhetsbehov 
- Underhåll med, för områdets arkitektur, felaktiga material och 

metoder 

En ny känslighets- och tålighetsanalys kan genomföras när konkreta 
förslag till förändringar finns för bedömning. Endast då kan verklig 
påverkan, effekter och konsekvenser för kulturmiljön beskrivas och 
analyseras. 
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Sammanfattning av känsliga och tåliga kulturhistoriskt värdefulla 
uttryck  

 
Bedömning av miljöns kulturhistoriska värde (inklusive bevarandemotiv) 

preliminärt sammanvägts med potentiell hotbild Läs mer om 
bedömningsgrunder och metodologi i rapportens sista kapitel, den 

metodologiska fördjupningen. 

Känslighet – 
Tålighet kopplat till 

PBL 

Mycket känslig 

Planstruktur  
 

- Repetitiv, sammanhållen och enhetlig kvarters- 
och planstruktur.  

- Tydliga uttryck för funktionsseparering med 
centrum, kyrka, bostadsområden, parkering, 
skolor, idrott (lek). Trafikseparering. 

- Delar av den utpräglade grönstrukturen med 
park och skog samt grönstrukturer som letar sig 
in bland bebyggelsen och ger en hus i park 
karaktär. 

Gestaltning 
- Enhetlig skala med i huvudsak 

trevåningsbyggnader, platta tak och utskjutande 
takfot. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Särskilt värdefull 
Förvanskningsförbud 
och varsamhetskrav 

Känslig 

 
Plats för handel och service finns kvar i 
centrumanläggningen  
 
Gestaltning 

- Enhetlig färgsättning och materialverkan som 
skapar ett för norra Ekholmen sammanhållet 
uttryck. 

- Grönytor för idrott och rekreation.  
- Bostadsområde A: Den sammanhållna 

gestaltningen, höjderna och volymerna. 
- Bostadsområde A och B: särskilt 

karaktäriserande, autentiska element och 
arkitektoniska inslag i till exempel fönstersättning 

- Skolornas tidstypiska arkitektur med låga 
volymer och horisontell verkan, till exempel 
genom platta tak och liggande fönsterband. 

 
Kyrkan  

- Arkitekturbunden konst. 
- Kyrkans funktion och lokalisering. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Särskilt värdefull 
Förvanskningsförbud 
och varsamhetskrav 

Tålig  
(varsamhetskrav 
gäller) 

 
Planmönster 

- Överdimensionerade parkeringsytor. 
 
Gestaltning 

- Centrumanläggningens bebyggelse med 
parkering. 

- Bostadsområde C (med påbyggnader). 
 
 

 
Generellt 
varsamhetskrav 
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Säkerställa kulturmiljövärden i detaljplan 

Vissa värden som identifierats motiverar tillämpning av plan- och 
bygglagens förvanskningsförbud.  
 
För att säkerställa och utveckla Ekholmens kulturhistoriska värden kan 
med fördel skyddsbestämmelser införas i detaljplan. Höjderna och volymer 
kan säkerställas genom prickmark runt huskropparna och krav på högsta 
totala byggnadshöjd. 
 
Varsamhetskrav som preciseras genom varsamhetsbestämmelser bedöms 
vara tillräckligt i områden som är identifierade som tåliga. Dock är det 
viktigt att beakta att helhetsmiljön är känslig för tillägg och ändring eftersom 
högre värden ligger i helhetens planstruktur, bebyggelsestruktur och den 
repetitiva och enhetliga gestaltningen. Exempelvis kan ett program tas 
fram med bestämmelser om färgsättning och materialverkan som redovisar 
norra Ekholmens karaktäristiska och sammanhållna uttryck. 
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Fördjupad känslighet – tålighetsanalys  

Bostadsbebyggelsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mycket känslig 

 
- Arkitektur i tre våningar med platta tak. 
- Den utskjutande takfoten (och infasade 

väggpartiet strax under) som ger 
byggnaderna sitt lätta uttryck; ”flygande tak”. 

- Proportioner mellan fasadkomposition med 
indragna balkonger, hushöjder, grön mark 
och gångstråk som ger fina kvaliteter (framför 
allt bostadsområde A, delen direkt söder om 
centrum). 

Känslig 

 
- Fasadelement och inslag av träpanel. Panel 

under takfot. 
- Den rytmiska och dekorativa 

fönstersättningen. 
- Stora fönsterpartier, låga bröstningar med 

utekontakt. 
- Enhetlig färgsättning som skapar ett för norra 

Ekholmen sammanhållet uttryck. 

Tålig 
(varsamhetskrav 
gäller) 

 
- De sekundärt påbyggda husen norr om 

centrum (Bostadsområde C). 
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Förhållningssätt 

Ekholmen speglar ett utpräglat modernistiskt planeringsideal där ett 
helhetsgrepp togs om stadsbyggandet för att skapa den goda staden. I den 
goda staden skulle de flesta funktioner finnas; goda bostäder, bred service, 
kultur, närhet till arbetsplatser, handelsplatser, grönytor och plats för 
rekreation och motion.  

Den modernistiska staden byggdes även för att klara av den stora bilismen 
som hade tagit över gator och torg.  

Ekholmen har alla dessa funktioner, även om arbetsplatserna inte finns i 
någon större utsträckning inom utredningsområdet. Funktionerna syns 
tydligt med centrumanläggningen, de gröna ytorna med en väl tilltagen 
park samt den utpräglade trafiksepareringen. Mer om Ekholmens historia 
och kontext återfinns i fördjupningarna.  

De enskilda byggnaderna och de övergripande strukturerna är generellt 
sett mycket välbevarade och välskötta. Endast i några kvarter av området 
har kompletteringar gjorts med påbyggnader som inte tar tillvara på 
byggnadernas kulturhistoriska värden och grundläggande 
gestaltningsintentioner. 

Generella förhållningssätt 

- Där inte annat anges ska varsamhetskravet enligt Plan- och 

bygglagen konsekvent tillämpas. 

- Hänsyn bör tas till områdets karaktär vid nyexploatering i områdets 

närhet.  

- Alla tillägg inom Ekholmen bör utformas så att de underordnar sig 

eller ansluter till den befintlig bebyggelse såväl i skala som i 

gestaltning.  

- Bebyggelse kan efter noggranna anpassningar och studier 
kompletteras med nya volymer, företrädesvis i randområden på 
redan hårdgjorda ytor. Den befintliga, ursprungliga bebyggelsen 
bör inte byggas på. 

- Det är viktigt att tillvarata kvalitéerna i Ekholmen som bland annat 
finns i form av det kulturhistoriska värdet i att bebyggelsemiljön 
tydligt framträder som en tydligt sammanhängande miljö som är 
tillkommen under en avgränsad tidsperiod. 

Förtydligade förhållningssätt i känsliga och mycket känsliga 
miljöer 

- Trafiksepareringen bör bevaras 

- Den centrala parken bör inte bebyggas utan noggranna 

avvägningar och utredningar. 

- Parken och grönstrukturerna inne i stadsdelen bör fortsatt vara 

kopplade, såväl funktionellt som visuellt. 

- Ursprungliga och särpräglade gestaltningselement i bebyggelsen 

bör bevaras. 

- Befintliga byggnaders skala och volym bör inte förändras. 
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 KULTURHISTORISKT VÄRDE 
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Sammanfattning av miljöns kulturhistoriska 
värde 

 

 

 
 
   

Mycket högt 

Högt 

Måttligt 

Lågt 

Det kulturhistoriska värdet hos övergripande strukturer. Pilarna visar delar av den 
karaktäristiska principen: kontakten mellan grönstrukturer.  Illustration: WSP 
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Bedömning 

Fysiska uttryck 

Mycket högt 

 
 
  

Högt 

 
Planstruktur (schematisk röd ring på kartan) 

- Repetitiv, sammanhållen och enhetlig planstruktur.  
- Trafikseparering.  
- Tydliga uttryck för funktionsseparering med centrum, 

kyrka, bostadsområden, parkering, skola, idrott (lek). 
- Delar av den utpräglade grönstrukturen med äldre träd 

och skog, en väl tilltagen parkyta samt grönstrukturerna 
som letar sig in bland bebyggelsen och ger en hus i park 
karaktär. 

 
Gestaltning 

- Bostadsområde A: Den sammanhållna gestaltningen, 
höjderna och volymerna. (Se sid 46 för område A-C).  

- Enhetlig färgsättning och materialverkan som skapar ett 
för norra Ekholmen sammanhållet uttryck. 

- Bostadsområde A och B: särskilt karaktäriserande 
element och arkitektoniska inslag såsom ursprungliga 
takformer. 

- Skolornas tidstypiska arkitektur med låga volymer och 
horisontell verkan, till exempel genom platta tak och 
liggande fönsterband. 

 
Kyrkan  

- Arkitekturbunden konst  
- Kyrkans funktion och lokalisering 

 

Måttligt 

 
Helhetsmiljön 
Gestaltning 

- Bostadsområde B: Den sammanhållna gestaltningen, 
höjderna och volymerna. 

 

Lågt 

Planmönster 
- Överdimensionerade parkeringsytor 

 
Gestaltning 

- Centrumanläggningens bebyggelse med parkering 
- Bostadsområde C (med påbyggnader) 

 
  

Kulturhistoriskt värde-  strukturer och uttryck 

Bedömningsgrunder och metodologi går att läsa om i rapportens sista kapitel, 
den metodologiska fördjupningen. 
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 Kulturhistorisk värdering 

Den kulturhistoriska värderingen utgår ifrån Riksantikvarieämbetets Plattform 
för Värdering och urval och genomförs i två huvudsakliga steg. Det första 
steget avgränsar en historisk företeelse och redogör för fysiska uttryck. Det 
andra steget identifierar hur komplett företeelsen återges i miljön, vilka uttryck 
som är bärande och till vilken grad miljön återspeglar en större kontext och är 
relevant.  

 Kulturhistorisk avgränsning - Vad berättar miljön? 
o Miljöns läsbarhet 

 Kulturhistorisk helhet 
o Kulturmiljöns relevans 

 

Kulturhistorisk avgränsning - Vad berättar miljön? 

Ekholmen är en typisk miljö från 1970-talet, mitt i miljonprogrammets tid 
och det stora välfärdsbygget. Genom miljön i Ekholmen går det att få en 
förståelse för hur stad byggdes i en mellanstor kommun och vilka ideal och 
idéer som präglade tiden. Miljön beskriver en kort period av Linköpings och 
Sveriges historia där staden expanderade och bostadsförsörjningen var en 
samhällsviktig fråga och en förutsättning för utveckling. Ekholmen är i stort 
mycket välbevarat där de fysiska uttrycken för kulturhistorien ger en bra 
bild av de historiska skeendena 

Ekholmen berättar om en ny stadsdel i Linköpings utkant som är inkilad 
och utbyggd på jungfrulig mark i samspel med befintlig bebyggelse. Många 
lägenheter uppfördes relativt snabbt med ett rationellt och alltmer 
industriellt byggande för att möta bostadsbristen i kommunen. Miljön vittnar 
om Linköpings kraftiga expansion under 1960- och 70-talet när stora 
institutioner som regionsjukhuset och sedermera universitetet etablerades 
samt den kraftiga utbyggnaden av industrin (där bland annat SAAB växte). 
Industrin och den offentliga sektorn hade stort behov av arbetskraft och 
inflyttningen till staden ökade vilket innebar att bostäder behövde uppföras 
i samma takt som nyanställningarna. 

Miljön berättar även om ett tillägg till bostadsbeståndet i Linköping, där 
små och nedgångna bostäder i stadskärnan revs och nya moderna 
bostäder uppfördes. De nybyggda bostäderna skulle vara ljusa, praktiska 
och anpassade till moderna familjer. I Ekholmen syns även den höga 
standarden utanför bostadshusen där gårdar och stadsrum utformades för 
trevnad och variation. Stadsdelsrummet präglas särskilt av att vara helt 
bilfritt vilket vittnar om påverkan från den ökande trafiken, som i övriga 
staden hade tagit över flertalet gator och skapat en osäkrare stad där barn 
inte kunde vistas på gatorna. Grönstrukturen i området är påtaglig och 
vittnar om de höga ambitionerna att skapa en trivsam stadsdel. 

Ekholmen är en typisk stadsdel från efterkrigstiden och innehåller de 
funktioner och värden som en stadsdel skulle ha. Centrumanläggningen 
har tydliga amerikanska drag (om än i liten skala) där ytan för parkering är 
väl tilltagen. Ekholmens centrum påvisar hur handeln under 1970-talet 
rationaliserades med snabbköp och flera butiker samlade under ett och 
samma tak. Det väderskyddade inomhustorget är vanligt förekommande 
under 1970-talet. Förutom centrum återfinns en rad andra funktioner kring 
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centrum, vid torgbildningen bakom centrum ligger kyrkan och i parken 
bakom centrum finns skolorna och idrottsanläggningen, centralt och nära 
till hands för hela stadsdelen.  

I gestaltningen går det att utläsa hur tankegångar från den tidiga 
modernismen i början av 1900-talet får konsekvenser för byggandets 
estetik under miljonprogrammet. Med maskinen och rationaliteten som 
föresats har området fått en arkitektur som utstrålar såväl ordning som 
omsorg. Ordningen innebär en rytmisk upprepning som aldrig frestas till 
individualism – området berättar om att det är kollektiva värden som gäller.  
Vi ser tilltron till övergripande mönster på stadsplanenivå, där området 
ordnades estetiskt utifrån ett ovanifrånperspektiv - dock inte helt utan 
studier av närområdet. Framför allt handlar det om hur gestaltningen 
berättar om småstadens proportioner eller kanske till och med om den 
traditionella byn. 1970-talets gröna våg med byalagsrörelsen samt strävan 
efter ”det primitiva” och enkla i material och gestaltning (trä, tegel) är också 
en del av berättelsen. Den tidiga modernismens estetiska preferenser när 
det gäller platta tak och kubiska former går igen i Ekholmen. En viktig detalj 
är den infasade fasadväggen under den utspringande takfoten som elegant 
och tydligt markerar volymens avslutning mot himlen och döljer takets 
eventuella lutning. Denna gestaltning gör att taken ser platta, lätta och rent 
av ”flygande” ut. De relativt stora glaspartierna ger arkitekturen utblickar 
och ett eftersträvat interiört ljus.  
   
Influenserna mottogs även från Amerika på ett annat sätt. Detta då 
upplevelsen av området ur bilistens synvinkel hade stor betydelse. 
Berättelsen som importerades, och får ett eget uttryck i svensk 
efterkrigsarkitektur, handlar om hur bebyggelsen estetiskt ska kunna 
upplevas i farten. Det innebär enkla, lätt avläsbara bebyggelseformer (i 
tiden kallad för ”monumentalitet”) med möjlighet till orientering i landskapet 
med fokus på ett större centrum med riklig skyltning och inbjudande 
parkering.  
 
 
Avgränsning av den representerade historien: 

- Linköpings kraftiga expansion 
- Efterkrigstidens stadsplanering 
- En tidstypisk gestaltning 
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Miljöns läsbarhet - Fysiska uttryck 

Till vilken grad går det att utläsa historian och berättelsen? 
 
Genom Ekholmen kan den avgränsade historien utläsas relativt väl, 
Ekholmen utgör en betydelsefull del i Linköpings utveckling. Planstrukturen 
är inte, som till exempel i Skäggetorp, genomförd från del till helhet utan är 
anpassad till stadens stegvisa expansion. Den tidstypiska arkitekturen och 
kvartersstrukturen berättar delar av historien om efterkrigstidens 
stadsbyggande och mycket om efterkrigstidens gestaltning. 
 
Utifrån dessa tre huvuddrag av historien har fysiska uttryck i miljön, som 
gör historien läsbar, identifierats: 

 
Linköpings kraftiga expansion 

- Rationaliteten från lägenhetsplanering till stadsplan 
o Sammanhållen gestaltning, volym och material. 

- Placering i stadens utkant där marken fanns 
o Planstrukturen (likt ett klöverblad) inpassades mer eller 

mindre organiskt in i områdets övriga utbyggnadsfaser. 
 
Efterkrigstidens stadsplanering 

- Tydliga avgränsade stadsfunktioner 
o Centrum 
o Bostäder 
o Service 
o Kyrka 
o Skolor 
o Nära till arbetsplatser 

- Tillgång till park och grönytor 
o Parkstråk som sträcker sig in genom hela bostadsområdet. 
o Platser för motion, idrott och lek. 
o Äldre bevarade träd och grönområden. 

- Trafikseparering 
o Mindre återvändsgränder och större matargator med 

trafikkapacitet till och från stadsdelen. Bostadsmiljön är i 
stort sett bilfri. 

 
En tidstypisk gestaltning 

- Enhetlig gestaltning i respektive delar 
o Ett enhetligt uttryck i volymernas strama, mestadels 

kubiska former. 
o Repetitiva mönster i arkitekturens fönster, dörrar och 

andra detaljer. 
- Sammanhållenhet, variation och kvaliteter 

o Sammanhållen gestaltning, där rytmen i fönstersättning, 
färgsättning och strukturer är genomgående. Mycket subtil 
variation i färg och fasadmaterial. 

o Området rymmer tidstypisk arkitektur med fina kvaliteter till 
exempel kontakt mellan grönytan utomhus och 
lägenheterna inomhus med hjälp av låga bröstningspartier, 
stora fönster, utsikter, lätt takfot och goda proportioner 
mellan hushöjder och rum för gångstråk. 
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Kulturhistorisk helhet 

Hur mycket har bevarats från miljöns kontext? 

Området är välbevarat på helhetsnivå, vissa förändringar har visserligen 
gjorts men gestaltningen är i stort sett bevarad. Centrumanläggningen har 
helt förlorat sin forna karaktär genom att skyltar har tillåtits täcka över 
fasaderna, vilket medför att de arkitektoniska uttrycken inte längre går att 
utläsa. Dock bedöms det som möjligt att återställa fasaderna. 

Kyrkan har en helt ny färgsättning och volymen har förändrats i och med 
tillbyggnader.  

Några bostadskvarter har byggts på, där påbyggnaden har inneburit ett 
brott i den annars sammanhållna kvartersvolymerna, materialbehandlingen 
och färgsättningen. 

Av vikt för den sammanhållande gestaltningen är de likadana volymerna - 
en upprepning som i viss mån står i motsättning till dagens ideal, men som 
utgör 1970-talets essens. Gestaltningen av takfot och fönsterindelning har 
också stor betydelse i Ekholmen. 
 
Sammantaget bedöms Ekholmens helhet som god med några avvikelser 
eftersom förändringar har gjorts i vissa bärande fysiska uttryck, framför allt 
i bostadsbebyggelse och centrum. Detta gäller dock inte kvarteren söder 
om centrum som bevarar fina volymer, höjder och andra kvaliteter 
tillsammans med material som till stora delar är bevarade.  

 
På en punkt kan det diskuteras om miljön representerar en komplett eller 
ideal bild av den avgränsande historien. När grannskapsenheter 
planerades och byggdes under efterkrigstiden handlade det sällan, som i 
Ekholmens fall, om anpassning till omkringliggande bebyggelseenheter, 
utan om ett ovanifrånperspektiv som lät planstrukturen bilda regel. Denna 
ideala plan kan till exempel ses realiserad i Skäggetorp och har inte på 
samma sätt fått råda i Ekholmen.  

Kulturmiljöns relevans 

Hur väl representerar miljön sin kontext? 

Förorter och områden som Ekholmen går att finna över hela landet och 
motsvarigheter finns det även gott om internationellt. Den 
samhällsomvandlingen som skedde efter andra världskriget är en viktig 
grundbult i dagens samhälle och förändringar i normen om 
bostadsstandard lades i och med miljonprogrammet. 

De miljöer och stadsdelar som uppfördes under miljonprogrammets tid är 
präglade av efterkrigstidens idéer om den nya och moderna staden. 
Människan som kollektiv är satt i centrum och miljöer såväl som bostäder 
skulle vara av hög standard. De övergripande strukturerna i Ekholmen är 
exempel på efterkrigstidens stadsbyggnadsideal där funktions- och 
trafikseparering blev genomförd i verkligheten. Grönmiljöerna i Ekholmen 
är särskilt tydliga och genomgående och ger området en utpräglad karaktär 
som ett typiskt grönt och luftigt miljonprogramsområde. 

Ekholmens representation av tidskontexten kan diskuteras. Området 
utmärker sig inte som tongivande eller i helhet särskilt utpräglat, detta med 
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undantag för vissa kvaliteter i gestaltningen. Trafiksepareringen är 
genomgående men inte utpräglat tydlig så som i Ryd och Skäggetorp. 
Centrumanläggningen är i modest skala och inte särskilt pedagogiskt 
intressant, men ett tydligt exempel från sin tid. Skolorna har en bevarad 
och tidstypisk arkitektur, kyrkan är en betydelsefull byggnad för Ekholmen 
lokalt och den är rik på upplevelser och konst. 

 

Ekholmen utgör nationellt sett ett relativt tydligt exempel på 
rekordårens och miljonprogrammets stadsutveckling. 

I miljöer från 1960- och 70-talet ses nationella, regionala och lokala 
särdrag. Ekholmen uppfördes i tre våningar med en mycket sammanhållen 
gestaltning. Detta är inte helt typiskt för miljonprogrammets tid, då 
variationen i skala, gestaltning och boendestorlekar präglar dessa 
områden. I Ekholmen ser vi dock, utanför Norra Ekholmen, en variation 
med småhus, högre hus samt tidstypisk grupphusbebyggelse. 

Grannskapsidealet, där satellitstäder skulle byggas kring de äldre 
stadskärnorna och där arbetsplatser samt handel och service skulle finnas 
i en ABC-struktur (arbete, bostad, centrum), fick sitt genombrott direkt efter 
kriget. ABC-strukturen finns representerad i Linköping genom bland annat 
stadsdelen Johannelund. ABC-idealen kom att förverkligas i stor skala i 
och med miljonprogrammet. Dessa stadsdelar är uppbyggda för att ett 
lagom antal människor skulle kunna utveckla gemenskap i just sin 
stadsdel. Ekholmen påvisar grannskapsidealen med stora möjligheter till 
möten och utgör en komplett stadsdel. Ekholmen är dock inte ett av de 
tydligaste exemplen eftersom stadsdelen inte är utpräglat avgränsad utan 
successivt övergår, och kilar in, i andra stadsdelar, en stor fördel när det 
gäller kontakt med omgivande delar av staden och inte minst centrum.  

Ekholmen är en av Linköpings miljöer från efterkrigstidens stora 
stadsbyggnadsprojekt miljonprogrammet. Ekholmen utgör därmed en del 
av Linköpings sammanlagda kulturmiljö från denna tid och fungerar 
kulturhistoriskt som en representant för stadens utveckling under 1900-
talets andra hälft. 

Ekholmen är en mycket god representant för rekordårens 
stadsutveckling i Linköping. 
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Kulturhistoriskt värde 

 

 Miljöns läsbarhet                Kulturhistorisk helhet                Kulturhistorisk relevans 

                       

- hur väl den avgränsade  - hur väl miljön visar   - hur relevant företeelsen är 
historien går att utläsa  en komplett bild av den   
    nationellt och lokalt 
    avgränsade historien 
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FÖRDJUPNING - EKHOLMEN 
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Flygbild över del av Ekholmen intill 
Brokindsleden år 1960. Foto: Linköpings 
stadsbibliotek.  

Historik 

 

Från lantbruk till miljonprogram 

 

Den ursprungliga byn vid Ekholmen, Qvinneby, omnämns i 
skriftliga källor redan 1412. Namnet Ekholmen tillkommer först 
under mitten av 1600-talet när ett säteri bildas på platsen och 
ges namnet Ekholmen. Säteriets ägor sträckte sig vid 
sekelskiftet 1900 över 422 hektar. Under 1900-talet styckades 
ägorna och egnahemsområden uppfördes på delar av marken. 
Huvudgården bevarades som en större enhet fram till 1961 när 
de sista ägarna flyttade och Linköpings stad köpte marken för 
att bygga den nya stadsdelen. Ortsnamnen har blivit något 
förskjutna med tiden och Norra Ekholmen ligger mer på 
platsen för Qvinneby än vid platsen för säteriet. 

Under det sena 1960-talet påbörjades utbyggnaden av Norra 
Ekholmen. Området var ursprungligen mestadels 
jordbruksmark men viss bebyggelse fanns, främst gårds- och 
ekonomibyggnader. Under det tidiga 1960-talet hade området 
söder om Norra Ekholmen, Fredriksberg, bebyggts med 
småhusbebyggelse. Den befintliga bebyggelsen kompletterades under det 
tidiga 1970-talet med Ekholmens centrum och flerbostadsbebyggelsen till 
en ny stadsdel. 

 

Dispositionsplanen för området togs fram 1965, där Ekholmen 
skulle utföras som en fyruddig stjärna. Mitten av stjärnan var 
centrumanläggningen och i den södra udden uppfördes 
småhusbebyggelse. Den första etappen av flerbostadshusen i 
stadsdelen påbörjades 1967 med bebyggelsen vid Järdalavägen, 
vilket följdes av centrum som uppfördes 1972. Ekholmsvägens hus 
byggdes efter 1972. Efter 1974 fortsatte utbyggnaden av småhus 
med äganderätt och kring 1980 var stadsdelen färdigställd. 

Innan uppförandet av stadsdelen, år 1960, bodde det ca 119 
personer i området. 20 år senare beboddes Ekholmen av 7 177 
personer. Målet i planeringens inledning hade varit en befolkning 
på 14 000. 

 

 

Ekholmens bostadshus under byggnation år 
1970. Foto: Linköpings stadsbibliotek.  
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Illurstarion som   

Planeringsskiss över Ekholmen.  

Källa: Illustration från tidningen Linköping, årgång 20, år 1969.  
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Vykort från 1970-talet med de nyuppförda bostäderna, 
centrumanläggningen, parkeringsplatserna och den vitmålade kyrkan. 
Källa http://www.minavykort.com. 
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Ekholmen år 1975. Norr Ekholmen i övre delen av bilden. Foto: Linköpings kommun. 
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Ekholmsskolan med tidstypisk horisontell verkan med platt  
tak och fönsterband. Färgverkan i gult och brunt. Foto från  
web 4.bp.blogspot.com 
 

Frediksbergsskolan i Ekholmen. Låg skolbyggnad med 
platt tak och fönsterband som betonar en horisontell 
verkan. Foto från web linkoping.se. 
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Parkering och lekgårdar 

Ekholmen är ett typiskt exempel på ett område med utpräglad 
trafikseparering enligt SCAFT:s normer där biltrafik avskiljs från människor. 
I Ekholmen ligger bebyggelsen kring trafikfria gårdar och det finns alltid 
möjlighet att ta sig runt i området utan att behöva gå på trafikerade vägar. 
Bilarna fick sin tydliga plats utanför bostadsområdet, men med möjlighet att 
angöra portarna. Inne i området uppfördes lekplatser och säkra vägar där 
barnen skulle kunna vistats utan att riskera att skadas av bilarna. 

Vid planläggningen av Ekholmen anpassades den nya stadsdelen efter 
massbilismen som under det tidiga 1970-talet var ett faktum. De som skulle 
flytta in antogs ha en egen bil och bilen skulle kunna användas i 
vardagslivet. I Ekholmen skulle det aldrig vara längre än 150 meter till 
närmaste parkering samtidigt som bilarna inte skulle dominera, göra livet 
osäkert eller smutsa ner miljön kring byggnaderna. Detta medförde att 
parkeringar uppfördes som ett stråk längs hela området i öster, mot 
Brokindsleden, samt att vissa mellanrum mellan de olika storkvarteren 
utgjorde parkeringsytor. Bebyggelsen planerades ursprungligen på så vis 
att entréerna skulle vara genomgående. En entré vette sålunda ut mot 
parkeringsytorna och den andra mot den bilfria gården. Ursprungligen 
skulle parkeringshus lösa parkeringsfrågan, men dessa kom dock aldrig till 
utförande. 

Ekholmen ligger invid Brokindsleden som redan under det tidiga 1970-talet 
var starkt trafikerad. Detta lyftes som något av ett problem när Ekholmen 
skulle uppföras. Främst lyftes bullret som problematiskt och i 
dispositionsplanen framhölls att sovrum inte skulle placeras ut mot 
trafikleden.  

 
Med bil till centrum 

Ekholmens centrumanläggning uppfördes med samma ambition som 
övriga Ekholmen, att den skulle vara tillgängligt till fots och med bil, men 
där de olika trafikslagen skulle skiljas åt. Ett öst-västligt gångstråk ämnade 
uppföras, till vilket butiksentréerna skulle vända sig. I mitten skulle ett torg 
öppna sig och vid kyrkan skulle ytterligare en torgbildning skapas. Stråket 
och butikernas baksida skulle fungera som angöring för transporter till och 
från butikerna. 

Likt övriga Ekholmen skulle parkeringssituationen lösas via parkeringshus 
uppförda i två våningar samt ett eventuellt parkeringsgarage under 
centrum. Likt i övriga Ekholmen kom dessa inte till utförande och istället 
anordnades ytan mellan centrum och Brokindsleden som en konventionell 
parkeringsyta. 

I dispositionsplanen inväntades en utredning gällande 
centrumanläggningens omfattning, men eftersom Ekholmen planerades för 
lika många invånare som Ryd användes Rydutredningen som ett 
ungefärligt mått. Totalt beräknades behovet till 7000 – 8 000 kvm yta för 
centrumanläggningen. 
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Plan från 1965 som visar Ekholmens centrum. Foto: Linköpings kommun. 

Plan som visar planeringen med bostadsområdenas och de boendes närhet till 
busshållplatser. Foto: Linköpings kommun. 
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Fotboll, lek och grönytor 

Det centrala grönområdet i Ekholmen var inte lämpat för byggnation, 
grundförhållandena var för dåliga för att bebyggelse skulle kunna uppföras. 
Platsen blev därför ideal som stadsdelens samlingsplats för idrott och 
rekreation. 

Området skulle fungera på så vis att den intilliggande högstadieskolan 
skulle använda området för skolidrotten på dagarna och på kvällarna 
kundeytan användas av allmänheten. Tanken med parken var att den 
skulle gestaltas som en gräsyta med utsparade ekpartier i väster och med 
nära samband till naturmarkerna i söder. 

Förutom det stora fältet skulle större lekplatser anläggas så att alla i Norra 
Ekholmen hade högst 400 meter till närmaste större lekplats. Till varje 
större lekplats skulle även en mindre bollplan byggas. Mindre lekplatser 
skulle uppföras på gårdarna i storkvarteren vilket möjliggjorde att ingen 
skulle ha längre till en lekplats än 150 meter. 
 
 

 

 
Tillägg och påbyggnad  

Redan under det sena 1980-talet väcktes frågor om påbyggnad av de 
befintliga byggnaderna vid Järdalavägen. Detaljplanen antogs 1988 och i 
planbeskrivningen redogörs för motivet till påbyggnaderna. Ekholmens 
befolkning hade glesats ut sedan början av 1980-talet när den var som 
störst. Främst hade antalet barnfamiljer minskat och andelen äldre ökat. I 
samband med att byggnaderna och utemiljöerna stått i 20 år bedömdes det 
att det fanns behov av att renovera såväl byggnaderna som gårdarna. 
Dessutom önskades ett varierat befolkningsunderlag och med nya 
lägenheter kunde barnfamiljer åter lockas till området. Den större andelen 
äldre innebar även en större efterfrågan på tillgänglighet och i och med 
påbyggnaden kunde nya trapphus med hissar byggas till de befintliga 
byggnaderna. 
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S:t Hans kyrka 

Invid centrumanläggningen, mitt i Ekholmen ligger S:t Hans kyrka. I 
småband med invigningen av Ekholmens centrum stod även 
kyrkobyggnaden färdig. Kyrkans arkitekt, Kristian Kronström, hade även 
ritat centrumanläggningen och kringliggande bebyggelse och byggherren 
var den samma som för stora delar av Ekholmen, det vill säga Riksbyggen 
och BPA. Riksbyggen ägde även kyrkobyggnaden fram till 1975 när den 
köptes av kyrkan. Kyrkan fick en mycket enkel och modest exteriör och en 
liten volym. Interiörerna skiljer sig mycket från kyrkans exteriör genom sin 
uttrycksfulla och särpräglade konstnärliga utsmyckning. Vid kyrkans 20-
årsjubileum 1993 byggdes den ut och kompletterades med nya volymer. 
Troligen har även den för tiden mycket populära mörkrosa färgsättningen 
tillkommit vid tiden för jubileet. 

 

S:t Hans kyrka, Ekholmen centrum efter ombyggnaden 1993. Foto: 
Kyrkokartan.se 
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Välkända arkitekter 

Stadsplanen för Ekholmen arbetades fram av stadsplanedirektören Bernt 
Norberg och planarkitekt Tore Kvist. Främst var det Norberg som präglade 
utbyggnaden av Linköping under efterkrigstiden. Hans roll som 
stadsplanedirektör innebar att han var inblandad i de flesta större 
stadsbyggnadsprojekt från och med 1947 när han tillträdde tjänsten. 
Norberg har satt sin prägel på områden som Majelden och Berga. Just 
kombinationen Norberg och Kvist ses på flera stadsplaner för 
miljonprogramsområden i Linköping. Planerna för de stora föregångarna till 
Ekholmen, Ryd och Skäggetorp är undertecknade av duon. 

Parkens modell är signerad av Linköpings trädgårdsdirektör vid denna tid; 
Gunnar Heiman. Heiman deltog i uppförandet av flera större parker och 
grönstrukturer i Linköping under efterkrigstiden. Heiman har tillsammans 
med arkitekten Gustav Vinge skapat parken vid såväl Skäggetorp som 
stråket längs Tinnerbäcken, vilka båda är uppförda under 1960- och 1970-
talet. 

Heiman var aktiv och drivande i föreningen Sveriges 
stadsträdgårdsmästare under 1960-talet, där han drev frågor om vikten av 
kommunala parker i nya stadsdelar. Heiman menade att parkmarken skulle 
samordnas med idrottsanläggningar för att på modernistiskt vis ordna stora 
enheter som kunde underhållas rationellt. Detta återspeglas i såväl 
Skäggetorps som Ekholmens större centrala parker. 
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Karaktärisering av strukturer och samband 

 

Trafikstrukturer 

Ett av den mest dominerande karaktärsdragen för Ekholmen är 
planeringen utifrån trafiken. Stadsdelen ligger invid den starkt trafikerade 
Brokindsleden och den mindre lokalgatan Järdalavägen och inramas av 
Ålerydsvägen i norr och Ekholmsvägen i söder. Lederna och vägarna utgör 
tydliga faktiska barriärer och avgränsningar i stadsdelen. Stadsplanen är 
konstruerad så att trafiken leds ut på de större vägarna istället för att gå 
igenom bostadsmiljöerna.  

 

Övergripande planstruktur 

Ekholmen är en komplett stadsdel med ett centralt placerat centrum som 
utgör navet i planstrukturen. Vid centrum återfinns även mindre 
torgbildning och kyrka.  

Flerbostadsbebyggelsen utgår från centrum som i tungor och omgärdas av 
grönstrukturer, trafikleder och gatustrukturer samt 
småhus/grupphusbebyggelse (utanför utredningsområdet) 

Grönstrukturen är ständigt närvarande i stadsdelen och används delvis 
som ridåer mot trafiksystemet och parkeringsytor, vilket medför att 
grönstrukturerna präglar all bebyggelse. Den centrala parken är ständigt 
tillgänglig i Norra Ekholmen och det är till denna som skolor och idrott har 
lokaliserats vilket ger en parkmiljö som dagtid är befolkad. 

 

Gestaltningsstrukturer 

Flerbostadshusbebyggelsen har en mycket sammanhållen 
gestaltningsstruktur. Flerfamiljshusen bevarar i hög utsträckning samma 
typer av gestaltningselement och materialverkan, höjd samt färgsättning, 
vilket knyter samman hela området till en tydlig arkitektonisk enhet. Delar 
av bebyggelsen har byggts på med en våning, samt fått en förändrad 
färgsättning vilket innebär att de kvarteren avviker från den i övrigt 
sammanhållet gestaltade miljön. Den övergripande gestaltningen och 
strukturen har även genomgående placerats i landskap, rumsligheter och 
kvarterstruktur. Bebyggelsen vänder sig såväl inåt som utåt. Inåt skapas de 
slutna intima gårdsrummen som avskärmas från bilparkering och trafik. 
Bebyggelsen öppnar sig samtidigt mot de publika grönstråken. 
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Grafisk bild som visar separeringen mellan livsmiljö och trafikmiljö. 
Parkeringarna (i grå kulör) och ett lättillgängligt centrum planlades närmast 
bilvägarna. Samtidigt användes grönstrukturen både som bullerskärmar 
och som en aktiv komponent i planens struktur för idrott, rekreation, park, 
gång- och cykelvägar samt bostädernas innergårdar. Grafik WSP 2016.  
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Trafiken leds bort och runt området vars verksamheter under dagen 
koncentreras till centrum, skolor och park. Bild WSP 2016.   

Större parkeringsyta 

Större skola 

Idrottsplats 

Större parkeringsyta 

Större skola 

Kyrka 

Centrum med parkeringsyta 

Trafikleder 
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Ekholmens planform har beskrivits som ett klöverblad som delvis har 
planerats och kilats in i stadsdelarna runtomkring. Denna 
utbyggnadsstrategi har gjort att stadsdelen delvis är mer sammanlänkad 
med omgivningen än andra miljonprogramsområden från samma tid. Bild 
WSP 2016. 
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Gestaltning och arkitektur 
Hela bebyggelsen i norra Ekholmen har en tidstypisk gestaltning med 
genomgående gestaltningselement. Arkitekt var Kristian Kronström.

1
 Den 

sammanhållna bebyggelsen utgör i en större skala ett tydligt landskapligt 
element och hela stadsdelen ter sig som en landskaplig arkitektonisk 
enhet. 

 
Centrum 
Centrumanläggningen präglas av ett vertikalt uttryck med en låg profil. 
Takfoten bryts vid entrén av en nytillkommen skylt och uppskjutande 
fasadparti. Dagens centrumanläggning domineras av skyltning och det nya 
fasadpartiet och den ursprungliga arkitekturen går knappt att avläsa. 
Ursprungligen präglades anläggningen mer av den horisontellt utbredda 
bebyggelsen i ett plan med två uppstickande volymer. Den norra 
uppstickande volymen har en grafisk gestaltad, dekorativ, fasad med 
vertikala linjer. Den andra uppstickande volymen utgör taket för det stora 
inomhustorget och utgjorde ursprungligen skyltplats för centrumets skylt. 
 

 
 
Ekholmen centrum. Foto: WSP november 2016. 

                                                      

1
 Information från Svenska kyrkans skrift om S:t Hans kyrka i Ekholmen, 

2008. 
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Ekholmen centrum. Foto: WSP november 2016. 
 
 
 

 
 
Ekholmen. Foto: WSP november 2016. 
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Park 
Grönstrukturerna präglar hela stadsdelen och bebyggelsen upplevs vara 
utplacerad i parkmiljön. Landskapet är generellt öppet där den centrala 
parken utgörs av en stor gräsmatta som kantas av lägre skolbebyggelse 
och den högre bostadsbebyggelsen. I parken återfinns berg i dagen samt 
partier av äldre trädbestånd och väl uppvuxna träddungar och 
träd/buskpartier. Ytorna för idrott är mycket dominerande och utgör 
element i parken. Särskilt präglas parken av den bågformade 
vegetationen/trädridån i parkens norra del. I övrigt upplevs inte parken 
avgränsad utan grönstrukturerna fortsätter tydligt in bland bebyggelsen. 
 

 
 
Grönområde väster om Ekholmen centrum. Foto: WSP november 2016. 
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Bostadsbebyggelse 
Hela flerbostadsbebyggelsen i Norra Ekholmen utgörs nästintill uteslutande 
av trevåningsbyggnader utan källare. Den uniforma arkitekturen har över 
hela området samma typer av gestaltningselement och övergripande 
likvärdig volym- och materialverkan. Viss variation förekommer mellan olika 
kvarter men generellt är byggnaderna uppförda i gul eller vit sten 
(kalksandstegel) med element, så som bröstning av målad panel samt plåt 
och väl tilltagna fönsterpartier. Ett av områdets mest utpräglade 
gestaltningsmässiga signum är den tydligt utskjutande takfoten vilket ger 
byggnaderna ett lätt uttryck.  
 

 
 
Karta som redovisar bostadsområden som har analyserats.
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Den utskjutande träklädda takfoten, och 
infasade väggpartiet med panel strax under, 
ger byggnaderna sitt lätta uttryck; de liknar 
”flygande tak”. Foto WSP 2016. 

 

 

Bostadsområde A. 

Ekholmens stora fönsterpartier, låga 
bröstningar med utekontakt och platta tak har 
stora arkitektoniska kvaliteter. Färgsättningen 
är i detta kvarter inte ursprunglig men husen 
behåller i övrigt sina kvaliteter. Foto WSP 
oktober 2016. 

Ekholmens byggnader har strama volymer i 
gult tegel med låga fönsterbröstningar och 
känslan av möte med marken utanför. De 
stora fönsterpartierna ger en god kontakt 
mellan inne och ute. Foto WSP oktober 2016.  
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Bostadsområde C. Exempel på den större omgestaltningen i området som 
har förändrat den ursprungliga arkitekturen. Husens kulturhistoriska värden 
är förvanskade. Foto WSP oktober 2016. 
 
 
 

 
 
Bostadsområde B. Stora uteplatser har tillkommit sedan husen byggdes, 
vilket inte påverkar det kulturhistoriska värdet i någon större omfattning. 
Takfoten och det indragna partiet under det utskjutande, till synes platta 
taket finns kvar. Foto WSP oktober 2016. 
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Bostadsområde A. Indragna altaner med stora fönsterpartier och uteplatser 
i kontakt med den gröna gångvägen. Tillsammans med rytmiskt placerade 
betongväggar bildar detta en tidstypisk boende- och promenadmiljö. Foto 
WSP oktober 2016.   
 
 
  

 

 

 
 
Bostadsområde A. Låga bröstningar med markkontakt och stora 
sammanhängande, horisontella fönsterpartier är tidstypiska och ger 
speciella boendemiljöer. Fasaderna är modernistiskt släta, utan 
utskjutande tak över entréerna. Foto WSP oktober 2016.    
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En miljon bostäder 

Under 1950-talet fanns stora problem med bostadsförsörjningen i Sverige. 
Trångboddheten var bland den högsta i Europa och bostadsstandarden 
bland de lägsta. Detta samtidigt som ekonomin gick på högvarv och 
människor flyttade in till städerna för att arbeta i industrin. Bristen på 
arbetskraft var oftast stor och berodde delvis på att det saknades bostäder. 
Efter andra världskriget skulle Sverige göras till en modern välfärdsstat 
vilket innebar satsningar som saknade motstycke.  

Bostadsbristen hade inte lyckats byggas bort under 1950-talet. Trots att det 
uppfördes över en miljon bostärder från andra världskrigets slut fram till 
1965 var bostadsbristen ett faktum. Missnöjet bland befolkningen växte 
och satte press på de politiska partierna som i början av 1960-talet bjöd 
över varandra i hur många bostäder som skulle byggas. En typisk lägenhet 
för en familj på två vuxna och två barn var under 1960-talet en tvårummare 
med kök.  Som ett vallöfte för att höja bostadsstandarden och bygga bort 
bostadsbrist och trångboddhet startade miljonprogrammet. 
Miljonprogrammet var en fortsättning på den stora bostadsproduktionen 
som pågått sedan kriget, men det politiska beslutet innebar att 
bostadsbyggandet tio år framöver garanterades.    

1960- och 70-talets bebyggelse visar på en stor variation och omväxling i 
gestaltning och fasadmaterial. Det vanligaste fasadmaterialet var inte 
betong som oftast antas utan tegel. På lägre hus var den vanligaste 
fasadtypen trä. Vad som kännetecknar tidens bebyggelse är den 
rationaliserade byggprocessen, som radikalt minskade tiden och 
kostnaden för att uppföra en byggnad.  Rationaliseringen påbörjades redan 
under det tidiga 1950-talet då byggprocessen fortfarande var mycket 
hantverksmässig. Successivt byttes skottkärran mot betonglastbilar och 
stegarna mot lyftkranar. Det fanns också ekonomiska aspekter, arbetskraft 
var en bristvara och arbetare behövdes till den stora exportindustrin. 
Industrialiseringen av byggprocessen möjliggjorde även att producera stora 
kvantiteterna av billiga bostäder. Slagorden var att med effektivisering 
skapa goda bostäder till rimliga priser.

2
  

   

                                                      

2
 Hall, 1999. 

Modell av ett av 
HSBs bostads-
områden från 
miljonprogrammets 
tid.  Bild: HSB 

 

http://media.naringslivshistoria.se/media/www.hsb-historien.se/DA2013-02675-SE_CFN_HSB_HSBR_K1bc.7_0002.jpg?width=1000&height=1000&mode=max&anchor=middlecenter&scale=upscalecanvas
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Linköping växer 

Under 1960-talet var utveckling i Linköping mycket kraftig. 
Sysselsättningsutvecklingen var rekordartad och behovet av bostäder 
likaså. Expansionen fanns i såväl näringslivet som den offentliga sektorn. 
Linköpings många avancerade industrier såsom SAAB behövde såväl en 
stor mängd arbetare som tjänstemän. Den offentliga sektorn hade 
expanderat kraftigt i och med utbyggnaden av det stora regionsjukhuset 
samt den nya universitetsfilialen och högskolan. 1960-talet präglades av 
sökande efter ny arbetskraft och inflyttningen till staden vart stor. Under en 
tioårsperiod till 1970 ökade befolkningsmängden i staden med en femtedel. 
Detta medförde att belastningarna på bostadsmarknaden var mycket hård 
och för att möta det stora behovet av bostäder byggdes nya kompletta 
stadsdelar. För varje ny stor arbetsplats som etablerades i Linköping 
krävdes en stor mängd nya bostäder. Samtidigt som befolkningen och 
efterfrågan på bostäder ökade genomfördes saneringar av omoderna 
bostäder i stadskärnan. Bostadsbebyggelse revs vilket även innebar att 
lägenheter försvann och behövde ersättas med nya. 

 

I början av 1970-talet förväntades stadens befolkning fortsätta öka. 
Farhågorna var att största delen av stadens befolkning redan var 
sysselsatt och att alla framtida nya tjänster behövde tillsättas av inflyttande 
människor. Flera stora bostadsprojekt hade sjösatts under 1960-talet, 
bland annat Ryd, Ekholmen, Ekholmen och Berga. Men dessa projekt 
beräknades endast täcka upp för den befintliga bostadsbristen och den 
förväntade inflyttningen till staden innebar att nära 2 000 nya lägenheter 
per år skulle behöva produceras under 1970-talets första hälft för att få en 
bostadsförsörjning i balans fram till 1980.

3
 

  

                                                      

3
 Tidskriften Linköping 1970 

Bild av 4 st J35 Draken som tillverkade i Linköping under 1960-talet. 
Upprustningen av flygvapnet innebar stort behov av arbetskraft och stor inflyttning 
till Linköping under denna period.  

Bild: Flygvapenmuseum 
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Forbat och Linköpings nya stadsdelar 

En person som hade mycket stor betydelse för utbyggnaden av Linköping 
och Ekholmen var den ungerskfödde arkitekten och stadsplaneraren Fred 
Forbat (1897-1972). Forbat var en betydelsefull arkitekt inom den tidiga 
modernismen och verkade i Tyskland, tillsammans med bland andra 
arkitekten Walter Gropius, inom ramen för den berömda Bauhausskolan. I 
början av 1930-talet flyttade Forbat sin verksamhet till Sovjeunionen, där 
han deltog i stadsplaneringen i flera städer. Det var också som 
stadsplanerare och generalplanerare som Forbat sedermera kom att bli 
känd i Sverige efter att ha invandrat undan förföljelserna i Nazityskland. 

Fred Forbat var en huvudman för översiktsplaneringen i Linköping i över 20 
år – fram till sin död 1972. I samband med arbetet i kommittéen inför 
Linköpings Generalplan 1967 deltog han intensivt i alla möten. Forbat och 
hans konsultföretag Eglers låg framför allt bakom strukturerna i 
planeringen av stadsdelarna i generalplanen. I käll- och 
litteraturföteckningen listas inte mindre än fem titlar på omfattande 
utredningar producerade av Eglers såsom exempelvis ”Prognos för den 
framtida folkmängden” och ”Företagsundersökningar”.  
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Rekordårens stadsbyggande 

Rekordårens stadsbyggande präglas inte bara av krav på att tillgodose 
folket med bostäder. Under rekordåren ses en kraftig utveckling av 
stadsbyggnadsidéerna i Sverige och världen. De nya stadsdelarna 
uppfördes med människan som kollektiv i centrum, bra bostader, god 
service och enkel tillgång till kultur, rekreation och motion. Inom områdena 
förekom oftast olika typer av bostäder och olika planstrukturer. 
Vanligen uppfördes högre flerfamiljshushus vid centrumanläggningen och 
lägre flerfamiljshus i kringliggande gårdar, längst ut uppfördes vanligen 
småhusbebyggelse.  

Schema av miljonprogrammets idealstad med varierad bebyggelse, trafikfria bostadsområden, 
olika boendetyper, service och rekreation nära. Grönytor var centralt och byggnaderna 
uppfördes oftast med planteringar och gränsytor mellanhusen, vilket illustreras med den gröna 
bakgrunden. Illustration: WSP 
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Trafikseparering 

Under 1950-talet ökade bilismen i världen, Sverige och Linköping. 
Personbilarna blev vanligare hos familjerna och trafiksituationen blev i de 
flesta städer allt svårare. Infrastrukturen var inte uppbyggd för att bilarna 
skulle inta gatorna vilket resulterade i en stor andel trafikolyckor. Barn var 
extra utsatta och under 1950- och 60-talet växte en debatt om 
trafiksäkerhet, bilen var framtiden och man förutsåg en kraftig ökning av 
bilar i framtiden. Trafiksystemen behövde självklart anpassas till 
massbilismen och i nya stadbyggnadsprojekt kunde man bygga och 
planera så att människor och bilar säkert skulle vara åtskiljda från 
varandra. 1968 lanserades en utredning och norm för trafikplanering i nya 
områden. Normen kom att kallas för SCAFT efter gruppen som genomfört 
utredningen.  

I den trafiksäkra stadsdelen skulle trafiken gå runt bebyggelsen i en 
ringled, vägen skulle vara bred och med god sikt. Från ringleden skulle 
mindre återvändsgränder gå in i området, där trafiken skulle vara 
begränsad. Trafiksepareringen kunde även uppfyllas genom att gående 
och cyklister samt bilar skiljdes åt på olika nivåer, där trafikvägarna 
överdäckades med gårdar för gående och cyklister. Oavsett den exakta 
utformningen skapades en stad där gående och cyklister samt bostäder 
och skolor var helt skyddade från trafiken. 

 

 

 

  

Illustration från SCAFT som visar hur trafiken skulle planeras efter tydliga 
scheman likt en idealplan. 
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Centrum och kommers 

Rekordårens stadsbyggnad har sina rötter i 1950-talets ABC-stad där 
arbete, bostad och centrum var grundbultarna för stadsbyggnadsidealet. 
ABC-staden skulle fungera som en självständig stad där all typ av 
verksamheter och service skulle finnas tillgänglig på nära håll. Utanför 
storstäderna byggdes förorterna som självfungerande småstäder och i mer 
centrumnära lägen byggdes de som en avgränsad stad i staden. ABC-
förortens idéer fanns även bevarade in i rekordårens byggande där de nya 
stadsdelarna gavs centrumanläggningar med handel, service och 
arbetsplatser. 

Rekordårens centrumanläggningar skiljer sig dock från de äldre 
centrumanläggningarna som uppförts under 1900-talet. Under 1960-talet 
förändrades konsumtionen och handeln genomgick en större 
strukturomvandling. Varor massproducerades och såldes på större 
varuhus. Detta innebar att större varuhus, så som Tempo, Domus och 
Åhléns uppfördes i de nya förorterna. 

Under 1970-talet ökade kommersialismen ytterligare och handeln 
bereddes mer plats i staden. Förortsbyggena låg vanligtvis längre från 
centrum än tidigare gjort, vilket ökade efterfrågan på lokal handel. Under 
1970-talet blev inomhustorget ett nytt ideal, där man skyddad från väder 
och vind kunde handla i såväl mindre special butiker som större varuhus. 
Centrumanläggningarna anpassades och gestaltades under 1960-talet mer 
efter handelns behov, med en tydligare inriktning mot enkel konsumtion. 
Under slutet av 1970-talet och 1980-talet förändrades åter synen på handel 
och de externa köcentrumen etablerades, bortom stadskärnor och förorter. 
Etableringarna var oftast pådrivna av storhandelsetableringar som IKEA-
varuhus, kooperationens OBS eller ICA-handlarnas Kvantum. 

 

Konst 

Konsten fick en betydligt starkare ställning hos folket under 
mellankrigstiden. Ett aktivt arbete med att sprida konsten i landet pågick 
och konsthallar och museer etablerades även utanför storstaderna. 
Konsten skulle bli tillgänglig för allmänheten. 

Offentlig konst började få en större spridning under 1930-talet, dock i 
mycket begränsade former, oftast vid större institutioner. I bostadsmiljöer 
började HSB i Stockholm dekorera sina miljöer med offentlig konst under 
1930-talet. Det stora genomslaget för konstnärliga utsmyckningar i 
bostadsmiljöer kom först under det tidiga 1960-talet när enprocentsregeln 
återinfördes för bostadsbyggande, regeln hade införts redan 1937 men 
tagits bort under krigsåren. Regeln innebar möjligheter till statliga lån om 1 
procent av byggnadskostnaderna för att uppföra offentlig konst. Detta 
medförde att de stora kommunala bostadbolagen blev stora konstköpare. 
Svenska bostäder i Stockholm var under 1960-talet Sveriges största 
konstköpare. Under 1960- och 70-talet blev konsten allt viktigare i de 
nyuppförda bostadsområdena. Det var byggherren och arkitektens uppgift 
att engagera en konstnär och vissa konstnärer var mycket eftertraktade. 
Konsten användes för att skapa orienterbarhet, variation och trevnad men 
även politiskt medvetande i de nya områdena. De stora konstköpen och 
konstsatsningarna gjorde konsten mer djärv och experimentell. dskapet 
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Miljonprogrammets och rekordårens landskap är oftast präglat av att 
områden uppfördes på jungfrulig mark, och då ofta före detta 
jordbruksmark som var enkel att bebygga. Mindre topografiskillnader 
kunde planas ut med bulldozers och den befintliga vegetationen och 
topografin togs bort för att sedan återplanteras. Vanligen lades stor omsorg 
på landskaps-, park- och gårdsarkitekturen för att skapa den goda och 
moderna staden där människor skulle trivas. Genom att trafiken leddes 
bort från gatorna mellan husen bereddes mer plats för grönytor och 
lekplatser. Motion var en samhällsangelägenhet och i miljonprogrammets 
miljöer återfinns nästan alltid idrottsplatser och närhet till motionsspår i det 
gröna. 

Modernismens estetik 

 

Forskning om miljonprogrammet 

Forskning om svensk 1960- och 1970-talsbebyggelse har framför allt 
fokuserat på miljonprogrammets flerfamiljshus där teknisk renovering och 
sociala frågor varit viktiga.

4
 Claes Caldenby har i många texter format 

berättelsen om arkitekturen i det svenska 1960- och 1970-talet, till exempel 
i avsnitten ”De stora programmens tid. 1960-1975” och ”Vid medelvägens 
slut? 1975-1998” i översiktsverket Att bygga ett land. 1900-talets svenska 
arkitektur.

5
 Lisbeth Söderquist har ägnat efterkrigstiden stor 

uppmärksamhet och behandlar i den tematiskt brett upplagda boken Att 
gestalta välfärd. Från idé till byggd miljö (2008) begrepp och 
föreställningsmönster inom internationell och svensk 1900-talsarkitektur 
tolkade i ett sammanhang av politik och debatt.  

1999 utkom en antologi i redaktion av Thomas Hall om efterkrigstidens 
bostadsbyggande i Sverige med rubriken Rekordåren – en epok i svenskt 
bostadsbyggande. Kristian Bergs avsnitt ”Ideal i arkitekturen – 
Flerfamiljshusens gestaltning i facktidskrifter och arkitekttävlingar under 
1960-talet” blev speciellt intressant i diskussionen om miljonprogrammets 
och modernismens estetik. Berg visar att den estetik som präglar 
bebyggelsen 1965-1975 till stora delar var ett medvetet val från 
arkitekternas sida. Det handlade dock om en kombination, där flera 
intressen (politiska, tekniska och estetiska) sammanföll och ledde till 
praktisk planering och byggande.  

  

                                                      

 
5
 Caldenby (red), Att bygga ett land. 1900-talets svenska arkitektur, 1998. 
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Modernismens grundtankar – några exempel 

Grundförutsättningarna för 1960-talets arkitektur formulerades redan i 
början av 1900-talet i ett antal tankar och skrifter som kom att påverka hur 
arkitekturen och stadsplaneringen senare gestaltades över hela världen.  

För att nämna några är Louis Sullivans devis ”Form follows function” 
(1896) och Adolf Loos’ Ornament och brott (1908-1910) väl citerade källor i 
strävan efter den rena, enkla formen (liksom senare Mies van der Rohes 
”Less is more”). I Le Corbusiers Mot en ny arkitektur (Vers une 
architecture, 1923) framhålls hur ny teknologi och nya material kan 
möjliggöra den nya arkitekturen. Le Corbusier lanserade också tanken om 
att ”Bostaden är en maskin att bo i”.  

I International Style (1932) av Philip Johnson och Henry-Russell Hitchcock, 
framfördes modernismens grundläggande samband mellan estetik och 
betong- och stålkonstruktionernas naturliga och underliggande rytm. Det 
bör påpekas att innehållet i dessa betydelsefulla skrifter inte hade särskilt 
mycket med de kända arkitekternas egna verk att göra. Den arkitekturen 
var i stor utsträckning hantverksmässigt utförd, där den nya betong- och 
ståltekniken snarare var estetiska element än delar av en konstruktion. 
Således murades den tidiga modernismens ikoner mestadels i tegel,  men i 
syfte att se ut som om de vore betongkonstruktioner.

6
 Teorin och skrifterna 

kom dock att få egna vingar och efterhand sättas i samband med 1900-
talets framgångsrika teknologiska landvinningar. 

 

Förutfattande meningar 

För varje gång som miljonprogrammet har beskrivits så har ett antal 
förutfattade meningar upprepats som gällande för hela beståndet. Det har 
handlat om den stora skalan, som för det mesta inte alls var så stor. 
Byggandet dominerades istället av småhus och två till trevåningars 
flerfamiljshus. En annan föreställning är att hela miljonprogrammet 
uppfördes i element av betong (”betongförorten”). Men betong var ett 
material som introducerades som fasadmaterial ganska sent under 
periodens gång. De vanligaste materialen var rött eller gult tegel samt puts, 
men även den vita kalksandstenen var vanligt förekommande i 
fasadgestaltningar. 

När vi ser på miljonprogrammet i efterhand finns en stor variation av 
uttryck. Tyvärr har bebyggelsen från dessa tio år kommit att förtalas med 
kraftfulla medel, till exempel med negationer som ”stereotypt” och 
”monotomi”. Idag väljer vi kanske att tala om ”klassicism” eller ”symmetri”. 

  

                                                      

6
 Ett annat exempel är de betongomgjutna stålpelarna i Mies van der Rohes byggnader (Lake 

Shore Drive från 1946) – som i sin tur kläddes på utsidan med dekorativa I-balkar av stål. 
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Maskinen 

Tekniken och maskinen som en estetisk förebild är dock ovedersäglig. 
Standardisering och effektivisering uppfattades i själva verket som en 
estetik i sig, där njutningen fanns i att uppleva antalet producerade enheter 
i deras rationella former. De byggnader och boendemiljöer som 
producerades överallt i landet, och i rask takt, var ett uttryck för framgång 
och välstånd. Detta kunde skapa en estetisk, arkitektonisk upplevelse 
eftersom modernismens tidiga tankemönster (med exempel från skrifterna 
ovan) kunde förvandlas till verklighet.  

 

Några drag i modernismens estetik 

I detta stycke beskrivs några av de estetiska uttryck som var vanliga under 
modernismen och miljonprogramsåren. Detta i syfte att bättre förstå 
bebyggelsens utformning i Ekholmen. Vissa företeelsen behöver dock inte 
vara tydliga eller ens förekomma i just Ekholmen. 

 Enhetlighet i den övergripande skalan – ett ”ovanifrånperspektiv” 

 Variation mellan olika bebyggelseområden  

 Stora markytor emellan byggnader eller bebyggelseområden som 
är mer eller mindre ”gröna”   

 Platt eller utslätad mark för att bygga enhetlig stad 

 Småstadens proportioner – eller kanske till och med om den 
traditionella byn.  

 ”Primitiva” och enkla material i gestaltning (rå betong, klara färger, 
mörkt tegel)       

 Bilen var framtiden och arkitekturen skulle uppfattas i farten – som 
en form av skulptur i landskapet   

 Konst och arkitektur går skilda vägar, där konsten kunde vara 
flower power och performance, medan arkitekturen skulle vara 
rationell och samhällsbyggande  

 Teknologin används (om möjligt) som estetik och 
byggnadstekniken skulle gärna vara synlig i arkitekturen 

 Strama, kubiska och enkla volymer som möter marken direkt   

 Rytmiskt komponerade fasader, utan variation och avbrott  

 Speciell arkitektonisk utformning av funktionella byggnadsdelar, 
såsom balkonger eller trapphus 

 Standardiserad uppdelning av fönster med rationell vädringslucka. 

 Taken kan vara platta eller svagt sluttande 

 Rationella och hållbara tak- och fasadmaterial såsom tegel och vit 
kalksandsten 
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Miljonprogrammet som skyddad kulturmiljö 

Miljonprogrammets och rekordårens miljöer ligger nära i tid men beskriver 
en tydligt och omvälvande historisk epok. För tjugo år sedan väcktes 
diskussionen på allvar hur miljonprogrammets miljöer ska hanteras för att 
dess kulturhistoriska värde ska bevaras. Många miljöer har förvanskats 
samtidigt som flertalet miljöer har belysts som värdefulla och är upptagna i 
kommunala kulturmiljöunderlag. 
 
Somliga av miljonprogrammets och rekordårens miljöer har även upptagits 
som värdefulla på ett nationellt plan. Exempel finns där miljöer ingår i 
riksintressen för kulturmiljövården som en del av en större stadsutveckling. 
Området Sätra utanför Gävle har som enskild företeelse antagits som 
riksintresse för att det så tydligt berättar om efterkrigstidens 
bostadsbyggande. 
 
 

Riksintresse för kulturmiljövården 
 
Sätra [X 812] (Gävle sn) 
 
Motivering:  
Välplanerad stadsdel som anlagts mellan 1964 och 1975 med 
utgångspunkt i det tidiga 1950-talets planeringsideal. Området 
representerar efterkrigstidens bostadsförsörjning i samband med 
betydande folkomflyttningar från landsbygden till städerna och den 
efterföljande urbaniseringen och välfärdssamhällets framväxt. 
Genomförandet präglas av en hög arkitektonisk kvalitet. 
 
Uttryck för riksintresset: 
Stadsplanens helhetslösning med blandade hustyper och 
upplåtelseformer, genomgripande trafikseparering enligt SCAFT-
planen med matarled och lokalgator, planskilda gång och 
cykelstråk, tillgänglighet till service och grönområden. 
Funktionsuppdelningen och de tydliga influenserna från ABC-
tankarna med centrumfunktionen mitt i området, en hög 
boendedensitet i de centrala delarna av stadsdelen, en blandning 
av höghusbebyggelse insprängt i naturgeografin omringat av lägre 
lamellhus och de yttre områdena med radhus och villaområden.  
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Området Sätra utanför Gävle är uppfört samtidigt som Ekholmen och har liknande struktur, kvaliteter 
och kulturhistoriskt värde. Sätra är riksintresse för kulturmiljövården. Foto: Gävlegårdarna 
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 FÖRDJUPNING - 
 METODIK  
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Bedömning av kulturhistoriskt värde  

 

Den kulturhistoriska värderingen utgår från Riksantikvarieämbetets 
Plattform för värdering och urval.  

Kulturhistoriskt värde är de möjligheter materiella och 
immateriella företeelser kan ge vad gäller att inhämta och 
förmedla kunskaper om och förståelse av olika skeenden 
och sammanhang − samt därigenom människors livsvillkor i 
skilda tider, inklusive de förhållanden som råder idag. 

För att identifiera det kulturhistoriska värdet görs en värdering. Värderingen 
bygger på i huvudsak på två steg, det beskrivande momentet och det 
analyserande momentet. Syftet med värderingen är att identifiera vilken 
historia och berättelse som miljön förmedlar och vilka som är de fysiska 
uttrycken. Det är i det beskrivande momentet som de kulturhistoriska 
sammanhangen och miljön avgränsas inför det analyserande och 
värderande momentet. I det analyserande momentet bedöms till vilken 
grad historian och berättelsen går att utläsa i miljön.  

 

Här presenteras tre kriterier i plattformen: 

1. Möjlighet till kunskap och förståelse 

Till vilken grad går det att utläsa historian och berättelsen? 

2. Kulturhistorisk helhet 

Hur mycket har bevarats från miljöns kontext? 

3. Kulturhistorisk relevans 

Hur väl representerar miljön sin kontext? 
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Mycket högt 

Företeelsen har sammantaget en mycket hög grad av: 

- Möjlighet till kunskap och förståelse 
- Kulturhistorisk helhet 
- Kulturhistorisk relevans 

Högt 

Företeelsen har sammantaget en hög grad av: 

- Möjlighet till kunskap och förståelse 
- Kulturhistorisk helhet 
- Kulturhistorisk relevans 

Måttligt 

Företeelsen har sammantaget en måttlig grad av: 

- Möjlighet till kunskap och förståelse 
- Kulturhistorisk helhet 
- Kulturhistorisk relevans 

Lågt 

Företeelsen har sammantaget en låg grad av: 

- Möjlighet till kunskap och förståelse 
- Kulturhistorisk helhet 
- Kulturhistorisk relevans  
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Känslighet - tålighet och bevarandemotiv  

 

Känslighet och tålighet hos en kulturmiljö är tätt sammanfogade med 
miljöns kulturhistoriska värde. Generellt medför ett högre kulturhistoriskt 
värde högre känslighet, dock är begreppen inte synonyma utan i analysen 
av känslighet och tålighet vägs även bevarandemotiv och hotbild in.  

Bevarandemotiv utgörs av det kulturhistoriska värdet sammanvägt med 
sällsyntheten. Finns skeendet och historian representerad i överflöd av 
kulturmiljöer kan bevarandemotivet vara lågt trots att det kulturhistoriska 
värdet är högt. Sällsyntheten bedöms utifrån ett nationellt, regionalt och 
lokalt perspektiv. Vilket innebär att även om en historia finns 
välrepresenterad nationellt sett men är sällsynt lokalt finns stora 
bevarandemotiv för kulturmiljön. 

Hotbilden, eller bedömningen av förändringstrycket i en kulturmiljö, kan i ett 
första steg analyseras förutsättningslöst, frikopplat från eventuella 
förändringsförslag eller utvecklingsvisioner. Men för att korrekt kunna 
bedöma konsekvenser för kulturmiljön bör förändringsförslagen 
specificeras. En känslighets- och tålighetskartering ger en indikation var 
kulturhistoriska värden, värdefulla egenskaper och bevarandemotiv är som 
störst. Typiska hot som kulturmiljöer generellt är utsatta för är; 
fragmentering, utradering, brutna kulturhistoriska samband och väsentligt 
ändrad karaktär. 

Känslighets- och tålighetsanalysen utgör en sammanvävd bedömning och 
tydliggör hur sårbart miljöns kulturhistoriska värde är. 

 

 

Bevarandemotiv 

 Stor sällsynthet 
Måttlig 

sällsynthet 
Liten sällsynthet 

Mycket högt 
kulturhistoriskt 
värde 

Högt  
bevarandemotiv 

Högt  
bevarandemotiv 

Måttligt  
bevarandemotiv 

Högt 
kulturhistoriskt 
värde 

Högt  
bevarandemotiv 

Måttligt  
bevarandemotiv 

Lågt  
bevarandemotiv 

Måttligt 
kulturhistoriskt 
värde 

Högt  
bevarandemotiv 

Måttligt  
bevarandemotiv 

Lågt  
bevarandemotiv 
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Koppling till lagstiftningen 

Den kulturhistoriska värderingen är utformad så att den ska koppla till 
gällande lagstiftning. Plan- och bygglagen (PBL) skyddar kulturmiljövärden 
och lagens tillämpning är delvis beroende av byggnadernas värde. 
Begreppet särskilt värdefullt är centralt i lagstiftningen. Byggnader, 
bebyggelseområden och allmänna platser som är särskilt värdefulla är per 
automatik skyddade genom förbud mot förvanskning. Detta innebär inte att 
ändringar inte får genomföras. Förvanskningsförbudet innebär att de 
egenskaper som gör byggnaden särskilt värdefull är skyddade. 
 
För att en byggnad, allmän plats eller bebyggelseområde ska vara särskilt 
värdefullt ska det vara en representant för ett fenomen, ideal, förhållande, 
utveckling, tankemönster, värdering, en för lokalsamhället viktig funktion 
eller vara uppmärksammad i sin samtid. Det ska finns ett högt 
bevarandemotiv. Flertalet byggnader, platser och områden uppfyller dessa 
kriterier och är värdefulla, men för att de i lagens mening ska bedömas 
som särskilt värdefulla ska de finnas få motsvarigheter. De nämnda 
kriterierna kan också visa på en hög grad av representativitet, det vill säga 
att objekten eller områdena visar på värden på ett sällsynt bra sätt. I 
bedömningen av sällsyntheten eller representativiteten ska såväl nationellt 
som regionalt och lokal perspektiv vägas in. Där exempelvis ett område, en 
plats eller byggnad nationellt kan finnas välrepresenterad kan den å andra 
sidan vara lokalt sällsynt och därmed att betraktas som särskilt 
bevarandevärd. För att koppla detta till den kulturhistoriska värderingen 
och Riksantikvarieämbetets plattform för värdering och urval, läggs få 
motsvarigheter in under det planerande momentet där sällsynthet, 
bevarandemotiv och hotbild vägs in (så långt hotbilden eller 
förändringstrycket är möjligt att bedöma) tillsammans med det 
kulturhistoriska värdet. 

 
 

Känslighet – Tålighet kopplat till PBL 

Mycket känslig 

Särskilt värdefull 
Förvanskningsförbud och varsamhetskrav 

Känslig 

Tålig Generellt varsamhetskrav 
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