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Planförslag. 
Detta  block  är  strukturerat  på  samman  sätt  som  föregående  block, 
med en inledande allmän beskrivning av planförslagets innebörd i hela 
planområdet. Detta följs av beskrivningar av enskilda delområden som 
har  samma  geografiska  indelning  och  namn  som  i  föregående  block. 
Därefter följer en plananalys där jag beskriver för‐ och nackdelar med 
planförslaget vilka omedelbara effekter  jag bedömer att planförslaget 
får i området samt vilken betydelse detta i förlängningen kan ha för en 
hållbar stadsutveckling i Norrköping. 

14 Planförslag 
Planförslaget  inriktar  sig  dels  på  att  binda  samman  centrum  till  ett 
sammanhållet  område,  dels  att  skapa  mer  rörlighet  bland  stadens 
invånare,  bättre  förutsättningar  för  social  samvaro  samt  ett  blandat 
utbud  av  varor  och  tjänster.  Detta  görs  genom  nyexploatering  längs 
med  Sankt  Persgatan,  Kvarngatan  och  Västgötagatan.  Gamla  Torget 
sänks  ner  samt  får  en  avgränsning  gentemot  omgivande  gator  så  att 
torget  verkligen  kan  fylla  funktionen  av  ett  torg  utan  påträngande 
trafik.  Tillgängligheten  längs med Motala  Ström genom hela  centrum 
görs  också  bättre,  bland  annat  med  hjälp  av  balkonggångar  utmed 
gamla  industribyggnaders  fasader,  fler  broförbindelser  över  vattnet 
som  förbinder  olika  området  på  båda  sidor  om  vattnet.  Syftet  med 
detta  är  framför  allt  att  Strömmen  inte  på  något  ställe  skall  kunna 
utgöra  en  barriär  utan  att man  alltid  och  enkelt  skall  ha  nära  till  en 
broförbindelse över vattnet. 

Ny  bebyggelse  planeras  framför  allt  i,  och  i  anslutning  till 
Industrilandskapet  på  nuvarande  rivningstomter.  Detta  för  att  dessa 

kvarter skall få nya funktioner. Bebyggelsen är placerad på så sätt att 
den ska passa in i den befintliga bebyggelsestrukturen, bland annat på 
de  rivningstomter  som  idag  nyttjas  som  parkeringsplatser.  Däremot 
har de  inte  riktigt  samma strikta  rutnätsstruktur som mycket av den 
befintliga  bebyggelsen.  En  något  öppnare  kvartersstruktur  syftar 
främst till att skapa en luftigare miljö som släpper in mera ljus och som 
även kan skapa variation i jämförelse med den befintliga bebyggelsen.  

Byggnaderna  är  tänkta  att  innehålla  diverse  verksamheter  samt 
bostäder,  vilket  gynnar  såväl  boendemarknaden,  företagsbranschen 
samt  universitetsverksamheten  i  staden.  Byggnader  är  också 
föreslagna på andra mindre kvartersytor som idag inte är bebyggda.  

 
Att  låta  bebyggelse  vars  huvudsakliga  funktion  är  bostäder,  även  inrymma 
diverse  butiker med mera  i  bottenvåningen  är  ett  effektivt  sätt  att  skapa  en 
funktionsintegrerad levnadsmiljö. 



 

Galleriorna  vid  Drottninggatan  har  jag  valt  att  prioritera  ner  i 
planförslaget. Dessa skulle behöva få en öppnare kvartersstruktur med 
mindre  kvarter  för  att  de  skall  bli  mindre  och  därigenom  ge  fler 
alternativa  färdvägar  för  gående  även  vid  de  tider  på  dygnet  då 
galleriorna  är  stängda.  Eftersom detta  är  svårt  att  åstadkomma  utan 
att  ändra  gallerialokalernas  interiörer,  vilket  inte  faller  inom  ramen 
för detta examensarbete, har jag valt att prioritera ner det.  

Även  de  västra  delarna  av  planområdet  är,  med  undantag  av 
målsättningen  att  skapa  ökad  tillgänglighet  till  Strömmen, 
nedprioriterad (se karta på sidan 67). Detta för att grönområdena vid 
västra  ProNova‐området,  närmast  söder  om  Strömmen  är  värdefulla 
idag  som  de  är  och  utmed  västra  Strömmens  norra  kant  ligger  det 
gamla  fängelset  omgärdat  av  fängelsemurar.  Då  fängelset  nu  skall 
läggas  ner  vore  det  förstås  klar  fördel  att  finna  nu  användning  åt 
lokalerna, men fängelsemurarnas tydliga avgränsning gör att jag väljer 
att se det som ett separat projekt vid sidan om mitt arbete. 

Infrastrukturen  har  utvecklats  genom  att  några  nya  gator  har 
tillkommit eller ändrats, medan vissa  tagits bort eller omvandlats  till 
gång‐  och  cykelvägar,  detta  för  att  öka  tillgängligheten  för  dessa 
trafikanter samt  för att  inga vägar skall vara ha en funktion som inte 
nyttjas.  Parkeringsplatserna  som  fanns  på  de  tidigare 
rivningstomterna  har  ersatts  av  ett  parkeringshus  samtidigt  som 
antalet parkeringsplatser i gatunivå minskat. Parkeringsplatser för nya 
bostäder vid kvarteren Mjölnaren och Bergskvadraten ersätts till stor 
del  av  underjordiska  garage  eftersom  den  sluttande  terrängen  ger 
goda  förutsättningar  för  en  sådan  parkeringslösning.  Gående  och 
cyklister  har  även  fått  bättre  tillgänglighet  genom  fler  förbindelser 
längs med,  och  över  Strömmen  och  den  ökade  bebyggelsen  och  den 
mer levande levnadsmiljön i delar av planområdet raderar en del av de 

mentala  barriärer  som  idag  gör  att  gående  ogärna  rör  sig  längs med 
vissa sträckor, speciellt nattetid. 

 
Balkonggångar som redan idag finns utmed en del fasader längs med Strömmen 
är ett  innovativt  sätt att öka  tillgängligheten  till vattendraget,  speciellt  som de 
kan utformas på ett sätt som smälter in med den kringliggande bebyggelsen. 

Grönstrukturen har utvecklats genomgående på flera håll, speciellt i de 
delar  där  den  i  princip  varit  obefintlig.  Bostadskvarteren  får  ett 
genomgående inslag av grönska då en målsättning har varit att ge de 
nya bostadskvarteren en karaktär som både ger en känsla av innerstad 
och  av  trädgårdsstad.  Även  kvarter  som  domineras  av 
kontorsverksamhet omges av grönska för att det skall bli en så trivsam 
arbetsmiljö  som  möjligt  och  även  ge  dessa  kvarter  bättre 
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förutsättningar att utveckla mer än bara kontorsverksamhet utan även 
sociala aktiviteter. ProNova är här det allra bästa på ett arbetsområde 
som  skulle  kunna  utvecklas  till  att  bli  levande  del  av  Norrköpings 
innerstad även på kvällar och helger. Grönskan syftar även till att öka 
tryggheten i staden. 

I  samband  med  att  de  olika  fysiska  strukturerna  förbättras  så 
förbättras även förutsättningarna för att nyttja planområdet avsevärt. 
Tillsammans  skall  dessa  förändringar  förhoppningsvis  leda  till  att 
området  blir  mer  attraktivt  som  social  mötesplats,  öka  flödet  av 
människor  genom  området  samt  ge  ökad  trygghet.  Förändringarna 
skall  även  bidra  till  att  den  ekologiska  och  estetiska  funktionen  i 
området  vidgas  vilket  hänger  stark  samman  med  bland  annat  just 
ökad trivsel och trygghet. 

Samtidigt som planeringen av Norrköpings  innerstad handlar mycket 
om hur områden skall förnyas så är det även viktigt att värdera vilka 
områden, byggnader och miljöer som är viktiga att bevara för att bidra 
till en förnyad innerstad. Det kan handla om byggnader, öppna platser 
eller  annat  som  redan  idag  utgör  en  kvalitet  i  staden.  Förutom 
mängder av bebyggelse så är ett exempel på något jag sett som viktigt 
att bevara Strömparken, mycket med tanke på bristen av grönstruktur 
i staden. Ett annat kvarter där jag sett bebyggelsen och även kvarterets 
nuvarande  funktion  som  bevarandevärd  är  kvarteret  Knäppingsborg 
strax norr om Gamla Torget (se karta på nästa sida). Knäppingsborg är 
en  del  av  Industrilandskapet  och  har  på  senare  tid  utvecklats  till  ett 
kulturområde  med  ett  flertal  kaféer,  restauranger  samt  även 
konsthallar  keramikverkstäder  och  ateljéer  med  mera.  Kvarteret  är 
speciellt  i  Norrköping  eftersom  det  inbjuder  till  frivilliga 
nöjesaktiviteter,  men  som  ofta  grundar  sig  i  något  mer  än  enbart 
kommersiella intressen. Kvarteret har blivit en del i marknadsföringen 

för den lokala turistnäringen och är även populärt för loppmarknader 
och liknande, bland annat till jul. 

 
Strömparken är  ett  exempel  på områden  som bör bevaras  för  att  bidra  till  att 
uppnå  helhetsmålet  om  en  mer  sammanhängende  innerstad  med  mera 
grönstruktur. 

Sist  men  inte minst  så  har  de  genomförda  intervjuerna  samt  enkät‐ 
undersökningen  bidragit  till  en  del  av  de  konkreta  funktioner  och 
aktiviteter som finns representerade  i enskilda byggnader med mera. 
De  som  intervjuades  förslog  ofta  konkreta  bidrag  till  vad  som  skulle 
kunna gynna företagsetableringar och utvecklingen hav universitetets 
verksamheter.  Ungdomarna  som  fyllde  i  enkäten  kom med  konkreta 
exempel på hur man skulle kunna  förbättra  tryggheten och  trivseln  i 
innerstaden, samt på fler aktiviteter för ungdomar i staden.
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14.1 Bergskvadraten 
Bergskvadraten,  söder  om  Strömmen  är  även  det  ett  område  som 
använts  som  parkeringsutrymmen.  Området  har  bebyggts  enligt 
samma  principer  som  Mjölnaren.  Flertalet  byggnader  har  bostäder 
som  huvudsaklig  funktion,  men  i  området  finns  även  en  hotell‐  och 
konferensanläggning och en byggnad som delvis inrymmer lokaler för 
olika ungdomsaktiviteter. Lokaler dit ungdomar skall kunna gå en eller 
flera gånger  i veckan  för att  träffas och umgås med andra ungdomar. 
Hotellet är en av verksamheterna som skall bidra till att området blir 
levande  under  dygnets  alla  timmar  alla  dagar  i  veckan.  I 
Industrilandskapet  finns  redan  idag  ett  flertal  verksamheter  av  olika 
slag.  Det  är  viktigt  att  knyta  samman  Bergskvadraten  med  fler 
verksamheter  i  anslutning  dit  för  att  binda  samman  stadens  olika 
delar. 

 
Det nya Bergskvadraten (perspektiv ur nordlig synvinkel) 

Infrastrukturen  är  i  stort  sett  densamma  som  innan.  En  ytterligare 
gata  för  biltrafik  (Industrigatan) har  tillkommit mellan Butgatan  och 
Källvindsgatan  för  att  tillgängligheten  med  bil  till  bostäderna  skall 
vara tillfredställande. Gång‐ och cykelvägnätet har utvecklats avsevärt 
i  anslutning  till  den  nya  bebyggelsen  och  nya  grönområden. 
Parkeringsutrymmena löses till största del med underjordiska garage 
vilket  är  praktiskt  här  på  grund  av  den  kraftigt  sluttande  terrängen. 
Den nya bebyggelsen gör att Kvarngatan skall bli bekvämare att färdas 
längs med. Den stora parkeringsplatsen ersätts med ett parkeringshus 
i anslutning till Holmentorget. 

Något som planförslaget inte kan göra något åt är den hårt trafikerade 
Kungsgatan.  Risken  finns  också  att  Kvarngatan  även  fortsättningen 
blir ganska vältrafikerad. Med tanke på trycket på Kungsgatan så går 
det  i dagsläget  inte att minska Kvarngatans kapacitet utan att  riskera 
en  ”flaskhals”  längs med  Kungsgatan  eller  på  någon  av  de  parallella 
kringliggande  gatorna.  Jag  tror  dock  att  den  nya  bebyggelsen  längs 
med Kvarngatan gör att bilister sänker farten då gatan inte längre har 
karaktären av en genomfartsled utan liknar mer en stadsgata. 

Längs med  alla  vägar  och  i  anslutning  till  vissa  öppna  ytor  finns  ett 
antal  olika  verksamheter.  I  likhet  med  Mjölnaren  så  utgör  detta 
område  på  motsvarande  sätt  den  södra  ”porten”  till 
Industrilandskapet.  Det  är  därför  viktigt  att  bebyggelsen  smälter  in 
med  såväl  industribebyggelsen  i  Industrilandskapet  som  med 
rutnätskvarteren söder därom. Grönstrukturen är också viktig för den 
gradvisa  övergången  från  Industrilandskapet  till  rutnätsstaden. 
Grönskan  och möjligheterna  till  olika  aktiviteter  samt  boende  skall  i 
likhet med  samtliga  planområden  skapa  förutsättningar  för  samtliga 
grundläggande  funktioner;  praktisk,  social,  estetisk  och  ekologisk 
funktion, i området.   
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14.2 Mjölnaren 
Kvarteret  Mjölnaren  ligger  strax  norr  om  Strömmen,  norr  om 
Industrilandskapet öster om Kungsgatan,  söder om Bredgatan utgörs 
idag  av  i  stort  sett  enbart  parkeringsutrymmen.  Parkeringsplatserna 
finns  kvar  sedan  industriverksamheterna  i  Industrilandskapet 
blomstrade som mest men nu står de mest tomma. Med planförslaget 
blir hela området  levande under dygnets  alla  timmar genom att hela 
området  bebyggs.  Det  nya  planförslaget  innebär  att  området  blir  till 
större nytta och glädje för fler än enbart bilägare. Området skall kunna 
fylla alla fyra typer av övergipande funktioner; praktisk, social, estetisk 
och ekologisk funktion.  

 
Det nya Mjölnaren 

Infrastrukturen  utvecklas  genom  att  en  smal  gata  som  idag  enbart 
fungerar  som  in‐  och  utfart  till  parkeringsplatser  görs  om  till  en  ny 
gång‐ och cykelväg genom den nya bebyggelsen. En annan väg  får ny 
dragning  för  att  skapa  tillräcklig  tillgänglighet  åt  all  ny  bebyggelse  i 
kvarteret. På så sätt förändras kvartersstrukturen på ett sätt så att den 
passar  in  med  de  nya  byggnaderna  i  området.  Västgötagatan  blir 
gågata  i  stort  sett  hela  vägen  från  Skvallertorget  ner  till  Gamlebro. 
Västgötagatan blir en ny promenadgata från vilken man skall kunna ta 
sig  längs  med  och  även  lockas  till  att  vilja  besöka  det  intilliggande 
Industrilandskapet.  Bilar  som  skall  färdas  från  Gamlebro  bort  mot 
Skvallertorget får ta en något längre, nordligare bana via Garvaregatan 
och Bredgatan. 

Den nya bebyggelsen består huvudsakligen av bostäder, men där skall 
även kunna  finnas butiker, restauranger eller andra verksamheter av 
allmänintresse i bottenvåningarna. Kvarteret har en blandad struktur 
med  gårdar  som  inte  är  inneslutna  från  omgivningen.  Tanken  är  att 
det  skall  skapa  trivsamma  miljöer  för  både  boende  och 
förbipasserande  med  kvarter  som  släpper  in  gott  om  dagsljus. 
Byggnadskaraktären  skall  smälta  in  med  den  omgivande,  såväl 
klassiska  rutnätsstaden  norr  om  Bredgatan  som  med  den  gamla 
industribebyggelsen söder om området. Bland den nya bebyggelsen så 
bevaras  de  få  byggnader  som  idag  finns  i  området.  Dessa  skapar  en 
god kontrast mot det nya och lämpar sig väl för verksamheter. 

Grönstrukturen med träd, gräsmattor och växter är ett genomgående 
element  i  hela  området  och  i  betydligt  högre  grad  än  vad  som  finns 
idag i Norrköping. På så sätt sticker de nya kvarteren ut gentemot de 
rutnätskvarter  som  ofta  är  helt,  eller  nästan  helt  inneslutna  och  där 
grönskan  finns  innanför  kvarteren, men knappt  någon  alls  utmed de 
allmänna gatorna.    
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14.3 ProNova 
I  planområdet  ProNova  förblir  företagsverksamheten  även 
fortsättningsvis. Området är ganska tätbebyggt och det är därför  inte 
aktuellt med särskilt mycket nyexploatering utan det handlar mer om 
att  påverka  vilka  verksamheter  som  finns  område.  För  att  gynna  ett 
blandat  utbud  av  olika  aktiviteter  som  fyller  samtliga  övergripande 
funktioner  så  förbättras  bland  annat  förutsättningarna  för  att  gå  och 
cykla, samt  förutsättningar  för att ha verksamheter som direkt riktar 
sig  till  konsumenter,  så  som  restauranger,  butiker  med  mera,  detta 
genom att även utveckla grönstukturen.  

 
Västr Grytsgat n no  ut mot Grytst  och Motala Strö  

Idag  består  den  dominerande  infrastrukturen  av  bilvägar  och 
parkeringsytor.  Två  nya  förbindelser  över  Strömmen  gör  att 
möjligheter  till  att utveckla högskoleverksamheten  i området  skapas. 
Lokalerna  har  stor  potential  att  kunna  utvecklas  till  en  del  av  ett 

utvecklat högskolecampus. Bostäder är däremot inte aktuellt på grund 
av  att  nyexploateringen  är  begränsad  och  att  den  befintliga 
bebyggelsen inte lämpar sig till att utvecklas till bostäder. 

Att bredda utbudet av aktivteter i området gör att området blir mer 
levande och en del av Norrköpings innerstad på ett helt annat sätt än 

 

Grytstorget  blir  mer  tillgängligt  genom  både  gångvägar  längs  med 
Strömmen  samt  gångvägar  längs  med  de  befintliga  gatorna.  Mot 
Grytstorget dras även en ytterligare gångbro för att förbinda området 
med  universitets  huvudbyggnad  med  ProNovaområdet.  Grön‐
strukturen förbättras just för att kunna locka fler än de som arbetar i 
ProNovaområdet till platsen. I samband med att Västra Grytsgatan upp 
mot Grytstorget görs om till gång‐ och cykelväg ökar förutsättningarna 
för att utveckla grönstrukturen upp mot Grytstorget. 

Den nya Västra Grytsgatan 

a  a rr orget m



 

  vad  som är  fallet  idag.  En 
av  få  verksamheter  av 
allmänintresse  i ProNova‐ 
området  idag  är  den 
träningslokal  som  ligger 
vid Sankt Persgatan.  

En  utvecklad  spårvagns‐
linje  går  längs  med  hela 
Kungsgatan  genom  hela 
stadskärnan.  En  förut‐ 
sättning  för  att  det  skall 
kunna  fungera  riktigt  bra 
är  att  delar  av  den 
genomfartstrafik som idag 
går  utmed  Kungs‐gatan 
leds  om  till  en  alternativ 
färdväg  så  att  trafiken 
utmed  Kungs‐gatan 
minskar.  Eftersom  en 
sådan genomfartsled finns 
med  planerna  i  gällande 
översiktsplan  så  låter  jag 
det vara en förutsättning i 
denna  plan,  även  om 
denna  genomfartsled 
utanför  stadskärnan  inte 
är  en  del  av  detta 
examensarbete.  
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14.3 varn olmen 
Planområdet  Kvarnholmen  omfattar 
dels  själva  Kvarnholmen, men  även  de 
kvarter  som  ligger  närmast  öster  om 
Strömmen,  med  bland  annat  Gamla 
Torget,  och  även  kvarteren  längs  med 
den  östra  delen  av  Kvarngatan.  I 
anslutning  till  Kvarngatan  –  mellan 
Kvarnholmsplan  och  Holmentorget  – 
tillkommer  ett  parkeringshus  för  att 
kunna  rationalisera  bort  flera  av 
Industrilandskapets parkeringsplatser i 
marknivå.  Av  den  anledningen  kan 
området  innanför  Kvarnholmsplan, 
som  idag  utgörs  av  en  stor 
parkeringsplats  göras  om  till  ett  torg 
med  möjligheter  till  sociala  aktiviteter 
och  utveckling  av  grönstrukturen  och 
estetiska värden. 

K h

Bebyggelsestrukturen  förblir  ungefär 
densamma.  Förutom  parkeringshuset 
vid  Kvarngatan  så  tillkommer  en 
byggnad  lämpad  för  bostäder  vid 
korsningen  Dalsgatan  –  Prästgatan.  På 
Kvarnholmen  som  är  den  mest 
funktionsintegrerade  delen  av 
Industrilandskapet  så  kan  en  vidare 
utveckling  av  aktiviteter  för  att  skapa 
en  så  pass  god  blandning  av  olika 



 

verksamheter  bedrivas.  Det  torget,  kallat  Kvarntorget  som  tidigare 
utgjordes av en parkeringsplats utgör en exemplarisk social knutpunkt 
med flera möjligheter att utveckla sociala aktiviteter kring. 

Infrastrukturen i området kan påverkas främst längs med Kvarngatan 
där  trafikmängden  kan  tänkas  öka  något  med  tanke  på  det 
intilliggande  exploateringsområdet  Bergskvadraten.  Trafiken  till  och 
från  detta  nya  bostadsområde  har  framför  allt  två  tillfartsvägar; 
förutom  Kvarngatan  även  från  Sankt  Persgatan.  I  övrigt  så  är  inte 
trafiken  inom  området  Kvarnholmen  särskilt  tät  och  motiverar  inga 
ändringar av vägbredd eller annat som skulle öka trafikkapaciteten. En 
vidare förbindelse från holmen precis norr om Konserthuset Louis De 
Geer  gör  att  den  ökade  tillgängligheten  till  Strömmen  tillfredställs 
även här. 

 
På den  trädbevuxna holmen norr om Konserthuset  finns  idag och bro som dock 
kan  bli  bättre  och  kan  ligga  till  grund  för  en  utvidgning  av  tillgängligheten  till 
Strömmen. 

Grönstrukturen  utvecklas  genom  ökad  tillgänglighet  till  Strömmen 
samt  utvecklad  grönska  innanför  Kvarnholmsplan  och  vid  Gamla 
torget. I anslutning till den nya bebyggelsen vid Prästgatan och på den 
innergård  som  bildas  utvecklas  även  där  grönskan  för  att  skapa  en 
trivsam  boendemiljö.  Utvecklingen  av  grönstrukturen  utmed 
Strömmen  hänger  samman  med  den  genomgående  förbättrade 
tillgängligheten  till  vattendraget  som  utgör  en  viktig  del  av 
grönstrukturen i hela centrum. 

 
Det  förnyade Gamla Torget skiljs  från bilvägarna,  får en utvecklad grönstruktur 
och blir då  förhoppningsvis attraktiv som social mötespunkt och attraktivare  för 
aktiviteter av diverse slag än vad det är idag. 

Gamla Torget som idag lutar ganska kraftigt från Gamla Rådstugugatan 
jämfört med nivån vid Dalsgatan,  får genom en  ”nedsänkning”  till  ett 
helt  plant  torg  ett  rumsbildande  element  som  skiljer  torget  från  de 
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omgivande  bilvägarna.  På  så  vis  öppnas  nya  möjligheter  att  nyttja 
torget  till något mer än en extra bred  trottoar. Attraktiviteten  för att 
ordna  olika  arrangemang  av  olika  slag,  så  som  loppmarknader  med 
mera  och  därmed  utgöra  ett  komplement  till  kulturområdet 
Knäppingsborg strax norr därom tror jag kommer öka. 

14.4 Campus Norrköping 
Kvarteren vid Skvallertorget väster om Kungsgatan är  idag ganska så 
välplanerade.  In  vid  Strömmen  går  kvarter  som  tillhör 
Industrilandskapet  och  norr  därom  tar  rutnätskvarteren  i 
innerstadsdelen  Nordantill  vid.  Området  skulle  ha  glädje  av  fler 
förbindelser över Strömmen, bland annat till området ProNova. Detta 
för  att  bättre  binda  samman  stadsdelar  norr  om  och  söder  om 
Strömmen  i  denna  del  av  Industrilandskapet.  Detta  är  något  som 
kommunen har på förslag och som jag tar fasta på i mitt planförslag. 

 
© Norrköpings Kommun 

Bildmontage över hur en bro över Strömmen vid Kåkenshus skulle kunna se ut. 

En  ny  byggnad  föreslås  i  anslutning  till  Skvallertorget,  söder  om 
Bredgatan.  En  byggnad  som  lämpar  sig  väl  att  utnyttjas  för 
verksamheter  av  olika  slag,  exempelvis  av  universitetets  verksamhet 
eller studentbostäder då skolans högskolecampus ligger alldeles intill. 
I övrigt planeras inte så mycket ny bebyggelse. Området är redan idag 
tätexploaterat bort till Folkparken där planområdet tar slut. 

Skvallertorget  bevarar  jag  som  det  är.  Den  kanske  något 
kontroversiella  varianten  av  trafiklösning  är  en  avvägning  genom 
vilken  man  vill  skapa  trafiksäkerhet  utan  att  för  den  sakens  skull 
förstöra ett klassiskt torg och dess estetiska karaktär. Vad man skulle 
kunna göra för att dämpa bilarnas hastighet ytterligare är att anlägga 
väggupp  på  båda  sidor  om  torget,  men  så  länge  trafikrytmen  längs 
med  Kungsgatan  är  så  pass  tät  som  den  är  idag  så  är  det  i  sig  en 
fartdämpande  faktor  för bilisterna. Annars  tycker  jag  att  idén om att 
skapa  trafiksäkerhet  genom ökad  känsla  av  osäkerhet  hos  bilister  är 
mycket lyckad. 

Grönstrukturen  bör  utvecklas  med  hjälp  av  gröna  inslag  längs  med 
gatorna.  Längs  med  Kungsgatan  är  grönstrukturen  idag  ganska  god 
liksom  utmed  Strömmen  i  områdets  västra  delar.  En  genomgående 
grönstruktur  från  Folkparken  väster  om  planområdet  genom 
Industrilandskapet vore önskvärd. 

Istället för att skapa många nya byggnader så är utmaningen i området 
här  att  skapa  en  utvecklad  funktionsintegrering.  Såväl  bostäder  som 
företagande,  utbildning  och  kulturaktiviteter.  Man  bör  utnyttja 
universitetets  etablering  i  området  som  en  tillgång  för  att  kunna  få 
behovet av bostäder,  intresset för studier och vikten av näringsliv att 
dra  nytta  av  varandra,  till  exempel  just  genom  att  reservera  en 
byggnad för studentbostäder.   
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15 Plananalys 
Planförslaget  medför  många  förändringar  i  Norrköpings  stadskärna. 
Innerstaden  binds  samman  så  att  det  blir  ett  sammanhållet  område 
utan  fysiska  och mentala  barriärer.  Tillgängligheten  blir  bättre,  även 
över Strömmen och alla delar av centrum blir mer attraktiva att vistas 
i.  Känslan  av  den  gröna  innerstaden  ökar  i  och  med  bevarad  och 
utökad grönstruktur  i  centrum vilket även skapar  förutsättningar  för 
nya  sociala  aktiviteter  och  verksamheter.  Rivningstomterna  har 
ersatts  med  ny  bebyggelse  vilket  ökar  känslan  av  säkerhet  samt  att 
dessa  platser  får  mer  än  bara  en  praktisk  funktion  utan  även  ger 
förutsättningar för kvarteren att fylla en social och estetisk funktion. 

15.1 Områdesutformning 
De  två  områden  som mer  än  andra  är  exploaterade  – Mjölnaren  och 
Bergskvadraten – har bebyggelse som är anpassad till den omgivande 
bebyggelsen när det gäller byggnadshöjd och kvartersstorlekar. Dock 
skiljer  de  sig  i  karaktär  framför  allt  gentemot  de  gamla 
industrilokalerna  i  Industrilandskapet.  Detta  är  bra  eftersom  dessa 
kulturmärkta byggnader bör i karaktär sticka ut i mängden lite för att 
markera  att  Industrilandskapet  är  ett  speciellt  område  i  centrala 
Norrköping.  Däremot  bör  den  nya  bebyggelsen,  i  varje  fall  delvis 
kunna  fylla  samma  funktioner  som bebyggelsen  i  Industrilandskapet, 
med en blandning av bostäder och olika typer av verksamheter, både 
kontors‐  och  serviceinriktade  gentemot  konsumenter. 
Verksamheterna  skall  tillsammans  kunna  fylla  såväl  praktiska  som 
sociala  funktioner.  Det  kombinerade  hotellet  och  konferens‐
anläggningen,  som  föreslogs  av  Östsvenska  handelskammarens  VD 
Lars Erichs  syftar  till  att  skapa  flera  funktioner  som arbete,  tillfälligt 
boende  för  turister  samt  öppna  för  en  social  tillvaro  i  hotellets 

allmänna  lokaler.  Byggnaderna  bör  också  kunna  fylla  estetiska 
funktioner  genom  en  ny modern  utformning  som  innebär  någonting 
nytt, dock gärna med anknytning till den befintliga bebyggelsen, såväl 
industrilokalerna  i  Industrilandskapet  som  kvarteren  söder  därom 
med rutnätsstruktur, där bebyggelsen är av nyklassicistisk jugendstil.  

Kvarteren  med  den  nya  bebyggelsen  är  ritade  med  en  strävan  att 
skapa  öppenhet,  både  för  att  rent  praktiskt  skapa  ljusare 
boendemiljöer genom att släppa in mer naturligt solljus, men också för 
att skapa en balans mellan å ena sidan de boendes behov av integritet i 
hemmet, men utan  att  segregera hemmet  från den omgivande  stads‐ 
miljön.  Detta  skapar  även  bättre  fördelar  för  att  bilda  olika  typer  av 
verksamheter bland den nya bebyggelsen. 

Vissa  kvarter  har  bevarats  obebyggda  för  att  kunna  utveckla 
grönstrukturen i planområdet. En del kvarter, till exempel det tidigare 
nämnda kvarteret Knäppingsborg har ett så pass stort värde ur så pass 
många  olika  perspektiv  att  det  kan  ses  som  en  viktig  pusselbit  i 
stadens strävan efter ett rikt kultur‐ och nöjesutbud. 

Grönstrukturen  har  utvecklats  i  hela  planområdet  för  att  den  skall 
vara  lättillgänglig även där den inte är som mest dominerande. Detta 
eftersom  grönskan  bidrar  både  till  social  stimulans,  ger  estetiska 
kvalitéer  till  stadsmiljön  samt  skapar  bättre  luftkvalitet. 
Grönstrukturen består både av gröna kvarter, parker med mera, samt 
gröna  inslag  bland  bebyggelse  och  på  torgytor.  Grönskan  fungerar 
även  som  ett  rumsskapande  element  (som  alternativ  till  t.ex.  ett 
staket) där man vill avgränsa ett bostadskvarter från omgivande stads 
miljö  utan  att  det  skapas  en  isolerande  barriär.  Detta  gör  även  att 
bostadskvarteret  smälter  samman med  den  omgivning  som  ofta  har 
gröna inslag. 



 

Grönstrukturen  är  även 
en viktig anledning till att 
skapa  ökad  tillgänglighet 
till  Motala  Ström. 
Vattenfåran  genom 
staden  utgör  även  den  – 
speciellt  i  anslutning  till 
parker  etc.  –  ett  viktigt 
inslag  i  grönstrukturen. 
Genom  ökad  tillgång  till 
Strömmen  skapas  bättre 
förutsättningar  för 
Norrköpings innerstad att 
kunna  erbjuda  en 
naturnära  stadsmiljö  som 
kan  ligga  till  grund  för 
både  praktiska,  sociala, 
estetiska  och  ekologiska 
funktioner. 
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Infrastrukturen  i  centrum 
är  i  stort  sett  densamma. 
Planförslaget innebär inga 
övergripande  för‐ 
ändringar av de principer 
som  infrastrukturen  är 
uppbyggd  på,  även  om 
vissa  enskilda  gatusträck‐ 
ningar  i  detalj  har 
förändrats. Trafikflödet av 
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motordriven  trafik  genom  centrum  kommer  inte  att  förändras 
nämnvärt.  De  större  bilvägarna  genom  centrum,  bland  annat 
Kungsgatan  kommer  att  fungera  som  genomfartsled.  Man  kan  tänka 
sig att  ett ökat  flöde av gående och  cyklister genom staden,  vilket ur 
flera  avseende  är  positivt,  skulle  kunna  leda  till  ökad  trängsel  och 
därmed  även  försämrad  trafiksäkerhet  längs  med  bland  annat 
Kungsgatan.  Om  man  däremot  utgår  från  samma  princip  som 
Skvallertorgets  uppbyggnad  gör;  att  ökad  känsla  av  osäkerhet  hos 
bilisterna leder till att de blir försiktigare så skulle inte ökad trängsel 
behöva innebära någon större trafikrisk. På längre sikt skulle det dock 
helt klart vara en fördel med närbelägen kringled väster om centrum 
för bilister som nyttjar Kungsgatan som en genomfartsled. Även gator 
som fått mycket ny bebyggelse tror  jag kommer bli säkrare att vistas 
längs med av samma anledning. 

Förändringarna  i  bebyggelsestruktur,  infrastruktur  och  grönstruktur 
gör  att  planområdet  blir  mer  attraktivt  för  flera  olika  ändamål. 
Förutsättningarna för flera olika användningsområden så som boende, 
arbete fritidsaktiviteter eller att bara ”vara” i området förbättras. Ökad 
genomströmning av människor gör också att stadsmiljön blir tryggare, 
detta eftersom människor ofta söker sig till platser där det redan finns 
folk.  Att  vistas  bland  människor  upplevs  oftast  som  tryggare  för  en 
enskild individ, i jämförelse med att befinna sig helt ensam på en plats.  

15.2 n ers aden och den hållbara stadsutvecklingen 
Arbetet  för  hållbar  stadsutveckling  är  ett  ständigt  pågående, 
långsiktigt  arbete  i  sig  och  ett  arbete  som  måste  omfatta  hela 
Norrköpings kommun. Det är ett arbete som behöver en övergripande 
strategi  med  riktlinjer  för  hur  den  fysiska  planeringen  skall  gå  till  i 
staden.  Mitt  projekt  skulle  endast  utgöra  en  liten  pusselbit  i  detta 

arbete, gällande det planområde som jag arbetat med, men det är ändå 
en  viktig  pusselbit  eftersom  Industrilandskapet  utgör  en  så  pass 
central och viktig del av Norrköpings innerstad.  

I n t

Förbättrade  förutsättningar  för  sociala  aktiviteter,  utökat  antal 
bostäder,  samt  lokaler  för  arbetsplatser  och  högskoleverksamheter 
bidrar till möjligheter att locka till sig nya invånare, utveckla det lokala 
näringslivet. En utveckling av högskoleverksamheten  i  staden gör att 
fler  ungdomar  bosätter  sig  i  staden  vilket  kan  ge  mer  framtida 
arbetskraft som förstås även det gynnar näringslivet. 

Den  sociala,  ekonomiska  och  ekologiska  dimensionen  på  hållbar 
utveckling  gynnas.  Men  för  att  utvecklingen  skall  gå  i  en  hållbar 
riktning i hela staden krävs förändringar som leder till samma resultat 
beträffande  stadens  funktioner  och  fysiska  strukturen  i  hela  staden. 
Industrilandskapet  påverkas  inte  bara  av  sig  självt  utan  även  av  sin 
omgivning. I Norrköping finns flera områden som kan bidra till denna 
utveckling,  vilket  inte  minst  skulle  vara  positivt  för  den  regionala 
planering och den fjärde storstadsregionen ihop med Linköping. 
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