
E
XAM

E
N

S
AR

B
E

TE
30 P

O
ÄN

G
 2009 N

ILS
 R

U
N

D
Q

VIS
T B

LE
K

IN
G

E
 TE

K
N

IS
K

A H
Ö

G
S

K
O

LA

KONCEPT I PLANERING
-DEFINIERADE KVALITETER



Examensarbete, 30p
Programmet för Fysisk planering, 270p
Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad
Blekinge Tekniska Högskola
© Nils Rundqvist, 2009
Koncept i planeringen – definierade kvaliteter
Handledare: Gösta Blücher och Abarkan Abdella
Examinator: Anders Törnqvist
Grafisk form: Författaren 
Typsnitt: Arial
Framsida: Illustration Nils Rundqvist
Tryck: Författaren

Bilden till vänster Guggenheim museum New  York
Foto: Författaren 

Illustrationer/ bilder, om inte annat anges: Författaren



Förord

Detta examensarbete är skrivet av Nils Rundqvist. 
Examensarbetet omfattar 30 högskolepoäng och är 
den avslutande delen på teknologie magisterprogrammet 
i fysisk planering (270 högskolepoäng), som erbjuds vid
Blekinge Tekniska Högskola (BTH) i Karlskrona.

Examensarbetet har genomförts under 20 veckors 
tid, sommaren och hösten 2009. Stort tack till mina 
handledare, Gösta Blücher och Abdellah Abarkan, 
för goda råd och stöd under arbetets gång. 

Jag vill även tacka alla på Norrköpings Kommun för 
att ni har varit mina bollplank i examensarbetet samt 
försett mig med bra underlagsmaterial.

Avslutningsvis vill jag passa på att tacka samtliga 
familjemedlemmar för deras stöd under arbetets gång.

Nils Rundqvist
Södertälje, oktober 2009.





Sammandrag 

Detta examensarbete grundar sig på idén om att stadens byggnader, och de 
arkitektoniska koncept som brukas, påverkar hur det offentliga rummet används 
och upplevs. 

Valet av arkitektoniskt koncept ger genomslag också på hur det offentliga rummet 
uppfattas, samt vilka prioriteringar som görs i den fysiska miljön i byggnadens närhet. 
Det handlar dels om att byggnaders skala, exploateringsgrad och verksamheter men 
också om att definiera vilka kvaliteter som är önskvärt, samt vad dessa begrepp 
egentligen står för. 

Examensarbetet ger ingen heltäckande översikt över stilformer och begrepp som 
förekommer inom arkitekturen och stadsplaneringen. Arbetets syfte är att visa hur 
koncept byggs upp, hur form definieras, samt ger exempel på hur detta kan appliceras 
på en specifik plats. 

Inventering och teoriavsnitt har resulterat i två experimentella modeller, i 
diskussionsavsnittet i detta examensarbete, ställs modellerna mot ett antal 
upplevelsevärden och olika dimensioner av stadsliv ur ett fotgängarperspektiv. 

Genom att genom att metodisk testa definierade förslag (experimentella modeller), kan 
de formmässiga estetiska dimensionerna av utformningen av staden, bättre belysas. 

Slutsatsen är att arbete med koncept och experimentella modeller kan ge 
Planeringsarkitekter ett användbart verktyg vid upprättande av exempelvis 
program för arkitekttävlingar. 
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Inledning
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Bakgrund 

Utvecklingen kring resecentrumet i Norrköping är intressant, detta är det första som 
möter en besökare som anländer till eller från resecentrumet. Omvandlingen av Södra 
Butängen, som gränsar till resecentrumet samt utvecklingen av Ostlänken, innebär att 
kvarteren kring resecentrumet kommer att få en ökad betydelse i staden. 

Bättre kommunikationer (snabbare tågförbindelser) innebär nya resmönster, i form av 
längre arbetspendling, möjligheter till större regionalt utbyte samt fler resenärer via 
resecentrumet.

Kvarteret Rodga kommer att utgöra en del av entrén till staden, utformningen av detta 
område är viktigt både för den bild besökare får av staden, samt vilken karaktär och 
typ av stadsliv som är möjligt vid området kring resecentrumet. Området är idag i 
princip obebyggt. 

Valet att arbeta med ett område nära resecentrum kommer sig av att jag 
uppmärksammade en markanvisningstävling från Norrköpings kommun gällande bland 
annat Kv. Rodga. I beskrivningen av vad man önskar skall tillföras till platsen nämns 
tex. ”Området skall vara levande under en stor del av dygnet. Bebyggelsen ska präglas 
av variation med kommersiell verksamhet; Hotell, kontor, butiker, bostäder, 
servicefunktioner mm” (Norrköpings kommun 24 feb 2009). 

Detta fick mig att fundera över vad för byggnad som kan passa en plats som denna, 
samt vilka värden som kan förstärkas, i och med olika val av arkitektoniska koncept. 
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Problemformulering 

1. Hur skall en planeringsarkitekt förhålla sig till strategiska och exponerade platser i staden?
2. Hur kan en planeringsarkitekt beskriva olika arkitektoniska element och koncept som tillförs en plats? 

Syfte

Det huvudsakliga syftet med arbetet är att studera och ge exempel på olika delar vilket ett arkitektoniskt 
koncept är uppbyggt av samt visa hur arkitektoniska koncept kan tillämpas på en strategisk och 
exponerad plats i en stad. 

Mål

Genom att arbeta fram två olika exempel på arkitektoniska koncept, för en specifik plats visa  hur dessa 
arkitektoniska koncept kan tillföra en stad olika kvaliteter (upplevelsevärden)

Metod

För att svara på problemformuleringen, genomföra syftet och för att uppnå målet med examensarbetet 
använder jag mig av olika metoder. Arbetet inleddes med att identifiera en lämplig plats för studien, 
valet föll på Kv. Rodga i Norrköping. Därefter att identifiera tre stycken referensorter. Efter detta skedde 
inventeringar, först på den valda platsen sedan på referensorterna, vilket kompletterades med 
ytterligare besök på den valda platsen (kv. Rodga).

Parallellt med inventeringen inleddes litteraturstudierna dessa har omfattat såväl litteratur om 
användande och upplevelser av stadsrummet, litteratur om beskrivning av form och rumskapande 
element, litteratur om arkitektoniska stilar och arkitekturhistoria samt material från Norrköpings kommun 
som beskriver platsens kontext och de politiska målsättningarna. Vidare har intervjuer genomförts med 
tjänstemän på Norrköpings kommun 
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Disposition

Detta arbete är förutom inledning och källförteckning uppdelat i fyra 
delar som svarar på olika frågeställningar. 

Den första delen är en analys och inventering som beskriver platsen, 
övergripande planeringsförutsättningar och slutsatser kring detta. 

Del andra delen är en teoridel som beskriver stadsliv & rumsuppfattning, 
beskrivning av form & rumskapande element, val av koncept & arkitektur 
samt karaktäristiska arkitektoniska koncept i stadsbilden.

Del tredje beskriver koncept för platsen samt gestaltningsförslag 

Del fjärde delen består av diskussion kring hur gestaltningsförslagen 
förhåller sig till givna upplevelsevärden samt slutsatser.
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Avgränsning

Examensarbetet har avgränsats i omfattning både till ytan och 
innehållsmässigt för att anpassas till de 20 veckor som examensarbetet 
motsvarar.

Avgränsning geografiskt vid förslagsområde är i princip Kv. Rodga, vid 
inventering utökas området till de gränser och barriärer som jag funnit som 
naturliga, dessa är järnvägen, Östra promenaden, Motala ström samt Carl 
Johans park. 

De arkitektoniska koncept (stilar) som jag kommer att begränsa mig till är 
Modernistisk Funktionalistisk Arkitektur, samt Organisk arkitektur. 

Beskrivningen av dessa kommer att fokusera på karaktäristiska 
formmässiga drag och de gestaltningsmässiga utgångspunkter 
som är typiska för respektive arkitekturstil.    

Vid slutsatser/diskussioner kring utarbetade förslag till Kv. Rodga kommer 
jag att jämföra hur dessa ställer sig mot de upplevelsevärden som redogörs 
för i  samrådsförslag till den gemensamma översiktsplanen för Linköping-
Norrköping. 
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Platsstudier Kv. 
Rodga

Norrköping
15Bildkälla: Norrköpings kommun, Norrköpings stadsarkiv.
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Kort om Norrköping

Norköpings kommun har drygt 127 000 
invånare och är därmed den sjunde 
största kommunen i Sverige (SCB:s 
hemsida per 1:a november 2008). 

Norrköping ligger längst in i Bråviken och 
på bägge sidor om Motala ström som 
rinner genom staden. Höjdskillnaden 
mellan sjön Glan och staden nyttjades 
genom vattenkraft som energikälla till 
stadens industrier. 

Huvudgatan i Norrköping är Drottning-
gatan, som sträcker sig ifrån 
järnvägsstationen och Norra promenaden 
genom centrum ned till Konstmuseet vid 
Kristinaplatsen. 

Flera statliga verk finns i Norrköping så 
som Luftfartsverket, Invandrarverket, 
Sjöfartsverket, Kriminalvårdsstyrelsen, 
samt Statens meterologiska och 
hydrologiska institut (SMHI).  

Norrköping år 1876, P.L Andersen. Källa: Norrköpings kommun, 
Norrköpings stadsarkiv. Norrköping hade då cirka 23 000 invånare. 
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Platsens (Kv Rodga m.fl) lokalisering i Norrköpings 
stadslandskap 

Avgränsning  för inventering, området avgränsas av 
Motala ström i söder, Carl Johans park i väster, 
järnvägen i norr och Packhusgatan i öster. 

Ortofoton över området. Källa: Norrköpings kommun.
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Avgränsning av området (t.v.) inom vilket 
förslag till förändringar kommer att 
presenteras och redovisas.

Flygfotografier (t.h.) illustrerar den 
karaktär som området har. Som 
entré till staden fungerar denna inte 
tillfredställande, platsen känns 
odefinierad och kan upplevas som 
otrygg. Det exponerade läget ut mot 
Drottninggatan och Norra promenaden  
är också tydligt. 
Bildkälla: Norrköpings kommun.

Ortofoto över förslagsområdet. Källa: Norrköpings kommun.
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Vy från väster (Kv. Rogda) Vy från norr

Vy från söder Vy från öster
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Intressanta platser och utblickar från inventeringen

Ortofoto 
Källa Norrköpings kommun
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Bild 1
Nuvarande resecentrum och järnvägsstationen 
byggd 1866,  arkitekt Adolf Wilhelm Edelsvärd.

Bild 2
Carl Johans park en välskött och dekorativ park 
anlagd 1887. 

Inventering

Inventeringen av platsen med dess omland 
skedde vid ett flertal tillfällen under våren 
och sommaren 2009.  Detta för att få en 
känsla för hur platsen användes under 
olika tidpunkter och årstider. Främst var 
det skillnader i hur Carl Johans park och 
Saltängsgatan nyttjades under de olika 
årstiderna som kunde iakttagas, dessa 
nyttjades av klimatmässiga skäl mer under 
senvår och sommar, även stråket utefter 
Saltängsgatan nyttjas flitigare under denna 
period.   

Området kring Kv. Rodga har en splittrad 
karaktär med stora byggnadsvolymer i 
öster, traditionell stadsbebyggelse i söder, 
en öppnare parkmiljö i väster och en tydlig 
avgränsning i norr med Norra Promenaden 
och dess dubbla alléer.  

Bild 1-12 Foto: Nils Rundqvist.
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Bild 3
Kaktusplanteringen i södra änden av Carl Johans 
park, anlagd på 1930-talet.

Bild 4
Utblick över Motala ström från Saltängsbron.

Bild 5
Entrén till förslagsområdet från resecentrum (bussterminal), 
passage över Norra promenaden.

Bild 6
Infart till förslagsområdet från Drottninggatan. 
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Bild 9
Utblick över Motala ström från Godsgatan.

Bild 10 
Innergård i Kv. Presidenten som angränsar 
till förslagsområdet i öster.

Bild 7 
Förslagsområdet, Bild tagen från öster. 

Bild 8 
Bild tagen från förslagsområdets sydöstra 
hörn,  på bilden syns brandgavel på Kv. 
Druvan. 
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Målpunkter

1

2

3

4

5
6 7

1.Resecentrum
2. Carl Johans park
3. Kaktusplanteringen
4. Riksparkering/ Fjärrbussar
5.Tandläkarcentral
6. Biljettförsäljning fjärrbussar
7. Offentliga myndigheter

Resecentrum med tåg, buss samt spårvagn, Carl Johans park för 
rekreation och avkoppling är tydliga målpunkter inom området. 
Söder om Carl Johans park finns Kaktusplanteringen. 
Mitt i förslagsområdet finns SJ:s riksparkering samt fjärrbusstrafik. 
I östra delen av förslagsområdet finns idag försäljning 
av biljetter (fjärrbusstrafik, Swebus). Öster om förslagsområdet finns 
Kv. Presidenten, en större byggnad som bland annat inrymmer 
Migrationsverket och Kriminalvårdsstyrelsen samt andra offentliga 
myndigheter. 

Ortofoto. Källa: Norrköpings kommun.
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Grönstruktur

1

2
3

4

5
6

7

1. Kaktusplaneringen 
2. Carl Johans park
3. Sveaparken 
4. Norra promenaden
5. Löst sammansatt parkrum
6. Vänortsparken
7. Trädplanering Saltängsgatan

Kring förslagsområdet finns god tillgång på grönområden. 
Kaktusplaneringen (1) som närmast kan beskrivas som en botanisk 
utställning i sig, länkas samman med Carl Johans park (2) vilken anlades 
redan på 1880-talet. Inom förslagsområdet finns Sveaparken (3) en 
modernare park till uttrycket. Norra promenaden (4) med de 
karaktäristiska dubbla allé raderna . Inom förslagsområdet (5) finns idag 
ett löst definierat grönt inslag ned mot Saltängsgatan. Vid områdets 
sydöstra del finns Vänortsparken (6). Utmed Saltängsgatan (7) utgör 
trädplanteringen tillsammans med den övriga grönskan ett välbesökt 
grönt stråk  

Ortofoto. Källa: Norrköpings kommun.
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Bebyggelsekaraktär

1

2

3
4

5

1. Druvan 
2. Storgårdskvarter
3. Äldre byggnad samt biljettförsäljning 
4. Kv. Presidenten 
5. Äldre stadsbebyggelse

Byggnadskaraktären inom området är av mycket skiftande karaktär, 
inom förslagsområdet finns Druvan (1) som idag inrymmer 
Folktandvården, vilken är byggd 1927. Byggnaderna utefter Slottsgatan
(2) är av olika årtal, dock har de det gemensamt att fasaderna är slutna 
ut mot gatan. Dessa byggnader är uppförda i 4 våningar plus inredd 
vind. I förslagsområdets östra del (3) finns dels en äldre byggnad i ett 
våningsplan samt en biljettkiosk av enklare karaktär. Kv. Presidenten (4) 
som är en 1970-talsbyggnad. Äldre bebyggelse (5) i 2-våningar, bland 
annat 1700-talsbebyggnader (Stenhuset).      

Ortofoto. Källa: Norrköpings kommun.
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Trafikflöden

Huvudsaklig 
biltrafik

Tydligt gångstråk 

Trafikflödena kring förslagsområdet domineras av de på Norra 
promenaden och utefter Drottninggatan. Inom förslagsområdet sker 
trafik främst på Slottsgatan och Godsgatan. Norr om Druvan och Kv. 
Presidenten sker också en del trafikflöden, dock är dessa platser av 
parkeringsplatskaraktär varför dessa inte redovisas närmare. När det 
gäller gångtrafik har fyra tydliga stråk observerats: genom Carl Johans 
park och kaktusplanteringen, längs med Drottninggatan, utefter Norra 
promenaden samt efter Saltängsgatan. Inom förslagsområdet har två 
huvudsakliga gångstråk observerats: genom Sveaparken mot 
resecentrum samt utefter Slottsgatan mot Kv. Presidenten. Ytterligare 
en rörelseriktning finns, utefter den del av Godsgatan som är mellan 
Slottsgatan och Saltängsgatan, dock är denna inte lika frekventerad 
som de övriga två.      

Ortofoto. Källa: Norrköpings kommun.
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Planerings-
förutsättningar

29
Resecentrum Norrköping. Foto: Nils Rundqvist.
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Övergripande planeringsförutsättningar.

Arbete pågår både med en gemensam översiktsplan för Linköping och Norrköping 
(samrådsförslag April 2009) samt en fördjupad översiktsplan för resecentrum och 
Södra Butängen (samrådsförslag Maj 2009). I samrådsförslaget till den gemensamma 
översiktsplanen nämns bl.a. ”Trafikmiljön anpassas till de gåendes villkor” vidare 
beskrivs ”För mindre regioner kan internationell identitet vara en följd av vetenskaplig 
eller akademisk  ryk tbarhet, historiska stadsvärden, särsk ilda värden för turism eller 
målmedvetna insatser som märkbar ark itek tur eller återkommande professionella 
evenemang”. 

I samrådsförslaget till den gemensamma översiktsplanen fokuseras bl.a. på 
utvecklingen av ”Fjärde storstadsregionen”, en gemensam storstadsregion med två 
samverkande stadskärnor, städer anpassade till kollektivtrafik och 
fotgängarperspektiv samt upplevelserika stadskärnor. 

I samband med utvecklingen av spårbunden lokal-, regional- och nationell trafik i de 
bägge städerna planeras det för utbyggnad och utveckling av områden kring 
resecentrum i respektive stad. 

När det gäller ny bebyggelse vid stadskärnorna beskrivs i samrådsförslag till 
gemensam ÖP (översiktsplan), att dessa föreslås bli större och tätare och attrahera 
boende, besökare och näringsliv. Vidare siktar förslag till ÖP på koncentrerad 
stadsbebyggelse med både bostäder och verksamheter nära resecentrum. 

Utvecklingen av stadskärnan norrut i Norrköping förutsätts ske genom att 
verksamheter i södra Butängen omlokaliseras. I samband med planeringen för 
Ostlänken och ny plats för resecentrum i Norrköping, planeras också en ny stadsdel i 
detta område, i samrådsförslag till fördjupad översiktsplan för resecentrum och södra 
Butängen (Maj 2009) benämns denna som ”Nya staden”. Målsättningen i FÖP för 
resecentrum och södra Butängen är 6000 boende och 6000 arbetande i stadsdelen.
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Förslagsområdet i detta examensarbete ingår i 
planområde för fördjupad översiktsplan (FÖP) 
för resecentrum och södra Butängen 
(samrådsförslag Maj 2009).

Illustrationer till vänster och nedan visar på 
visionen om stadens utvidgning norrut.
Bildkälla: Norrköpings kommun    
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En del byggnader i den Nya staden tillåts vara relativt höga enl. illustrationen i fördjupad
översiktsplan för resecentrum och södra Butängen (samrådsförslag Maj 2009). 
Bildkälla: Norrköpings kommun



33

Upplevelsevärden

I den gemensamma  översiktsplanen för Norrköping och Linköping
anges ett antal upplevelsevärden. Det är med bl.a. dessa som utgångspunkt som förslag 
till gestaltning i Kv. Rodga utformas och värderas i de olika konceptförslagen. 

”I områden med stora attrak tiva natur- och kultur- och rekreationsvärden eftersträvas 
varsam utveck ling.
Värdena skyddas samtidigt som möjligheter att ytterligare vidareutveck la och berika dem 
tas tillvara”.

”Fortsatt planering inrik tas på att dra nytta av intressanta upplevelsemiljöer för att skapa 
attrak tiva boendemiljöer. Fler bostäder lokaliseras i centrala delar av Linköping och 
Norrköping, i tidigare hamnområden intill Motala Ström i Norrköping, i Ljungsbro/Berg, 
Kimstad/Norsholm, Sättuna, Ekängen/Roxtuna, Marby/Unnestad, Krokek och andra 
områden med goda förutsättningar att erbjuda en attrak tiv boendemiljö.”

”Fortsatt planering ska utgå från att upplevelserika stadskärnor är en vik tig fak tor för att 
attrahera företag.”

”Tillgänglighet med kollek tivtrafik till upplevelserika miljöer  och attrak tiva besöksmål ska 
stärkas.”

”Kunskap om upplevelsevärdena i de mest intressanta miljöerna, särsk ilt de av 
internationellt intresse, ska stärkas och marknadsföras.”

”Upplevelsevärdena ska medvetet utnyttjas för att stärka och kommunicera kommunernas 
identitet.”

”Besöksnäring, evenemang och samtidskultur i karak tärsfulla miljöer ska underlättas.”
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Bildkälla: Norrköpings kommun.

Illustration till vänster.
Illustrationen visar på hur stadskärnan vidgas 
mot den ”Nya staden”, samt hur butiksstråket 
längs med Drottninggatan förlängs.   
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Illustration till höger.
Nuvarande lösning med fjärrbussterminal på 
förslagsplatsen. Förändringar av platsens 
nyttjande innebär att fjärrbusstrafiken måste 
omlokaliseras. Kapacitet för fjärrbusstrafik finns 
enligt uppgift från tjänstemän på Norrköpings 
kommun vid resecentrum (vid lokalbussterminal).

Bildkälla: Norrköpings kommun. 

Illustration till vänster.
Ostlänkens spårkorridor i centrala Norrköping 
(från Banverkets järnvägsutredning 2004-2009 
avseende Ostlänken). Förslagsområdet ligger 
utanför spårkorridoren. 

Bildkälla: Norrköpings kommun. 
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SWOT-analys. Denna swot- modell behandlar styrkor- svagheter- hot och möjligheter inom 
förslagsområdet  om detta bebyggs. Ett antal händelser förutsätts: Ökat resande med kollektivtrafik 
(enligt öp. Linköping-Norrköping), utbyggnad sker i Butängen samt att Ostlänken realiseras. 

Styrkor (S) Svagheter (W)

Möjligheter (O) Hot (T)

Strategiskt läge. 

Närhet till kollektiv trafik.

Platsen är i princip obebyggd. 

Möjlighet till märkbar arkitektur, vilket kan bidra 
till stärkt internationell identitet för staden.

Att skapa intressant fotgängarmiljö i stråket från 
den ”Nya staden” ned till Norrköping city.

Att skapa ett upplevelse och rekreationsstråk 
kring Motala ström- Carl Johans park- Kv. Rodga 
och Saltängsgatan. 

Buller och störningar från trafik Norra 
promenaden. 

Parkeringsplatser minskar.

Fjärrbusstrafik behöver omlokaliseras. 

Om inte ny bebyggelse tillför platsen starka 
upplevelsevärden finns risken att staden inte 
upplevs som mer attraktiv.

En strategiskt, centralt lokaliserad öppen plats 
som denna innebär flexibilitet vid tillfälliga 
evenemang, bebyggs platsen går denna 
möjlighet förlorad.   
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Slutsats:

Med utgångspunkt av platsens lokalisering i staden, planerad utveckling av Butängenområdet och de 
upplevelsevärden som presenteras i den gemensamma översiktsplanen, ges möjligheter att i ett mycket 
bra läge, tillföra staden något som stärker upplevelsevärdena, framförallt som denna plats är en entré till 
staden. 

Ett stort antal av stadens invånare och besökare, kommer att passera platsen på vägen mellan den 
Nya staden och Norrköpings Centrala delar. Idag kan platsen uppfattas som otrygg och mindre estetiskt 
tilltalande 

Området bör bebyggas för att stärka och förtydliga upplevelsen av stråken mellan den Nya staden 
(Butängen) och centrala Norrköping

Känslighet vid val av arkitektoniskt koncept som väljs till platsen, det strategiska och exponerade läget 
kräver ett antal ställningstaganden utifrån vilken karaktär man vill att en ny bebyggelse skall tillföra staden.   


