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1
Överblick
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UPPDRAG, SYFTE OCH METOD

Bakgrund och syfte
Evolv Property äger fastigheten Beryllen 1 i stadsdelen Vilbergen i södra Norrköping. Inom fastigheten 
finns en centrumanläggning från 1970 med en för miljonprogrammet tidstypisk utformning. För 
fastigheten gäller en detaljplan upprättad år 1989. Norrköpings kommun har inlett planarbete med 
exploatörsmedverkan för fastigheten i syfte att möjliggöra för bostäder. På grund av bebyggelsens ålder 
och förmodade kulturhistoriska värden har Norrköpings kommun ställt krav på att planarbetet ska föregås 
av en antikvarisk utredning. 

 Den antikvariska utredningen syftar till att utreda berörd miljö och byggnadernas kulturhistoriska värden 
och kvaliteter för att dessa ska kunna tillvaratas i kommande planprocess. Vidare ska utredningen utgöra 
ett rådgivande underlag i det fortsatta arbetet med utformning av nybyggnad inom miljön samt vid 
eventuell ombyggnad av befintlig bebyggelse. 

Metod
Den kulturhistoriska värderingen av fastigheten Beryllen 1 följer de råd och rekommendationer som 
ges i Boverkets författningssamling (BFS 2016:6) gällande enskilda byggnaders och den sammansatta 
bebyggelsens värde.

Utredningen tar stöd i Riksantikvarieämbetets (RAÄ) Plattform för Kulturhistorisk värdering och urval (2015) där 
miljöns bärande berättelser och dess fysiska uttryck identifieras och en bedömning av hur fullständig och 
relevant byggnaden och miljön är ur kulturhistorisk synvinkel. Därefter kan rekommendationer ges för hur 
kommande åtgärder bör förhålla sig till dessa med utgångspunkt i plan- och bygglagens krav.

Metoden för utredningen har grundat sig i en arkiv-, kart- och litteraturstudie samt i en fältinventering 
som inkluderat miljön inom fastigheten samt byggnadernas exteriör. Utifrån studierna har miljöns bärande 
berättelser identifierats och beskrivits. 

Uppdrag
Uppdraget har bestått i att ta fram ett kunskapsunderlag i form av en antikvarisk utredning som ska möta 
fastighetsägarens och Norrköpings kommuns kunskapsbehov i kommande förändringsprocess. 

Den antikvariska utredningen presenteras i en rapport som redogör för byggnadens och miljöns 
förutsättningar och kulturhistoriska värden. Eventuella behov av skydd att säkerställa i detaljplan utpekas 
och rekommendationer för nybyggnad samt om- eller tillbyggnad ges. Utredningen ska:

• Utreda och värdera miljöns och byggnadernas kulturhistoriska värden samt redovisa hur dessa tar 
sig uttryck. 

• Dokumentera fastigheten i dess nuvarande utförande. 
• Utpeka behov av skydd att säkerställa i detaljplan.
• Ge rekommendationer för exploatering och fastighetsutveckling. 

Uppdraget utfördes under oktober-november 2020 av Felix Lotz, arkitekt samt granskades och reviderades 
i mars 2021 av Lisa Berglund, byggnadsantikvarie och Olle Danielsson, byggnadsantikvarie. 
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Avgränsning
Den antikvariska utredningen har geografiskt avgränsats till fastigheten Beryllen 1 och en mindre del 
av Vilbergen 1:1 som ligger i direkt angränsning till Beryllen 1. Omgivande miljöer berörs i den mån de 
bedöms kunna komma att påverkas av åtgärder inom planområdet. 

AVGRÄNSNING I TID

Undersökningen fokuserar på det tidsavsnitt då befintlig bebyggelse tillkom, 1960- och 1970-talen, och 
fram till idag. En översiktlig genomgång av skeenden från sent 1800-tal görs även i det historiebeskrivande 
avsnittet. Detta för att kunna beskriva under vilka förutsättningar som bebyggelsen planlades och 
uppfördes samt i syfte att möjliggöra identifiering av äldre spår i landskapet.

AVGRÄNSNING I RUM

Eftersom undersökningen syftar till att fungera som underlag för framtagande av ny detaljplan för 
kvarteret Beryllen 1 fokuserar analysen på detta kvarter. En analys på översiktsnivå har emellertid varit 
nödvändig för att sätta kvarteren i sitt sammanhang, då de ingår i ett förstadsområde som vuxit fram 
under en relativt kort tidsperiod. Därför behandlas hela området Vilbergen översiktligt i undersökningen. 

Utredningen omfattar inte arkeologi.  

© Norrköpings kommun 2019, © Norrköpings Kommun

Skala 1:6000
Datum 2021-03-17

Situationsplan över Vilbergen. Centralt ligger centrumanläggningen på fastigheten Beryllen 1. Undersökningsområdet är 
markerat med en röd inramning, denna omfattar Beryllen 1 samt del av Vilbergen 1:1. Omgivande bebyggelse och grönytor 
berörs endast i referens till undersökningsområdet.  
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Befintliga ställningstaganden 

PLAN- OCH BYGGLAGEN (2010:900) OCH BESTÄMMELSER I DETALJPLAN

För fastigheten Beryllen 1 gäller en detaljplan upprättad år 1989, vilket innebär att uttalat skydd för 
kulturvärden saknas. Oavsett vad som anges eller inte anges i en detaljplan gäller Plan- och bygglagens 
förbud mot förvanskning för särskilt värdefulla byggnader eller bebyggelseområden som avses i 8 kap. 
13 § PBL. Varsamhetskravet i 8 kap. 17 § PBL gör gällande att ändringar ska utföras varsamt så att man 
tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar tillvara byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, 
miljömässiga och konstnärliga värden. Denna paragraf  gäller för all bebyggelse oavsett kulturhistoriskt 
värde. 

ÖVERSIKTSPLAN FÖR STADEN NORRKÖPING  

I ”Översiktsplan för staden, Norrköpings kommun”, antagen av kommunfullmäktige 19 juni 2017 anges
att Norrköpings stadsbild och kulturhistoriska arv är en ovärderlig resurs. När Norrköping växer ska höga
krav ställas på den nya bebyggelsen, för att stadens identitet inte ska gå förlorad. Förståelse och respekt
för platsens karaktär ska alltid vara utgångspunkten när nya tillägg och förändringar görs i Norrköping.
I den strategi för arkitektur som återges i översiktsplanen fastslås gällande kulturmiljö att ”Arkitekturen
ska stärka kulturmiljön. Vi ska förvalta såväl de befintliga som de framtida kulturhistoriska värdena på ett
klokt, men samtidigt innovativt sätt”.

NORRKÖPINGS KOMMUNS KULTURMILJÖINVENTERING

Norrköpings kommun har genomfört en bebyggelseinventering där bebyggelsen har värderats i fyra 
klasser: byggnader av högsta värde, byggnader av stort värde, byggnader av visst värde och byggnader med 
lågt värde. Vilbergens centrum har status som icke inventerad i detta system.
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Historik 
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HISTORIK 
SVENSKT BOSTADSBYGGANDE UNDER ”REKORDÅREN”

Under perioden 1961–75 pågick ett intensivt bostadsbyggande i Sveriges städer, till följd av bland annat 
den bostadsbrist som uppmärksammats redan 1945 i den så kallade bostadssociala utredningen. Det 
svenska industrisamhället nådde sin kulmen under perioden och följaktligen skedde en stor urbanisering 
(Hall; 1999; 5). En stor mängd statliga utredningar om bostadsbyggande och planeringsteknik från 1961 
till 1975 ledde till att över en miljon bostäder byggdes under perioden – det så kallade Miljonprogrammet, 
och den höga produktionen resulterade i en storskalig rationalisering av byggindustrin. 40 % av 
bostadsbyggandet gjordes som totalentreprenader och arkitekturen kom därför att präglas av pressade 
ekonomiska lösningar med material och detaljer som valdes av byggaren istället för av arkitekten 
(Andersson & Caldenby; 1998; 143ff).  Den industriella tekniken blev därmed vägledande för estetiken. 
De förfabricerade byggelement som börjat tillverkas på 1950-talet fick större genomslagskraft under 
rekordåren men fortfarande byggdes endast 25 % av bostäderna under tidsperioden med element. 

Ett av målen med bostadsplaneringen var att alla skulle ha gångavstånd till centrumanläggning och skola. 
Bilen fick större betydelse och en mer centrala roll i områdets utformning. Så kallad trafikseparering 
planerades in, där trafiken leddes in i en halvcirkel runt centrumet och utifrån matargator leddes trafiken 
in mellan husen till vändplatser eller parkeringshus. Stor tonvikt lades på utomhusmiljön och barnens 
lekområden. Trädplantering och lekplatser blev viktiga inslag. 

KRITIK OCH KULTURVÅRDENS BREDDADE UPPDRAG

Husen kom nästan omedelbart efter uppförandet att kritiseras och visuell monotoni, isolering, passivitet 
och segregation var begrepp som förknippades med bebyggelsen redan under slutet av 1960-talet (Hall; 
1999; 8). Idag har emellertid tidsperspektivet gjort byggnaderna från 1960- och 70-talen en fråga för 
kulturmiljövården. Samtida kulturarvsterori (Mason, Avrami, Munoz-Vinas m.fl.) tillsammans med 
styrdokument och riktlinjer som med jämna mellanrum publiceras av bland andra UNESCO och den 
internationella kommittén för kulturmiljöfrågor – ICOMOS – har lett till att kulturmiljövården uppdrag 
har breddats. Dessa behandlar bland annat hur man bör ta olika brukares koppling och betydelser till 
platser i beaktning och även en betoning på det immateriella värdet i kulturmiljöer, och tanken är att 
kulturarvet på så vis kan demokratiseras ytterligare, bli hållbart förankrat samt möjliggöra ett proaktivt 
kulturmiljöarbete. Enligt Riksantikvarieämbetets definition består kulturhistoriskt värde i ”…möjligheter 
att genom materiella och immateriella företeelser utvinna och förmedla kunskaper om och förståelse 
av olika skeenden och sammanhang – samt därigenom människors livsvillkor i skilda tider, inklusive de 
förhållanden som råder idag.” (RAÄ; 2014; 17). Även här finns alltså betoning på dissonanta betydelser 
från olika tider och från olika grupper i samhället. 

Det kan konstateras att miljonprogrammets bostäder i högsta grad är en del av vårt kulturarv. Förutom 
arkitekturens estetiska värden och upplevelsevärden berättar miljonprogrammets områden om nationell 
ekonomisk historia och om byggandet av välfärdstaten. De berättar om sociala förhållanden, politiska 
strävanden och förändrad befolkningsstruktur i landet. Här ingår alltså inte bara själva byggnaderna utan 
hela det samlade kulturlandskapet – med hus, mellanrum, parkeringar, vägar och grönområden. 
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OMRÅDET VILBERGEN

Före Vilbergens centrum med nuvarande bebyggelse planerades och anlades på 1960- och 70-talen fanns 
en lantlig förstadsbebyggelse på platsen som vuxit fram när sten börjats brytas i det bergiga landskapet. 
Stenarbetare bosatte sig i närheten av brotten och så småningom flyttade även andra grupper dit från 
staden, lockade av oklara markägarförhållanden för platsen som resulterat i ett slags ingenmansland. 
På detta vis utvecklades Vilbergen fram till 1918 då Norrköpings stad övertog marken i samband med 
att S:t Johannes socken införlivandes med staden. De boende fick därmed skriva på arrendekontrakt 
för sina bosättningar (Kristensson; 2014; 168). Den äldre, småskaliga bebyggelsen i Vilbergen syns 
utritad på kartor från 1908 och 1930 väster om Gamla övägen. Ekonomibyggnader och bostadshus var 
omgärdade av åker, trädgårdsodlingar och en stor mängd mindre vattenansamlingar som troligen är rester 
efter stenbrytningen. Gårdsnamnen anspelar ofta till berg och stenbrytning; som Taborsberg, Stenåsen, 
Stensäter och Rosanderberg (Stadsarkivet J2aö).  

När den nya stadsplanen för Norrköping upprättades 1923 beskrevs Vilbergen som ”synnerligen 
primitivt” och ”ett fullständigt kaos” (Kristensson; 2014; 168) och redan 1945 gjordes flera skissförslag 
för en ny stadsplan för området. Skisserna skiljer sig en hel del från det som senare kom att byggas, 
men gemensamma drag är centrumanläggningen med skola och handel i mitten av området, omgärdad 
av lamellhus och en plan med mycket luftighet och stora grönområden. I de norra områdena som 
topografiskt ligger högre än de södra planerades utsiktsplats och kiosk (Stadsarkivet J2aö). 

Det skulle emellertid dröja ända till 1964 innan ett nytt stadsplaneförslag utarbetades av dåvarande 
stadsarkitekt Hans-Erik Ljungberg och planarkitekt Lennart Bergentz (den sistnämnda kom senare 
att bli Norrköpings stadsarkitekt). Förslaget är i stort det som senare genomfördes men i förslaget var 
först tanken att placera ett handelsgymnasium där kvarteren Safiren 1 och 2 idag ligger (Bergentz; 1993; 
81). När detta inte blev av uppläts tomterna till L E Lundberg och Henry Ståhl för höghus. År 1967 
inventerades den befintliga småhusbebyggelsen (Stadsarkivet J4A) för att sedan rivas och de boende 
avhystes.

Vilbergens stadsplan från 1970–72 blev den slutgiltigt gällande för kvarteren och i tidstypisk anda lades 
stor vikt vid trafikplaneringen med en ringled runt området och trafikseparering i form av gång- och 
cykelvägar som ledde från centrumanläggningen in till Norrköpings stadskärna.  Ett reservat för en 
kommande spårvagnslinje planerades också in öster om kvarteret Beryllen 1, vilken ännu inte realiserats.
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Vilbergen från karta över Norrköping, utgiven 1930. Stenbrotten är synliga som vatttenansamlingar, utmarkerade i blått. Samtliga är idag 
igenschaktade. Källa: Norrköpings kommun. 

Karta över Norrköpings kommun med Vilbergen inringat i rött. Källa: Lantmäteriet. 
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Utsnitt från karta över centrala Norrköping, utgiven år 1979. 
Utredningsområdet var färdigbyggt bara några år tidigare. 
Källa: Norrköpings kommun. 

Norrköpingskartan, utgiven år 1964. Ännu bestod bebyggelsen av 
småhus och mindre gårdar på ofri grund. Källa: Norrköpings kommun. 

Skissförslag över ny bebyggelse i Vilbergen från 1945. ”Skissförslag 2”. Källa: Norrköpings stadsarkiv.
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Gällande stadsplan. Kartan är inscannad i två delar och därför förekommer mindre avvikeelser från originalet (Norrköpings 
kommun, NOKA). 
Stadsplansförslag Vilbergen, 1964. Kv. Beryllen i centrum markerat med H 
Källa: Norrköpings stadsarkiv.
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Vy mot nordost strax efter färdigställandet av centrumanläggningen 

Originalritningen som visar en rationell och flexibel planlösningen uppbyggt kring ett strikt stomsystem.
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Entréfasaden mot norr innan påbyggnation av en tredje våning 

Centrumanläggningen sedd från söder strax efter uppförandet.
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Bygglovsritning på de slutna yttre fasaderna som utgör en tydlig gräns mellan det kommersiella och det allmänna. 

Torgytan innan den 1988 försågs med pelargångar för utökat väder- och solskydd 
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Bygglovsritning till påbyggnationen av en tredje våning på den norra volymen 1988.
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Arkitekterna 

LENNART BERGENTZ

(f. 1926, d. 2012) Planarkitekt för Vilbergens centrum. 
Före detta stadsarkitekt i Norrköping och redaktör bakom Norrköpings byggmästarförenings 
jubileumsbok Vi byggde Norrköping (Bergentz, 1994). Bergentz började som planarkitekt i Norrköping 1963 
där han arbetade fram till sin pension (Vem är vem, 1965) och ligger bakom flera av de stadsplaner som 
gjordes under 1960- och 70-talen.

YNGVE ALVÅ

(f. 1918, d.1992) Arkitekt för Vilbergen centrum som även har ritat bostadshus och parkeringshus på 
fastigheten Safiren 1 i Vilbergen. Verksam i Stockholm under eget namn från 1950-talet. Författare till de 
två publicerade skrifterna Förskolor och daghem (1948) och Parkeringshus (1952). Liknande samtida projekt i 
Norrköping är Kv. Stallet på Slottsgatan, Kv. Sparven vid Stortorget samt radhus i Smedby. Alvå har även 
ritat byggnader i miljonprogramsområdet Geneta centrum i Södertälje. 

HANS RUBENSSON 

(f. 1940 -) Arkitekt för på- och ombyggnaden av Vilbergen centrum 1988. Har bland annat ritat 
bostadshusen i kvarteret Tullhuset 2 i Norrköpings innerstad. Var verksam vid DSR Arkitektkontor AB i 
Norrköping, som var ett av de mera framstående Norrköpingsbaserade arkitektkontor under 1980-talets 
andra hälft.
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OMRÅDE OCH MILJÖ
Området Vilbergen är relativt karakteristisk för det svenska miljonprogrammets förstäder. Husen är 
utplacerade för att minimera skuggning och skapa ett kontinuerligt grönområde där det inte finns 
tydliga gränser mellan kvartersmarken och de gemensamma grönytorna. Det mest utmärkande dragen 
för området är topografin där hela området är byggt i en naturlig dal, formad som en tallrik med 
centrumanläggningen i mitten. Kring denna finns ett grönt band innan bostadshusen bestående av en 
kombination lamellhus i tre våningar samt tiovåningars skivhus tar vid placerade i accentuerade grupper. 

I området syns tydligt hur både idén om det bilburna samhället, men även gångtrafikantens och 
kollektivtrafikresenärens behov har tagits med i planeringen. Ringvägen som löper runt området har gjort 
det möjligt att trafikseparera men samtidigt ha parkeringar i direkt anslutning till flertalet av husen. Till 
centrumanläggningen och dess parkering löper en återvändsgata från ringvägen. Centrumets torgyta är 
kringbyggd med envånings butikslokaler vars takfot dragits ut till en takförsedd pelargång som refererar 
till medelhavsländernas marknadsplatser. Gångvägarna till och från området passerar under ringvägen i en 
gångtunnel, och löper inom området radiellt ut från centrumanläggningen. Idag trafikeras området med 
busslinje 116 som går in till centrumet innan den fortsätter runt ringvägen där hållplatslägena ligger jämt 
utspridda. Det ännu oanvända markreservatet för spårvägen passerar rakt genom området. 

CENTRUMANLÄGGNINGEN 
Centrumanläggning består av en tre våningar hög byggnadsvolym åt norr och två lägre envånings volymer 
som bildar en kringbyggd gård i söder. Ett källarplan med garage, bowlinghall och reakreationscenter finns 
under delar av anläggningen. Livsmedelsbutiken liksom bowlinghallen har varit i drift sedan centrumet 
invigdes. Planlösningen är uppbyggd kring ett rationellt rutnätsystem utan bärande väggar för att uppnå 
maximal flexibilitet i lokalanvändningen. 

Vilbergen planerades som ett bostadsområde i stort utan arbetsplatser, centrumanläggningen antogs ofta 
besökas på väg hem efter dagens förvärvsarbete. Detta är tydligt avläsbart i planlösningen genom att de 
större huvudingångarna till centrumanläggningen har anpassats efter både de bilburna besökarna liksom 
det tilltänkta besökarna som vart tänkta att komma med spårvagn i det framtida spårreservatet väster om 
anläggningen.  En inlastningsyta är placerad öster om anläggningen för att minimera antalet korsningar 
mellan gångvägar och körvägar. 

De lägre byggnadskropparna åt söder som bildar en kringbyggd gård har slutna fasader mot 
omkringliggande grönområden. I den lägre gården åt söder är den ursprungligt låga volymen bevarad. De 
yttre slutna fasaderna som bildar en tydlig gräns mellan centrumet och grönområden och de offentligt 
drivna anläggningarna har bibehållit sin ursprungliga karaktär trots att de ursprungliga bruneloxerade 
aluminiumdörrarna och fönsterna har ersatts av vita, en ändring sannolikt utförd under 1990-talet. 
På innergården har ett skärmtak i plåt samt en plåtinklädnad av ytan ovan skärmtaket tillkommit på 
1980-talet. Skärmtaket har en genomarbetad stålstruktur där pelarna förlängts upp över takfoten som 
dekorelement, det vertikala bärverket som binder samman fasad och pelare består av två vertikala balkar 
som möter vardera pelare på ömse sidor. Skärmtaken har utformats med tre varierande nivåer som bland 
annat möts vid den västra entrén till området. På torget finns ursprunglig skyltning bevarad, bland annat 
för bowlinghallen.

Den högre volymen åt norr har kvar tegelfasaderna från den ursprungliga tvåvåningsvolymen. 1980 års 
påbyggda våning är tydligt avläsbar i den omsorgsfullt indelade plåtkassettfasaden där fasadkassetter 
specialtillverkats för att strikt rytmiskt passa i mellan bärande element i norr och söder. Den utskjutande 
takfoten på samma fasader är även inklädd av plåtkassetter och anspelar på en klassisk takgesims men har 
givits en enkel vinklad utformning med rytmiskt varierande bredder i kassetterna. Tidstypiska detaljer är 
gavlarnas runda fönster indragna i rektangulära nischer. Den valvformade passagen till det nya trapphuset 
mot parkeringen visar tydligt på 1980-talets nytolkning av det klassiska formbiblioteket. På byggnadens tak 
finns den ursprungliga neonskylten men nu i uppflyttat läge efter påbyggnaden.
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Centrumets huvudfasad mot norr idag (Fredriksson arkitektkontor 2020).

Huvudentrén från parkeringen, notera att omfattningen runt entrén tar upp takfotens formspråk samt de för 
postmodernismen tidstypiska valvbågarna vid trapphuset (Fredriksson arkitektkontor 2020).
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Byggnadens västfasad. Här ligger även markreservatet för det tilltänkta kollektivtrafikstråket (Fredriksson arkitektkontor 
2020).

Byggnadens söderfasad som ursprungligen helt saknade fönster. Trots ändringar har fasadens slutna karaktär bibehållits 
(Fredriksson arkitektkontor 2020).
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Östfasad, notera de lågt sittande fönstren som syftar till att ge ljus åt källarens rekreationsanläggning som delvis går in 
under lastkajerna (Fredriksson arkitektkontor 2020).

Förlängningen av östfasaden med den på 1980-talet påbyggda tredje våningen som har ett tidstypiskt utryck med runda 
fönster och en nytolkning av den utkragande gesimslisten. Notera de omsorgsfullt utförda plåtkassetterna där skarvningen 
har lagts på ett medvetet sätt och de horisontella linjerna följer hela vägen ut i takfoten (Fredriksson arkitektkontor 2020).
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Torgytan sedd från den södra ingången (Fredriksson arkitektkontor 2020).

Pelargången längs den högre volymen på torgets norra sida sedd från ingången i väster. Notera det lekfulla uttrycket som 
pelargångarna och taken fått med variation i höjdsättningen av taken till höger i bild (Fredriksson arkitektkontor 2020).
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Torgytan sedd mot söder från huvudingången. (Fredriksson arkitektkontor 2020).

Torgytan från det nordvästra hörnet. Pelargångens tak har givits en lutande utformning som sluttar in mot torgytan. 
Nivåskillnaderna mellan taket till vänster och taket till höger som uppgår i tre nivåförskjutningar representerar takets 
lekfulla utformning (Fredriksson arkitektkontor 2020).



Sid 28

Den södra ingången till torgytan. Denna har ursprungligen varit något bredare men byggts om. (Fredriksson arkitektkontor 
2020).

Vy över torget från söder med det centralt placerade trapphuset ned till källarens rekreations- och bowlinganläggning 
(Fredriksson arkitektkontor 2020).
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KULTURHISTORISK VÄRDERING

Värdebeskrivning 
Centrumanläggningen har två tydligt avläsbara årsringar. Den ursprungliga låga byggnaden har på ett 
varsamt sätt kompletterats för att få en bättre funktionalitet utan att den ursprungliga formen och 
funktionsidén gått förlorad. Båda årsringarna bär på en tydlig berättelse om rådande samhällsideal och är 
för sin tid genomförda på ett konsekvent och högkvalitativt sätt. 

Anläggningens yttre slutna fasader utgör en tydlig barriär mot de omkringliggande park- och 
rekreationsområdena såväl som funktionerna för skola, daghem och fritidsgård som ligger runt 
centrumanläggningen. Den tydliga avgränsningen är ett typiskt exempel från 1970-talets början på viljan 
att genom den fysiska byggda miljön påverka de boendes rörelse och tankemönster. Formspråket med en 
volym som sluter sig mot omgivningen kan läsas som en del av den konsumtionskritiska samhällsdebatten 
såväl som ett uttryck för förstadsplaneidealet med tydlig zonering och separering av funktioner, vilket har 
sitt ursprung i CIAM ´s Athens Charter.

Påbyggnaden av en våning och anpassningen av torgytan från 1980-talets början berättar om ett förändrat 
arkitektur- och samhällsideal där mjuka värden fått en större roll i samhällsdebatten. Skärmtaket uppvisar 
ett raffinerat formspråk som skapar en rumsupplevelse som refererar både till den klassiska arkaden och 
östasiatiska tempelgångar. Ett enkelt och rationellt materialval med pelare och balkar av rektangulära 
stålprofiler samt tak av trapetskorrugerad plåt tillsammans med att skärmtaken givits varierande nivåer 
har på ett elegant och lekfullt sätt bearbetats till en arkitektonisk helhet som förenar form, funktion 
och en rationell byggprocess. Tillbyggnaden och anpassningen berättar om hur centrumanläggningen 
utvecklats genom behov av utökade kontorsytor och mer attraktiva butikslokaler och utgör därigenom 
ett av få exempel på 1980-talets omdaningar av centrumanläggningar i Norrköping. Arkaderna på torget 
är tydligt inspirerade från bostadsområdet ”Blåkulla” i Hagalund, Solna, där bostadsvolymerna och 
centrumanläggningen är sammanbundna med snarlikt utformade pelargångar.

Lokal och nationell utblick
Vilbergens centrumanläggning utgör Norrköpings enda exempel på 1970-talets rationella 
centrumanläggning. I norra Norrköping finns Ektorp centrum som har en liknande typologi som 
Vilbergen men här kan tydligare referenser till den italienska piazzan uttydas. Ektorp centrum ritades tio 
år tidigare än Vilbergen och har en organisk form som snarare refererar till folkhemsarkitekturen än det 
rationellt teknokratiska formspråk som kom att dominera den senare delen av miljonprogrammet. Ektorps 
planform, placering i området och volym skiljer sig från Vilbergen som har en betydligt mer rationell 
planform och slutenhet som snarare refererar till marockanska marknadsplatser än den italienska piazzan. 

På nationell nivå finns likartade anläggningar från samma tidsperiod i till exempel Rinkeby och Husby 
i norra Stockholm, båda av Stockholms stadsmuseum klassade som särskilt värdefulla. Anläggningen 
i Husby har genomgått en liknande förändring som Vilbergen, då regnskyddande skärmtak tillfördes 
fasaderna mot torgytan på 1980-talet. 

Vilbergens centrumanläggning bedöms som ett relativt välbevarat exempel på bebyggelsetypen och även 
som kulturhistoriskt relevant både ur lokalt och nationellt perspektiv.
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Bild från innan den tredje våningen byggdes på 1980, notera skyltens utformning och placering. 

Byggnaden idag, notera att skylten har samma läge men har flyttats upp på det nya taket. (Fredriksson arkitektkontor 
2020).

Sammanfattad bedömning 
Vilbergens centrumanläggningen bedöms särskilt väl spegla 1970-talets arkitektur- och stadsbyggnadsideal 
samt dåtidens tankemönster. Tilläggen från 1980-talet präglas av en stark arkitektonisk idé. Kopplat till 
tilläggen finns särskilda arkitekturhistoriska värden. Bebyggelsen är kulturhistoriskt relevant ur såväl 
lokalt som nationellt perspektiv. Vilbergens centrumanläggning bedöms vara ett särskilt värdefullt 
bebyggelseområde som avses i 8 kap. 13§ plan- och bygglagen.
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Västfasaden strax efter byggnadens uppförande.

Liknande vy idag, notera att fasadens rytm och uttryck i stort är oförändrat. (Fredriksson arkitektkontor 2020).
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Torgytan före 1988, notera skylten för bowlinganläggningen. 

Liknande vy idag, notera att samma skylt är monterad i en liknande placering. 
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VÄRDEBÄRANDE DELAR
Följande avsnitt redovisar de företeelser eller delar i byggnaderna och den omgivande miljön som bedöms 
vara bärande för de kulturhistoriska värdena och som bör tillvaratas för att dessa ska bestå.  

Centrumanläggningen från 1970 talet 

• De låga byggnadsvolymerna mot söder som bildar en innertorgyta samt volymens slutna ytterväg-
gar mot omkringliggande grönytor.

• Planeringen med lägre byggnader åt söder som släpper ned solljus på torget och högre byggnads-
volym mot norr som bildar en tydlig entré för besökare på väg in till centrumet.

• Torgytan och glasade butiksfasader vända in mot torget.

• Neonskylten på den högre norra volymens tak som haft samma placering sedan centrumet invig-
des och som visar på 1970-talets kommersiella formideal. 

• Skylten för bowlinghall på torgytan som har kvar sin ursprungliga utformning och placering. 

1980-talets tillägg 

• Pelargångarna på torgytan som är en tidstypisk och hänsynsfull anpassning av torgytan för att få 
den mer funktionell. Dess uppbrutna och varierade höjd som visar på den postmoderna arkitektu-
rens tektoniska lekfullhet.

• Den utskjutande plåtklädda takfoten med tydligt postmodernistiskt formspråk där klassiska ideal 
omtolkats med hjälp av moderna material och byggnadsmetoder. 
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REKOMMENDATIONER VID NY- OCH PÅBYGGNAD

Vid en utveckling av centrumanläggningen bör dess karaktär av en i park placerad med låga volymer 
kringbyggd torgyta bevaras.

De viktigaste siktlinjerna mot anläggningen är från grönytan söder om centrumanläggningen där utblicken 
mot de låga byggnaderna med slutna ytterväggar är värdebärande. Även siktlinjen från Urbergsgatan 
mot sydväst där centrumbebyggelsens norra huslänga framträder med de ursprungliga neonskyltarna 
är värdebärande. Centrumanläggningens tre ingångar, från norr, söder och väster samt siktlinjerna som 
skapas främst inifrån torgytan ut mot kringliggande parkmiljö bör bevars. 

Vid en eventuell exploatering kring centrumanläggningen är parkeringsytan norr om den högre volymen 
samt den redan påbyggda volymen minst känslig för förändring. Förutsatt att centrumanläggningens 
reklamskylt förblir högt placerad och synlig från infarten mot centrumanläggningen från Urbergsgatan 
bedöms parkeringsytan norr om huvudvolymen kunna bebyggas även om detta medför att en för det 
bilburna 1970-talssamhället tidstypiskt inslag i form av den stora parkeringsytan går förlorad. 

Inlastningsytan på anläggningens östra sida bedöms också vara relativt tålig för nybyggnation, dock är 
det viktigt att nya volymer i höjd inte kommer att dominera över trevåningslamellhusen nordost om 
centrumanläggningen. 

Eventuella nya volymer i norr och sydost bör utformas fristående från befintlig byggnad. 

Den kringbyggda öppna torgytan är centrumanläggningens hjärta som inte bör bebyggas. Den 
ursprungliga intentionen var att torgytan skulle fokusera på handel och kommers utan att i sin tur påverka 
de omkringliggande rekreationsytorna och på så vis ske undangömt, denna intention bör värnas och 
bevaras i sina fysiska uttryck som innebär centrumanläggningens öppna torg och slutenhet utåt. De 
glasade öppna fasaderna som omgärdar torget och suddar ut gränsen mellan ute och inne bör till sin 
karaktär bevaras. 
Den bärande konstruktionen på 1980-talets skärmtak som har tektoniska kvaliteter bör bevaras.

Vid en eventuell varsam påbyggnad av centrumanläggningens lågdelar bör en solsstudie utföras för att 
säkerställa att antalet soltimmar på torgytan inte avsevärt påverkas. 

Centrumanläggningens ytterfasaders murliknande karaktär bör tillvaratas och dess uttryck av sluten mur 
med få fönster- och dörröppningar bevaras. Vid framtida ombyggnader är det positivt för anläggningens 
läsbarhet att sentida fönsteröppningar muras igen. Anläggningens ytterväggar bör hållas fria från 
eventuella på- och tillbyggnader så att den strikt rektangulära planformen förblir läsbar. 

Materialmässigt bör eventuella påbyggda volymer utföras så att de upplevs lätta i förhållande till 
sockelvåningens slutna tegelväggar, vilket förväntas bidra till att de ursprungliga volymerna får stå i 
fortsatt fokus. Materialval och färginspiration kan gärna tas från kringliggande ljusare byggnader i tegel 
och puts. Vid eventuell påbyggnation bör materialval och formspråk underordna sig befintlig bebyggelse 
men samtidigt utgöra ett tydligt läsbart tillägg. 
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REKOMMENDATIONER TILL BESTÄMMELSER I DETALJPLAN

Skyddsbestämmelser:
• Byggnaden får inte rivas.

• Torgytan i centrumanläggningens mitt samt de tre entréernas anslutningar ut till omkringliggande 
grönytor får inte bebyggas, förses med prickmark.

• Centrumanläggningens fasader mot väster, söder och öster får ej motbyggas. 

• Neonskylt på den norra volymens tak ska bevaras i sitt läge. Vid påbyggnation av volymen ska 
skylt återmonteras i likartad position på nya volymens tak. 

• Den slutna karaktären med ett minimum av fönster på anläggningens fasader mot väster, söder 
och öster ska bevaras. 

Gestaltningskrav:

• Påbyggnader på befintlig volym väster om torgytan ska utföras i max 1 våningsplan utöver befint-
ligt och utföras med ett indrag från befintligt fasadliv om minst 2m.

• Påbyggnader på befintlig volym öster om torgytan ska utföras i max 2 våningsplan utöver befint-
ligt och utföras med ett indrag från befintligt fasadliv om minst 0,5m.

• Påbyggnad på volym norr om torgytan såväl som nya volymer norr och väster om anläggningen 
ska i höjd och volym anpassas så att de inte kommer att dominera över befintliga lamellhus, nord 
och nordöst om anläggningen.
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Axonometri från nordväst

Axometri över det tilltänkta ombyggnadsförslaget. Bild från Utopia Arkitekter.

PLANERADE ÅTGÄRDER

Vilbergen centrum upplevs idag av många som daterat och omodernt. Problem med otrygghet har 
förekommit. En ombyggnad av centrumanläggningen planeras i syfte att tillskapa bostäder samt 
göra miljön mer attraktiv och trygg. Ombyggnadsförslaget innebär att centrumanläggningen på ett 
genomgripande sätt byggs om till ett modernt bostadskvarter med struktur som refererar till de samtida 
kvartersstadsidealen. Torgytan byggs i förslaget över med ett förhöjt gårdsbjälklag med park och 
grönytor ovanpå. Den högre längan åt norr lämnas i förslaget orörd men mister kopplingen till den lägre 
bebyggelsen då ett nytt stråk skapas mellan volymen och det nya bostadskvarteret där de lägre volymerna 
finns idag. Tanken är att detta stråk ska fungera som torg och allmän plats istället för det kringbyggda 
torget i centrumets mitt.

Norr och öster om centrumanläggningen på det som idag är parkering och inlastningsområde planeras nya 
volymer med 5 till 6 våningar. 
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KONSEKVENSBEDÖMNING AV FÖRESLAGNA ÅTGÄRDER  

Nedan följer en antikvarisk konsekvensbedömning av de föreslagna åtgärderna. Konsekvensbedömningen 
har gjorts med utgångspunkt i en femgradig skala med påverkan i följande nivåer: 

• Stor negativ påverkan
• Måttligt negativ påverkan
• Liten negativ påverkan
• Ingen negativ påverkan
• Positiv påverkan 

Förslaget innebär att läsbarheten av platsen som en centrumanläggning från 1970-talet helt går förlorad. 
Den norra högre volymen som bevaras förlorar som solitär sin läsbarhet som en del av en större 
anläggning. Förslaget innebär att den låga volymen, det centrala torget och de yttre slutna väggarna helt 
byggs om. Detta bedöms ha stor negativ påverkan på möjligheten för centrumanläggningen att berätta 
om 1970-talets teknokratiska arkitekturideal. Delar av 1980-talets ombyggnation som sparas på den högre 
norra volymen kommer fortsatt kunna förmedla det postmodernistiska stilidealet, varför ombyggnationen 
bedöms ha en måttlig negativ påverkan på 1980-talets årsring.  De nya volymerna norr och öster om 
anläggningen bedöms minska läsbarheten av det bilburna samhällets planideal med stora parkeringsytor. 
Siktlinjen från Urbergsgatan mot anläggningens huvudentré kommer genom de nya volymernas placering 
gå förlorad med en stor negativ påverkan som följd. De nya volymerna öster om anläggningen bedöms, då 
de är lägre placerade trots sin höjd, inte på ett påtagligt sätt dominera över den kringliggande trevånings 
lamellhusen.

De föreslagna åtgärderna kan i sig själva inte ses som förvanskande då omdaningen av lågdelen av 
centrumanläggningen är så genomgripande att den är att jämställa med rivning och nybyggnation. 

Om neonskylten samt butiksskyltar kan bevaras och få ny placering inom området bedöms detta ha 
positiv påverkan då detta skulle medföra ett kontinuitetsvärde för anläggningen samt att de kan fortsätta 
att berätta om 1970-talets grafiska ideal för kommersiella fastigheter.
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BILAGA

Boverkets föreskrifter för särskilt värdefull byggnad (bfs 2016:6, 1:2213)

En byggnad kan vara en sådan särskilt värdefull byggnad som avses i 8 kap. 13 § PBL antingen för att den 
har sådana värden i sig eller för att den utgör en väsentlig del av en särskilt värdefull bebyggelsemiljö. Vad 
som sägs här om byggnader gäller även för bebyggelseområden. 

En byggnad kan vara särskilt värdefull om den tydliggör tidigare samhällsförhållanden. Exempel på detta 
är:

• Byggnader som representerar en tidigare vanlig byggnadskategori eller konstruktion som nu har 
blivit sällsynt. 

• Byggnader som belyser tidigare bostadsförhållanden, sociala och ekonomiska villkor, arbetsför-
hållanden, olika gruppers livsvillkor, stadsbyggnadsideal eller arkitektoniska ideal samt värde-
ringar och tankemönster.

•  Byggnader som har representerat för lokalsamhället viktiga funktioner eller verksamheter.  

En byggnad kan även vara särskilt värdefull om den tydliggör samhällsutvecklingen. Exempel på detta är:

• Byggnader som till exempel illustrerar folkrörelsernas framväxt, massbilismens genombrott, im-
migration eller emigration.

• Byggnader som har tjänat som förebilder eller på annat sätt varit uppmärksammade i sin samtid.

• Byggnader som präglas av en stark arkitektonisk idé. 

En byggnad kan också vara särskilt värdefull om den i sig utgör en källa till kunskap om äldre material och 
teknik. 

En byggnad kan vara särskilt värdefull från konstnärlig synpunkt om den uppvisar särskilda estetiska 
kvaliteter eller har en hög ambitionsnivå med avseende på arkitektonisk gestaltning eller i utförande och 
materialval eller i konstnärlig gestaltning och utsmyckning.  

En byggnad kan även vara särskilt värdefull om den värderas högt i ett lokalt sammanhang. Exempel på 
detta kan vara byggnader som har haft stor betydelse i ortens sociala liv eller för ortens identitet eller i 
lokala traditioner.  

I begreppet särskilt värdefull byggnad ligger att byggnaden särskilt väl ska belysa ett visst förhållande eller i 
sitt sammanhang ha få motsvarigheter som kan belysa samma förhållande. 

 Byggnader från tiden före 1920-talets bebyggelseexpansion, som har sin huvudsakliga karaktär bevarad, 
utgör idag en så begränsad del av byggnadsbeståndet att flertalet av dem kan antas uppfylla något av 
kriterierna för särskilt värdefull byggnad.




