
 

 



 

Förstudie. 
Norrköping är en medelstor svensk stad med cirka 85 000 invånare i 
tätorten.  Staden  utgör  tillsammans  med  Linköping,  Sveriges  fjärde 
största storstadsregion och har ett stort flöde av resenärer till och från 
staden  med  viktiga  infrastrukturmässiga  kopplingar  till  förutom 
Linköping,  även  bland  annat  Stockholm,  Katrineholm,  Finspång  och 
Valdemarsvik. 

4 Historisk bakgrund 
Norrköping växte upp som ett mindre bysamhälle vid Motala Ströms 
mynning ut mot Bråviken, troligtvis under tidig medeltid (1100‐talet) 
då  kvarn‐  och  fiskeverksamhet  etablerades  i  området.  Namnet  fick 
samhället troligtvis tillsammans med Söderköping – som redan då var 
en  betydande  handelsplats  –  efter  väderstrecken,  köpingen  i  norr 
respektive  köpingen  i  söder.  Som  stad  grundlades Norrköping under 
1300‐talets  senare  hälft  i  samband  med  att  infrastrukturen 
utvecklades, bland annat med broförbindelser över Motala Ström, och 
Norrköping  utvecklades  till  en  för  regionen  betydande  handelsstad. 
Under  1600‐talet  kom  staden  att  utvecklas  till  landets  första 
etablerade  industristad  och  näst  största  i  landet  till  storlek  efter 
Stockholm.  

 

Under  slutet  av  1700‐talet  tog  industriverksamheten  verkligen  fart 
och  från  1800‐talets mitt  och  framåt  var  Norrköping  en  av  Sveriges 
mest  betydelsefulla  industristäder,  främst  inom  textil‐  och 
pappersindustrin.  

Från 1940‐ och ’50‐talet ändrades dock förutsättningarna för flera av 
industrierna,  bland  annat  till  följd  av  minskad  hemmamarknad  och 
mer  konkurrens  genom  ökad  import  från  utlandet. 
Industriverksamheten i staden minskade drastiskt och endast ett fåtal 
aktörer blev kvar i innerstaden. Många av industrilokalerna lämnades 
tomma då det inte fanns förutsättningar för några andra industrier att 
börja nyttja lokalerna.  

Malmberg, A. 1983 

 
All bebyggelse i Industrilandskapet är kulturminnesmärk och får därför inte rivas. 
Det är därför viktigt att alla byggnader får ny användning. Bilden är tagen från en 
gångbro  som  löper  längs med en byggnadsfasad  som vetter ut mot Strömmen. 
Det  anser  jag  är  ett  innovativt  sätt  att  öka  tillgängligheten  för  gående  utmed 
Motala Ström. 
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Under  informationssamhällets  framväxt  från  ’80‐talet  och  framåt 
fortsatte  utvecklingen  i  samma  riktning  då  fler  industrier  lämnade 
innerstaden,  bland  annat  genom  utlokalisering  till  stadens  utkanter. 
Idag har delar av bebyggelsen i Industrilandskapet fått nya funktioner, 
bland  annat  genom  att  Linköpings  universitet  etablerat  ett 
universitetscampus  för Norrköping där. Där  finns  idag även ett  antal 
kulturvärden,  så  som  Stadsmuseet  och  Arbetets  museum,  samt 
konsert‐ och kongresshuset Louis de Geer. Stor del av bebyggelsen är 
dock  än  idag  oanvänd  och  en  del  rivningstomter  har  blivit  till 
parkeringsplatser som idag nyttjas dåligt då de inte har tillräckligt stor 
koppling vare sig till bostäder eller till arbetsplatser i området. 

5 Nutidsbeskrivning 
Stadskärnan  präglas  idag  förutom  av  Industrilandskapet,  med 
outnyttjad bebyggelse och parkeringsplatser till stor del av storskaliga 
affärscentrum. Det är endast begränsade delar av innerstaden som kan 
betecknas  som  ett  levande  centrum.  Samtidigt  är  en  del  gatustråk 
betydligt mer trafikerade än vad som är lämpligt i en innerstad, bland 
annat  längs med Kungsgatan. Kommunen har planer på  att  skapa  en 
alternativ  trafikled  väster  om  innerstaden  för  att  kunna  leda  om 
trafiken  och  därigenom  bland  annat  skapa  nya  möjligheter  för  att 
återinföra spårväg som kollektivtrafikmedel längs med sträckan samt 
förbättra förutsättningarna för gående och cyklister. 
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Öster  om Motala  Ström  (i  fortsättningen  kallad  ”Strömmen”)  breder 
den gamla rutnätsstaden ut sig med bebyggelse främst från mitten av 
1800‐talet  eller  senare.  Bebyggelsen  är  tät  och  med  varierad 
arkitektur  (dock  främst  jugend och  nyklassicism).  Viss  grönska  finns 
längs  med  Gamla  Rådstugugatans  södra  hälft  och  utmed  Strömmen. 
Verksamheter finns längs Drottninggatan, Gamla Rådstugugatan, Sankt 
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Persgatan och  längs med Kungsgatan norr om Skvallertorget.  I övrigt 
är verksamheterna utspridda och kvarteren närmast Strömmen, med 
bland annat Gamla Torget är för de flesta inte någon plats man väljer 
att  stannar  till  vid.  Grönstrukturen  är  begränsad  i  de  tidigare 
industrikvarteren  vilket  också  bidrar  till  att  göra  områdena  mindre 
attraktiva. 

 
Gamla Torget är en fin plats som omgärdas av vacker arkitektur, men dess närhet 
till  två  större  bilvägar  gör  att  dess  attraktionskraft  minskar  och  förut‐
sättningarna för några större sociala aktiviteter på platsen försämras. 

Norrköping är  idag en stad som växer, med stor potential  för tillväxt. 
Planerna  för  utveckling  av  universitetsverksamheten  kräver  fler 
bostäder och i förlängningen även större utbud av arbetsplatser för att 
kunna erbjuda nyexaminerade studenter arbete i staden.  

 
Linköpings  universitets  etablering  i  staden  skapar  goda  förutsättningar  för 
fortsatt  etablering  av  företag  i  Norrköping  och  det  blir  en  viktig  resurs  i 
strävandet att locka nya invånare, till staden. 

Bebyggelsen  i  Industrilandskapet  har  en mycket  speciell  och  ovanlig 
arkitektonisk  karaktär  för  att  utgöra  en  så  central  del  av  en 
stadskärna.  Stadsdelen  har  stor  potential  att  utgöra  något  unikt  för 
Norrköping  att  ”skylta” med  runt  om  i  landet.  Idag  är  området  dock 
relativt  tomt  och  uppfattas  i  hög  utsträckning  som  tråkigt. 
Utvecklingen går dock ständigt framåt, inte minst genom att platsen är 
en mycket värdefull tillgång för universitetets fortsatta expansion och 
utveckling av nya verksamheter i staden.  



 

Stadens  centrum  måste  utvecklas  så  att  alla  delar  av  staden  känns 
bekväma  att  vistas  i, med  liv  och  rörelse  i  hela  centrala Norrköping. 
Folk dras till områden där det redan finns liv och rörelse. Stadsmiljön i 
vissa  delar  måste  utvecklas  för  att  bli  just  attraktivare  att  vistas  i 
istället för att utgöra mentala barriärer. 

Kommunen har behandlat Industrilandskapet samt kvarteren närmast 
öster  om  Strömmen  med  riktlinjer  för  hur  den  fysiska  miljön  bör 
utvecklas  i  den  gällande  översiktsplanen  från  2002,  samt  i  den 
fördjupade  översiktsplanen  för  Industrilandspaket  från  2005.  Några 
konkreta  förslag på  förändringsåtgärder genom vilka  riktlinjerna  ska 
uppnås har dock, med undantag  för detaljplaner över några enskilda 
kvarter inte presenterats. 

6 Problembeskrivning 
Staden kan  sägas ha  två områden  i  centrum med hög  grad  av  folkliv 
och goda förutsättningar för social samvaro i en trygg miljö. Det är dels 
områdena kring Drottninggatans södra hälft,  samt kring Kungsgatans 
norra halva från Skvallertorget precis norr om Strömmen. Längs med 
dessa  gatustråk  finns  en  stor  del  av  stadens  kommers,  sociala 
mötesplatser  och  omfattande  folkliv  där  människor  stannar  till  i 
innerstaden. Däremellan, i kvarteren närmast öster om Strömmen och 
i princip i hela Industrilandskapet befolkas inte kvarteren och gatorna 
i  tillräckligt  hög  grad  för  att  det  skall  kännas  som  en  trygg miljö  att 
vistas  i. Utbudet av sociala mötespunkter är dåligt. Handel och andra 
typer  av  verksamheter  samt  boende  och  grönstruktur  med  mera 
behöver också förbättras i hela planområdet för att skapa en livligare 
och tryggare innerstad. 

Kvarteren i Industrilandskapet upplevs periodvis som ganska öde. De 
södra  delarna  av  Industrilandskapet,  bland  annat  längs  Kvarngatan 
består  idag  mest  av  obebyggda,  outnyttjade  rivningstomter,  som  till 
viss  del  utgörs  av  parkeringsytor  som  är  kvar  från  industriepoken. 
Folk väljer sällan att gå  längs Kvarngatan utan väljer hellre någon av 
de  parallella  gatorna  Sankt  Persgatan  söder  därom,  eller 
Västgötagatan – som även den omgärdas av ganska många outnyttjade 
kvarter – även om det skulle utgöra en omväg. Detta är ett problem då 
det gör Kvarngatan otrygg.  

 
Kvarngatan  är  en  ”tom”  gata  utan  särskilt  mycket  liv  och  rörelse. 
Parkeringsplatserna till höger i bilden gör att gatan nyttjas på ett ineffektivt sätt 
och är inte och inbjuder inte till aktiviteter utan snarare förvaring (av bilar), något 
som är mycket opraktiskt i en så pass central del av staden. 
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Hela planområdet har  ett väldigt  centralt  läge och behöver utvecklas 
för  att  kunna  bli  mer  attraktivt.  Där  behövs  ny  bebyggelse,  mer 
grönska och ett större utbud av arbete, boende, handel, kultur, service, 
och  bättre  förutsättningar  för  sociala  aktiviteter.  Industrilandskapet 
har  stor  potential  att  kunna  skapa  ett  bättre  utbud  av  allt  detta  och 
därigenom skapa ett  tryggare och  livligare  centrum med större  flöde 
av folk genom området samt att  folk  inte bara ser Industrilandskapet 
som  något  man  passerar  igenom  utan  även  kan  stanna  till  i.  Ett 
sammanhållet  centrum  med  mer  liv  och  rörelse  skulle  även  öka 
känslan  av  trygghet  i  områdena  för  stadens  invånare.  Den  mentala 
barriär som de tomma kvarteren utgör skulle försvinna. 

 
Det finns flera ställen där tillgängligheten till, och förbindelserna över Strömmen 
skulle kunna bli bättre. 

Strömmen  har  potential  att  kunna  bidra  ytterligare  till  att  förstärka 
naturens närvaro i stadskärnan om gångförbindelserna utmed vattnet 
utvecklas  ytterligare.  Idag  är  grönstrukturen  väldigt  begränsad  och 
koncentrerad till ett fåtal platser i hela centrum. Ytterligare grönska i 
stadskärnan skulle förutom att ge ytterligare förutsättningar till social 
samvaro  och  rekreation  även  bidra  till  bättre  luftkvalitet,  speciellt 
längs med de vägsträckor där biltrafiken är som tätast.  

7 Förutsättningar 
De  förutsättningar  som anges är  riktlinjer och målsättningar  som  jag 
ämnar uppfylla för att jag själv skall anse mig ha fullgjort min uppgift 
med  detta  examensarbete.  Den  främsta,  mest  övergripande  och 
avgörande  riktlinjen  är  hållbar  utveckling.  Brundtlandkommissionen 
definierade 1987 begreppet som; 

”En  utveckling  som  tillfredställer  dagens  behov 
utan  att  äventyra  kommande  generationers 
möjligheter att tillfredställa sina behov” 

Brundtlandkommissionen ”Our Common future” 1987 
se ÖP Norrköping 2002, s. 2 

7.1 Syfte och frågeställning 
Syftet  är  att  ta  fram  ett  planförslag  med  tillhörande  dokumentation 
över  centrala  Norrköping  som  gör  att  området  blir  attraktivare  och 
tryggare att passera igenom och vistas i. Hur skapar man ett tryggare 
och  livligare centrum  i Norrköping med större  flöde av  folk som  inte 
bara passerar  igenom utan även  finner anledning att  stanna  till? Hur 
utvecklar  man  på  ett  så  effektivt  och  tilltalande  sätt  som  möjligt 
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utbudet  av  arbete,  bostäder,  handel,  service  och  grönska  samt 
möjligheter till sociala aktiviteter och rekreation i innerstaden? 

Målsättningen är att  fler skall vilja  ta sig  in till ett mer sammanhållet 
centrum så att det skapar ökat  flöde av människor, även av  folk som 
inte vistas i centrum så ofta vilket skulle skapa ökad social integration 
i staden. 

 
Drottninggatan är en av de mest tätbefolkade gatorna i staden, bland annat med 
anledning  av  galleriorna  som  lockar  många  och  som  även  innefattar 
livsmedelsbutiker  och  andra  butiker  dit  folk  går  för  att  göra  vissa  nödvändiga 
inköp. 

7.2 Arbetsmetod och avgränsning 
Arbetet är som tidigare nämnts indelat i fyra block. Min målsättning är 
att göra en analys som ger en bild av platsens livsmiljö och förhållande 
till sin omgivning. Analysen skall ge en tydlig bild av de kvalitéer och 
brister  som  finns  i  området  som  antingen  begränsar  eller  bidrar  till 
utvecklingen  för  långsiktig  hållbarhet.  Det  hela  går  ut  på  att  studera 
områdets  beståndsdelar ur  olika  aspekter  och  väga  samman dem  till 
en helhetsbeskrivning av stadsrummets egenskaper. 

Jag har dels gjort en objektiv granskning av stadsrummets utformning 
och  karaktär  utifrån  stadens  fysiska  strukturer;  bebyggelsestruktur, 
infrastruktur och grönstruktur. 

Jag  har  även  studerat hur området  upplevs och  används  samt  vilken 
koppling och betydelse  området har  för  sin omgivning. Detta  gör  jag 
genom att undersöka  förekomstgraden av olika  funktioner (d.v.s. hur 
olika platser bidrar till invånarnas användning av stadsrummet) i olika 
delar  av  staden.  Funktionerna  beskriver  olika  typer  av 
kvalitetsmässiga  egenskaper  som  stadsrummets  utformning  ger 
upphov  till.  Dessa  kommer  till  uttryck  just  genom  hur  stadsrummet 
upplevs  och  används  av  dess  invånare  samtidigt  som avsaknaden  av 
en  viss  funktion  på  en  specifik  plats  kan  ge  upphov  till 
kvalitetsmässiga brister i fråga om hur platsen upplevs och används.  

I  mitt  arbete  låter  jag  skolungdomar  komma  till  tals  genom  en 
enkätstudie i Navestad. Enkätundersökningen syftar till att ta reda på 
hur  mycket  ungdomarna  vistas  i  centrum,  vad  som  ungdomarna 
värdesätter i centrala delarna av Norrköping, samt vad som fattas och 
kan  göras  bättre  angående  bland  annat  tillgängligheten  inne  i  och  i 
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anslutning till centrum för att ungdomarna  i så hög grad som möjligt 
skulle lockas att vistas i centrum.  

Jag  har  även  hämtat  information  genom  intervjuer  av  personer,  dels 
från ett urval av olika kommunala verksamhetskontor och även olika 
företag och organisationer för att få respektive intressegrupps syn på 
nulägessituationen  och  önskad  utveckling  ur  olika  synvinklar  och 
aspekter.  

Teoristudier  har  gjorts  för  att  få  fram  fördjupad  objektiv  fakta  om 
planområdets  historik,  samt  om  allmänteoretiska  ämnen  som  är 
relevanta  för  att  underbygga  trovärdigheten  av  de  analyser  jag 
planerar  att  göra.  I  litteraturstudierna  ingår  även  kommunala 
avhandlingar,  tidningsartiklar,  samt  litteratur  vars  innehåll  inte  är 
direkt återgiven i arbetet,  till exempel om hur man sammanställer en 
enkät. All nyttjad litteratur finns dock redovisad i källförteckningen. 

Examensarbetet  är  avgränsat  till  vad  som  beskrivs  under  rubriken 
”Syfte”;  att  utveckla  stadens  fysiska  strukturer;  bebyggelsestruktur, 
infrastruktur och grönstruktur i området för att skapa en tät innerstad 
som är estetiskt tilltalande, har hög tillgänglighet som folk kan trivas i.  

Ekonomiska  aspekter  är  endast  i  mycket  begränsad  omfattning 
redovisade då det inte ligger inom ramen för detta examensarbete. 
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