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Slutsatser. 
Slutsatsblocket  inleds 
med en beskrivning av de 
slutsatser  jag  tror  mig 
kunna dra av de analyser 
jag gjort, samt vad jag fått 
ut  av  min 
enkätundersökning, 
genomförda  intervjuer 
med  mera.  Därefter  går 
jag  igenom  vilka  olika 
förändringar  jag  anser 
borde  genomföras  på 
olika  områden  i  staden. 
Planområdet  är  indelat  i 
fem  olika  detaljområden, 
vilka  jag  sedan  även 
använder  för att beskriva 
det  planförslag  som 
presenteras i nästa block. 

Norrköpings  innerstad  är  idag,  trots  dess  brister  en  ganska  trivsam 
stad  att  bo  och  leva  i.  Alla  grundläggande  dagliga  behov  finns 
tillgodosedda  så  som  arbete,  bostäder,  handel,  kultur  och  nöjesliv. 
Stadens  historia  som  industristad  avspeglar  sig  även  i  stadsmiljön, 
främst  i  Industrilandskapet, vilket  idag när  industrierna  flyttat ut ger 
möjligheter att göra något unikt av området. 

Även  omgivande  delar  av  centrum  bidrar  till  en  levande  stadsmiljö. 
Trots  allt  utgör  Industrilandskapet  och  dess  närmsta  grannkvarter 
endast  en  del  av  Norrköpings  innerstad,  nämligen  de  delar,  vars 
stadsmiljö jag i det tidigaste skedet av mitt arbete bedömde var i störst 
behov  av  fysisk  förändring.  Centrum  utgörs  av  de  flesta  kvarteren 
innanför  de  centrala  kringfartslederna;  Norra,  Östra  och  Södra 
Promenaden.  I  väster  sker  en  gradvis  övergång  till modern  villastad 
söder  om  Strömmen  samt  väster  om  Matteus  kyrkogård  och 



 

Folkparken  i  Nordväst,  norr  om  Industrilandskapet.  Utanför 
planområdet  breder  en mäktig  rutnätsstad  ut  sig  som  även  den  har 
sina brister men som trots det även har många  fördelar, med alla de 
mest basala funktionerna. 

Min egen misstanke är att en viss andel, framför allt yngre medborgare 
som  inte  skapat  sig  en  medveten  uppfattning  om  den  stadsmiljö  de 
lever  och  vistas  i  inte  lika  tydligt  lagt märke  till  alla  de  brister  som 
innerstaden  har  och  definitivt  inte  funderat  närmare  på  vilka 
konsekvenser  den  fysiska  miljöns  utformning  leder  till  beträffande 
förutsättningarna  för  en  trivsam  levnadsmiljö  i  centrum.  Denna 
gissning baserar jag dels på hur en del av de skolelever som tog del av 
min enkätundersökning besvarade  frågorna och dels på hur  jag  själv 
reflekterade, eller snarare inte reflekterade över den bebyggda miljön 
för  ett  tiotal  år  sedan,  några  år  innan  jag  påbörjade min  utbildning. 
Detta pekar än en gång på betydelsen av att göra unga medvetna om 
sin stadsmiljö. En sak som jag anser var ganska tydligt var att en del av 
eleverna  hade  klar  ovana  vid  att  se  på  sin  omgivning  ur  ett 
övergripande  perspektiv  samt  fundera  över  kollektiva  värden  och 
behov. Det ser alla i mer eller mindre hög utsträckning till utbudet av 
det som intresserar dem själva som individer och inte lika mycket till 
vad som kan vara av intresse för staden ur ett samhällsperspektiv. Då 
eleverna  är  i  15‐16‐årsåldern  och  befinner  sig  i  en  intensiv 
utvecklingsfas  som  individer  så  är  det  naturligt  att  de  begrundar 
frågorna ur lite olika perspektiv och därför ger ganska varierande svar 
på  enkätfrågorna.  Många  värdesätter  utbudet  av  butiker,  biografen 
och liknande som har med sociala aktiviteter att göra, vissa tjejer har 
svarat  att  de  värdesätter  i  princip  enbart  utbudet  av  affärer,  caféer 
samt möjligheter till att umgås med kompisar. En del värdesätter även 
grönområden och  tycker  att  de  är  för  få  i  stan.  En del  efterlyser  fler 

sysslor  speciellt  för  ungdomar,  så  som  ett  ungdomshus  eller 
ungdomsdisco. 

Tryggheten  varierar  också  stort mellan  de  olika  enkätsvaren.  En  del 
påpekar  att  de  känner  sig  mer  trygga  på  dagen  än  på  kvällarna  i 
centrum. Bland de som svarat så känner sig killar i allmänhet tryggare 
i  centrum  än  tjejer.  Samtidigt  är  det  tjejer  som  i  större  utsträckning 
reser fram och tillbaka till centrum. Jag ser ingen annan förklaring till 
detta än att tjejer i högre utsträckning än killar har ärenden i centrum 
som  inte  är  för  nöjes  skull  utan  rena  nödvändigheter.  Fler  tjejer  än 
killar  har  till  exempel  angett  att  de  hjälper  sina  föräldrar med  olika 
ärenden i stan vilket för dem kan ses som en nödvändig aktivitet. 

Även  intervjuerna  var  värdefulla  genom  att  alla  som  jag  intervjuade 
gav  konkreta  idéer  om  vad man  skulle  kunna  göra  av  planområdet. 
Urvalet  av de  som  intervjuades gjorde med målsättning  att de  skulle 
ha  så  olika  yrkesbakgrund  och  representera  så  olika  intressen  som 
möjligt. Alla talade om Norrköping utifrån sina egna yrkesmässiga och 
personliga  horisonter.  Jakob  Lindvalls  vision  om  samarbete  mellan 
utbildning,  kommunal  verksamhet  och  näringsliv  beskrev  hur  dessa 
tre områden kunde ha glädje av varandra vilket var en bekräftelse på 
att  dessa  tre  bör  finnas  integrerade  i  stadsmiljön,  i  likhet med  även 
bostäder och fritidsaktiviteter. Detta samtidigt som Thomas Leijon på 
socialkontoret  beskrev behovet  av  blandade  funktioner  för  att  skapa 
en tryggare stadsmiljö. 
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En  del  av  de  jag  intervjuade,  till  exempel  chefen  för  Östsvenska 
Handelskammaren  har  inte  i  sin  yrkesroll  så  stor  koppling  till 
utvecklingen  i  Industrilandskapet, men hade ändå  intressanta åsikter 
som privatperson.  Inte alla de som intervjuades gav  information som 
jag inte hade kunnat ta reda på via skriftlig information, men totalt sett 
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ser urvalet av personer att  intervjua som ganska  lyckat. De gav mig  i 
princip  en  bekräftelse  på  att  mina  egna  funderingar  kring  hur 
planområdet bör utvecklas är ganska vettiga och de gav mig idéer om 
verksamheter som jag nog inte hade kunnat komma på, på egen hand.  

13 Nödvändiga förändringar 
Det  övergripande  viktigaste  är  ett  skapa  en  god  livsmiljö  som 
tillgodoser  samtliga  dimensioner  på  hållbar  utveckling  för  att  uppnå 
just en sådan. Planförslaget  skall  leda  till ökad  trygghet  som  tar bort 
mentala  barriärer  samt  gör  att  hela  centrum  kan  vara  attraktivt  för 
dess  invånare.  Den  föreslagna  utvecklingen  av  planområdet  skall 
redovisa miljöer med  flexibilitet  för  framtida  behov.  Byggnader  skall 
kunna  nyttjas  på  många  olika  sätt  liksom  öppna  ytor  och 
grönområden.  Samtidigt  är  det  viktigt  att  alla  detaljer  i  platsers 
utformning  underordnas  vikten  av  helheten  och  den  övergripande 
karaktären. 

 

Social  hållbarhet  uppnås  genom  att  flera  av  de  aktiviteter  som  folk 
ägnas  sig  åt  i  sin  vardag  finns  tillgodosedda.  Parker,  caféer,  butiker 
med mera i en miljö som skall vara trevlig att både bo och vistas i. Det 
är  även  av  största  vikt  att  resultatet  av  enkätundersökningen  samt 
informationen  som  givits  genom  intervjuer  och  skriftligt 
utredningsmaterial  från  intressegrupper  får  genomslagskraft  i  det 
föreslagna planförslaget. 

Den  ekologiska  dimensionen  får  support  genom  att  gåendes  och 
cyklisters  behov  av  säkra  transportleder  prioriteras  samt  genom 
utvecklingen  av  grönstrukturen.  Den  ekonomiska  dimensionen  får 
support  genom  skapandet  av  flertalet  verksamheter  som handel  och 
företagande som kan bidra till en positiv ekonomisk utveckling. Även 

universitetets fortsatta utveckling är en viktig faktor i sammanhanget. 
Här krävs dock en strategi för hela kommunen i stort vilket inte faller 
inom  ramen  för  examensarbetet.  Industrilandskapet  skall  ge  fortsatt 
goda förutsättningar för företagande och utbildningsverksamhet såväl 
som  direkt  kundinriktade  verksamheter  som  restauranger,  hotell, 
motionsanläggningar med mera. 

Bebyggelsestrukturen  skall  utvecklas  genom  att  outnyttjade  miljöer 
skall  nyttjas  för  moderna  byggnader  som  fylls  med  flera  olika 
funktioner  så  som boende,  utbildning,  verksamheter,  handel,  service. 
På  en  del  tomter  som  idag  nyttjas  för  parkering  skapas  torg  och 
grönområden som kan utgöra mötespunkter för folk och även nyttjas 
för  rekreation  och  begränsad  handel,  exempelvis  i  form  av 
loppmarknader. Samtidigt  som ny bebyggelse och nya platser skapas 
är det viktigt att hänsyn tas till befintliga byggnadsvärden från tidigare 
generationer  som  förstärker  intrycket  av  stadens  historiska 
utveckling. Det nya  skall  smälta  in med det  gamla  samtidigt  som det 
måste  finnas utrymme  för nyskapande utifrån dagens byggnadsideal. 
Det är även viktigt att det finns en balans mellan dels strävandet efter 
en  tät  innerstad  för  att  minska  transporter  och  dels  existensen  av 
grönytor  som  bidrar  till  en  attraktiv  stadsmiljö.  Vid  planering  av 
samtliga  miljöer  skall  hänsyn  också  tagas  till  utformningen  av 
planområdets  närmsta  omgivning.  Planområdet  skall  smälta  in  i  sin 
omgivning för att bli en del av en sammanhållen innerstad. 

Även om upplåtelseformer på bostäder inte är något man med planer 
kan styra över så vore det  fördel om nya bostäder  i hög utsträckning 
blev  hyresrätter  under  allmännyttan  för  att  fler  lågavlönade  skulle 
kunna  bosätta  sig  i  området.  Det  skulle  ytterligare  öka  den  sociala 



 

 

integrationen  i  området.  Det  är  dock  viktigt  att  bostäder med  andra 
upplåtelseformer  också  skapas  i  området.  Bostäder  kan  lämpligen 
byggas utmed Sankt Persgatan samt i Industrilandskapets nordligaste 
delar  som  idag  utgörs  av  rivningstomter.  Bostäder  längs  med 
Kvarngatan  tror  jag  inte  lika  mycket  på  då  den  inte  har  samma 
koppling till Sankt Persgatan och de befintliga bostäderna där.  

Grönstrukturen  skall  utvecklas  till  att  bli  en  större  del  av  stadens 
identitet  genom  skapande  av  fler  grönområden  samt  genom  att  i 
större utsträckning låta det gröna vara närvarande längs fler gaturum. 
Grönområdena  skall  kunna  nyttjas  för  sociala  aktiviteter  och 
rekreation, men även kunna belysa stadens kulturhistoria samt ge en 
positivt  bidrag  till  det  hållbara  samhället  i  stort  genom  bland  annat 
fräschare  luftkvalitet.  Kontakten med  Strömmen  skall  stärkas  genom 
att gångsträckorna  längs med Strömmen skall utvecklas  för att man  i 
högre  utsträckning  skall  kunna  röra  sig  längs  med  vattnet.  Idag  är 
tillgängligheten  till  Strömmen  inte  fullständig.  Ett  genomgående 
promenadstråk  längs  med  vattenfåran  från  Strömparken  till 
Folkparken  som  ligger  väster  om  centrum  skulle  öka  dess  betydelse 
för stadslivet. Det skulle göra att folk som inte tar promenader så ofta, 
av  rent  praktiska  skäl  kan  välja  att  promenera  längs med  Strömmen 
för att ta sig från ena delen av staden till den andra.  
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Kartan  upp  till  vänster  visar  den  nordligaste  delen  av  Strömmen  på 
dess  färd  genom  centrum.  Stadsbebyggelsens  utformning,  med 
moderna bostäder längs med den västra stranden och Strömparken på 
den östra kontrasterar till varandra på ett positivt sätt. Kontakten till 
Strömmen här gör området betydelsefullt för många som tycker om att 
ta  en  promenad  utmed  Strömmen  någon  gång  ibland.  Gång‐  och 
cykelbron  ”Spången”  som  passeras  dagligen  av  flera  är  den  främsta 
förbindelsen för dessa trafikanter i innerstadens norra delar.  
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Kartan visar vilka sträckor längs med Strömmen som har, respektive som jaganser 
bör ha fullständig tillgänglighet för gående för att kunna skapa ettpromenadstråk 
längs med vattnet genom hela stadskärnan. 

Även  längs  med  Drottninggatan,  gångsträckorna  mellan 
gallerianläggningarna  och  längs  med  Gamla  Rådstugugatan  skulle 
grönstrukturen  behöva  förbättras.  Bitvis  skulle  det  dock  bli  svårt 
eftersom gatorna är ganska så vältrafikerade och bitvis ganska smala. 
Utmed Drottninggatan kan man dock tänka sig att gångstråken mellan 
galleriorna kunde få lite mer liv med grönska och fler sittmöjligheter. 
Detsamma  gäller  för  Gamla  Rådstugugatan.  Utmed  gatans  södra 
sträckning  är  trottoaren bitvis  väldigt  bred vilket  skapar möjligheter 
att göra sträckan till lite mer av ett socialt rum. 

Gamla  Torget  behöver  utvecklas  till  en  livligare  plats  när  det  gäller 
såväl grönstruktur samt sociala funktioner. Ett rumsbildande element 

av  något  slag  skulle  behöva  för  att  tydligare  avskilja  torget  från 
Repslagaregatan  och  Gamla  Rådstugugatan  som  idag  är  allt  för 
påträngande och minskar platsens potential för sociala aktiviteter. 

Infrastrukturen  skall  utvecklas  för  samtliga  transportmedel  för  att 
skapa  ökad  tillgänglighet,  bland  annat  med  kollektiva  färdmedel,  så 
som  genom  utveckling  av  spårvagnstrafiken  längs  med  Kungsgatan. 
Gåendes  och  cyklisters  behov  är dock  prioriterade  i  områdets  gamla 
bebyggelsemiljöer där delar av gatustrukturen har medeltida karaktär. 
Det finns idag endast tre breda cykelleder genom planområdet. Dessa 
måste bli fler, framför allt i öst‐västlig riktning. En ytterligare bro över 
Strömmen vid ProNovaområdet mellan västra Industrilandskapet och 
Folkparken  skulle  underlätta  framkomligheten.  Utvecklingen  i 
Industrilandskapet  bör  ge minst  en  cykelled,  till  exempel  längs med 
Kvarngatan.  Även  Västgötagatan  bör  utvecklas  för  att  gynna  gående 
och cyklister. Bilar ska kunna ta sig  fram,  längs med delar av gatan.  I 
allmänhet  kan  sägas  att  det  inte  finns  så många  sträckor  för  staden 
som  är  helt  till  för  gående  och  cyklister.  Bitvis  har  bilarna  fler 
färdvägar  än nödvändigt  för  att  ta  sig mellan  två olika platser,  vilket 
ger mig skäl att överväga om någon ytterligare gata skulle kunna vigas 
helt för gående och cyklister. 

Utbudet  av parkeringsplatser  i  Industrilandskapet  skall  koncentreras 
till  färre punkter. Gångavstånden  inom området  är  inte  längre än att 
jag  bedömer  det  acceptabelt  att  koncentrera  parkeringsbehovet  till 
maximalt  två  kvarter  på  olika  platser.  Idag  tar  parkeringsplatserna 
upp mycket yta som har potential att bebyggas eller bli andra former 
av  sociala  mötespunkter.  Industrilandskapets  utveckling  skall  sträva 
mot funktionsintegrering med fler sociala verksamheter, grönområden 
med  mera  mot  bakgrund  av  att  området  idag  domineras  starkt  av 
praktiska funktioner. 



 

13.1 Mjölnaren 
Mjölnaren utgörs  främst av kvarteren norr om 
och Laxholmen, väster om Strömparken och är 
de  nordligaste  delarna  av  Industrilandskapet. 
Idag  består  kvarteren  mellan  Västgötagatan, 
Garvaregatan  och  Bredgatan  upp  mot 
Skvallertorget  mest  av  rivningstomer  som 
nyttjas som parkeringsplatser. Området ser jag 
som mycket  lämpligt  för bebyggelse med både 
verksamheter  och  bostäder.  En  blandad 
funktionsintegrering  i  området  skulle  göra  att 
det  får  en koppling  såväl  till  de kulturminnes‐ 
märkta  byggnaderna  söder  om  Västgötagatan 
som  till  de  bostadsdominerade  rutnäts‐ 
kvarteren norr om Bredgatan. Bebyggelsen bör 
vara  modern,  men  ändå  smälta  in  med  den 
omgivande bebyggelsen. 

Infrastrukturen bör vara grundläggande för ny 
bebyggelse,  däremot  behöver  inte  alla  gator 
vara öppna för biltrafik så som idag. Den smala 
gatan Mäster  Påvels  gränd  fungerar  idag mest  som  infartsväg  till  de 
parkeringsplatser som jag bedömer vara överflödiga. Kvarteret mellan 
Garvaregatan  och Mäster  Påvels  gränd  ser  jag  som  så  pass  smalt  att 
bara en av gatorna behöver vara tillgänglig för biltrafik.  
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Då området  idag till största delen nyttjas som parkeringsplats ser  jag 
det som viktigt att utöka grönstrukturen bland kvarteren, såväl  längs 
med allmänna vägar som i privata kvarter. 
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Mjölnaren omfattar  ett antal  kvarter  som mest används  som parkeringsplatser 
men även ett antal kultorminnesmärka byggnader. De gröna områden som finns 
bland  kvarteren  fyller  idag  ingen  större  funktion  just  för  att  de  ligger  i  ett 
parkeringsområde. 

13.2  Bergskvadraten 
Detta område omfattar de södra delarna av Industrilandskapet, söder 
om Strömmen mellan Kungsgatan, Kvarngatan och Sankt Persgatan.  I 
likhet  med  området  kring  Mjölnaren  så  domineras  detta  område  av 
rivningstomter  som  idag  nyttjas  som  parkeringsplatsen.  Norr  om 
Sankt Persgatan, som utgör den södra gränsen för Industrilandskapet, 
finns  ett  antal  moderna  bostäder.  I  övrigt  nyttjas  kvarteren  inte  till 
mycket  annat  än  just  parkeringsplatser.  Området  utgör  därför  en 
mental barriär för många, speciellt på kvällar och helger då området i 
princip är tomt på människor. 



 

Området ser jag som lämpligt för bostäder blandat med verksamheter 
av  olika  slag,  till  exempel  ett  hotell med  konferensanläggning,  vilket 
chefen  för  Östsvenska  Handelskammaren,  Lars  Erichs  föreslog. 
Område  skulle  också kunna vara  lämpligt  för  en ungdomsgård vilket 
föreslogs  av  flera  av  de  skolungdomar  som  fyllt  i  den  enkät  som  jag 
genomförde på Navestadsskolan. 

Eftersom parkeringsutrymmena trots allt fyller en nödvändig funktion, 
främst  för  yrkesverksamma  inom  den  kontorsverksamhet  som  finns 
idag i  Industrilandskapet så anser  jag det nödvändigt med ytterligare 
ett  parkeringshus  där.  För  att  bevara  den  kulturskatt  som 
Industrilandskapet utgör  ser  jag det  som nödvändigt att koncentrera 
parkeringsutrymmena  till  ett  fåtal  platser.  En  omfattande 
infrastruktur  för  bilar  för  passage  till  och  från  parkeringsplatser  i 
Industrilandskapet  anser  jag  skulle  försämra  dess  möjligheter  att 
utgöra  ett  kulturlandskap,  samt  försämra  tillgängligheten  till 
Strömmen genom området. 

I  området  Bergskvadraten  skulle  parkeringsutrymmen  till  nya 
bostäder kunna lösas med hjälp av underjordiska garage eftersom det 
sluttar ganska brant nedåt  från Sankt Persgatan mot Kvarngatan. För 
att utöka tillgängligheten till nya bostäder och verksamheter skulle det 
kunna vara aktuellt med någon ytterligare gata i området, men annars 
ser jag infrastrukturen som god. En sak som är svår att göra något åt i 
detta  skede  är  trafikmängden  utmed  Kungsgatan.  Då  Kungsgatan 
bland mycket annat utgör en genomfartsled genom staden skulle det 
behövas en alternativ bilväg för genomfartstrafiken väster om stadens 
centrum för denna trafik. 

Fördelningen  mellan  bostäder  och  verksamheten  bör  även  här  vara 
ganska så  jämn överallt. Sankt Persgatan  i områdets sydöstra del har 

verksamheter  av  olika  slag  i  bottenvåningen  och  bostäder,  medan 
utmed  Kvarngatan  kan  det  tänkas  finnas  hela  byggnader  som  utgör 
verksamheter  då  det  på  ett  naturligt  sätt  smälter  samman  med 
Industrilandskapet. 

Grönstrukturen bör här, liksom i övriga områden vara en viktig del av 
kvarteren  såväl  inom  kvarteren  som  utmed  allmänna  vägar.  Det, 
liksom belysning och folkliv bidrar till ökad trivsel och trygghetskänsla 
och bidrar till att ta bort den mentala barriär som Kvarngatan och den 
del av Kungsgatan väster om området som dessa gator idag utgör. 
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Parkeringsplatser  avgränsade  med  en  del  mindre  grönområden  samt  de 
”terrasser”  som  nivåskillnaderna  orsakar.  Flertalet  av  dessa  skulle  kunna 
rationaliseras  bort  genom  ett  parkeringshus  samt  underjordliska  garage.  Ny 
bebyggelse  blandat  med  grönska  och  mötsesplaser  skulle  binda  samman 
Industrilandskapet med  rutnätsstaden  i  söder. Notera att  fotot,  till  skillnad  från 
planen är taget ur nordlig vinkel. 
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13.3 ProNova 
ProNovaområdet  är  en  av  de mest  tätbebyggda  delarna  av  Industri‐ 
landskapet  där det  idag har  etablerats  ett  flertal  företag,  de  flesta  är 
kunskapsinriktade och sysslar med någon form av produktion av varor 
och  tjänster.  Mellan  byggnaderna  går  smala  gator  som  leder  till 
parkeringsutrymmen  för  de  som  jobbar  i  området.  Väster  om  detta 
område slutar den mest tätbebyggda innerstaden och bostadsområdet 
Kneippen, tar vid. 

Eftersom  området,  som  ligger  väster  om  Kungsgatan,  söder  om 
Strömmen  redan  är  så  pass  tätbebyggt  så  är  det  inte  aktuellt  med 
särskilt  mycket  ny  bebyggelse  i  området.  Det  viktiga  är  snarare  att 
området kan fylla flera olika funktioner som kan locka en bred grupp 
av människor. Människor som har olika intressen och anledningar att 
ta sig dit. För att uppnå det så skulle det vara önskvärt att uppnå flera 
direkt  kundinriktade  verksamheter,  som  restauranger,  konsthallar, 
utställningslokaler med mera  för  att  folk  som  inte  arbetar  i  området 
skall vilja ta sig dit för nöjes skull. En utökad etablering av Linköpings 
Universitets  verksamhet  i  Norrköping  skulle  vara  klart  lämplig  i 
området. Dels för att även det skulle skapa mer liv och rörelse genom 
att studenter skulle ha anledning att ta sig dit samt eftersom ett flertal 
av de stora lokalerna är väl lämpade för undervisning. Redan idag har 
universitetet  sitt  huvudcampus  i  Norrköping  precis  på  andra  sidan 
Strömmen  från  området.  Detta  skulle  också  bidra  till  att  öka 
samarbetet mellan universitet och näringsliv i staden. 

Tillgängligheten  från  andra  delar  av  innerstaden  till  området  för 
gående  går  idag  via  Kungsgatan.  En  ytterligare  övergång  över 
Strömmen väster  om Bergsbron  (Kungsgatan över  Strömmen)  skulle 
vara  önskvärd.  Exempelvis  till  Grytstorget  vid  Strömmen  där  Moa 



 

Martinsson  står  staty  idag.  Grytstorget  har  potential  att  utgöra  en 
social knutpunkt för Norrköpings invånare, men just eftersom de flesta 
norrköpingsbor  sällan  tar  sig  till  området  så  får  torget  aldrig  någon 
social funktion mer än möjligtvis för folk som arbetar i området. 

 
ProNova området har många  fina och gamla  Industrilokaler. Det  tråkiga är att 
det inte är särskilt många fler är de som jobbar här som tar sig hit. För att ändra 
på det krävs förändringar som gör att folk kan lockas hit av fler skäl än att ta sig 
till jobbet. 

Eftersom området är så pass tätbebyggt blir det heller inte aktuellt att 
göra  några  större  förändringar  med  infrastrukturen.  Några  gator 
skulle  kunna  omvandlas  till  gång‐  och  cykelvägar  om  man 
koncentrerade  eller  minskade  antalet  parkeringsplatser.  Det  skulle 

skapa  bättre  tillgänglighet  till  Strömmen  samtidigt  som 
förutsättningarna  att  göra  området  till  mer  än  ett  företagsområde 
ökar.  I  samband  med  det  skulle  grönstrukturen  längs  med  dessa 
sträckor  också  kunna  utvecklas  för  att  göra  området  mer  attraktivt 
som promenadområde eller som del av ett universitetscampus. 

För  att  området  skall  utvecklas  i  ovan  beskrivna  riktning  så  är  det 
dock  viktigt  att  omgivande  delar  av  Industrilandskapet  utvecklas  i 
samma riktning. Hela  Industrilandskapets utveckling hänger samman 
och ProNovaområdet  skulle  inte kunna utvecklas  till  ett mer  levande 
område  om  inte  bland  annat  området  Bergskvadraten  utvecklades  i 
samma riktning. 

 
Moa Martinsson 
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13.4 Kvarnholmen 
Kvarnholmen är området norr om Kvarngatans östra halva och var en 
gång en holme helt omgiven av vatten fram till dess att man fyllde igen 
den del av Strömmen som Kvarngatan går längs med. 

Kvarnholmen  är  idag  den  del  av  Industrilandskapet  som  till  största 
delen erbjuder ett blandat utbud av aktiviteter och verksamheter  för 
flera målgrupper. Linköpings universitet har etableringar i anslutning 
till  Holmentorget  och  vidare  bort  mot  Kvarnholmsplan.  Dessutom 
finns här  konserthuset  Louis de Geer. Området har  även  relativt  hög 
genomströmning  av  folk  som  ska  ta  sig  till  exempel  från  områdena 
öster  om  Industrilandskapet  bort  mot  Skvallertorget.  Av  dessa 
anledningar är det  för mig märkligt att området mellan Holmengatan 
och Kvarnholmsplan idag utgörs av en stor parkeringsplats. Denna yta 
skulle  kunna  utgöra  en  knutpunkt  och  social  mötesplats  för  alla 
möjliga individer som är verksamma i eller av annan anledning vistas i 
området.  Det  pekar  än  en  gång  på  behovet  av  ett  parkeringshus  i 
Industrilandskapet. 

Öster om  Industrilandskapet vid Dalsgatan börjar  rutnätsstaden med 
bebyggelse som kontrasterar ganska starkt  till  industribyggnaderna  i 
Industrilandskapet. I dessa kvarter är det framför allt två platser som 
jag anser att man borde göra något åt. Dels en rivningstomt norr om 
Prästgatan, öster om Dalsgatan som  idag nyttjas som parkeringsplats 
och dels Gamla Torget som  idag  inte  fyller den  funktion som ett  torg 
enligt min mening är till för att fylla, det vill säga ett socialt rum med 
möjlighet för olika arrangemang eller annat som gör att folk väljer att 
spendera  tid  på  torget.  Anledning  är  för  mig  uppenbart  de  oerhört 
påträngande gatorna  i anslutning till  torget samt att  torget sluttar en 
aning. För att torget skall bli mer lockande som social punkt skulle det 



 

–  inte minst  för att  torget är ganska  långsmalt – behövas någon form 
av rumsskapande element som skiljer Gamla torget från de omgivande 
gatorma, främst Gamla Rådstugugatan och Repslagaregatan. 
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Gamla Torget 

I  Industrilandskapets  delar  närmast  Kvarnholmsplan  är  det  förutom 
parkeringsplatsen  som  borde  kunna  rationaliseras  bort  främst 
verksamheterna i byggnaderna man skulle kunna se över. Precis som i 
området ProNova så vore det önskvärt med fler direkt kundinriktade 
verksamheter.  Med  tanke  på  konserthuset  och  det  närliggande 
stadsmuseet  skulle området kunna utvecklas  ytterligare  för  att  locka 
till sig turism. Jag tror inte att det är en slump att turistbyrån hamnat 
där.  Tillgängligheten  till  Strömmen  kan  också  förbättras  genom  ett 
utvecklat promenadstråk från holmen norr om konserthuset. 

Infrastrukturen  står  sig  relativt  fast  och  den  enda  nya  bebyggelsen 
som  skulle  vara  aktuell  att  skapa  är  på  den  rivningstomt  som  finns 
norr om Prästgatan. Ett parkeringshus skulle även kunna vara lämpligt 
i  anslutning  till  Kvarngatan  bland  annat  som  ersättning  åt 
parkeringsplatserna innanför konserthuset Louis de Geer. 

Grönstrukturen  skulle  även  den  kunna  utvecklas.  På  Gamla  Torget 
hänger  det  starkt  samman med  att  skapa  ett  rumsbildande  element 
gentemot  de  omgivande  gatorna  och  i  Industrilandskapet  en 
bidragande  faktor  till  att  ytterligare  förbättra  områdets 
förutsättningar att utgöra ett socialt rum för möten och aktiviteter av 
diverse olika slag. 
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Kvarteret  innanför  Konsert‐  och  kongresshuset  Louis  de  Geer  skulle  vara  till 
mycket  större  glädje  för  betydligt  fler  om  det  istället  för  en  parkeringsplats 
utgjordes av ett  torg  som  fyllde en  social  funktion. Parkeringsutrymmena  skulle 
kunna ersättas exempelvis av ett nytt parkeringshus. 
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13.5 Campus Norrköping 
Detta område sträcker sig från Kungsgatan och 
västerut  norr  om  Strömmen.  Här  har
Linköpings  universitet  sitt  huvudcampus  för 
sin  verksamhet  i  Norrköping.  De  sydligaste 
kvarteren  väster  om  Bergsbron,  utgör  en  del 
av  Industrilandskapet  och  huset  precis  söder 
om Bredgatan, väster om Skvallertorget utgör 
huvudcampus.  På  andra  sidan  Strömmen 
därifrån ligger området ProNova dit det skulle 
vara  lämpligt  med  ytterligare  en  bro‐ 
förbindelse  för  gående  och  cyklister  vilket 
skulle  öka  möjligheterna  att  starta
universitetsverksamhet där. En förlängning av 
tillgängligheten utmed Strömmen skulle också 
vara lämpligt bort mot Skvallertorget. 

 

 

Bredgatans  sträckning  genom  området  utgör 
Industrilandskapets  norra  gräns.  Norr  därom 
breder en rutnätsstad ut sig med såväl klassisk 
bebyggelse  från  början  1900‐talet  och  även 
modernare  flerbostadshus,  främst  norr  om  Sandgatan.  Området  är 
ganska tätbebyggt ända bort till innerstadens västra gräns vid Matteus 
kyrkogård.  Ny  bebyggelse  i  området  är  därför  inte  aktuellt  i  någon 
större utsträckning. Det handlar istället – liksom på flera håll – istället 
om  vilka  verksamheter  som  finns  bland  bebyggelsen.  Det  skulle  för 
mig  vara  naturligt  att  verksamheten  till  viss  del  bör  dra  nytta  av 
närheten till högskolecampus, varför det till exempel, troligtvis skulle 
vara mycket passande med någon bokhandel som säljer kurslitteratur 
och  studietillbehör  eller  någon  lunchrestaurang  där  priserna  är 



 

någorlunda anpassade till den genomsnittlige studentens ekonomiska 
förutsättningar. 

 
Kungsgatan 

Kvarteren norr om Bredgatan domineras av bostäder samt med en och 
annat affär, närlivsbutik eller  liknande utspridda på lite olika enstaka 
ställen, men de utgör inga sammanhängande butiksstråk. Kungsgatan 
däremot  som  utgör  en  av  stadens mest  betydelsefulla  gator  rörande 
infrastrukturen  har  butiker  och  restauranger  genomgående  utmed 
hela  gatan.  Utmed  Kungsgatan  finns  även  en  av  Norrköpings,  och 
kanske en av Sveriges mest unika platser, nämligen Skvallertorget, ett 
torg som är kombinerat med en trafikplats genom att utnyttja känslan 
av osäkerhet för att skapa mer försiktighet bland trafikanter. 

Det  man  kunde  önska  är  att  trafiken  längs  med  Kungsgatan  skulle 
minska,  men  för  det  krävs  en  alternativ  led  för  genomfartstrafik 
utanför staden. En nydragen spårvagnslinje utmed Kungsgatan skulle 
förmodligen inte ha någon betydelse specifikt för trafikmängden längs 
med Kungsgatan men skulle å andra sidan säkerligen vara positivt för 
kollektivtrafiken i stort. Förutom det är infrastrukturen i området god. 
Grönstrukturen  är  god  utmed  de  flesta  av  gatorna,  dels  genom  att 
gående visuellt kan ta del av grönskan som finns inne på innergårdar 
och dels för att den även är god längs med flera allmänna vägar, bland 
annat utmed Kungsgatan, Sandgatan, ner mot Strömmen och bort mot 
Matteus kyrkogård.  
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Skvallertorget från ovan.  
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Sammanfattningsvis skulle man kunna säga att det som behövs är fler 
förbindelser  över  Strömmen  väster  om  Bergsbron.  Förutom  en  bro 
från kvarteret Kåkenhus över Strömmen kunde man tänka sig en som 
går över mot Grytstorget i ProNovaområdet. 
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