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Ciutat de les Arts i les Ciències, Valencia
Foto: Nils Rundqvist
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Kontext Syfte Skala Form Koncept+ + + =

Experimentella modeller

I utformningen av förslag till gestaltning av platsen vid kv. Rodga  arbetas två 
parallella experimentella modeller fram. 

Grunden till de experimentella modellerna utgår från Kontext, syfte, skala samt form.

Genom att arbeta med flera experimentella modeller parallellt, kan en större 
variation i gestaltningsförslag till en plats erhållas. 

De tre exemplen på nästa sida visar på hur kontext, syfte skala och form spelar 
in på hur byggnaden visuellt uppfattas. 

För att åskådliggöra de två alternativa experimentella modellerna kombinerar jag de 
grundläggande byggstenarna som bildar ett koncept, med de huvudprinciper som jag 
redovisat vad gäller karakteristiska formelement i föregående kapitel. 

Motivering till de arkitektoniska stildrag som jag använder mig av i de 2 experimentella 
modellerna; I den första modellen kan de funktionalistiska stildragen delvis återfinnas i 
Kv. Presidenten. I den Organiska modellen sker återkoppling snarare till parkmiljöer i 
närområdet, alltså en återkoppling till naturen. 



87

Stor variation kan erhållas i förslagen genom att utforma flera parallella modeller. 

St:Eriksområdet, Stockholm Fältöversten, Stockholm Turning Torso, Malmö

Foto: Författaren
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Kontext Syfte Skala Form Koncept+ + + =

Funktionalistiskt koncept inom förslagsområdet Kv. Rodga

Begrepp/definition

Kontext: slutsatser vid platsstudier 

Syftet: syftet med detta koncept är en symbolbyggnad. Funktion: hotell

Skalan: tillåts vara större än omgivande bebyggelse och avvika från den hierarkiska ordningen

Form/egenstruktur:uppbyggd av geometriska formelement
stigande, lätt och öppen till karaktären 

Form/ huvudprinciper gestaltning enligt arkitektonisk stil  

- Volymer

- Skivor 

- Vertikala och horisontell linjeindelning

- Ej omotiverad dekor 

- Enkelhet och stramhet i design
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Illustrationsplan funktionalistisk modell

Högre byggnadsdel.

Utskjutande tak vid entré.

Mindre byggnad rivs, ersätts av park.

Tydligare definierat gaturum.

Teknisk byggnad med bl.a. 
laddning av elfordon.

Anslutning mot 
Druvan med en lägre 
byggnadsdel.

Portal öppen mot  himmel.

Access för fordonstrafik.

Fartdämpande markbeläggning.

Mur samt staty i anslutning till denna.
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Beskrivning av modellen

Den funktionalistiska modellen byggs upp enligt principen att låta 
byggnaden signalera entrén till staden. Byggnadens skala tillåts vara 
större i höjdled än nuvarande bebyggelse, dock kommer en del 
byggnader enligt illustrationer av den ”Nya staden” att tillåtas vara i 
paritet med denna byggnad. 

Huvudbyggnaden kompletteras med en parkeringsbyggnad som 
dockas mot brandgavel på Druvan, detta för att kompensera en del av 
det minskade antalet parkeringsplatser som är en följd av att platsen 
bebyggs. I konceptet betonas enkelhet stramhet och luftighet. 

Funktionen i byggnaden är tänkt att vara hotell och 
restaurangverksamhet, läget mellan den ”nya staden” och Norrköpings 
äldre centrala delar innebär ett stort flöde av människor, det är också 
lätt för besökare till staden att nå många av dess intressanta platser till 
fots.

Möjligheter finns att ge platsen en ekologisk profil gen om att använda 
halvledarmaterial i glasfasaden och använda parkeringsbyggnaden 
som laddstation för elfordon.      
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Byggnadsvolymer från söder. Byggnadsvolymer från väster.

Byggnadsvolymer från norr. Byggnadsvolymer från öster.
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Illustration passage under öppningen i taket i den 
Funktionalistiska experimentella modellen.
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Illustration stadssiluett från promenaden längs strömmen, byggnation enligt den 
Funktionalistiska experimentella modellen, innebär en påtaglig förändring av stadsbilden. 
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Illustration gatumiljö från Kv. Presidenten. 
I och med tillförda byggnader på platsen, 
blir gaturummet mer väl definierat.  
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Analys av den Funktionalistiska experimentella modellen

I analysen av modellen väljer jag att fokusera på relationen mellan de 
nya tillskotten på platsen och den redan befintliga kontexten, hur 
platsen organiseras samt karaktären på platsen, om denna upplevs 
som typiskt statisk eller dynamisk. Egenstruktur  har beskrivits i 
inledning för respektive experimentell modell.

Illustration från Thomas Thiis-Evensen i Byens uttrykksformer 1992
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Relationen vid platsen och organiseringen: 

Relation

- Addition, det tekniska parkeringshuset kan ses som ett tillägg adderat till Druvan, tandläkarcentralen. 
- Subtraktion, det öppna ”taket” i hotellet är en form där element har tagits bort 
- Överlappning, formmässigt innebär det utskjutande taket att en viss överlappning uppfattas med de
högre delarna av hotellbyggnadens volym. 

- Avvikelse, det funktionalistiska förslaget avviker inte från planstrukturen annat än att det tillåts gå
närmare Norra promenaden än tex. Presidenten. 

- Dominans, relativt byggnaden Druvan, är den nytillkomna hotellbyggnaden dominerade.  
- Kontrast, byggnaderna skiljer sig stilmässigt mot befintliga byggnader i omgivningen.
- Kontinuitet, viss kontinuitet med volymen i Kv. Presidenten kan uppfattas. 
- Samling, mellan den tekniska byggnaden och byggnaderna närmast denna kan samling uppfattas.
- Splittring, hotellbyggnaden medför upplevelse av splittrad bebyggelse inom området. 

Organisering

- Linje, den tekniska byggnaden ingår i en symetrisk linje struktur, hotellbyggnaden; assymetrisk.
- Punkt, den högre delen av hotellbyggnaden kan sägas relatera till övrig bebyggelse som en punkt.

Statisk/ Dynamisk

Platsen är dynamisk till karaktären 
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Kontext Syfte Skala Form Koncept+ + + =

Organiskt koncept inom förslagsområdet Kv. Rodga

Begrepp/definition

Kontext: slutsatser vid platsstudier. 

Syftet: syftet med detta koncept är en symbolbyggnad. Funktion: konsthall, konsertmöjligheter.

Skalan: tillåts vara större än omgivande bebyggelse och avvika från den hierarkiska ordningen.

Form/egenstruktur:uppbyggd av amorfa formelement
stigande, tung och sluten till karaktären. 

Form/ huvudprinciper gestaltning enligt arkitektonisk stil

- Svepande linjer

- Kurvor/ Spiraler

- Inspiration från naturen

- Växa utifrån platsen

- Följa Flöden 

- Dekoration för att stimulera sinnena. 
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Exempel på hur en byggnad med organisk arkitektur skulle kunna gestaltas.
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Illustrationsplan organisk modell

Laglig graffitivägg/ publik konstvägg.

Passage genom upplyst portal.

Gårdsgata.

Skulpturpark.

Halvtransparent ”mur”.

Muralmålning.
Glasad utställningshall. 

Bilfri zon.
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Beskrivning av modellen

Den organiska modellen betonar lekfullhet. Byggnadens hierarkiska 
skala tillåts bryta sig ur stadsmönstret med en mer oregelbunden 
byggnadsform och det rundade partiet som sträcker sig ut mot 
Drottninggatan. Funktionen i byggnaden är tänkt att vara konsthall 
med konsertmöjligheter men även andra kulturella verksamheter kan 
finna sin plats här. 

Gående från resecentrum och den ”Nya staden” som passerar platsen 
kan antingen gå igenom portalen i byggnaden, denna kan till exempel 
utrustas med sensorer i markbeläggningen som genererar olika ljud 
när man går på denna, eller utefter den glasade rundeln utefter 
Drottninggatan. Den rundade glasdelen utgör en utställningshall vilken 
är öppen även mot gångportalen, då denna är belyst nattetid, går det 
att betrakta utställda verk effektfullt från olika vinklar. 

Utefter Norra promenaden föreslås en laglig graffitivägg/ publik 
konstvägg. I områdets sydöstra del inrättas en skulpturpark, en 
koppling till Kolmårdens djurpark, brandgaveln på Druvan kan bli en 
intressant plats för en muralmålning och även för en mindre scen. 

En tanke med skulpturparken är att förstärka den upplevelserika 
parkstruktur som finns i närheten, såsom Kaktusplanteringen, Carl 
Johans park och Stråket utefter Saltängsgatan och Motala ström.     
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Byggnadsvolymer från söder Byggnadsvolymer från väster

Byggnadsvolymer från norr Byggnadsvolymer från öster
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Illustration av karaktär vid skulpturpark.  



104

Entrén till området från bussterminalen, 
passage kan antingen ske genom portalen, 
eller till höger om denna utefter den glasade 
utställningsdelen.  

Illustration av gatumiljö vid skulpturpark.
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Illustration stadssilluett från promenaden längs 
strömmen, byggnation enligt den Organiska 
experimentella modellen, innebär inte någon 
påtaglig förändring av stadsbilden

Illustration nedan: Laglig graffitivägg sett från 
Norra promenaden 
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Analys av den organiska experimentella modellen

I analysen av modellen väljer jag att fokusera på relationen mellan de 
nya tillskotten på platsen och den redan befintliga kontexten, hur 
platsen organiseras samt karaktären på platsen, om denna upplevs 
som typiskt statisk eller dynamisk. Egenstruktur  har beskrivits i 
inledning för respektive experimentell modell.

Illustration från Thomas Thiis-Evensen i Byens uttrykksformer 1992
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Relationen vid platsen och organiseringen: 

Relation

- Addition, skulpturparken kan ses som ett tillägg adderat till Carl Johans park.
- Subtraktion, valvet är en form där element har tagits bort 
- Överlappning, formmässigt innebär byggnadens östra hörn att en viss överlappning
uppfattas genom att delarna omsluter volymen. 

- Avvikelse, det organiska förslaget avviker inte från planstrukturen annat än att det 
tillåts gå närmare Norra promenaden än tex. Presidenten. 

- Dominans, relativt byggnaden Druvan, är den nytillkomna  konsthallen dominerande.
- Kontrast, byggnaden skiljer sig stilmässigt från befintliga byggnader. 
- Kontinuitet i detta fall är kopplingen till omgivande parkmiljö .
- Samling, markbeläggningen kring konsthallen syftar till samling kring platsen. 
- Splittring, konsthallen medför upplevelse av splittrad bebyggelse inom området. 

Organisering

- Tillförd byggnad ingår i en asymmetrisk linjestruktur.

Statisk/ Dynamisk

- Platsen är dynamisk till karaktären 
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Styrkor och svagheter i de experimentella modellerna 

Vilka styrkor och svagheter finns i de 2 experimentella modellerna? I diskussion och slutsatser benämns dessa 
i fortsättningen som F (funktionalistisk) respektive O (organisk).

Inverkan på stadsbilden

De olika koncepten ger olika inverkan på stadsbilden, Det organiska innebär en något mindre påtaglig 
påverkan av staden siluett från exempelvis längs kajerna vid strömmen (södra sidan av denna). En förändring 
av stadsmiljön blir dock påtaglig i bägge alternativen, då det är relativt stora byggnader i bägge fallen, 
dessutom i alternativ (F) en hög byggnad. Vad gäller alternativ (F) kommer ny bebyggelse enligt illustration på 
sidan 32 i denna rapport i den ”Nya staden” delvis att utgöras av byggnader som också påtagligt förändrar 
stadsbilden i Norrköping, till viss mån kan sägas att alternativ (F) anknyter till detta. 

Trafikmässiga aspekter

I alternativ (O) stängs delar av trafikmiljön av (Rodgagatan, nuvarande fjärrbussterminal) av för fordonstrafik, 
även korsningen och delar av Slottsgatan – Godsgatan regleras som Gårdsgata, detta innebär att fotgängare 
prioriteras. Alternativ (F) tillåter fordonstrafik enligt samma principer som finns på platsen idag, fordonstrafik 
har full access, trafikflöden prioriteras. Det totala antalet parkeringsplatser kommer att minska i bägge 
alternativen, till viss mån kompenseras bortfallet i alternativ (F) i och med den tekniska byggnaden som även 
inrymmer parkeringsmöjlighet och laddning av elfordon.    

Påverkan av grönstrukturen

I alternativ (O) stärks grönstrukturen, både i form av en urban parkmiljö framför själva byggnaden, samt med 
skulpturparken som dessutom tillför variation av parkmiljöer i närområdet. Alternativ (F) innebär att minskade 
gröna inslag inom förslagsområdet (trädplanteringar vid parkeringsplatser ersätts med byggnader) Sveaparken 
föreslås också få en mer urban karaktär vad gäller exempelvis markbeläggningen för att svara mot ny 
bebyggelse på platsen.
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Förslagens flexibilitet

Bägge förslagen är flexibla, så till vida att innehållet (verksamheter) kan utvidgas eller ändras. Huvudidén med 
alternativ (O) är verksamhet med kulturell inriktning, alternativ (F) kommersiell. Förändras verksamheten, 
exempelvis kontor istället för hotell, kommer rörelsemönstren kring platsen att förändras. 

Förslagens relation till kontexten (befintliga och planerade element i omgivningen).

Alternativ (F) anknyter både till idén om utvidgningen av innerstaden samt till dels kv. presidenten med sina 
storskaliga byggnadsvolymer, men även till högre byggnader i den ”Nya staden”. Skillnaden stilmässigt mot 
exempelvis Druvan (korsningen Magasinsgatan / Slottsgatan kommer att vara påtaglig. Vid korsningen 
Slottsgatan / Godsgatan är de arkitektoniska banden starkare till bebyggelse i Kv. Presidenten än Kv. 
Renströmmen. Alternativ (O) anknyter till det som jag som författare av detta examensarbete uppfattat som ett 
park och kulturstråk vid Carl Johans park samt utefter Motala ström. De organiska stilmässiga dragen står i 
kontrast mot framförallt Kv. Presidenten, men även mot Druvan med dess klassicistiska element. De organiska 
svepande linjerna i alternativ (O) skall snarast ses som en koppling till de former som återfinns i Carl Johans 
park.
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Förslagen ur ett fotgängarperspektiv

Hur står sig de alternativa förslagen gentemot de 10 dimensioner av stadsliv som beskriv i   
New City Life, Ghel, Jan m.fl. (2006). 

De 10 dimensionerna tar avstamp från tesen att förflyttning till fots innebär stora fördelar för hälsa, uthållighet, 
livfullhet och säkra städer. Nedan beskrivs understruket först de 10 dim. av stadsliv, sedan iakttagelser och 
ställningstaganden vid inventeringen av området, sist i kursiv stil de 10 dim. av stadsliv i förhållande till 
förslagen. 

1. Transporter till fots är okomplicerade och effektiva, för kv. Rodgas del kommer en mängd människor att 
passera platsen, på väg mellan den ”Nya staden” och Norrköpings äldre centrala delar. Dessa transporter 
kommer att ske både per fots, med kollektiva transportmedel samt bilburen trafik. Många människor behöver 
transportera sig efter detta stråk. Genom att skapa ett stråk som är attraktivt och intressant kan 
förhoppningsvis andelen gångtrafik ökas.
I Alternativ (F) är närheten till både stadens äldre delar, såväl som till den ”Nya staden” en styrka, dessa går 
att enkelt nå till fots, detta gäller givetvis också alternativ (O). I alternativ (O) prioriteras fotgängare framför 
fordonstrafik.

2. Arbete, många människor arbetar i staden, eller har andra ärenden till denna, alla har ett behov av 
högkvalitativa stadsmiljöer. I Kv.Rodgas fall kommer det  strategiska läget mellan stadens resecentrum (både 
dagens och det framtida när Butängen byggs ut) innebära att platsen upplevs av många människor i olika 
situationer kopplade både till arbete och fritid.
Alternativ (F) innebär att besökare till staden i form av hotellgäster erbjuds en stadsmiljö med höga kvaliteter, 
ambitioner i den ”Nya staden” och tillgången till parkmiljöer i närheten, samt variation i stadsbilden i form av 
den påtagliga föreslagna byggnaden på platsen, kan bidra till en varierad stadsmiljö. Alternativ (O) Innebär en 
stadsmiljö som inbjuder till nyfikenhet och lek.
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3. Uthållighet, bra kollektivtrafik är ett viktigt alternativ till biltrafik, närheten till kollektivtrafik är mycket bra i Kv. 
Rodga, det skall också vara tryggt och enkelt att transportera sig till fots eller cykel till och från hållplatser/ 
kollektivtrafik under dygnets alla timmar. Platsen vid Kv. Rodga kan upplevas som öde och odefinierad vilket kan 
leda till en känsla av otrygghet. Genom att omgestalta platsen kan den förhoppningsvis tillföras mer liv och bli 
lättare att visuellt uppfatta.
I bägge förslagen kommer platsen att vara mer definierad och avgränsad, inget av alternativen innebär boende 
på platsen, i alternativ (F) kommer dock gäster till hotellet att innebära att människor rör sig kring platsen. I 
alternativ (O) ökar mängden besökare till platsen vid olika tider på dygnet och veckans dagar.

4. Hälsa, gång- och cykeltrafik innebär vinster i form av daglig träning och minskade utsläpp. I kv. Rodgas fall 
kan också de funktioner som tillförs platsen nås lätt till fots avståndsmässigt från kollektivtrafik.   
I alternativ (O) innebär platsens utformning och innehåll att det blir mer intressant både för besökare och boende 
i staden att transportera sig till fots mellan den ”Nya staden” och Norrköpings äldre centrala delar. Alternativ (F) 
innebär acceptabla avstånd till intressanta besöksmål för besökare till staden, vilket innebär att tex. korta 
taxiresor kan undvikas.  

5. Rekreation, andra människor är ofta huvudattraktionen i stadsrummet. Rekreation i staden är ofta mer 
spontan än i andra fall, t.ex. vandring i naturen, vi kan se något som vi finner intressant, och stannar till ett slag.
För Kv. Rodgas del skulle en ökad mängd människor på platsen ses som något positivt i sig enligt tesen 
människor drar till sig människor till platser.
Alternativ (O) inbjuder mer till spontana aktiviteter än alternativ (F) 

6. Sociala möten, med en ökad privatisering av livsrummet blir staden en viktig som kontaktyta mellan olika 
grupper i samhället. Utformningen av förslag till Kv. Rodga kommer att påverka i vilken grad sociala möten sker.
Alternativ (O) innebär mer av offentliga och halvoffentliga rum av god kvalitet jämfört med alternativ (F), vilket 
snarare har karaktär av halvoffentliga - halvprivata rum. 

7. Information och inspiration, i vår digitala tidsålder blir det som vi sett med egna ögon fortfarande en viktig källa 
till information och inspiration för människor. Platsens (Kv. Rodga) läge ger goda möjligheter att inspirera många 
människor.
Alternativ (O) stärker de upplevelsemässiga värdena i närområdet, vilket kan bidra till att inspirera människor, 
dessutom inbjuda till att vidare utforska området kring förslagsplatsen. Alternativ (F) kan genom att bryta av från 
bebyggelse på platsen bidra till variation av stadsrummet. 
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8. Demokrati och mångfald, möten mellan människor i olika åldrar, sociala grupper, kulturer och bakgrunder är 
viktiga för att stärka demokratin, mångfald och samhälle. Valet av utformningen och funktionen på platsen påverkar i 
vilken grad dessa möten kan ske.
Alternativ (O) innebär att flera grupper av människor i olika åldrar nyttjar platsen, graden av sociala möten på 
platsen är högre än för alternativ (F)

9. Vänlighet och känsla av osäkerhet, livfulla städer känns ofta välkomnande och säkra medan folktomma gator ofta 
upplevs som otrygga. Genom att tillföra förslagsplatsen funktioner som genererar tillströmning av människor kan 
upplevelsen av platsen som säker stärkas.
Alternativ (F) kan öka antalet människor på platsen under tex. en vardagskväll/ morgon i form av hotellgäster, 
alternativ (O) innebär både besökare till själva byggnaden samt människor som rör sig runt denna, bägge förslagen 
innebär att mer människor kommer att vistas på platsen än i nuläget.  

10. Plats för det oväntade, där det finns mycket människor finns det alltid saker som överraskar oss och intressanta 
saker att se på, på förslagsplatsen skulle det genom att tillföra funktioner och attraktiv utformning, genera en ökad 
mängd människor som vistas på platsen.
Alternativ (O) syftar till att väcka nyfikenheten, och tillför mer till denna dimension av stadsliv än alternativ (F).
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Upplevelsevärden 

Hur ställer sig förslagen mot de upplevelsevärden som finns med i den gemensamma översiktsplanen för 
Norrköping och Linköping. 

1.”I områden med stora attraktiva natur- och kultur- och rekreationsvärden eftersträvas varsam utveckling.
Värdena skyddas samtidigt som möjligheter att ytterligare vidareutveckla och berika dem tas tillvara”.

I den första modellen, den funktionalistiska, kan inte värdena ovan ses som uppfyllda, en högre byggnad som i 
viss mån stör stadsbilden påverkar dessa värden negativt och utvecklingen kan inte ses som varsam. 
Den andra modellen, den organiska, vilken förespråkar utveckling av kultur och rekreationsvärden, samt utökade 
parkområden, stämmer bättre överens med dessa värden. 

2.”Fortsatt planering inriktas på att dra nytta av intressanta upplevelsemiljöer för att skapa attraktiva 
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 attraktiv boendemiljö.”

Ur perspektivet att utvidgningen av staden sker och den ”Nya staden” byggs, blir platsen vid Kv. Rodga m.fl. 
viktig på så sätt att den kan bli en del av en intressant upplevelsemiljö. Bebyggs platsen enligt den organiska 
modellen utvecklas en ny upplevelsemiljö, här stämmer dessa värden bra. För den funktionalistiska modellen 
kan istället en närhet till intressanta miljöer uppnås för tillfälliga besökare till staden i form av hotellgäster.   

3.”Fortsatt planering ska utgå från att upplevelserika stadskärnor är en viktig faktor för att attrahera företag.”

Om byggnader i den funktionalistiska modellen får egenskapen av en ikonbyggnad innebär detta i hög grad att 
detta kan attrahera företag. Ur boendes och besökares perspektiv kan den organiska modellen ge samma effekt, 
genom att tillföra mer upplevelser till stadskärnan. 
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4.”Tillgänglighet med kollektivtrafik till upplevelserika miljöer och attraktiva besöksmål ska stärkas.”

I den funktionalistiska modellen ges med de goda förutsättningarna för kollektivtrafik mycket bra tillgänglighet till 
upplevelserika och attraktiva besöksmål, den organiska modellen är i sig ett besöksmål. 

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

I samrådsförslaget till den gemensamma översiktsplanen nämns:
”För mindre regioner kan internationell identitet vara en följd av vetenskaplig eller akademisk ryktbarhet, historiska 
stadsvärden, särskilda värden för turism eller målmedvetna insatser som märkbar arkitektur eller återkommande 
professionella evenemang”. 

En märkbar arkitektur kan i sig bidra till att öka medvetande både för Norrköping som stad, historiska stadsvärden, 
samt den internationella identiteten.  

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

Genom en ny etablering av ett besöksmål, kan även befintliga omgivande upplevelserika miljöer marknadsföras. 
Den organiska modellen stämmer bättre överens med upplevelsevärden ovan. 

7.”Besöksnäring, evenemang och samtidskultur i karaktärsfulla miljöer ska underlättas.”

Förslag enligt bägge modellerna kan stärka besöksnäring och samtidskultur. 
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Slutsatser

I de bägge förslagen till platsen finns delar som genererar att mer människor vistas på och har ärenden till 
platsen. I det första fallet där byggnaden förutsätts vara en hotellbyggnad genererar detta besökare till 
platsen i form av hotellgäster och eventuella besökare till restauranger i denna byggnad. Ankomst och 
utcheckning från hotell sker under olika tider på dygnet och närheten till de centrala delarna i Norrköping kan 
innebära en ökning av gångtrafik vid till exempel restaurangbesök. 

I det andra fallet där en kulturbyggnad föreslås gynnas även spontan vistelse i tex. skulpturparken och vid 
den glasade utställningen. Evenemang kvällstid innebär att fler människor kommer att vistas på platsen vid 
fler tider på dygnet. Dock kommer inga människor att bebo platsen vilket innebär att den nattetid blir mer öde. 

Det första förslaget kan sägas verka för att gynna besöksnäringen i form av turism och arbetsresenärer 
medan det senare snarare skall ses som ett besöksmål i sig.

Vad gäller möjligheten att skapa något som stärker den internationella identiteten för Norrköping kan bägge 
förslagen ha potential för detta, för det funktionalistiska förslaget handlar det i sådana fall mycket vilka 
tekniska funktioner som tillförs glasfasaden såsom fiberoptisk belysning, solpaneler för generering av 
elektricitet i byggnadernas fasader mm. 

Vad jag under tiden ämnet studerats, har fått en bättre förståelse för, är i hur stor grad den arkitektoniska 
utformningen påverkar hur platser uppfattas och upplevs. Visuellt läser vi människor av vår omgivning 
blixtsnabbt, även vad gäller detaljer. Detta leder till  att det inte endast är gatubredder, hushöjder med mera 
som skapar den rumsliga upplevelsen, då rena formmässiga element i utformningen av byggnader, förändrar 
vår uppfattning av såväl volymer som ytor. Förhållandet mellan arkitektur och stadsplanering är komplext, då 
den första kan syfta till att tänja på gränserna och den senare till att begränsa. 
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Genom att genom att metodisk testa definierade förslag (experimentella modeller), kan de 
formmässiga estetiska dimensionerna av utformningen av staden, bättre belysas.

I framtagande av program inför arkitekturtävlingar kan en förstudie ge förutsättningar som är 
mer precist definierade, min uppfattning är att detta bör ge ett mer användbart material 
i slutändan bland tävlingsförslagen, genom att beställaren (arrangören av exempelvis en 
tävling) definierat avsikter och ställningstaganden. 

Till förslagsplatsen är valet av arkitektur mycket viktigt, både för det vardagliga livet för 
Norrköpings invånare, men även för möjligheten att genom märkbar arkitektur åstadkomma 
en Ikonbyggnad som representerar staden i ett nationellt och internationellt perspektiv. 

Genom att arbeta med experimentella modeller (definierade koncept) ges 
Planeringsarkitekter ett användbart verktyg, för upprättande av program (tävlingar, 
gestaltningsprogram med mera). 

Den organiska modellen tillför platsen upplevelsevärden i vidare bemärkelse, både 
som besöksmål och i vardagen för invånarna i staden, denna tillför fler dimensioner 
av upplevelsevärden, även i form av spontan vistelse på platsen. 

Med utgångspunkt från givna upplevelsevärden är 
den organiska modellen mer lämpad för platsen. 
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