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Inledning

Bakgrund Syfte

Stadsbyggnadsvision för Västra staden 
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Illustrationskarta över planområdet. Illustration: Brunnberg & Forshed, 2020.



Historia

Kontext - Kulturmiljö

Området

Stadsform

Gestaltningsvärden 
bebyggelsemiljö:
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Kulturmiljö

Historisk karta över planområdet visar en lantlig karak-
tär. Karta: Norrköpings kommun.

Historisk karta med be ntlig bebyggelse inlagd. Karta: 
Norrköpings kommun, 2019.

Kartan visar bedömning av förändringskänslig miljö. 
Karta: Fredriksson arkitekter, 2019.

Flygbild över planområdet. Vi ser hur den be ntliga bebyggelsen är placerad i öppet, veckat storkvarter med Karlhedsparken 
in mot mitten. Ut mot lokalgatorna är det markparkering och grönytor. Bild: Norrköpings kommun.

Planområdet idag
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Bostäder

Kontext - Kulturmiljö

Gestaltningsvärden be ntlig 
bebyggelse:
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Västra staden

Kontext - i staden

Västra staden är en del av den strategiska utvecklingen av Norrköpings innerstad. Detaljplanen för Kedjan 1 med 
närområde ligger centralt inom projektet och är av stor vikt för hela projektet. Karta: Norrköpings kommun, 2020.
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Förslaget - Koncept och generella riktlinjer

Koncept Gestaltningsprinciper - generella riktlinjer

• Den nya bebyggelsen ska ha ett formspråk och en materialisering 
som knyter an till gestaltningsprinciper som är karaktäristiska för den 
be ntliga modernistiska bebyggelsen.

• Ny bebyggelse ska placeras längs med allmän plats för att skapa 
ett urbant gaturum.

• Tydlig distinktion mellan offentligt och privat, se principskiss nedan.

• Grönska är ett bärande karaktärsdrag på allmän platsmark såväl 
som på kvartersmark. 

• Lokalgator utformas som stadsgator.
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Parkeringshus/bostäder

Bostäder

Ny bebyggelse

Stadsgata

Markanvändning

Bebyggelse

Bil- och cykelvägar

Kontor/besöksanläggning

Skola och vård 

Be ntlig bebyggelse

Kvartersgata

Park

Teknisk anläggning

Cykelväg

Skola

Vårdboende

Skarphagsleden

Idrottsgatan

Ektorpsgatan

Fotbollsgatan
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Ny bebyggelse

Volymer

Fasader

Parkeringshus

Kvartersgator
Gestaltning - Gator och torg

Gestaltning - kvartersmark

Gestaltningsprinciper - kvartersmark

• Den nya bebyggelsen ska ha en modernistisk prägel för att koppla 
an till den be ntliga bebyggelsemiljön.

• Utformningen av den nya bebyggelsen ska vara samtida och 
främja läsbarheten av de arkitektoniska årsringarna inom området. 

• Förhöjda bottenvåningar är ett krav mot Skarphagsleden och 
Ektorpsgatan för att möjliggöra för centrumlokaler.

• De nya kvarteren ska utformas på ett sådant sätt att det  nns ett 
visuellt släktskap vad gäller materialval och kulör inom kvarteret.

• Entréer placeras mot allmän plats för att ge levande gator.

Principskiss för hur de nya inner-
gårdarna bör utformas. Illustration: 
Norrköpings kommun, 2020. 

• Innergårdar ska i första hand 
ha en grön karaktär.

8



Lorentzinpuisto Apartments / Playa Architects. Bild: Tuo-
mas Uusheimo

Snabba hus Västberga / Andreas Löf Arkitekter. Bild:  
Johan Fowelin

Maja Gräddnos / Kjellander Söderberg.  

Stora Sjöfallet / Brunnberg & Forshed. Bild: Brunnberg & 
Forshed

Holzwohnbau Seestadt / Berger Parkkinen Architekten. Bild: 
Kurt Hoeberts

Referensbilder 

Parking House Eljer Biller / JAJA Architecs. Bild: JAJA Archi-
tects

Parkeringshus i trä med verksamheter i bottenplan. AIX 
arkitekter. Foto: Per Myrhed

Parkeringshuset Fullriggaren / Fojab arkitekter. Bild: Fojab 
arkitekter

Point du Jour Apartments / Studio Vincent  
Eschalier. Bild: Axel Dahl 9



Kvarter 1

Torg

Till vänster. Nya bebyggelsen med 
grön innergård möter den be ntliga 
bebyggelsen och bildar en ny, 
mer sluten, helhet. Mot torg och 
Fotbollsgatan ligger bebyggelsen 
i fastighetsgräns och vilket ger en 
mer stadsmässig fasad. Illustration: 
Landskapsarkitektkontoret Urbio, 2020. 

Nedan. Föreslagen bebyggelse längs 
med Fotbollsgatan är ett kombinerat 
bostads- och parkeringshus med  
förhöjd sockelvåning. Byggnaden 
har sex våningar och med en i ljus 
tegelfasad. Illustration: Brunnberg och 

Forshed, 2020.

Gestaltning - kvartersmark
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Illustrationen visar den nya bebyggelsemiljön i korsningen 
av Ektorpsgatan och Fotbollsgatan en höstdag. Den nya 
bebyggelsen ligger i linje med be ntlig bebyggelse och ett 
nytt torg välkomnar boende och besökare som kommer 
norrifrån. I den nya bebyggelsen  nns verksamhetslokaler ut 
mot torget. Illustration: Erick Arango, Norrköpings kommun, 
2020.  11



Kvarter 2

Ny bebyggelse om fyra våningar 
tillkommer längs med Idrottsgatan. Den 
nya bostadsgården är till för både ny 
och be ntlig bebyggelse. Illustration: 
Landskapsarkitektkontoret Urbio, 2020.

Gestaltning - kvartersmark
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Kvarter 3, vårdboendet

Ovan. Referensbild för hur relationen mellan 
vårdbyggnad och innergård kan se ut med 
en transparant korridor mot grönskan. Bild: 
Tengbom

Till vänster. Referensbild på hur byggnadens 
fasaduttryck kan komma att utformas.
  

Överst. Bebyggelsen disposition med innergård. Illustration: Tengbom, 2020.

Ovan. Förslag på vårdboendet som tar upp höjdskillnaderna på platsen med terraseringen.
Illustration: Tengbom, 2020.

Nedan. Enklarer 3d-block som visar hur föreslagen bebyggelse tar upp höjdskillnaderna med 
terrasering. Illustration: Tengbom, 2020.

Gestaltning - kvartersmark
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Kvarter 4, parkeringshus

Föreslaget parkeringshus sett söderifrån. I entréplan 
mot Skarphagsleden placeras funktioner som kan 
visas utåt för att ge byggnaden transparens mot den 
nya stadsbyggnadsgatan. Illustration: Brunnberg och 
Forshed, 2020.

Föreslaget parkeringshus med grönt tak med möjlighet 
till gemensam samvaro för boende i området. 
Illustration: Brunnberg & Forshed, 2020.

Föreslagen bebyggelse 
och dess placering 
inom kvarteret och 
längs med Idrottsgatan 
samt Skarphagsleden. 
Illustration: 
Landskapsarkitektkontoret 
Urbio, 2020.

Gestaltning - kvartersmark
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Kvarter 5 och 6

Ny bebyggelse längs med Skarphagsleden och nya gemensamma bostadsgårdar mellan ny och 
be ntlig bebyggelse. Där gång- och cykelstråket möter Skarphagsleden placeras ett entrétorg. 
Illustration: Landskapsarkitektkontoret Urbio, 2020.

Gestaltning - kvartersmark
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Illustrationen visar förslag på hur korsningspunkten över 
Skarphagsleden vid kvarter 4 och 5 kan utformas. Korsningen 
sker i ett plan och med en utformning som binder samman 
Ektorps norra delar med de södra och Ektorp centrum. 
Korsningspunkten är del av ett viktigt stråk för gång- och 
cykeltra kanter. Illustration: Erick Arango, Norrköpings 
kommun, 2020.  



Kvarter 7

Ny bebyggelse i 5 våningar mot 
Ektorpsgatan. En portik möjliggör in- 
och utfart till Ektorpsgatan. Illustration: 
Landskapsarkitektkontoret  Urbio, 2020.

Gestaltning - kvartersmark
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Förskolan

Ovan till vänster. Referensbild från Sjöhästens förskola i 
Malmö med material likt bebyggelsen i Målgränd. Foto: 
Bojana Lukac, Stadsbyggnadskontoret, Malmö stad. 

Ovan till höger. Utsiktens förskola i Svärtinge med tegel 
och cederträ. Foto: Arkitektgruppen GKAK. 

Till höger. Skolbyggnaden från 1960-talet med dess 
tegel, putsfasad med stora, tidstypiska fönster. Foto: 
Fredrikssons arkitekter.

Ovan. Förskolan utformad med ett pulpettak och en disposition som fångar upp den 
be ntliga bebyggelsen. Med fasadmaterial i tegel och trä tas hänsyn till be ntlig 
skolbyggnad och  erbostadsbyggnader. Illustration: Tengbom, 2020.

Nedan. Samma utformning men med andra fasadmaterial, här med tegel och puts. 
Illustration: Tengbom, 2020. 

Gestaltning - kvartersmark

18



Teknisk anläggning

Komplementbyggnder

Gestaltning - övrig bebyggelse och konst

Del av konstinstallationen ”Vårbergs jättar” i parkmiljö i Vårberg. Xavier Veilhan. 

Foto Andreas Nur, Stockholm stad, 2020.

Konst kan se ut på många olika sätt och kan 

inkludera boende i området. Foto: Artscape, 2020.

Johanna Gustafsson Fürsts konstverk lyser upp i höstmörkret i Kungsmarken i Karlskrona. 

Ett exempel på ett konstverks som blivit ett nytt landmärke och identitetsmarkör för 

Kungsmarken. Foto: Blekinge läns tidning, 2018.

Konst

19



Gestaltning - allmän plats

Platser för möten

Stadsgator

Kvartersgator

Torg

Park

Gestaltningsprinciper - allmän plats

• Utformningen av planområdets allmänna platser tar avstamp i 
Västra stadens stadsbyggnadsvision och ska verka för stadsliv, 
grönska och trygghet.

• Gator ska utformas attraktivt med utgångspunkt i gång- och 
cykeltra kanters behov. Det innebär att kantstensparkering och 
breda körfält får stå tillbaka för breda trottoarer, cykelfält och 
grönska. 

• Gator ska inte utformas som barriärer utan ska vara lätta att korsa 
för gång- och cykeltra kanter. 

• Torg utformas för att vara urbana mötesplatser.

• Den lokala parken ska utformas med hänsyn till den sammanhållna 
kulturmiljön inom planområdet.  
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Referensbilder

Sønder boulevard i Köpenhamn, Danmark, är ett exempel 
på en stadsgata som ger utrymme för grönska och oskydda-
de tra kanter. Foto: Wonderful Copenhagen.

Förslag på omvandling av en genomfartsled till en stadshu-
vudgata. Örbyleden, Stockholm. Illustration: White Arkitekter.

Gröna mötesplatser behövs i alla städer oavsett storlek. 
Här New York. Foto: Archdaily.com

Timmermansplatsen i Övre Vasastaden i Linköping är ett 
exempel på ett nytt torg som på rätt plats skapat en ny 
mötesplats inom stadsdelen. Foto: Googlemaps.com

Träd på torg i London. Foto: pxhere.com

Kvartersgata i stadsdelen Vauban i Freiburg, Tyskland. 
Foto: ?

Kvartersgata i Norrköping som utformats för att 
hålla nere bilens hastighet. Foto: Norrköpings 
kommun.
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Gestaltning - allmän plats

Den lokala parken

En illustration som visar förslaget på den nya 
Karlhedsparken. Tillgänglig och attraktiv ska 
den kunna användas av människor i alla åld-
rar. Illustration: Urbio arkitekter, 2019. 

Illustrationsplan över förslaget till utveckling av den lokala parken som visar de nya funktionerna. Utformningen är originalparken trogen men nya 
funktioner och kvaliteter tillförs för att möta morgondagens Ektorp. Illustration: Urbio, 2019.
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Skarphagsleden

Ektorpsgatan

Fotbollsgatan

Idrottsgatan

Illustration över 
föreslaget torg 
i korsningen 
Ektorpsgatan - 
Fotbollsgatan. 
Illustration: 
Brunnberg och 
Forshed, 2020.

Förslag på sektion för Idrottsgatan. Illustration: 
Urbio, 2019.

Förslag på sektion för Skarphagsleden. Skarphagsleden omvandlas från en infartsled till en stadshuvudgata med separata kollektivtra kfält. 
Illustration: WSP, 2020. 

Ovan. Förslag på sektion för Ektorpsgatan. 
Illustration: Norrköpings kommun.

Torg

Nedan. Förslag på sektion för Fotbollsgatan. 
Illustration: WSP, 2020.
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