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Abstract

This paper presents a case study about the development of People’s park (Folkets Park) in 
Linköping. The development included two coordinated projects; a planning project focusing 
on the use of the land and an architectural project implemented by the promoters aimed at 
planning, designing and building new housing in People’s park. The study was based on close 
reading of documents and interviews with key actors. The Technical and Building Department 
in Linköping and the County Administration Board provided documents. From this documen-
tation key actors have been identified. Nine of them were interviewed. The case study ends 
with a conclusion and discussion based on findings in the case.  
 The story begins in 2006 when the Developer (HSB) and People’s park contacted the politi-
cians on the board of the Technical and Building Department (Teknik- och samhällsbyggnad-
snämnen) in Linköping. The developer planned to construct 250-300 apartments in the area. 
People’s park wanted to sell the land to renovate the main building (Cupolen) to be used for 
new activities/functions. In January 2008 the politicians gave the Technical and Building De-
partment (Teknik- och samhällsbyggnadskontoret) the assignment to begin working with the 
promoters. In the combined planning and architectural project, the question of cultural herit-
age arose during discussions about issues such as demolition/preservation, adaptation of a 
new development to the area, and compensation for damage to the cultural environment.
 By April 2008 the project group presented a planning program which would enable trans-
forming People’s park into a housing area. Two buildings were cited as being of interest to pre-
serve: yellow pavilion (Gula paviljongen) and the theatre building. After demands for a herit-
age inventory was made of People’s park park as a cultural heritage. The inventory was used by 
the representative for the cultural department in the detail planning process to preserve two 
of the houses deemed to be a valuable part of the cultural heritage. The other pavilions were 
demolished.
 The compensation for the development damage of the cultural environment included the 
following measures: The developer accepts to renovate and reuse the yellow pavilion and con-
tribute 2.5 million SEK to moving the theater building. The costs for moving are estimated to 
be 13.6 million SEK. The new housing is structured around the park in the middle to save the 
natural and cultural worth; valuable trees were protected during the construction period. A 
lesser area of land came within the development area due to regulations about preservation 
in the detail plan. 
 In the detail planning process key actors assume both active and passive roles about dam-
age to the cultural environment and the preservation of its worth. The demand for compensa-
tion is not supported by legal rules but based on prerequisites of the site, the quality of the 
buildings and the investigation of the heritage. No representative for the cultural environ-
ment was present in the project group; rather the actors were given the roles of committees 
to consider the proposals when the exhibition documents were presented. The study is sum-
marized in eight conclusions.

Key words: People’s park, planning program, detail plan, development, compensation.
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1. INLEDNING

Denna fallstudie handlar om exploateringen av Folkets Park i Linköping. Det övergri-
pande syftet är att utveckla kunskap om kulturmiljöns roll i detaljplaneprocessen och 
ge en trovärdig beskrivning av fallet med fokus på behandlingen av kulturhistoriska 
värden. I denna avsikt ingår att analysera hur kompensationsåtgärder tar form och 
växer fram i exploateringen av området. I studien är det tre aspekter som framstår som 
grundläggande för kulturmiljöintresset i den planeringsprocessen. Dessa aspekter vi-
sar sig i fallet som frågor om:

•  rivning/bevarande av befintlig bebyggelse i planområdet 
•  anpassning av nya hus till platsens kulturmiljökvaliteter
•  kompensation för skador på kulturmiljön

Fallet innehåller två samordnade projekt; ett planprojekt som handlar om markanvänd-
ningen och utformningen av byggrätter i planområdet och ett arkitekturprojekt som drivs 
av byggherren och som går ut på att uppföra nya bostäder i Folkets Park. Arkitekturpro-
jektet utvecklas via parallella uppdrag till arkitektkontor och gestaltningsprogram, som 
tas fram för att säkerställa estetiska kvaliteter i en etappvis utbyggnad. Planprojektet 
drivs av kommunen och utmynnar i en rättsligt bindande detaljplan som gör att marken 
kan användas till utpekade ändamål. Teknik- och samhällsbyggnadskontoret tar fram 
detaljplanen. Arbetet bekostas av byggherren (exploatören) som ansvarar för arkitek-
turprojektet; planering, gestaltning och byggande av 320 bostäder i planområdet. De 
både projekten är ömsesidigt beroende av varandra. Det är därför som planprojektet 
och arkitekturprojektet genomförs samtidigt i en samordnad detaljplaneprocess i Lin-
köping. 

Fallstudien
Håkan Törnebohm (1983) har utvecklat en forskningsstrategi för fallstudier, som an-
vänts för att förstå omvandlingen av Folkets Park till ett nytt bostadsområde i Linkö-
ping.1 Forskningsstrategin innebär att Linköpingsfallet utforskats som:

•  en problematik med frågeställning, avgränsningar, utgångspunkter, avsikter och 
antaganden om kompensationsåtgärder i plan- och arkitekturprojektet.  

1 Törnebohm, H., 1983. Studier av kunskapsutveckling, Karlshamn: Doxa.

5. Fallstudie:
Folkets park i Linköping

Magnus Rönn



102

• ett urval av empiri och forskningsmetoder för insamling och analys av data från pla-
neringsprocessen, identifiering av aktörer i fallet och tolkning av texter.

• ett särskilt kunskapsobjekt som i detta fall är exploateringen av Folkets Park med 
dess planering och utformning av bostäder i området.  

Den första uppgiften i Törnebohms forskningsstrategi handlar om att konstruera en 
trovärdig beskrivning av fallet (realbild). Redovisade data ska förmedla en rättvisande 
bild av fallet och presenteras på ett kontrollerbart sätt. Den andra uppgiften går ut på 
att beskrivna de kriterier som styrt fallbeskrivningen och som kan läggas till grund för 
värderingen av resultat och slutsatser. Ett första centralt kriterium för bedömningen av 
denna fallstudie är behandlingen av kulturmiljön i plan- och arkitekturprojektet. Det 
andra kriteriet är kompensation. Planerade och vidtagna åtgärderna prövas mot bak-
grund av hur begreppet kompensation definierats. Den tredje uppgiften i forsknings-
strategin är redovisning av kunskaper som utvecklats ur fallet. Nio slutsatser presente-
ras om kulturmiljöns roll i plan- och arkitekturprojektet.
 Törnebohms forskningsstrategi kombinerar föreställningar om angelägna forsk-
ningsuppgifter med rekommendationer om hur fallstudier bör läggas upp och ge-
nomföras. För att försäkra sig om att fallet konstrueras med önskade egenskaper 
– avbildningstrohet  – ska beskrivningen vara empiriskt förankrad. Fallstudien i Lin-
köping förmedlar också en praktiknära kunskap om kulturmiljöns roll i en samtida 
detaljplaneprocess. Närheten till praxis är bra eftersom fallet producerar professio-
nella erfarenheter som kan utnyttjas av konsulter, stadsplanerare och beställare i nya 
uppdrag (Janek, 1996; Johansson, 2000). Det är ett sätt för forskningen att skapa en 
repertoar av fall till stöd för en kvalificerad yrkesutövning (Schön, 1983). Erfarenhe-
terna från fallet kan återanvändas i nya uppdrag som bearbetade principer, hand-
lingsregler och mönster för hur sammansatt planeringsproblem och komplicerade 
arbetsuppgifter kan lösas. Bent Flyvberg (2006) har i artikeln Five misunderstandings 
About Case Study Research försvarat fallstudien som forskningsmetod på välartikulerat 
sätt.2 Enligt Flyvberg är fallstudien användbar både för att utveckla och säkerställa ny 
kunskap – inte enbart för att generera och testa vetenskapliga hypoteser. Fallstudien 
bidrar med en form av kontextberoende kunskap, ett konkret lärande via exempel 
som ingår i uppbyggnad av professionell kompetens inom arkitektur, arkitekturhis-
toria och stadsbyggnad.3  
 Folkets Park har valts som kunskapsobjekt efter brev i juli 2013 till länsstyrelser och 
kommuner. Brevet innehöll en kortfattad beskrivning av forskningsprojektet och en 
fråga om exempel på kompensationsåtgärder. Samtliga enheter för Kulturmiljö och 
samhällsplanering vid landets länsstyrelser tillfrågades om de handlagt detaljplaner 
som innehållit kompensation för skada vid exploatering i kulturmiljöer. Länsstyrelser-
na redovisade inga aktuella fall.4 Jämsides med brevet till länsstyrelserna kontaktades 16 

2 Flyvberg, B., 2006. Five misunderstandings About Case Study Reserach, Qualitative Inquiry, 
2006, No 2.
3 Johansson, R., 2000. Ett bra fall är ett steg framåt. Om fallstudier, historiska studier och 
historiska fallstudier, Nordisk Arkitekturforskning, Nr 1-2.
4 Av svaren att döma är det enbart när kulturmiljön är ett riksintresse som riskerar att 
påtagligt skadas som länsstyrelsen aktivt griper in i kommunernas planprojekt och överprövar 
detaljplaner.
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kommuner.5 Förfrågan skickades till deras stadsbyggnadskontor, fastighetskontor, mil-
jökontor och kulturförvaltningar. Det kommunala utskicket resulterade i ett begränsat 
urval av detaljplaneprocesser med kompensationsåtgärder. Efter granskning har fyra 
belysande och informationsrika fall av exploateringar valts ut till fördjupade fallstudier. 
Denna studie behandlar ett av fallen, exploateringen av Folkets Park i Linköping.

Datainsamling och analysmetoder
Metoderna för datainsamling och analys i fallstudien är: (a) arkivsökning, (b) närläs-
ning av planeringsdokument och (c) intervjuer med nyckelaktörer. Viktiga ord och 
betydelsebärande meningar som ger information om kulturmiljöns roll i plan- och 
arkitekturprojektet har noteras och sedan tolkats via närläsning av dokument (Milos, 
2010). För att få tillgång till en komplett uppsättning av relevanta planeringsdokument 
i fallet har arkiven (diarier) granskats på plats hos kommunens Teknik- och samhälls-
byggnadskontor respektive enheten för Kulturmiljö och samhällsplanering vid Läns-
styrelsen i Östergötland. De skriftliga spåren från detaljplaneprocessen fanns samlade 
i ett antal pärmar och mappar som omfattade tiden från planuppdrag till antagen de-
taljplan. 
 Det empiriska materialet i arkiven (diarier) hos kommunen och länsstyrelsen är en 
källa som förmedlar god kunskap om fallet. Handlingarna är offentliga och erhölls på 
förfrågan. I pärmar och mappar fanns flera olika typer av dokument (mötesanteckning-
ar, yttranden, beslut, program, utställningshandlingar, genomförandebeskrivningar 
och detaljplaner). Dokumenten ligger till grund för fallbeskrivningen och analysen av 
nyckelaktörens avsikter och agerande. 
 Intervjuerna av nyckelinformanter bygger på en frågeguide som är gemensam för 
fallstudierna i forskningsprojektet (Kvale, 1997). Med utgångspunkt från dokumenten 
i arkiven har sammanlagt 14 personer identifierats som nyckelinformanter för hante-
ringen av kulturmiljön i fallet. Av dessa har åtta personer besvarat frågorna i intervju-
guiden. Kompletterande telefonintervjuer har därefter genomförts med fyra personer 
för att klarlägga sakförhållanden. Dokumenten i arkiven ger tillsammans svaren i inter-
vjuguiden och uppföljningssamtalen en mycket god bild av hur kulturmiljön och dess 
värden behandlats i detaljplaneprocessen. 

Nyckelaktörer och roller
Det kombinerade plan- och arkitekturprojektet i Linköping innehåller fyra typiska 
nyckelaktörer: (a) kommunen, (b) exploatören/byggherren, (c) konsulter och (d) läns-
styrelsen. Dessa aktörer påverkar i hög grad utformningen av planprogrammet, plane-
ringen av detaljplanen, gestaltningen av nya bostäder, bedömningen av Folkets Park 
som kulturmiljö och behovet av kompensationsåtgärder. Rollfördelningen kan sam-
manfattas så här:

1.  Linköping kommun
•  Teknik och samhällsbyggnadskontoret; ansvarig för detaljplaneringen av mark-

användningen i området (planprojektet).

5 Följande kommuner kontaktades: Göteborg, Halmstad, Helsingborg, Jönköping, Kalmar, 
Karlstad, Linköping, Lund, Malmö, Uppsala, Stockholm, Sollentuna, Umeå, Västerås, Växjö och 
Örebro.
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•  Exploateringskontoret; ansvarig för markbyten samt handläggare av byggrätter 
och kostnader för infrastrukturen i planområdet.

•  Kommunantikvarie; remissinstans för kulturmiljöfrågor.

2.  Exploatör/Byggherre
•  HSB Östergötland; initiativtagare och köpare av marken, byggherre i området 

samt arrangör av parallella uppdrag till tre arkitektkontor.

3. Konsulter
•  Arkitektkontor; uppdrag att planera och gestalta den nya bostadsbyggelsen och 

att ta fram gestaltningsprogram för styrning av utbyggnaden.
•  Kulturmiljökonsult; uppdrag att utreda och beskriva kulturmiljön i planområdet.
•  Naturmiljökonsult; uppdrag att utreda och beskriva naturvärden i planområdet.

4. Länsstyrelsen
•  Kultur- och samhällsplaneringsenheten; granskare av förslag till detaljplanepro-

gram och detaljplaner. Länsstyrelsen kan överpröva detaljplaner.

Uppläggning av fallbeskrivning
Denna fallstudie är upplagd i tre övergripande avsnitt. Först kommer en inledning som 
beskriver bakgrund till fallet och presenterar syfte, metoder, material och nyckelaktö-
rer. Därefter följer en i huvudsak kronologisk beskrivning av plan- och arkitekturpro-
jektet. Här får vi följa hur exploateringen av Folkets Park i Linköping utvecklas som 
planprojekt och arkitekturprojekt med byggnader för 320 lägenheter. Studien avslutas 
med slutsatser och diskussion. Det är en tematiskt uppbyggd analys av hur kulturmiljön 
behandlats i fallet.

Figur 1. Parkmiljö med teatern i bakgrunden från den antikvariska förundersökningen. Foto Nel-
son, 2009.
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2. FALLBESKRIVNING

Exploateringen av Folkets Park i Linköping är en detaljplaneprocess som kan liknas vid 
en lång förhandling om platsen. Planprojektet innehåller överväganden om rivning, be-
varande, reglering av markens användning och utmynnar i ett tillstånd att bygga nya 
bostäder. 2006-10-10 startar arbetet med detaljplanen genom att HSB Östergötland och 
Folkets Park gemensamt ansöker om marktilldelning och planläggning. Ansökan riktas 
till Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden i Linköping. Detaljplaneprocessen avslutas 
fyra år senare. 2010-09-22 antar politikerna i nämnden detaljplanen för exploatering av 
Folkets Park.6 Länsstyrelsen beslutar en vecka senare, 2010-09-29, att inte överpröva den 
av kommunen antagna detaljplanen enligt PBL, 12 kap, § 2.7 Det är samtidigt slutpunkten 
för denna berättelse om byggherrens och myndigheternas behandling av kulturarvet.

Startpunkt
När HSB och föreningen Folkets Park 2006 lämnar in ansökan till kommunen för ex-
ploatering finns det redan ett förslag med nya punkthus och radhus i området. Försla-
get bifogas ansökan. HSB har för avsikt att uppföra 250-300 bostäder med blandade 
upplåtelseformer, hustyper och lägenhetsstorlekar. Folkets hus vill rusta upp sin hu-
vudbyggnad, Cupolen, för att kunna utöka verksamheten med konferenser och mässor. 
Det lyckas inte. 2013-06-27 försätts föreningen Folkets Park i konkurs, trots genomförd 
renovering.8 
 Tanken 2006 hos Folkets hus är att försäljningen av mark till HSB ska användas för 
upprustning och förädling av Cupolen. Byggnaden utgör basen för Folkets Parks verk-
samhet och är i behov av ny inredning, reparationer och teknisk utrustning. White Ar-
kitekter har anlitats av HSB för att fram ta fram förslaget till ny bebyggelse på platsen 
och upprutning av Cupolen. I förslaget till nya bostäder, som bifogas ansökan till kom-
munen, framhålls följande kvaliteter: 

Folkets Park rymmer en fantastisk parkmiljö med ett strategiskt läge i Linköping. Det är 
ett område som måste behandlas med respekt och omtanke. Platsen har varit en naturlig 
del i Linköpings vardagsliv och utnyttjats flitigt genom åren, men under senare tid i något 
mindre omfattning.9

Och framtiden beskrivs så här i ansökan:

Det är betydelsefullt … att skapa nytt liv och rörelse i området, att bidra till en vitalisering. 
Att ge ett tillskott i form av bostäder ger en stabil bas för detta och ger området som helhet 

6 Underlaget med förslag till beslut presenteras gemensamt 2010-05-31 av Miljö- och samhälls-
byggnadsförvaltningen och Teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningen. 
7 Beslut 2010-09-29. Kultur- och samhällsbyggnadsenheten, Länsstyrelsen Östergötland.
8 Se meddelande från Kilhstedts Advokatbyrå som informerar om konkurrens och tid-
punkter för när anbud på fastigheten senast skall vara inlämnade. Hemsida: www.
kihlstedts.se/index.php?option=com_content&view=article&id=134:folkets-park-i-
linkoeping&catid=2:objekt&Itemid=4
9 Ansökan om marktilldelning samt planläggning 2006-10-10. HSB Östergötland och Folkets 
Park Linköping. Se bilaga: Ett attraktivt läge som lockar nya och gamla linköpingsbor.
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starka utvecklingsmöjligheter… Folkets Park blir den oas den historiskt sett varit. Föränd-
ringen innebär bara en förflyttning av Folkets Park mot en mer stadsnära bebyggelse... 
Alldeles intill finns två av stadens mest attraktiva områden – Gamla Linköping och Valla-
skogen. Exploateringen ger möjligheter att stärka sambandet med dessa områden, genom 
att det byggs en tunnel under Malmslättsvägen. Samtidigt ger detta tillfälle att vidta bul-
lerdämpande åtgärder... En tunnel under Malmslättsvägen i det läge som skisserats tar 
också upp den ursprungliga entrén till parken.10

2006 års ansökan om marktilldelning och plantillstånd innehåller två tydliga ambitio-
ner: Dels nybyggnad av bostäder genom köp av mark. Dels upprustning av Cupolen via 
försäljning av mark. Inkomsterna från markförsäljningen ska användas för att skapa 
nya verksamheter i Cupolenbyggnaden. Det är HSB som tar initiativ till markaffären. 
Det började med en ”… mäklarannons där 2 fastigheter i anslutning till Parken skulle säljas. 
Vi köpte marken, kontaktade Parkstyrelsen, som vi skrev en avsiktsförklaring med…” säger en 
av nyckelinformanterna. Folkets Park som en betydelsefull kulturmiljö finns med i bak-
grunden till ansökan, som en historisk förankring i platsen. Ansökan är en framtidsin-
riktad vision, den lyfter fram möjligheter och ger ett hoppfullt intryck. Men räcker det 
som ambition för att förnya och förändra platsen i samklang med kulturarvet?

Figur 2 och 3. Förslag till nya bostäder i 2006 års ansökan om marktilldelning. Framsida och 
planförslag.

Planprojektet
2008-01-28 påbörjar Teknik och samhällsbyggnadskontoret i Linköping det konkreta 
arbetet med planprojektet.11 Kommunen organiserar en projektgrupp med företrädare 
för byggherren (HSB) och ett 10-tal kommunala tjänstemän vid berörda förvaltningar. 
Det finns dock ingen representant för kulturmiljön i projektgruppen. 
 Teknik och samhällsbyggnadskontoret svarar för projektledningen. På startmötet 
i januari informerar projektledaren om kommunens beslut att påbörja planprojektet. 

10 Ibid. Se bilaga: Ett attraktivt läge som lockar nya och gamla linköpingsbor.
11 Minnesanteckningar 2008-01-28. Startmöte, Teknik och samhällsbyggnadskontoret, Linköping 
kommun.
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Byggherrens företrädare redovisar HSB:s förslag till nya bostäder i Folkets Park och re-
noveringen av Cupolen. Byggherren påpekar att teaterbyggnaden i parken kan komma 
att restaureras och flyttas till Gamla Linköping. Finansieringen är dock oklar. Delar 
av den karaktäristiska entrén till Folkets Park kan eventuellt också flyttas. Gula pavil-
jongen ska dock bevaras i området. Det finns således en allmän medvetenhet om kul-
turmiljöintresset hos exploatören och en diskussion om kulturarvets betydelse redan i 
inledningen till plan- och arkitekturprojektet.
 En stor del av startmötet använder projektgruppen till att gå igenom förutsättning-
arna för detaljplaneringen av marken och behovet av kunskapsunderlag för exploate-
ringen. I översiktsplanen är Folkets Park en del av kommunens grönstruktur. Explo-
ateringen är inte förenlig med översiktsplanen. Det behöver lösas. I arbetet med en 
fördjupad översiktsplan lyfts området ut ur grönstrukturen, vilket gör det enklare att 
använda marken till annat ändamål. Projektgruppen noterar att området saknar skyd-
dade naturvårdsobjekt (Natura 2000), men att det kan finnas träd som är värdefulla. 
En naturvärdesinventering ska därför genomföras av en extern konsult. Kopplingen till 
näraliggande park- och skogsområden ser projektgruppen som en betydelsefull faktor i 
sammanhanget. Andra planeringsförutsättningar som tas upp på startmötet är teknisk 
försörjning och infrastruktur, trafikfrågor, gator och vägar, buller och eventuella risker 
genom närhet till väg med farliga transporter. Ambitionen är att ha klart ett detaljpla-
neprogram för samråd redan i april 2008. Tidplanen är ambitiös och förutsätter regel-
bundna avstämningsmöten mellan kommunen och exploatören.

Figur 4. Karta från naturinventering.

Område där de flesta träden är barrträd och främst tall

Område där de flesta träden är lövträd

Område där de flesta träden är lövträd och marken är av mer frisk 
till fuktig karaktär

Högt naturvärde: äldre eller gamla naturvärdesintressanta solitärträd 
eller grupper av träd.

Vissa naturvärden; spridda naturvärdesintressanta eller bestånd med 
enstaka inslag av intressanta träd.

Partier med träd som poentiellt kan utvecklas till mycket värdefulla 
och naturvärdesintressanta träd.
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 2008-04-11 presenterar projektgruppen sitt detaljplaneprogram för exploateringen 
av Folkets Park. Arbetet har följt tidplanen. Gruppen har haft två protokollförda möten 
inför framtagningen av programmet med tillhörande handlingar för samråd. Det första 
mötet 2008-03-05 är en mindre genomgång med HSB.12 Byggherren ska ta fram ett pro-
gram för parallella uppdrag där arkitekter ska presentera förslag till ny bebyggelse. Na-
turvärdesinventeringen är klar och tas med i programbeskrivningen. Enligt konsulten 
finns det ett 10-tal värdefulla träd i området. Också grupper av träd med framtidsvärden 
lyfts fram i inventeringen. 
 Mötet 2008-03-19 är en genomgång med hela projektgruppen.13 Fördelning av hustyper 
och upplåtelseformer ska regleras i ett kommande exploateringsavtal. HSB meddelar att 
man vill bygga bostäder i delar av parken som kommunen önskar spara. På denna punkt 
råder motstående intressen. En lösning som diskuteras i projektgruppen är markbyten. 
Så sker också. De frågor som får störst utrymme på projektmötet handlar om att klarlägga 
behovet av parkeringsplatser och angöringar till området. Det finns ingen djupare diskus-
sion i projektgruppen om hur kulturmiljön ska presenteras i den kommande offentliga 
redovisningen av planprogrammet för grannar (sakägare) och remissinstanser.

Planprogram – samrådsförslaget
2008-04-11 redovisas förslaget till planprogram.14 Syftet är att belysa förutsättningarna 
för uppförandet av 250-350 nya bostäder i området. Huvudinriktningen i programmet 
är omvandlingen av marken i Folkets Park till ett nytt bostadsområde med flerbostads-
hus och en mindre andel småhus. Enligt programförslaget ska bostäderna ligga i en 
skogsmiljö. Stråk och grupper av värdefulla träd ska bevaras. Genom bostadsbyggandet 
reduceras Folkets Park kraftigt. Enbart en mindre yta blir kvar för utomhusaktiviteter 
i parkens regi. Men det är inget hinder. Utbyggnaden framträder som oproblematisk. 
Enligt projektgruppen behövs det ingen miljökonsekvensbeskrivning, MKB, som grund 
för omvandlingen. Det räcker att detaljplanen kompletteras med en förenklad behovs-
bedömning av miljökonsekvenser. 
 Planprogrammet föreslår att den Gula paviljongen i Folkets Park återanvänds som 
gemensamhetslokal för de boende. Enligt uppgift finns det planer på att flytta skytte-
paviljongen och ursprungliga delar av teaterbyggnaden till Gamla Linköping. Cupolen 
ska rustas upp för att kunna användas till nya verksamheter. Framtiden för området 
beskrivs på följande sätt i detaljplaneprogrammet:

Folkets Parks verksamhet sker i dag nästan uteslutande i Cupolenbyggnaden. Föreningen 
önskar bibehålla en mindre del av parkområdet för att kunna arrangera utomhusaktivite-
ter. Dessa bedöms huvudsakligen bestå i familjearrangemang under dagtid. Enstaka kvälls-
aktiviteter kan också bli aktuella. För att möta framtidens behov föreslås Cupolenbyggna-
den rustas upp. Ambitionen är att skapa en anläggning för mässor och mindre konferenser… 
som komplement till de danser och konserter som arrangeras idag.15  

12 Minnesanteckningar 2008-03-05. Teknik och samhällsbyggnadskontoret, Linköpings kommun.
13 Minnesanteckningar 2008-03-19. Teknik och samhällsbyggnadskontoret, Linköpings kommun.
14 Samrådshandling 2008-04-11. Detaljplaneprogram i Gottfridsberg för ombudsmannen 2 m.fl. 
Linköpings kommun.
15 Ibid. Sid 9.
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Och kulturmiljön:

Huvuddelen av paviljongbyggnaderna bedöms inte behövas för Folkets Parks framtida 
verksamhet. Gula paviljongen föreslås bevaras, men utnyttjas som resurs för de boende i 
det nya bostadsområdet. Det finns planer på att flytta de äldsta delarna av teatern liksom 
skyttepaviljongen till Gamla Linköping. I övrigt är merparten av byggnaderna i så dåligt 
skick att de inte bedöms rimliga att rustas upp. Dessa kommer på sikt att rivas. Någon form 
av ekonomi/ servicebyggnad kommer dock att behövas inom Folkets Parks framtida park-
område.16

Anpassningen av nya bostäder till platsen:

Det bör vara en lämplig utgångspunkt för gestaltningen … att så långt det är möjligt bibe-
hålla delar av de grundläggande karaktärsdragen... Möjligheten att behålla grupper av tal-
lar i anslutning till husen eller på bostadsgårdar bör vara en ledstjärna för planarbetet. En 
annan kan vara att utgå från de befintliga parkanläggningarna vid placeringen av hus och 
gator… För Gula paviljongen bör planbestämmelser om utökad lovplikt eller rivningsförbud 
införas. Vid kommande ombyggnad… bör särskild hänsyn tas till de kulturmiljömässiga 
värdena. Såväl planteringar och springbrunnen söder om teatern som springbrunnar norr 
om Cupolen bör så långt som möjligt utnyttjas som resurs i det fortsatta planeringsarbetet...17 

I en bilaga till detaljplaneprogrammet motiveras kortfatt beslutet att avstå från att göra 
en miljökonsekvensbedömning, MKB. Teknik- och samhällsbyggnadskontorets tjänste-
män har efter en sammanvägd bedömning kommit fram till att planprojektet inte ger 
någon betydande miljöpåverkan. Skälen för denna ståndpunkt är följande: Området 
saknar riksintressen. Det finns ingen i lag skyddad natur på platsen (Natura 2000). Tra-
fikbullret överstiger visserligen riktvärden, men är hanterbart. Samma omdömen får 
transporter av farligt god och föroreningar i marken. Det räcker därför med en förenk-
lad behovsbedömning av miljökonsekvenser, ett dokument som bifogas samrådshand-
lingen. 
 Den förenklade bedömningen av miljöpåverkan i Folkets Park grundar sig på en 
checklista som innehåller en serie kriterier med rutor för kryss och korta kommentarer. 
Den ifyllda checklistan ger ett ofullständigt intryck. Kriteriet ”kulturarv” har till exempel 
fått kryss i rutan ”ej relevant”. På liknande sätt har kriterierna ”nuvarande markanvänd-
ning” och ”särdrag i naturen” tilldelats kryss i rutan ”ej relevant”. Den grundläggande 
synen på natur- och kulturmiljön i området finns inte i den förenklade behovsbedöm-
ningen utan i programskrivningens avsnitt som behandlar bevarande och hur den nya 
bostadsbebyggelsen ska anpassas till platsen.
 2008-05-22 utvecklar stadsantikvarien ett remissvar på detaljplaneprogrammet till 
politikerna i Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden.18 Stadsantikvarien håller med 
om att stora delar av parken inte längre används. Men påståendet i programmet, att 
merparten av byggnaderna är i så dåligt skick att det inte är rimligt att rusta upp dem, 

16 Ibid. Sid 9.
17 Ibid. Sid 10.
18 Remissvar angående detaljplaneprogrammet för delar av kv. Ombudsmannen m.fl. 2008-05-22. 
Kultur- och fritidskontoret, Linköpings kommun.
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kommenteras. Enligt stadsantikvarien är det realistiskt att bevara såväl Gula pavil-
jongen som Cupolen på platsen. Ett annat sätt att återskapa kulturarvet är att flytta 
värdefulla byggnader till Gamla Linköping så att de kan fortsätta att berätta om Fol-
kets Parks historia. Samtidigt tillstyrker han varmt tanken på att bevara parkanlägg-
ningarna i området. Stadsantikvarien framhåller vidare att Folkets Park i god tid före 
exploateringen bör fotograferas i sin helhet av en professionell fotograf. Fotografierna 
bör sedan överlämnas till kommunen. Likaså bör byggnadsbeskrivningar upprättas 
och Gula paviljongens exteriör skyddas mot förvanskning.

Arkitekturprojektet
Byggherren genomför arkitekturprojektet som ett parallellt uppdrag till tre arkitekt-
kontor.19 HSB bjuder in White Arkitekter, Brunnberg & Forshed och Rits Arkitekter till 
den tävlingsliknande gestaltningen av förslag till nya bostäder. Det parallella uppdraget 
innehåller dialog med arkitektkontoren under idéfasen med tidig avstämning och re-
kommendationer för fortsatt gestaltning. 
 Förslagen presenteras 2008-08-25. För granskningen av arkitekturprojekten svarar 
en bedömargrupp på fem personer, två företrädare för HSB, två arkitekter från kommu-
nen inklusive projektledaren för planprojektet och en extern konsult. Bedömargruppen 
granskar förslagens kvaliteter med hänsyn till följande fem kriterier:

•  Stadsbild;
• Natur och park;
• Trafik och parkering;
• Exploatering och etappindelning;
• Förvaltning;

Arkitekturförslaget från Brunnberg & Forshed utses till vinnare. Bedömargruppen gil-
lar att delar av parkområdet i deras förslag omvandlas till ett slags ”finpark” som tar till-
vara platsens symbolvärden. Bedömargruppen uppskattar att Gula paviljongen i Folkets 
Park flyttas för att förstärka områdets mittaxel. ”Placeringen är bra ur stadsbildssynpunkt, 
men paviljongen kan också ligga kvar i nuvarande läge och parken kompletteras i söder med en ny 
paviljongliknande byggnad, som kan uppföras senare”, skriver bedömargruppen.20 
 Brunnberg & Forshed föreslår en hög exploatering med sammanlagt 370 lägenheter 
i flerbostadshus inklusive 17 lägenheter i radhus. Bedömargruppen anser att andelen 
radhuslägenheter kan ökas på bekostad av lägenheter i flerbostadshus. Av utvärdering-
en framgår även att bedömargruppen tilltalas av att arkitekturförslaget bevarar delar 
områdets natur- och kulturmiljö.21 Förslaget blir sedan föremål för en serie bearbetning-
ar av projektgruppen i det fortsatta arbetet med detaljplanen.

19 Parallella uppdrag, Folkets Park. 2008-09-11.
20 Ibid. Sid 3.
21 Kommunens projektledare kommenterar de parallella uppdragen i två yttranden 2008-08-25 
respektive 2008-09-10. Enligt projektledaren har förslaget från Brunnberg & Forshed en tydlig 
stadsbyggnadsidé med hus kring en parkanläggning som ger en historisk dimension och tydlig 
identitet åt området. Men det finns också oklarheter; behovet av mark för Folkets Park och förvalt-
ningen av det centrala parkstråket i området. Realismen i flytten av Gula Paviljongen ifrågasätts. 
För att bättre ta tillvara naturvärdena efterfrågas en bearbetning av förslaget.
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 För att säkra kvaliteterna i det vinnande arkitekturförslaget får Brunnberg & Forshed 
i uppdrag att ta fram ett gestaltningsprogram.22 Programmets status i det samordnade 
plan- och arkitekturprojektet garanteras genom formella åtaganden. Gestaltningspro-
grammet utgör:

• en bilaga till planhandlingarna
• en del av kontraktshandlingarna
• beslutsunderlag till bygglovsprövningen
• riktlinjer till projektörer som anlitas till utformningen av bostäder i senare skeden

Den etappvisa utbyggnaden av området gör att gestaltningsprogrammet förankras hos 
byggherren, kommunen och markägare. Avsikten är att förmedla en gemensam ambi-
tionsnivå på utbyggnaden, att skapa ett bra helhetsintryck för bostadsområdet. Plan-
motiv och övergripande gestaltningsprinciper går ut på att skapa en sammanhållande 
parkmiljö i centrum, bevara tallskogen, koncentrera bebyggelsen till områdets ytterkan-
ter, enhetliga hustyper och byggnadsutformning osv. Det är framför allt den offentliga 
miljön som blir föremål för estetisk styrning via gestaltningsprogrammet.

Från program till utställningen
Projektgruppen driver planprojektet vidare till utställning 2009-06-02. Fram till den 
offentliga redovisningen genomför projektgruppen sju möten för bearbetning av 
planprogrammet till ett detaljplaneförslag.23 Det första mötet 2008-09-10 sker efter 

22 Gestaltningsprogram Folkets Park. Upprättat 2010-02-24 av Brunnberg & Forshed i samverkan 
med SONARK, Tyréns och Linköpings kommun.
23 Projektgruppen genomförda projektmöten 2008-09-10, 2008-10-27, 2008-12-04, 2009-01-29, 
2009-02-16, 2009-03-31 och 2009-05-07.

Figur 5 och 6. Vinnande planförslag från Brunnberg & Forshed i det parallella uppdraget (vänster) 
samt förslag på nya bostäder (höger). Källa: Gestaltningsprogram och illustrationsmaterial från 
HSB.
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samrådet och ägnas åt genomgång av inkomna synpunkter. Kritiken från grannar 
gäller exploateringens omfattning, hushöjder och risk för trafikstörningar. Invänd-
ningarna föranleder dock inte någon ändring av planprojektet. Däremot behöver frå-
gor om natur- och kulturmiljön utredas vidare. Det gäller bland annat upprustning 
och förvaltning av parkanläggningen och skydd av värdefulla träd under entrepre-
nadtiden. 
 På mötet 2008-10-27 noterar projektgruppen att länsstyrelsen och stadsantikvarien 
efterfrågar en inventering av byggnader innan exploateringen påbörjas. Länsstyrelsens 
Kulturmiljö- och samhällsplaneringsenhet ser Folkets Park som en sammanhållen och 
tidstypisk kulturmiljö väl värd att bevara. Länsstyrelsen anser också att det behöver gö-
ras en arkeologisk utredning för att klarlägga eventuell förekomst av fornlämningar.24 
Synpunkterna på förslaget till detaljplaneprogram formuleras så här:

Länsstyrelsen anser det vara positivt att planbestämmelser om utökad bygglovsplikt eller 
rivningsförbud införs för Gula paviljongen, liksom att Cupolenbyggnaden rustas upp. Upp-
rustningen måste dock ske varsamt och med hänsyn till de kulturhistoriska värdena, vilket 
också anges i planprogrammet. Länsstyrelsen delar även uppfattningen att planteringarna 
och springbrunnen bevaras och ingår som en del i bostadsområdet. Däremot måste planer-
na på att riva och/eller flytta delar av byggnadsbeståndet noga övervägas och en byggnads-
antikvarisk dokumentation bör ligga till grund för beslutet. Det är av stor vikt att så långt 
som möjligt försöka hitta en alternativ användning för de befintliga byggnaderna, så att så 
många som möjligt kan finnas kvar i dess ursprungliga miljö och utgöra en tillgång för de 
boende i området.

Och vidare:

När det gäller frågan om en eventuell dold fornlämning i området bedömer Länsstyrelsen 
att en arkeologisk utredning i form av sökschaktgrävning inom vissa delas av området mås-
te ske innan man (kan) få svar på om fornlämning berörs eller inte. Ansökan om det arkeo-
logiska arbetet ska ställas till Länsstyrelsen i god tid före exploateringen.

Projektgruppen uppmanar HSB att så snart som möjligt påbörja efterfrågad inventering 
av kulturvärdena i Folkets Park. Under tiden ska projektledaren kontakta kommunens 
antikvarie för att följa upp önskemål om bevarande av objekt. Målet är att Gula pavil-
jongen ska kunna återanvändas av framtida bostadsrättsföreningar. Ett tillvaratagande 
av parkanläggningen, som ger en stor ljus gemensam yta centralt i området, uppfattas 
som positivt av projektgruppen, men får som konsekvens större ingrepp i naturmiljön. 
 Östergötlands museum gör en arkeologisk undersökning av området. Inga fornläm-
ningar påträffas i provschakten. Enligt museet behövs inga ytterligare arkeologiska ut-
redningar av platsen. Uppdraget att göra en antikvarisk inventering av Folkets Park går 
till en mindre stockholmsbaserad firma. Arkitekterna fortsätter att skissa på utbyggna-
den och testar lösningar i projektgruppen. Den antikvariske konsulten avrapporterar 
underhand till arkitekterna för att platsens kulturmiljövärden lättare ska kunna tas till-
vara i gestaltningsarbetet.

24 Detaljplaneprogram för Ombudsmannen 2 m fl, Linköpings kommun, 2008-06-13. Kultur- och 
samhällsbyggnadsenheten, Länsstyrelsen Östergötland.
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Kulturmiljön
2009-05-01 presenteras den antikvariska inventeringen av Folkets Park som kulturmiljö. 
Uppdragsgivare är HSB Östergötland. Avsikten är ”att redovisa områdets och bebyggelsens 
kvalitéer och brister och identifiera de kulturhistoriska värdena och bevarandevärde byggnader.”25 
Identifieringen av platsens värden i rapporten ”utgår från objektets byggnadshistoria, re-
levanta arkivhandlingar och inte minst byggnadens fysiska form och utseende i sin nuvarande 
status idag.”26 Den antikvariska förundersökningen framställs av konsulten som ett in-
strument och en vägledning för beslut om kommande utredningar, projektering, om-
byggnad och framtida underhåll. 
 Den planerade exploateringen är en utgångspunkt för inventeringen och värdebe-
dömningen. Stora delar av planområdet ska inte längre användas av Folkets Park. Pavil-
jongbyggnaderna kommer inte att behållas och underhållas av nuvarande fastighetsä-
gare. Något måste göras. 
 Folkets Park som helhet tillskrivs i förundersökningen ett stort kulturhistoriskt värde 
som en god representant för Folkets Park-rörelsen. Anläggningen i Linköping ”utgör en 
välbevarad helhetsmiljö med i stort sett samtliga byggnader bevarade från tillkomsttiden i en an-
lagd parkanläggning med belysnings- och vattenkonst representerad. Parken representerar samti-
digt en nästan 90-årig succesiv bebyggelseutveckling.”27 Anläggningen har ett starkt historiskt 
upplevelsevärde. De äldsta delarna är från 1920-talet: Teatern, Gula paviljongen, Skytte-
paviljongen och Dansrotundan. Objekten bedöms ha både ”ett särskilt arkitektoniskt värde 
och ett kulturhistoriskt bevarandevärde i området.”28 Cupolen och entréportalen har ett kultur-
historiskt värde som representant för 1950-talets expansion och storhetstid. Mångfalden 
av armatur ger anläggningen ett miljöskapande värden. Enligt förundersökningen finns 
det således en serie värden i kulturmiljön. Inför flyttning, demontering och rivning till 
följd av planerad exploatering med bostäder föreslås en fördjupad inventering och doku-
mentation av byggnader med bevarandevärda detaljer som grund för rekonstruktioner.
 Förundersökningen innehåller en beskrivning och en fotodokumentation av ett urval 
av objekten i området.29 Fem granskade byggnader har värden som behöver tas tillvara. 
Teaterbyggnaden från 1919 med Axel Brunnskog som arkitekt har ett högt kulturhisto-
riskt värde och ett arkitektoniskt värde. ”Byggnaden bör bevaras och underhållas. En flytt-
ning med bevarande och återskapande vore mycket positivt.” 30 
 Gula paviljongen ritades 1919 av arkitekt Axel Brunnskog. 1939 tillkom en ombygg-
nad. Ritningarna till ombyggnaden upprättades av byggnadsingenjör Melker Anders-
son. ”Byggnaden har högt kulturhistoriskt värde och högt arkitektoniskt miljövärde. Den har kvar 
mycket av sin karaktär från ombyggnaden 1939. Byggnaden bör bevaras och underhållas.”31

 Skyttepaviljongen från 1919 med Axel Brunnskog som arkitekt får följande omdöme. 
”Byggnaden har högt kulturhistoriskt värde och arkitektoniskt miljövärde. Den har kvar mycket 

25 Nelson, P., 2009. Antikvarisk förundersökning med värdebeskrivning. Per Nelson Byggnadsvårds-
byrå, sid 3.
26 Ibid. Sid 3.
27 Ibid. Sid 4.
28 Ibid. Sid 4.
29 Denna redovisning tar endast ur de objekt som rekommenderas att bli bevarade.
30 Nelson, P., 2009. Antikvarisk förundersökning med värdebeskrivning. Per Nelson Byggnadsvårds-
byrå, sid 5.
31 Ibid. Sid 7.
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av sin karaktär till volym och stomme med belysningsarmatur… Byggnaden används idag till red-
skapsförråd. Sentida förvanskningar avlägsnas och detaljer återskapas. Byggnaden bör bevaras 
och underhållas.”32

Också dansrotundan ritades 1919 av arkitekt Axel Brunnskog. 1930 genomfördes en om-
byggnad och 1980 fick paviljongen nya väggar och fönster. ”Byggnaden har högt kulturhis-
toriskt värde och arkitektoniskt miljövärde. Den har kvar mycket av sin karaktär… Interiören är 
ett vackert rum där den ursprungliga konstruktionen är avläsbar… Byggnaden bör bevaras och 
underhållas, förvanskningar avlägsnas och ursprungliga detaljer återskapas.”33

 Cupolen utformades av arkitekterna Evert Bjuvsten, Fritz Österlind och Carl An-
dersson.34 Byggnaden uppfördes 1960 och moderniserades 1980 med konferensrum 

32 Ibid. Sid 9.
33 Ibid. Sid 11.
34 Gestaltningsprogram Folkets Park 2010-02-24. Linköpings kommun, Brunnberg & Forshed, 
Sonark Arkitektkontor och Tyréns, sid 10.

Figur 7 från den antikvariska förundersökningen. Dansrotundan och skyttepaviljongen. Foto Nel-
son, 2009

Fasaden med sentida tillbyggnader

Plåtbeck i original Invändiga stolpar i original
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och matsal. Tillbyggnader och upprustningar ägde sedan rum 1989, 1992 och 1993. 
”Byggnaden och särskilt entrén har högt kulturhistoriskt och arkitektoniskt miljövärde. Den ny-
ligen renoverade portiken med mur, skärmtak och beslutningsramp till området har blivit något 
en ett signum för Linköping Folkets Park. Byggnaden bör bevaras och underhållas.”35

Kultur och fritid
2009-08-27 behandlar kultur- och fritidsnämnden förslaget till detaljplan.36 Poli-
tikerna i nämnden beslutar att säkerställa teaterns fortlevnad. Det sker genom att 
detaljplanens ikraftträdande villkoras. Detaljplanen godkänns under förutsättning 

35 Nelson, P., 2009. Antikvarisk förundersökning med värdebeskrivning, sid 15.
36 Yttrande över detaljplan i Gottfridsberg för Ombudsmannen 2 med flera (Folkets Park). 2009-12, 
Kultur- och fritidskontoret, Linköpings kommun.

Figur 8 och 9 (nästa 
sida) från den anti-
kvariska förunder-
sökningen. Arma-
turer och skulptu-
rer. Foto Nelson, 
2009. Exempel på belysningsarmaturer i parken från 1950-talet och framåt
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att byggnaden bevaras, antingen på plats eller genom flyttning till Gamla Linköping. 
Politikerna i nämnden ger förvaltningen i uppdrag att även fortsättningsvis verka för 
att möjliggöra en flytt av teatern och skyttepaviljongen till Gamla Linköping. Skälet 
till beslutet är objektens kulturhistoriska värden.  
 Kraven på bevarande av övriga byggnader är inte lika långtgående hos kultur- och 
fritidsnämnden som i den antikvariska förundersökningen. Förvaltningen noterar att 
den fristående konsulten finner att flera byggnader i Folkets Park bör besvaras och un-
derhållas. I remissyttrandet framhålls att teaterbyggnader runt om i landets parker fått 
förfalla, rivits eller sålts till privata intressen. Därför är det extra angeläget att bevara 
den kulturhistoriskt värdefulla teaterbyggnaden i Linköping. 

Exempel på skulpturer och trädgårdskonst i parken
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 Tre år senare, 2012-08-23, ansöker kultur- och fritidsförvaltningen om 10,6 miljoner 
hos Westman-Wernerska stiftelsen för att bekosta flytten av teaterbyggnaden till Gamla 
Linköping.37 Som stöd för ansökan bifogas den antikvariska förundersökningen i plan-
projektet och ett yttrande från Östergötlands museum som anger att bygganden har ett 
högt kulturhistoriskt värde. Stiftelsen ser positivt på ansökan och beviljar ekonomiskt 
stöd till rekonstruktionen. Två år efter antagen detaljplan är finansieringen av flytten till 
Gamla Linköping ordnad och teaterbyggnaden räddad åt eftervärlden på en ny plats.

Detaljplan och exploateringsavtal
2009-09-06 redovisar projektgruppen ett bearbetat förslag till detaljplan i en ny sam-
rådshandling. Platsen för Gula paviljongen i området har fått planbestämmelsen Q: 
”Användning anpassad till bebyggelsens kulturvärden”.38 Genomförandetiden förslås bli fem 
år räknat från tidpunkten när detaljplanen vunnit laga kraft. HSB har rätt att uppföra 
byggnader i enlighet med detaljplanen under denna tidsrymd. HSB, Folketshusföre-
ningen och kommunen är nu så säkra på genomförandet att parterna upprättar ett ex-
ploateringsavtal. Denna förhandlingsöverenskommelse kan ses som en formell bekräf-
telse på diskussionerna i projektgruppen. 
 Exploateringsavtalet reglerar parternas åtaganden och skyldigheter i samband med 
genomförandet av detaljplanen med tillhörande markbyten. Genom avtalet får HSB 
som byggherre rätt att uppföra 320 lägenheter i flerbostadshus och radhus. Folkets Park 
kan bygga ut Cupolen med kontorslokaler. Avtalet innehåller planer på gruppboende 
och kompletterande lokaler som förskola/skola. Av särskilt intresse är kraven på anpass-
ning av arkitekturprojektet till platsens kvaliteter och kompensationsåtgärder i exploa-
teringsavtalet för skador på kulturmiljön. 
 Bestämmelserna om bevarande, flyttning och rivning av byggnader i planområdet 
har i exploateringsavtalet fått följande ordalydelse:

Den s.k. Gula paviljongen ska flyttas till med Q angiven plats, men får inte rivas. Fastighetsägar-
na och exploatören förbinder sig att inte ställa några ersättningskrav mot kommunen med an-
ledning av att utökad lovplikt och rivningsförbud har införts för Gula paviljongen. Exploatören 
förbinder sig att vid en eventuell överlåtelse av fastigheten överföra förbindelsen på ny ägare.39 

Teaterbyggnaden:

De äldsta delarna av teaterbyggnaden avses flyttas till Gamla Linköping. Avsikten är att 
placera teatern ovanpå den befintliga friluftsteatern som då får bättre förutsättningar för 
sin verksamhet. Kommunen (Kultur- och fritidskontoret) i samarbete med Gamla Linkö-
ping, HSB och Folkets Park samverkar för att finna en finansieringslösning. Exploatören 
förbinder sig att bidra med 2,4 miljoner av kostnaden… Teatern ska vara flyttad senast fyra 
år efter det att detaljplanen vunnit laga kraft… Om så ej sker äger exploatören rätt att riva 
byggnader och exploatera området.40

37 Tjänsteskrivelse 2012-08-23. Kultur- och fritidskontoret.
38 Antagandehandling 2010-05-25. Detaljplan i Gottfridsberg för ombudsmannen 2 m.fl. 
39 Markanvisningsavtal, § 18, för detaljplan Ombudsmannen 2 m.fl. undertecknad 2010-06-09 
respektive 2010-08-09.
40 Ibid. Paragraf 19.
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Rivningar:

Exploatören och fastighetsägaren förbinder sig att på sin bekostnad i god tid före byggstart 
riva de byggnader etc. som krävs för utbyggnad av den allmänna platsmarken. Efter riv-
ningarna ska området vara avjämnat och fritt från rivningsmassor. Om byggnaderna inte 
är borttagna har kommunen rätt att riva dem på exploatörens respektive fastighetsägarnas 
bekostnad.41 

Natur och vegetation:

För att bevara naturmark och värdefulla träd enligt planbestämmelserna för detaljplanen 
ska stängsling göras… Skyddsåtgärderna bekostas av exploatören… För godkännande av 
skyddsåtgärder ska exploatören kalla kommunen till besiktning innan schaktarbeten på-
börjas. Vid skada på vegetationen förbinder sig exploatören att erlägga vite eller annan er-
sättning enligt föreskrifterna i bilaga F.42

Revideringar och godkännande av detaljplan
2010-04-07 presenteras slutligt förslag till detaljplan. Ur kulturmiljösynpunkt är det 
bara mindre ändringar i förslaget som redovisas. Gula paviljongen besvaras i området, 
men på annan plats. Det var också tanken i det vinnande arkitekturprojektet från det 
parallella uppdraget till arkitektkontoren. För att kunna behålla en park- och skogsmil-
jön centralt i området har bebyggelsen lagts i ytterkant. Det är ett sätt att anpassa arki-
tektprojektet till planteringar och träd som pekats ut som värda att bevaras i naturin-
venteringen. 
 Kultur- och fritidsnämnden beslut att villkora detaljplanens ikraftträdande i syfte att 
säkra bevarandet av teaterbyggnaden får inte stöd i förslaget till detaljplan. Svaret från 
projektledningen är att man i princip ”delar nämndens bedömning, men har i samråd med 
Kultur- och fritidskontoret kommit fram till att det är mer ändamålsenligt att i exploateringsavta-
let säkerställa att kommunen har ett antal år på sig att lösa finansieringen av teaterns flytt samt 
genomföra denna, än att försöka med plantekniska åtgärder villkora planen…43 I detta skede är 
det fortfarande oklart hur rekonstruktionen och flytten av teaterbyggnaden till Gamla 
Linköping ska bekostas. Bättre går det för Gula paviljongen. Bevarandet säkras på an-
nan plats i planområdet genom att detaljplanen tillförts en bestämmelse om rivnings-
förbud.
 I utställningshandlingen refererar projektgruppen till huvudpunkterna i den anti-
kvariska förundersökningen. Men råden att bevara och underhålla byggnader med höga 
kulturhistoriska värden lämnas okommenterade. Förundersökningen ingår inte heller i 
förteckningen över planeringsunderlag. Också i denna utställningshandling bifogas den 
förenklade behovsbedömningen av miljökonsekvenserna. Krysset ”ej relevant” finns kvar 
i rutan för kriteriet ”kulturarv” i området. Samma gäller för kriteriet ”särdrag i naturen” 
trots beslutet att skydda värdefulla träd under byggskedet. Redovisningen har förblivit 
obearbetad och har uppenbarligen inte varit ett aktivt dokument i detaljplaneprocessen.

41 Ibid. Paragraf 19.
42 Ibid. Paragraf 23.
43 Samrådsredogörelse 2010-01-25 till detaljplan I Gottfridsberg Ombudsmannen 2 m.fl. (Folkets 
Park). Teknik och samhällsbyggnadskontoret. Sid 4.
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Kultur- och samhällsplaneringsenheten hos länsstyrelsen har flera invändningar mot 
hur kulturmiljön hanterats i det slutliga förslaget till detaljplan. Länsstyrelsen anser att 
det är olyckligt att flytta teatern och paviljongerna från sin ursprungliga plats. En stor 
del av områdets kulturhistoriska värde ligger i helheten, som förloras vid uppdelningen 
av marken i olika ändamål. Handläggarna på enheten vill i första hand att teatern ligger 
kvar och att detaljplanen tillförs bestämmelsen RK (kultur och kontor). Den tidstypiska 
entrén till Folkets Park och Cupolenbyggnaden bör också ges skydds- eller varsamhets-
bestämmelser i detaljplanen. Teknik- och samhällsbyggnadskontoret vill inte tillgodose 
dessa önskemål från länsstyrelsen: 

Kommunen anser att den föreslagna lösningen med flyttning av vissa paviljongbyggnader 
inom området, respektive till Gamla Linköping är en pragmatisk och ändamålsenlig lös-
ning både verksamhetsmässigt och för förståelsen av kulturmiljön i området. Folkets Park 
ser entrén som så karaktärsskapande för sin anläggning att man tar fasta på den för sin 
gestaltning av de nya tillskotten. Kommunen anser därför inte att det behövs någon särskild 
skyddsbestämmelse i planen för entrén.44 

2010-05-11 meddelar länsstyrelsen att man inte längre har några invändningar mot de-
taljplanen i sitt samrådsyttrande.45 De kritiska synpunkter som framförts mot exploa-
teringens negativa inverkan på Folkets Park som kulturmiljö har haft en rådgivande 
karaktär. Förlusten av värden genom rivning och flytt av byggnader med kulturmiljö-
värden leder inte några krav på kompensation från länsstyrelsens sida.46 Eftersom kul-
turmiljön saknar skydd som riksintresse framstår en överprövning av detaljplanen som 
rättsligt oklar. Råden i den antikvariska förundersökningen omvandlas därför inte till 
några krav på åtgärder från länsstyrelsens sida.
 Kultur- och samhällsplaneringsenheten hos länsstyrelsen delar kommunens bedöm-
ning att det räcker med en förenklad behovsbedömning i stället för en genomarbetad 
MKB. Detaljplaneprocessen har genomförts som planerat. Viktiga exploateringsfrågor 
har lösts via förhandlingar i projektgruppen. Folkets Park som en värdefull helhetsmiljö 

44 Ibid. Sid 3.
45 Samrådsyttrande 2010-05-11. Detaljplanen för Ombudsmannen 2 m.fl. i Gottfridsberg, 
Linköpings kommun, Länsstyrelsen Östergötland.
46 Yttrande 2009-09-16. Detaljplanen för Ombudsmannen 2 m.fl. i Gottfridsberg, Linköpings 
kommun, Länsstyrelsen Östergötland.

Figur 10 och 11. Cupolen och Gula paviljongen vid besök i området 2013. Foto Rönn, 2013.
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har hela tiden varit oförenlig med planerad omvandling av platsen till ett bostadsom-
råde. Frågan har gällt om delar av kultarvet kan räddas, hur värdefulla och kulturhis-
toriskt intressanta objekt ska bevaras och hur kvaliteter i kulturmiljön kan återskapas i 
arkitekturprojektet.

3. SLUTSATSER OCH DISKUSSION

Är det kompensationsåtgärder som uppträder i fallet när exploatören går med på att be-
vara Gula paviljongen på platsen i ett nytt läge, delfinansiera flytten av teaterbyggnaden 
till Gamla Linköping och återanvända delar av befintlig parkanläggning i det nya bo-
stadsområdet? Mitt svar är ”ja”, även om kommunen och byggherren inte talar om kom-
pensation för de åtgärder som syftar till att återskapa kulturhistoriska värden. Ordet 
kompensation förekommer inte i planeringsunderlagen. Inte i planprojektet. Inte i ar-
kitekturprojektet. För att få svar på frågan måste man i stället undersöka om handling-
arna svarar mot kriterierna för kulturmiljökompensation. Fem villkor/kriterier behöver 
uppfyllas för att åtgärder ska kunna definieras som kulturmiljökompensation. Det ska 
föreligga en (a) exploatering av kulturmiljö, som (b) leder till en negativ påverkan (skada 
eller förlust av värden), vilket i sin tur (c) påkallar ett behov av gottgörelse (åtgärder/
ersättning), som (d) regleras i avtal med exploatören eller fastställs i myndighetsbeslut 
och ska (e) genomföras inom en bestämd tidsrymd. Dessa grundläggande kriterier ska 
inledningsvis testas på fallet.

En analys av plan- och arkitekturprojektet i Folkets Park utifrån de fem villkoren/krite-
rierna för kulturmiljökompensation ger följande svar:

• Exploatering av kulturmiljö: Att Folkets Park är en kulturmiljö finns med re-
dan i starten när HSB ansöker om marktilldelning. Ingen av nyckelaktörerna i 
planprojektet ifrågasätter att det är ett kulturarv med värdefulla objekt som är 
föremål för exploatering. Tvistefrågorna avser graden av förfall och möjligheten 
att återanvända objekt och ge dem nytt liv. Den antikvariska förundersökningen 
bekräftar bilden av Folkets Park som en kulturmiljö med höga värden och an-
vänds som kunskapsunderlag i planprojektet, även om rapporten inte tas med 
som bilaga i utställningshandlingarna.

• Negativ påverkan: Att exploateringen av Folkets Park har en negativ inverkan 
på platsens kulturmiljö är tydligt i fallet. Kulturhistoriska byggnader i området 
rivs. Två räddas. Värdefull natur skadas och kan bara delvis tas tillvara. Enligt 
inventeringen av Folkets Park är det kulturhistoriska, arkitektoniska och miljö-
mässiga värden som försvinner genom exploateringen. Hela idén om att flytta 
hus är ett bevis på att omvandlingen av platsen till ett bostadsområde leder till 
förlust av kulturmiljövärden i Folkets Park. 

• Gottgörelse: Att detaljplaneprocessen inbegriper ersättning för skador på kul-
turmiljön bekräftas i överenskommelser och planeringsdokument. Också på 
denna punkt är planprojektet klargörande. Tvistefrågorna gäller i stället värdet 
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på kulturmiljön; vad som ska kompenseras, skadornas omfattning, hur många 
objekt som ska bevaras i området och vem som ska finansiera flytten av teater-
byggnaden. På dessa punkter finns det tydliga skillnader i uppfattning mellan å 
ena sidan projektgruppen och å andra sidan råden i den antikvariska förunder-
sökningen. Det är samtidigt ett möte mellan två olika kompetensområden och 
intressen: ett exploateringsintresse och ett kulturmiljöintresse. Projektgruppen 
godtar en begränsad gottgörelse av kulturarvet på platsen. Kulturmiljöintresset 
påverkar HSB och får byggherren att delvis återanvända kulturhistoriska värden 
i utbyggnaden. HSB bidrar även med en mindre del av kostnader för rekonstruk-
tion och flytten av teatern till Gamla Linköping. 

• Avtal/beslut: Regleringen av kompensation för exploateringens negativa inver-
kan sker i exploateringsavtal och detaljplan. Exploateringsavtalet är en frivillig 
överenskommelse mellan tre parter: kommunen, HSB och föreningen Folkets 
Park. Genom avtalet förbinder sig HSB som exploatör och byggherre att svara 
för bevarandet av två kulturhistoriskt värdefulla hus i området. Avtalet innehål-
ler följande typer av kompensationsåtgärder. För det första regleras flyttning av 
Gula paviljongen inom planområdet. Byggnaden säkras på den nya platsen ge-
nom bestämmelser i i detaljplanen. En andra åtgärd i avtalet är bidraget på 2,4 
miljoner kr till flytten av teatern till Gamla Linköping. Värdefulla träd i området 
ska stängslas in under byggskedet. Exploatören förbinder sig i avtalet att betala 
vite eller annan ersättning vid skada på skyddad vegetation i samband med upp-
förandet av nya bostäder. Det en ekonomisk kompensation som träder i funk-
tion vid skador på träden. Kompensationsåtgärderna i avtalet är begränsade till 
specificerade objekt som påverkas negativt av exploateringen eller riskerar att 
skadas av byggnadsarbetet.

• Tidsrymd: Det finns tre olika tidsmässiga regleringar av kompensationsåtgär-
derna. Dels genomförandetiden för detaljplanen som är fem år räknat från dagen 
för antagande. Dels exploateringsavtalets regler om rivning och flyttning. Enligt 
avtalet ska teaterbyggnaden vara flyttad senast fyra år efter att detaljplanen vun-
nit laga kraft. Om så inte sker har fastighetsägaren rätt att riva byggnaden och 

Figur 12 och 13. Förslag till restaurering av teaterbyggnad till Gamla Linköping. Bilden till höger 
visar teaterbyggnad vid besök i området 2013. Foto Rönn, 2013.
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använda marken. Införandet av rivningsförbud på platsen för Gula paviljongen 
har samma livslängd som planen. Kravet på vite för skador på skyddade träd och 
vegetation gäller fram till dess byggnadsarbetet är klart. 

Analysen visar att det finns åtgärder i detaljplaneprocessen som uppfyller kriterierna 
för kulturmiljökompensation. Begreppet är relevant och kan användas på en praktik 
i plan- och arkitekturprojekt som syftar till att rekonstruera kvaliteter i mark som går 
förlorade vid exploateringar i kulturmiljöer. Den kritiska frågan gäller kompensations-
åtgärdernas omfattning och inriktning i fallet. Flera kulturhistoriska byggnader anses 
vara i så dåligt skick att rivning går före bevarande. Men det finns ingen oberoende 
utredning som bekräftar detta omdöme.  

Slutsatser
Genomgången av plan- och arkitekturprojektet kan i ett kulturmiljöperspektiv sam-
manföras till nio övergripande slutsatser: 

Reflektioner från nyckelaktörer
En första slutsats är att omvandlingen av Folkets Park till ett bostadsområde gick smidigare än 
förväntat för nyckelaktörerna bakom exploateringsintresset. Projektgruppen var förberedd 
på protester mot rivningar med hänsyn till de många minnen som medborgarna i Lin-
köping kunde ha från Folkets Park. Det uteblivna motståndet förklarar informanterna 
med ett långvarigt förfall och att anläggningen förlorat sin sociala funktion som plats 
för möte, nöje och samvaro. Två nyckelaktörer i projektgruppen ser ett tydligt samband 
mellan förfallet, uteblivna protester och den smärtfria exploateringen:

Den största överraskningen var att den offentliga debatten om omvandlingen uteblev. Vi 
trodde att projektet skulle uppröra många Linköpingsbor med minnen från Parken. Men det 
kom nästan inga synpunkter om det, kanske hade man sett det långtgående förfallet inom 
anläggningen. (Informant)

Och vidare:

När jag i samband med planeringen besökte området hade jag förväntat mig att det skulle 
finnas mer i den ursprungliga parkmiljön som hade sådana kvalitéer att de kunde tas till 
vara och utvecklas till en tillgång vid omvandlingen... Jag upplevde att den ursprungliga 
trädgårdsanläggningen var bristfällig och förfallen och att det istället var skogsomgivning-
arna och områdets byggnader som gav områdets dess karaktär. (Informant)

Kompensationstyper
En andra slutsats är att planprojektet inbegriper tre principiellt olika typer av kulturmiljökompensa-
tion. Flytten av Gula paviljongen i planområdet är ett återskapande av samma typ av värde 
på samma plats, om man med plats i detta fall menar planområdet. Skada och kompensa-
tion är rumsligt förbundna med varandra. Flytten av Teaterbyggnaden till Gamla Linkö-
ping med restaurering och återuppbyggnad av ursprungliga delar är också rekonstruk-
tion av samma typ av värde, men nu på annan plats i staden. Det rumsliga sambandet mellan 
värde och plats för skada upphör i denna kompensation. Det är två konkreta åtgärder som 
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ska utföras i syfte att återskapa förluster i kulturmiljön som uppstår till följd av exploate-
ringen i området. Idén att flytta hus fanns med redan i början av planeringsprocessen.

En tid innan tankegångarna offentliggjordes att delar av Folkets Park skulle säljas till HSB 
blev jag inbjuden till ett samtal... Jag sa spontant vid mötet att teaterbyggnaden borde flyttas 
till Gamla Linköping... Jag tror, är ganska säker på, att vi redan vid detta första samtal kom 
in på övrig bebyggelse. Och (vi) talade om Gula husets möjligheter och att det borde bevaras, 
möjligen flyttas inom området. (Informant)  

Den tredje kompensationsåtgärden har enbart en ekonomisk karaktär. Exploatören ska 
betala vite för skador på värdefulla träd under byggskedet. Det är inte en kompensation 
i mark utan en gottgörelse genom ett annat värde – i detta fall pengar.

Beslutsmetoder och beslutsfattare
En tredje slutsats är att kompensationsåtgärderna i planprojektet regleras både via avtal och myn-
dighetsbeslut. Exploateringsavtalet är ett åtagande om att ersätta skador på kulturarvet 
som baseras på en frivillig överenskommelse. Beslutsfattare och avtalsslutande parter 
i avtalet är exploatör, fastighetsägare och Linköpings kommun. Avtalet representerar 
en marknadslösning på ersättningsfrågan. Bestämmelserna i detaljplanen däremot är 
ett myndighetsbeslut i kommunen som går att överklaga till länsstyrelsen av berörda 
grannar (sakägare). Kompensationsåtgärden (rivningsförbud) i detaljplanen baseras på 
Plan- och bygglagen. Beslutsfattare är politikerna i kommunen. Kommunala och statli-
ga myndigheter måste grunda sina beslut på föreskrifter i lagstiftningen. Men det finns 
inga hänvisningar i handläggningen till kulturmiljön som ett allmänt intresse eller krav 
på kompensation utifrån miljöbalkens regler.

Asymmetriska resurser och relationer
En fjärde slutsats är att plan- och arkitekturprojektet innehåller en asymmetrisk maktrelation 
mellan köpare och säljare av marken. HSB är en resursstark exploatör och byggherre som 
köper mark till sitt arkitekturprojekt. Folkets Park är en förening med svag ekonomi 
som kämpar för sin överlevnad. Deras byggnader är i dåligt skick och det är inte rea-
listiskt med fortsatt verksamhet i paviljongerna. Folketshusföreningen säljer mark för 
att bekosta en upprustning av Cupolenbyggnaden som föreningen vill utveckla som bas 
för nya aktiviteter. Det lyckas inte. Kort efter genomförd upprustning går Folkets Park i 
konkurs. En försäljning av marken och ett överflyttande av ansvaret för kulturmiljön till 
HSB framstår i detta perspektiv som en möjlighet att bevara delar av kulturarvet genom 
frivilliga åtaganden i planprojektet från byggherrens sida. En av nyckelinformanterna 
beskriver det asymmetriska förhållandet så här:

Jag ansåg, och anser fortfarande, att beslutet som parkledningen tog var modigt och riktigt. 
Med ett underhållsbehov på säkert 10 miljoner kronor och en ganska liten kassa var läget 
mörkt för verksamheten. (Informant)

Planprojektet
En femte slutsats är att kulturmiljöintresset har en svag ställning i planprojektet jämfört med ex-
ploateringsintresset. Det finns ingen företrädare i projektgruppen med uppgift att särskilt 
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bevara kulturmiljöintresset i detaljplaneprocessen. Även om projektgruppen har arki-
tekturhistorisk kompetens genom kommunens arkitekter och landskapsarkitekter så 
saknas antikvarisk kompetens. Kulturmiljön som kunskapsfält är underordnad exploa-
teringsintresset. I planprojektet uppträder den antikvariska expertisen i två roller; re-
missinstans och fristående konsult. Kultur- och fritidsförvaltningen är en intern remiss-
instans och länsstyrelsen är en extern remissinstans i planprojektet. Förutom anlitade 
arkitektkontor till gestaltningen av de nya bostäderna engageras två fristående konsulter 
för att redovisa natur- och kulturmiljövärden i Folkets Park. Naturvärdesinventeringen 
ingår som referens i planeringsunderlag. Så är inte fallet för den antikvariska förunder-
sökningen. 
 Planprojektets organisation har en tydlig uppdelning i centrum och periferi. I cen-
trum finns exploateringsintresset med projektgruppen som driver planprojektet, tol-
kar behovet av kunskapsunderlag och tar fram förslag till program och detaljplan. Det 
är också centrum som utformar uppdragen till konsulterna och bedömer underlagens 
nytta i planprojektet. I periferin finns remissinsatser och fristående konsulter som re-
presentanter för kulturmiljöintresset. Remissinstanser har inte lika stora möjligheter 
till inflytande i planprojektet som medlemmarna i projektgruppen. Sättet att organisera 
planprojekt ger en belysande bild av svårigheten för kulturmiljöintresset att få en lika 
styrande roll som exploateringsintresset i planprojekt. 

Tidig styrning och låsningar i detaljplaneprocessen
En sjätte slutsats är att det finns en tidsmässig förskjutning i detaljplaneprocessen som påverkar 
möjligheten att hävda kulturmiljöns värden. Linköpingsfallet innehåller en tidig låsning i 
planprojektet som begränsar möjligheten till bevarande och kompensation av kultur-
miljövärden i mark. Begränsningen av handlingsutrymmet kan delvis förklaras av att 
den antikvariska inventeringen av Folkets Park genomförs först efter kommunens god-
kännande av detaljplaneprogrammet 2008-10-01. Denna beslutsordning i planprojektet 
kan liknas vid ett systemfel genom att önskemål som framförs efter låsningen blir kon-
fliktframkallande och leder till att nyckelaktörerna måste höja insatsen för att kunna 
ändra i föreslagen detaljplan. Det märks extra tydligt i relationen mellan kommunen 
och länsstyrelsen vid bedömning av slutligt förslag till detaljplan. Då är utrymmet för 
påverkan mycket begränsat i planprojektet. 
 Fallstudien visar att inflytande i detaljplaneprocesser kräver tillgång till både kun-
skapsunderlag och handlingsutrymme. Den tidiga låsningens genomslag i programar-
betet får en styrande funktion i detaljplaneprocessen som är problematisk ur kulturmil-
jösynpunkt. Fokus ligger i allt för hög grad på bostadsbyggandet och dess behov av mark. 
En av nyckelinformanterna beskriver den inledande låsningen i planprojektet så här:

I det inledande programskedet formulerade jag tillsammans med mina kollegor inom kom-
munens olika kontor/förvaltningar kommunens övergripande inriktning/syn på utveck-
lingen av området. Här ingick också tankar om områdets disposition och typologier. Däref-
ter initierade vi … parallella uppdrag... Jag hade då också möjlighet att vara med och föreslå 
deltagande arkitektfirmor. Jag var tillsammans med kollegor inom/utom kontoret med i 
bedömningsarbetet för de parallella uppdragen. Här lades slutligen grunden för områdets 
utformning. Efter de parallella uppdragen förde jag dialogen med HSB:s arkitekter och HSB 
om utvecklingen av förslaget från de parallella uppdragen. (Informant)
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2008-06-03 efterfrågar länsstyrelsen en byggnadsantikvarisk utredning i sitt remissyttran-
de till kommunen på förslaget till detaljplaneprogram. Tanken är att beslut om rivning 
och flyttning av byggnader ska baseras på ett kvalificerat kunskapsunderlag. Kravet på 
utredning tillgodoses av projektgruppen. Det är inget hinder för utbyggnaden. Senare, 
i remissyttrandet på förslaget till detaljplan 2009-06-16 är det mycket svårare för läns-
styrelsen att få gehör för synpunkter som påverkar utbyggnaden på grund av den tidiga 
låsningen i planprojektet. För att bevara delar av kulturarvet i Folkets Park vill länsstyrel-
sen införa skyddande planbestämmelser. Det vill inte projektgruppen. Möjligheten till 
inflytande låg i programskedet, men då fanns inte det kunskapsunderlag som bildade 
grund för krav på ett bevarande av värdefulla objekt i området. 

Arkitekturprojektet
En sjunde slutsats är att arkitekturprojektet delvis gestaltas med hänsyn till platsens kulturhisto-
riska värden. Detta gäller kvaliteter som kan samordnas med omvandlingen av platsen 
till ett bostadsområde. I stället för fortsatt förfall bidrar exploateringen till ett begränsat 
återskapande av kulturmiljövärden. Styrande för bevarande och återanvändning av kul-
turarvet i arkitekturprojektet är framför allt fyra aktörer: (a) exploatören, (b) vinnaren 
i det parallella uppdraget, (c) projektgruppen som driver planprojektet och (d) kommu-
nantikvarien, delvis med stöd i den antikvariska förundersökningen. Gestaltningspro-
grammet redovisar vilka delar av kulturmiljön som tagits tillvara i utformningen av det 
nya bostadsområdet. Kvaliteter som vidareutvecklas är:

• utformningen av en sammanhållen parkmiljö med en central mittaxel i området 
• koncentration av bebyggelse till ytterområden
• förflyttning och återanvändning av Gula paviljongen i planområdet
• bevarande av tallskogen 
• upprustning av Cupolen med dess festliga entré till området 

Flera nyckelinformanter ser positivt på försöken att anpassa arkitekturprojektet till kul-
turmiljön, både generellt och i det konkreta fallet. Men kravet på ekonomi i arkitektur-
projektet resulterar i ett exploateringstryck med ett antal dilemman för kulturmiljön 
som följd. Dessa dilemman uppträder i detaljplanprocessen som anspråk på mark för 
bostäder, önskemål om anpassningar till platsen och frågor om bevarande, återanvänd-
ning eller rivning. Nyckelinformanterna uttrycker kulturmiljöns dilemman så här:

De olika kvaliteter som fanns i området utreddes, men eftersom exploatering av en viss 
grad var nödvändig för projektet kunde inte större del av skog/park bevaras, det var ett 
exploaterings(nöd)tvång... Det centrala temat av parken sparades dock. Den kulturhisto-
riska ”gula paviljongen” ville exploatören först riva då man inte kunde finna användning för 
den, men kommunen drev igenom ett … rivningsförbud. (Informant)

Området hade både kulturhistoriska värden (folkets park som enskilda byggnader men även 
som helhet) samt rena naturvärden (främst den imponerande tallskogen)… och blev viktiga 
punkter i områdets planering. Dvs. vi ville inte bara bevara, utan även använda naturen, 
de enskilda befintliga husen och träden som identitetsskapande för området... (Informant)
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Kulturmiljöinventeringen var ett nödvändigt underlag eftersom planeringen berörde ett 
område med så stora kulturhistoriska värden... Projektledaren och stadsantikvarien anli-
tade sakkunniga som utförde en antikvarisk utredning av värden i området. (Informant)

Kulturmiljön är oerhört viktig för att ett område ska få en förankring i historien och inte 
enbart bli ett förortsprojekt. (Men)… kulturmiljöfrågor har ofta svårt att hävda sig mot de 
tyngre krasst ekonomiska kraven, det är så lätt att säga att kulturmiljöer ”måste rivas för 
annars får vi inte ekonomi i projektet”. (Informant)

Det är viktigt att bevara, i dagens marknadsläge måste varje projekt ha sin identitet (och) 
om kulturmiljövärden sparas är man redan på god väg med identitetsskapande. Men sam-
tidigt måste beslutsfattare inom kommunen förstå att det är slutkonsumenten, bostadskö-
parna, som betalar, det finns alltså alltid en ekonomisk smärttröskel. (Informant)

Nyckelaktörer och roller
En åttonde slutsats är att nyckelaktörerna intar aktiva och passiva roller till kulturmiljön i detalj-
planeprocessen och att rollerna varierar över tid. Plan- och arkitekturprojektet startar med 
en ansökan från HSB som exploatör och byggherre. Det är en aktiv roll. Teknik och sam-
hällsbyggnadskontoret får i uppdrag att genomföra planprojektet, vilket också ger en 
aktiv och drivande roll i planeringsprocessen. I ansökan till kommunen intar HSB två 
olika roller till kulturarvet; Gula paviljongen är en byggnad som ska skyddas och vårdas, 
medan övriga byggnader inom Folkets Park ”är starkt nedslitna och bedöms inte användbara 
på lång sikt.”47 
 Skillnaderna i aktiva och passiva roller framträder framför allt att i synen på flytt-
ning av Gula paviljongen i området, teaterbyggnadens bevarande respektive rivningar 
av paviljonger. På dessa punkter får kulturmiljöintresset olika uttryck som roller hos 
nyckelaktörerna. 
 Aktiva och pådrivande för bevarande av teatern är kultur- och fritidsförvaltningen 
med stöd av den antikvariska förundersökningen. Exploatören bidrar ekonomiskt, vil-
ket får ses som ett aktivt ställningstagande för bevarande. Teknik- och samhällsbygg-
nadskontoret hindrar införandet av planbestämmelser i två fall. Det är också en aktiv 
roll, men nu i syfte att begränsa kulturmiljöns genomslag i planprojektet. Dels upphävs 
politikernas beslut i kultur- och fritidsnämnden, att villkora detaljplanens ikraftträdan-
de med en flytt av teatern till Gamla Linköping. Dels tillbakavisas länsstyrelsen förslag 
att införa skyddsbestämmelser för teatern på ursprunglig plats, en synpunkt som stri-
der mot projektgruppens inriktning på plan- och arkitekturprojektet. Länsstyrelsens 
önskan om skydd i detaljplanen för Cupolbyggnaden med sin tidstypiska entré får inte 
heller något stöd från projektgruppen. Så ser de aktiva rollerna ut med tydliga ställ-
ningstaganden för eller emot framförda förslag.
 Det finns även passiva roller och underlåtenheter i plan- och arkitekturprojektet. 
Projektgruppen godtar omfattande rivningar av kulturhistoriskt värdefulla objekt 
utan protester. Dessa förluster av kulturarvet accepteras på grund av långvarigt förfall. 
Kultur- och fritidsförvaltningen protesterar inte heller mot att skyttepaviljongen och 
dansrotundan rivs, trots att byggnaderna pekats ut som värdefulla i den antikvariska 

47 Ansökan om marktilldelning samt planläggning 2006-10-10. HSB Östergötland, Folkets Park 
Linköping, sid 1 i bilaga till ansökan.
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förundersökningen. Länsstyrelsen är passiv inför kommunens ovilja att ändra i slutligt 
förslag till detaljplan. Kultur- och samhällsplaneringsenheten ställer inga krav på kom-
pensation utan meddelar att man inte har för avsikt att överpröva detaljplanen. 
 Analysen visar att nyckelaktörerna i planprojektet intar både aktiva och passiva roller 
i förhållande till kulturmiljön. Men det är inga fixerade roller, utan nyckelaktörernas 
reaktion på förslag i planprojektet varierar under detaljplaneprocessen i aktiva och pas-
siva positioner. 

Erfarenhetsåterföring
En nionde slutsats är att kulturmiljöarbetet separerats från erfarenhetsåterföringen i detaljpla-
neprocessen. Teknik och samhällsbyggnadskontoret har hand om planprojektet från 
uppdrag till antagande av detaljplan. Kunskapsuppbyggnaden går ut på att möjliggöra 
exploateringen. Huvudfokus ligger i omvandlingen av platsen till ett bostadsområde. 
Enligt fallbeskrivningen har det funnits ett löpande kunskapsutbyte i projektorganisa-
tionen. Men lärandet i planprojektet är begränsat till exploateringen. Den systematiska 
erfarenhetsåterföringen gäller inte kulturmiljöarbetet och dess konsulter. Givetvis är 
det bra att HSB som byggherre beställer en inventering av Folkets Park som kulturmiljö. 
Tillgång till kunskapsunderlag är ett grundläggande första villkor för att kulturmiljöns 
värden ska bli föremål en professionell diskussion i detaljplaneprocesser. Ett andra lika 
viktigt villkor är tillgång till handlingsutrymme som ger möjlighet till inflytande för kul-
turmiljöns förkämpar.
 En kritisk punkt är bristen på systematisk erfarenhetsåterföring för kulturmiljöarbe-
tet i fallet. Det är ett generellt problem. Den antikvariske konsult som inventerade kul-
turmiljön tilldelades en begränsad roll i planprojekt. Så till exempel har antikvarien inte 
fått i uppdrag att leverera förslag till projektgruppen på hur skador på kulturmiljön kan 
minimeras eller kompenseras. Uppdraget omfattar inte heller byggnadernas tekniska 
status och uppföljning av exploateringen. Antikvarien bjuds inte in till projektgruppen 
för diskussion om hur kulturmiljön och dess värden skulle kunna vara en bestämmande 
utgångspunkt för plan- och arkitekturprojektet. 
 En systematisk erfarenhetsåterföring av kulturmiljöarbetet kräver en förändrad 
praxis i detaljplaneprocesser. I stället för separering i avgränsade uppdrag bör kultur-
miljöarbetet organiseras som sammanhängande helhet med en tidig identifiering av 
värden i kulturmiljön i planeringsprocesser, utveckling av förslag för bevarande och 
kompensation inklusive uppföljning av genomförda kompensationsåtgärder. Det ger 
förutsättningar för en professionell utveckling av systemet med kompensation i upp-
drag och lägger grunden för systematisk återföring av erfarenheter från kulturmiljöar-
betet i detaljplaneprocesser.
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