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Förord. 
Stad vid Strömmen är ett akademiskt arbete och  redovisning av det examensarbete som  jag,  John Öster har 
ägnat  mig  åt  i  Norrköping  sedan  i  september  2007  med  stöd  från  kommunens  stadsbyggnadskontor. 
Examensarbetet motsvarar 30 högskolepoäng på magisterprogrammet för fysisk planering på Blekinge Tekniska 
Högskola,  BTH  i  Karlskrona  och  är  det  avslutande  momentet  för  en  magisterexamen  på  detta 
utbildningsprogram. Under arbetet har jag fokuserat på de mest centrala delarna av Norrköping som till stora 
delar  omfattas  av  Industrilandskapet.  I  planområdet  finns  även  kvarter  med  spår  av  de  medeltida 
stadsbyggnadsidealen,  främst  med  tanke  på  gatustrukturen,  samt  bebyggelse  och  gator  med  klassisk 
rutnätsstruktur.  En  liten  del  av  området  jag  fokuserat  på  består  av mer  upplöst  kvartersbebyggelse med 
byggnader av mer funktionalistisk karaktär som tillkom under miljonprogramsepoken eller senare. Ett flertal av 
dessa byggnader utgör idag centralt placerade gallerior i staden.  

Ämnesval  och  inriktning  på  arbetet  har  jag  valt  själv  efter  att  ha  tittat  på  kursplanen  och  de  angivna 
övningsuppgifterna  i kursen Stadsanalys  (FMD011). Egna erfarenheter från projektkurserna Projekt  i Storstad 
(FMD022)  och  Planlaboratoriet  (FMD014)  samt  diskussioner med  den  tidigare  stadsbyggnadsarkitekten  på 
Norrköpings kommuns stadsbyggnadskontor Magnus Thureborn hösten 2006 har också utgjort grundläggande 
inspirationskällor för val av ämnesinriktning. Efter att även ha diskuterat ämnesvalet med kursansvarige Anders 
Törnqvist, som även har varit min biträdande handledare, gjordes vissa korrigeringar av ämnesinriktning och 
genomförandemetoder som till sist sammanställdes i ett program. Som handledare och rådgivare i mitt arbete 
har  jag haft Gösta Blücher, professor  i  fysisk planering. Gösta  är  även  föreläsare på  institutionen  för  fysisk 
planering och har tidigare bland annat tjänstgjort som generaldirektör på Boverket. 

I  arbetet  redovisas  genom  olika  analysmetoder  två  olika  sätt  av  att  beskriva  stadsmiljön  samt  även  en 
enkätundersökning och  intervjuer för att få med aspekter på medborgardeltagande  i arbetet. Tillsammans är 
dessa tänkta att  ligga till grund  för hur man skall kunna förändra centrum till en bättre och ur flera aspekter 
mer välmående stadskärna.  I kommunens nu gällande översiktsplan  från år 2002 utgör hållbar utveckling ett 
centralt  begrepp  och  ledord  i målsättningarna  för  den  kommunala  samhällsplaneringen. Man  talar  om  tre 
dimensioner av hållbar utveckling, nämligen social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Detta har jag tagit efter 
som utgångspunkt i arbetet, som allmänteoretiskt underlag vid val av arbetsmetoder och som målsättning vid 
utveckling av planförslag. 

Jag vill  rikta ett  särskilt  tack  till min handledare Gösta Blücher och biträdande handledare Anders Törnqvist, 
samt  till  medarbetare  på  Norrköpings  stadsbyggnadskontor  som  tillhandahållit  kartor  och  skriftligt 
utredningsmaterial  till mitt  arbete.  Jag  vill  även  tacka  Jakob  Lindvall,  Lars  Erichs,  och  Thomas  Leijon  och 
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AnnaKarin  Norberg  som  samtliga  ställt  upp  på  intervjuer,  samt  Thomas  Eriksson,  biträdande  rektor  på 
Navestadsskolan, Anders  Erikson,  lärare  i  samhällsorienterande  ämnen på  samma  skola  för  att ha  gett mig 
möjlighet genomföra den enkät  jag sammanställt till mitt arbete. Ett tack riktas också till de elever som fyllt  i 
enkäten.  Jag vill även  tacka  företaget Blom Sweden AB  för att ha gett mig  tillstånd att nyttja ett urval av de 
flygbilder över bland annat Norrköping, som de har strukturerade i deras bildbibliotek kallat Pictometry®. 

Sist men inte minst vill jag även rikta ett tack till min familj. 

John Öster 
Järfälla, 28 januari 2009 
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Sammanfattning. 
Detta  examensarbete  beskriver  behovet  av,  och möjligheterna  för  förnyelse  av  centrala  Norrköping  samt 
frågan om hur centrum skall kunna bli en mer attraktiv miljö att vistas  i. Norrköping har en  lång historia som 
industristad  och  handelscentrum  från  1600‐talet  och  framåt.  Arbetets  planområde  innefattar  bland  annat 
Industrilandskapet, där stadens största industrier en gång var samlade. Industriverksamheten har idag flyttat ut 
och  nya  verksamheter  har  börjat  etablera  sig  i  området.  Fortfarande  behöver  dock  en  del  av  de  gamla 
industrilokalerna  ny  användning.  Dessutom  behöver  utomhusmiljön  som  omgärdar  de  kulturminnesmärkta 
byggnaderna  bland  annat  anpassas  för  att  kunna  utgöra  sociala mötespunkter,  samt  få  ett  ökat  inslag  av 
grönstruktur. 

Idag har centrum två huvudsakliga områden med folkliv, handel och sociala aktiviteter. Industrilandskapet och 
en del av de omgivande kvarteren har idag en sådan karaktär som gör att folk inte lockas till att vistas där. De 
centrala  delarna  av  staden  skulle  ha  glädje  av  ökad  tillgänglighet,  fler  grönområden  samt  ett  ökat  och 
omväxlande  utbud  av  arbetsplatser,  bostäder  och  serviceinrättningar  för  nöje,  fritid,  hälsa  och  motion. 
Infrastrukturen och trafikmängden längs med vissa vägsträckor är inte anpassad för en innerstad, till exempel 
längs med Kungsgatan som idag till stor del fyller funktionen av en genomfartsled rakt genom stadskärnan. Den 
höga  trafikmängden bidrar  till att  tillgängligheten  för gående och cyklister  försämras. En mer  stadsanpassad 
infrastruktur med till exempel en utveckling av det spårvagnsnät som finns etablerat i staden, samt förbättrade 
förutsättningar för gående och cyklister att transportera sig skulle gynna innerstaden. 

I detta arbete  inriktar  jag mig på att  skapa ett  sammanhållet  centrum genom ny bebyggelse med blandade 
funktioner, samt genom att utveckla en mer varierad stadsmiljö med mer grönstruktur, ökad tillgänglighet och 
fler sociala mötespunkter. Arbetet bygger på en inventering av området samt litteraturstudier, intervjuer med 
representanter för företag och kommunala förvaltningskontor samt en enkätundersökning bland skolungdomar 
på en högstadieskola i Navestad, en förort strax söder om centrala Norrköping. Arbetet är projektbaserat och 
bygger på en modell för genomförande av projekt i flera olika steg. 
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Abstract. 
This  Project  focuses on  a  redesign of  the physical  environment  in  central Norrköping.  The question  is how 
Norrköping  can be a more  joyful  city. The  city has a  long history of being a  center  for  local  commerce and 
industries way back since the 17th century. My project is partly about the so called Industrial Landscape, where 
the city’s  largest  industries once were established. Today, most of the  industries have closed down or moved 
out of the central areas of the city and some new activities and businesses have been established. However, 
the area still has a  lot of old  industrial buildings  that stand empty and  the environment surrounding  the old 
buildings need new qualities to become a place for more social activities and more green structure. 

Today the city mainly has two areas with lots of social life and commerce. The Industrial Landscape and some 
areas surrounding it have a physical character that makes one want to go right pass them. The city needs more 
accessibility to different places, more green areas and a varying offer of businesses, apartments, and places for 
service, health care, recreation and fun. The infrastructure and amount of traffic along some of the streets are 
not suitable for a central city area. The consequence of this is that the accessibility for people travelling by foot 
or on the bike through town gets badly damaged. A development towards a more city adapted infrastructure 
along these streets would be good for the city. 

In  this  thesis  I  focus on  trying  to create a more unified central city by creating new buildings with different 
functions to create more variety in the environment. More green areas, accessibility and more places for social 
activities.  It  is based on an  inventory of  the area and also on  literature,  interviews with  representatives  for 
different organizations, companies and local authorities, and also an inquiry among young students at a school 
in Navestad,  a  suburb  south  of  central  town.  The  thesis  is  project‐based  and  follows  a working‐model  for 
accomplishing projects in different steps. 



 

Innehållsförteckning. 
–  Förord  ..................................................................................................................  iii 

–  Samman  ..............................................................................................  v fattning 

–  Abstract  ..............................................................................................................  vi 

–  Innehållsf  .....................................................................................  1 örteckning 

–   ..............................................................................................................  2Inledning   
1.  Syftet med examensarbetet  ..................................................................  2 
2.  Presentation av utbildningen  ..............................................................  2 
3.  Struktur och Disposition  .......................................................................  3 

I.  Först  ..............................................................................................................  5udie   
4.  Historisk bakgrund  ..................................................................................  6 
5.  Nutidsbeskrivning  ....................................................................................  7 
6.  Problembeskrivning  ................................................................................. 9 
7.  Förutsättningar  ......................................................................................  10 

7.1.  Syfte och frågeställning  ........................................................  10 
7.2.  A  ...........................................  11 rbetsmetod och avgränsning 

II.  Förd .....................................................................................................  13jupning   
8.  Litteraturstudier  ....................................................................................  14 

8.1.  Hållbar utveckling  ..................................................................  14  
8.2.  Fysiska Strukturer  ..................................................................  15 
8.3.  Stadens Funktioner .................................................................  17 
8.4.  Medborgarnas röst inom Fysisk Planering 

9.  Fysiska Strukturer  ................................................................................  22 
 ....................  20 

9.1.  Bebyggelsestr  ................................................................  22 uktur 
9.2.  Infrastruktur .............................................................................  23 
9.3.  Grönstruktur 

10.  Stadens Funktioner ...............................................................................  26 
 .............................................................................  24 

11.  Intressegrupper  .....................................................................................  28 
11.1.  Jakob Lindvall – Norrköping Science Park   .............  28 AB 
11.2.  AnnaKarin Norberg – Näringslivskontoret  ...................  29 
11.3.  Lars  Erichs – Östsvenska Handelska  ..............  29 mmaren 

 ........................................  30 11.4.  Thomas Leijon – Socialkontoret 
12.  Enkätundersökning  ..............................................................................  31 

12.1.  Navestad  ....................................................................................  31 
12.2.   ......................................................................  34 Undersökningen 

III.   ..........................................................................................................  35Slutsatser   
13.  Nödvändiga förändringar ...................................................................  38 

13.1.  Mjölnaren  ..................................................................................  41 
13.2.  Bergskva  .......................................................................  42 draten 
13.3.  ProNova  .....................................................................................  44 
13.4.  Kvarnholmen  ............................................................................  46 
13.5.   ..............................................................  48 Campus Norrköping 

IV.  n .......................................................................................................  51Pla förslag   
14.  Planförslag  ...............................................................................................  52 

14.1.  Bergskvad  .......................................................................  56 raten 
14.2.  Mjölnare  ..................................................................................  58 n 
14.3.  ProNova  .....................................................................................  60 
14.4.  Kvarnholmen  ............................................................................  62 
14.5.  Campus Norrköping 

15.  Plananalys  ................................................................................................  66 
 ..............................................................  64 

15.1.  Områdesutformning  ..............................................................  66 
15.2.  Inner  .......  68 staden och den hållbara stadsutvecklingen 

–  Källfört  .............................................................................................  70eckning   

–  Bila  ................................................................................................................  B1 

    1 

gor 
–  Enkätsammanställning  .......................................................................  B1 
–  Intervjufrågeställningar  .....................................................................  B4 



 

2 

Inledning. 

1 Syftet med examensarbetet 
Detta  examensarbete är  genomfört med begreppet hållbar utveckling 
som ledord.  Jag  fokuserar på stadens fysiska strukturer samt stadens 
funktioner inom ett område i centrala Norrköping. I arbetet redovisas 
dels en allmänteoretisk beskrivning av begreppen hållbar utveckling, 
stadens fysiska strukturer och stadens funktion, och därefter en analys 
av det aktuella planområdet utifrån dessa aspekter. 

Målsättningen  är  att  det  planförslag  som  presenteras  skall  ge  ett 
tryggare och livligare centrum i Norrköping med ett ökat flöde av folk 
och där vissa kvarter inte bara passeras förbi obemärkta utan även ger 
invånarna  anledning  att  stanna  till.  I  centrala  Norrköping  finns  idag 
några kvarter som inte alls öppnar upp för socialt umgänge eller som 
knappt utgör någon praktisk nytta alls heller. 

Att  området  utgör  en  del  av  Norrköpings  innerstad  gör  att  dess 
karaktär är av extra stor betydelse  för hela tätorten. En attraktiv och 
lättillgänglig innerstad är viktig för att stadens invånare både ska vilja 
och enkelt kunna ta sig dit. Innerstadens utformning berör alla stadens 
invånare,  till  skillnad  från  till  exempel  en  förort,  vars  fysiska  miljö 
främst  påverkar  de  som  bor,  arbetar  eller  av  annan  anledning 
regelbundet  vistas  i  den  specifika  förorten.  Innerstadens  utformning 
är  också  av  betydelse  för  att  staden  skall  kunna  locka  till  sig  nya 
invånare.  Därför  är  det  fördel  om  innerstaden  har  något  unikt  att 
erbjuda, något som ger den unik karaktär som staden kan ”skylta” med 
runt om i landet. 

Inom i princip all samhällsplanering är det, i varje fall enligt mig viktigt 
att  lägga  visst  fokus  på  medborgardeltagande.  I  arbetet  har  jag  låtit 
andra  komma  till  tals  dels  genom  intervjuer  som  jag  gjort  med 
personer  inom  olika  verksamheter.  Detta  har  förutom  att  ta  tillvara 
principen  om  medborgerligt  deltagande  i  planeringen  även  gett 
värdefulla åsikter samt nyttig information som ligger till grund för en 
del  av  de  konkreta  förändringar  som  redovisas  i  planförslaget.  Vissa 
konkreta förslag på vad någon enskild byggnad skulle kunna användas 
till  har  också  delgivits mig  genom dessa  intervjuer. Detsamma gäller 
den enkät som jag genomfört på en skola Navestad, en förort cirka fyra 
kilometer  söder  om  centrala  Norrköping.  Förorten  tillkom  under 
miljonprogramsepoken och har ett dåligt rykte bland folk i allmänhet i 
Norrköping. De senaste åren har en upprustning av den fysiska miljön 
i Navestad skett vilket bidragit till att göra det mer trivsamt att bo eller 
arbeta där.  

2 Presentation av utbildningen 
Magisterprogrammet  i  fysisk  planering  är  en  magisterutbildning  på 
4½  år  som  efter  slutförda  studier  ger  en  examen  som 
planeringsarkitekt. Fysisk planering handlar om att utreda och arbeta 
fram förslag på användning av mark, vatten och den bebyggda miljön 
med  hänsyn  till  miljö,  ekonomi,  sociala  faktorer  samt  estetisk 
utformning.  

 

Som planeringsarkitekt kan man arbeta med planering och gestaltning 
av  den  fysiska  miljön  inom  bland  annat  kommunal  eller  regional 
offentlig  sektor,  på  arkitektkontor,  inom  konsultverksamhet  eller  på 
vissa statliga myndigheter, till exempel Boverket. I utbildningen ingår 
förutom planering, som är utbildningens kärnämne, även kurser inom 
gestaltning  samt  kommunikations‐  och  presentationsteknik  samt 



 

fördjupande  kurser  ibland  annat  bebyggelsehistoria,  arkitektur, 
statistik, ekonomi och plangenomförande. 

Fysisk Planering 2008 
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3 Struktur och Disposition 
Examensarbetet  är  skrivet  med  målsättningen  att  alla,  oavsett 
kunskapsmässiga förutsättningar inom samhällsplanering skall kunna 
läsa uppsatsen och känna att den är intressant. Arbetet fokuserar både 
på  hållbar  utveckling  samt  de  olika  analysmetoderna  i  stort med  en 
tillämpning  av  dessa  analysmetoder  på  det  aktuella  planområdet. 
Uppsatsen  så  som  den  följer  härifrån  är  fördelad  på  fyra  block; 
Förstudie,  Fördjupning,  Slutsatser,  samt  Planförslag.  Därpå  följer 
källförteckning och bilagor. Blocken är i princip skrivna i kronologisk 
ordning,  det  vill  säga  allt  eftersom  litteraturstudier,  analyser  med 
mera genomförts presenteras slutsatser och planförslag med analys. 

I  förstudien återges den grundläggande information som hela arbetet 
baseras  på.  Historiken  beskriver  stadsbyggnadsutvecklingen  i 
Norrköping  från  1100‐talet,  men  med  störst  fokus  på  utvecklingen 
från  1700‐talet  och  framåt.  Därefter  följer  en  nutids‐  och 
problembeskrivning  som  redovisar  dagens  stadsmiljö  med  dess 
kvalitéer  och  brister,  som  utvecklats  som  en  konsekvens  av  dess 
historia. 

Förutsättningarna  beskriver  mina  egna  tankar  om  arbetet,  dess 
genomförande och vilken kunskap  jag vill att den ska  förmedla. Syfte 
och  frågeställning  samt  arbetsmetod  och  avgränsning  är  formella 
moment  som  finns  med  i  så  gott  som  alla  akademiska  uppsatser. 

Frågeställningen  är  en  fråga  som  övergripande  ger  uttryck  för  de 
problem  som  uppsatsen  avser  redovisa  konkreta  lösningsförslag  på. 
Syftet  beskriver  därefter  vad  som  är  målet  med  arbetet. 
Arbetsmetoderna  är  de  genomförandemedel  och  det  källmaterial  jag 
använder  mig  av.  Avgränsningen  klargör  vad  det  huvudsakliga 
arbetsfokuset omfattar samt en del specifika aspekter som arbetet inte 
omfattar.  

Det andra blocket; fördjupningen består av fem kapitel som syftar till 
att  ge  fördjupad kunskap –  såväl  allmänteoretisk  som platsspecifik  – 
om olika ämnen. Det  första av dessa är  litteraturstudien som återger 
den allmänteoretiska forskning som jag utgår från som teoretisk bas i 
arbetet,  främst  teorierna  om  hållbar  utveckling,  stadens  fysiska 
strukturer,  stadens  funktion  samt  om  medborgardeltagande. 
Innehållet  i  dessa kapitel  är  hämtat  från olika  litteraturkällor,  både  i 
form  av  böcker,  utredningar  med  mera.  De  följande  tre  kapitlen  i 
blocket;  fysiska  strukturer  och  stadens  funktioner  ger  platsspecifik 
information  om  förhållandena  i  centrum  utifrån  respektive 
analysform.  De  avslutande  kapitlen  i  blocket;  intressegrupper  och 
enkätundersökning redovisar resultatet av de intervjuer jag gjort samt 
den  genomförda  enkätundersökningen  i  Navestad.  I  kapitlet  ingår 
även ett avsnitt som beskriver lite om bakgrunder och historiken kring 
Navestad  just  för  att  ge  läsaren  en  uppfattning  om  på  vilket  sätt 
förorten  är  lite  speciell  i  Norrköping  och  kanske  bilda  sig  en 
uppfattning  om  värdet  av  att  göra  enkätundersökningen  just  i 
Navestad. 

    3 

Slutsatserna  är  det  block  där  jag  gör  en  sammanvägning  av  allt 
teoretiskt material och egna undersökningar som dittills presenterats 
och  utifrån  det  beskriver  ställningstaganden  kring  hur  jag  anser  att 
planområdet  skulle  behöva  förändras.  Slutsatserna  beskriver  dels 
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övergripande  hur  planområdet  bör  förändras  för  att  på  bästa  sätt 
uppfylla  planförslagets  och  examensarbetets  syfte  samt  även mera  i 
detalj  genom  att  beskriva  potentiella  förbättringsmöjligheter  för  fem 
specifika  detaljområden  som  planområdet  är  indelat  i.  Slutsatserna 
ligger till grund för hur planförslaget senare kommer att se ut.  

I  det  sista  blocket,  planförslag  presenteras  och  analyseras 
planförslaget  i  två  kapitel.  Planförslaget  presenteras  först  dels 
övergripande  med  utgångspunkt  från  de  använda  analysmetoderna 
och  därefter  även  detaljerade  planförslag  för  samma  fem 
platsspecifika detaljområden som beskrivits i det föregående blocket. 

Analysen  omfattar  både  långsiktiga  och  kortsiktiga  konsekvenser  för 
samtliga olika  faktorer  som  tagits upp  tidigare. Här  skall man  tydligt 
kunna  se  hur  väl  planförslaget  uppfyller  sitt  syfte.  Dessutom 
presenteras  en  framtidsanalys  för hur  jag  ser på  stadens möjligheter 
att få en fortsatt hållbar stadsutveckling. 

Källförteckningen  redovisar  samtliga  källor  i  strikt  bokstavsordning 
utan  indelning  i  olika  kategorier.  I  bilagorna  presenteras  alla 
egenproducerade dokument av  relevans  för arbetet, bland annat den 
enkätundersökning  som  gjorts,  inklusive  resultatsammanställning  av 
densamma,  samt  de  grundläggande  frågor  jag  utgått  från  vid  de 
intervjuer jag gjort. 


	1s - Front [090310]
	2 - Fronttext [090310]
	3 - Förord [090310]
	4 - Innehåll [090310]
	5 - Inledning [090310]
	1 Syftet med examensarbetet
	2 Presentation av utbildningen
	3 Struktur och Disposition


