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Norrköpings industrilandskap är ett unikt område globalt sett både ur arki-
tektoniskt och upplevelsemässig synvinkel. Här har industristaden vuxit 
fram vid Motala ström och skapat en spännande struktur av vackra bygg-
nader som möter vattnets rörelser. 

I kvarteret Kroken, kvarteret invid brofästet till Gamlebro på Motala 
ströms västra sida, vill Norrköpings kommun bygga en ny spännande park. 
Fastighetsbolaget Gamlebro ska även uppföra två byggnader i kvarteret, ett 
tornhus vid vattnet och ett lägre hus mot Garvaregatan.

Norrköpings kommun vill även bygga en ny gångbro, parallellt med Gam-
lebro men på nivån +3.00. Bron kommer knyta samman Strömparken och 
gångstråket på den östra sidan.

På tomten har det tidigare funnits industribyggnader som sedan länge 
är rivna och kvar finns en del rester av murar och andra element. Under 
vattenytan vid tomten finns även utloppet till den kraftverkstunnel som 
löper under Norrköping och över utloppet finns betongpelare. Under 2016 
utfördes en arkitekttävling för området som vanns av det norska arkitekt-
kontoret Helen & Hard.

FÖRUTSÄTTNINGAR

Parkutformningen utgår från i Helen & Hards tävlingsförslag ”Elveamfi” 
Förslaget bygger på en trappad park ner mot vattnet i olika nivåer. På de 
olika nivåerna finns vistelseytor, grönska, konst och lekytor.  Den växthus-
byggnad som fanns i det vinnande förslaget har utgått då förutsättningarna 
har förändrats. Den lägre byggnaden kommer att omarbetas och kommer 
inte bli en integrerad del av parken.

Platsen är på många sätt unik med sitt centrala läge i staden, sin expone-
ring från många olika håll, främst från Gamlebro och Järnbrogatan men 
också från Strömparken. 

En av platsens stora kvaliteter är kontrasten mellan det urbana industri-
landskapet i söder, nord och väst och närheten till Motala ström och par-
ken i öst. Denna dualitet med mer byggda elementen som omgärdar par-
ken och den öppna karaktären mot vattnet har varit en grundförutsättning 
för gestaltningen av platsen. 

Platsens dramatiska topografi, med en höjdskillnad på nästan 8 meter ned 
till Motala ström, är en av de viktigaste förutsättningarna för parkutform-
ningen. 

Kraftverket som löper under Norrköping har sitt utlopp under vattenytan 
precis nedan platsen. Betongpelare över kraftverksutloppet sticker upp över 
vattenytan och behöver finnas kvar under den framtida parken. De är till 
för att kunna renovera kraftverkstunneln vid behov.

Material som finns på platsen eller i omgivningarna är tegel, betong, stål 
och trä.

BAKGRUND

Illustration från det vinnande tävlingsförslaget ”Elveamfi” av Helen & Hard.

Översikt över utredningsområdet.

Vy mot sydväst från Strömparken.
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Koncept park 5

Tanken med utformningen är att skapa en terrasserad park med fantastiskt 
vattenläge som med sina olika nivåer bjuder in mot vattnet och skapar gott 
om spännande vistelseytor med fin utsikt. 

Motala ströms riktningsförskjutningar som förstärks av bebyggelsen utmed 
stranden ger parken dess form i konceptuell mening.

GESTALTNINGSPRINCIPER

• Stålkonstruktionen bildar ett lock över vattnet med vegetation i 
lådor under den centrala delen av parken.

• Ramper/trappor tillgängliggör parkens olika delar.
• På varsin sida om ”locket” ligger parken på fast mark. De stora 

höjdskillnaderna skapar ett ramp/trappsystem som innehåller 
inbjudande sittplatser mot murar, lek och planteringar.

• Intill vattnet ansluter bryggor och soldäck till parkmiljön och bron
• Befintliga material och strukturer bevaras eller tas upp i 

gestaltningen av platsen.
• Strukturer, planteringar och möblering binds samman i olika ytor 

som går in i varandra likt en väv. 

Karaktär hos vegetation i området ger känslan av att naturen har tagit till-
baka platsen. Den karaktären föreslås bevaras i nya planteringar på platsen, 
vilket innebär att de får en lite mer ”vild” karaktär. Det finns också ytor där 
man kan bevara natur/vegetation, såsom nere vid landfästet till Gamlebro 
och den befintliga muren. Parken gestaltas så grön som möjligt genom 
upphöjda planteringar och klätterväxter.

Parken kommer till stora delar att byggas på en brokonstruktion som 
hänger ut over vattnet och endast den norra och södra delen ligger på fast 
mark. Det blir i dessa delar som större träd planteras. 

KONCEPT PARK

Parkutformning där olika ytor vävs in i varandra. 

De befintliga industribyggnadernas karaktär och material och den vilda vegetatio-
nen är de element som tas upp i konceptet för parken.
Här ses den befintliga muren som bevaras för att ta vara på platsens historia.Nere vid västra landfästet till Gamlebro har naturen tagit tillbaka platsen. 

Konceptuell bild över gestaltningsförslaget 
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Vy över parken från Gamlebro. Utsnitt från 3D-modell.

Parken delas in i två olika delar, den terrasserade parken och bryggdelen. 
Den terrasserade parken nås helt tillgängligt via ramper.

Den terrasserade parken bjuder in till en upplevelse i flera nivåer ner mot 
Motala ström. Genom ett ramp- och trappsystem tar man sig via olika 
mindre platser till en bredare parkdel. De mindre platserna erbjuder olika 
funktioner, upplevelsevärden och innehåll såsom planteringar, konst och 
lek.  Den bredare parkdelen innehåller gott om platser att hänga på, ha 
lunchmöten och blicka ut över Motala ström. 

Närmast brofästet skapas en parkdel som blir möjlig att plantera med mer 
grönska då den är en av de få platser som är belägen på fast mark. Här blir 
även läge för en parklek. 

Från den bredare parkdelen tar man sig via trappor ner till bryggdelen. 

GESTALTNING PARK
Bryggan sträcker sig längs med hela parken upp mot tornhuset. I den norra 
delen utvidgar sig bryggan och blir ett trädäck som trappas upp mot par-
ken. I det trappade trädäcket finns sitt- och liggplatser. 

Det har varit viktigt att spara de rester som finns kvar av de gamla struk-
turerna på platsen såsom den befintliga muren och berghällen med vege-
tation invid muren. På många håll i Norrköpings industrilandskap finns 
denna pålagring av skikt från olika tidsepoker och ofta synliggörs även 
de tekniska lösningarna för brygg- och brokonstruktioner. Att synliggöra 
konstruktioner blir en viktig gestaltningsparameter i parkens nedre delar 
där det ska vara möjligt att se in under brofästen, bryggkonstruktioner och 
in mot betongkonstruktionerna vid kraftverkstunneln.
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Sektion B-B, skala 1:100

Sektion C-C, skala 1:100
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Översikt illustrationsplan med sektionsmarkeringar.
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Sektion A-A, skala 1:100

SEKTIONER
MATERIAL

En av projektens viktigaste gestaltningsprinciper är att förhålla sig till 
industrilandskapet och dess material. De flesta byggnaderna längs Motala 
ström är uppförda i tegel och de nya byggnadernas fasader i kvarteret 
Kroken ska också uppföras i tegel. Murarna i parken är tänkta att utföras i 
tegel med en muravtäckning av betong. Andra material som passar in längs 
Strömmen är stål, betong och trä vilket också blir de övriga materialvalen 
för parken. 

GESTALTNING PARK



Sektioner 9

TILLGÄNGLIGHET

I det inledande arbete med projekt togs ett PM fram, Kvarteret Kroken- 
inriktning förutsättningar för gestaltning av parkmark (19-10-28). 
I PM-et presenterades tre olika alternativ:

• Inriktning 1-delar av parken är fullt tillgänglig, 

• Inriktning 2 -där hela parken är tillgänglig via ramper.
• Inriktning 3-hisslösning. 

Norrköpings kommun tog beslut att gå på inriktning 1. Skälet var att 
inriktning 2 innebar att hela parken måste bli ett rampsystem utan några 
parkytor och inriktning 3 var inte ett hållbart alternativ driftsmässigt.  

I inriktning 2 var det möjligt att tillskapa bredare platser med upplevelse-
värden som blir en målpunkt i sig och som har en större användbarhet för 
brukarna i staden. Parken blir inte bara en transportsträcka med ett ramp-
system utan en attraktiv parkmiljö med funktion och innehåll.

Inriktningsbeslutet samråddes med rådet för funktionshindrade på Norr-
köpings kommun 20-02-14. Inga invändningar presenterades utan alla 
förstod att det var det enda möjliga alternativet. 

Generellt gäller ”Riktlinje för en tillgänglig och användbar utemiljö, Norr-
köpings kommun” för parkutformningen. Med tillgänglighet menas att 
parken är tillgänglig för personer med nedsatt orienteringsförmåga (syn, 
hörsel, nedsatt kognitiv förmåga) och för gående personer med käpp, 
krycka.

Parkförslaget innebär att man skapar större attraktiva parkytor på några 
olika nivåer. Alla nivåer kan nås tillgängligt från något håll, det vill säga 
antingen uppifrån gatunivån eller via bron österifrån. Man når den lägsta 
nivån i den terrasserade parken på ca +5.35 genom tillgängliga ramper i 
lutning 1:20. Den lägsta nivån på +3.00, bryggan, nås från Strömparks-
sidan när den nya bron är utbyggd. Mellan nivån +3.00 och nivå +5.00 tar 
man sig via trappor. 

Sektion D-D, skala 1:100.

Sektion E-E, skala 1:100.

Upphöjd plantering

Upphöjd 
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Platsgjuten betong
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Trädäck

Trädäck
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Murarna i parken utförs i tegel likt teglet på tornhuset i röda och gula 
toner. Murarna utförs med horisontell murkrönshöjd för att ge ett lugnare 
uttryck och minska det röriga intrycket som de många räcken/handle-
dare som krävs annars kan utgöra gestaltningsmässigt. Murarna kommer 
upplevas som olika skikt i parken och de kommer att belysas. Den bakre 
murväggen kommer också beväxas med klätterväxter.  Murarna behöver 
klotterskyddas i parken.

MURNINGSTEKNIK 

Murarna muras med en murningsteknik som är linjär, exempel på mur-
ningsteknik är stapelförband i kvadrat. Vid vissa utvalda lägen kan en 
detaljering av murningstekniken göras. Det kan göras genom till exempel 
med tredimensionella mönster eller ursparningarna i murarna. Exempel på 
sådana platser som kan förfinas i detaljeringsgrad är muren bakom sittplat-
sen vid den långa soffan i det norra läget liksom den mellersta muren mel-
lan de långa ramperna.

MURAR

Tegelsättningen kan detaljeras på olika platser som vill lyftas fram, såsom den höga 
muren bakom sittplatsen upp mot tornhuset.

Exempel på olika murningstekniker vid särskilt utvalda platser.

Förslag på murningsteknik, stapelförband i kvadrat.

Översikt, läge för tegelmurar. Detalj muravtäckning. Avtäckningen på tegelmurarna utförs i betong.
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Inspirationsbild för utkragning av muravtäckning över den lägre 
nivån.

Vid platsen bakom sittmöbeln i den norra delen av parken skapas ett överhäng av murkanten från den övre nivån. Överhänget skapar en rumskänsla och ger visst regn-
skydd. Väggen är en av de utvalda platser där man kan arbeta med detaljerad tegelsättning eller annan konstnärlig utsmyckning.

UTKRAGNING MURKANT

Vid den höga muren vid den norra sittplatsen på den lägsta parknivån 
skapas ett överhäng av den övre nivån. Överhänget består av att murav-
täckningen kragar ut över parknivån vilket skapar en rumslighet på nivån 
nedan muren. Utkragningen förstärker en tredimensionell effekt i parken 
och skapar samtidigt ett visst regnskydd. 

Tegelmuren nedan utkragningen är sedan en av de utvalda platserna där 
man kan arbeta mer med detaljeringsnivån i tegelsättningen och skulle 
kunna vara en bra plats för ett konstverk. Väggen är viktig och hamnar 
stort fokus från vyn från Gamlebro och när man befinner sig nere i parken.

Den yta som hamnar lite bakom hörnet mellan tornhuset och rampen  
planteras med lite lägre buskar alternativt högre perenner för att inte 
inbjuda till vistelse. Här kan man jobba med någon form av spalje på 
muren alternativt detaljerad murningsteknik för att inte skapa en inbju-
dande yta att klottra på som dessutom är lite undanskymd.
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Markmaterialet i den terrasserade parken blir likt murarna tegel för att 
skapa en tydlig helhet med park och byggnad. Färgmässigt så bryter mark-
teglet av mot murarnas färgsättning och blir en schatterad yta i olika grå, 
bruna nyanser. Både mönstersättningen och de enskilda stenarna är schat-
terade. Marktegel åldras vackert och samspelar fint med de nya byggna-
derna, industrilandskapets tegelbyggnader och murarna i parken.

Markteglet kommer att finnas på de plana ytorna medan ramperna kom-
mer utföras i borstad betong.

Exempel på marktegel i fiskbensmönster i olika grå nyanser i en schatterad yta. 
Mått marktegel i parken i stavformat, tex 200 x 50 x 60 mm.

MARKMATERIAL

Möte marktegel och betong skapar fin kontrast.

Exempel på marktegel, schatterad yta i olika beiga/bruna nyanser.

Typsektion marktegel med markvärme.

Markvärme kommer att finnas i ramper, trappor och den del av parken 
som är tillgänglig 

Markvärme kommer inte finnas under träkonstruktionerna i bryggdelen 
och dessa ytor kommer inte vintersnöröjas. Se typsektion för markvärme 
vid marktegel nedan.

ÖVRIG UTRUSTNING
Papperkorgar utförs i en industriell karaktär Kärlen ska vara minst 100 
liter stora.



Trappor och ramper 13

Det är viktigt att bevara den industriella karaktären i parken. Trappor och 
ramper utförs i betong eller stål. Trapporna och ramperna uppe i den övre 
delen av parken utförs i borstad platsgjuten betong. Betongen borstas för 
att minska risk för halka. Vilplanen utförs i marktegel.

I den nedre delen av parken ner mot bryggdelen utförs trapporna i stål och 
har en öppen industriell karaktär, denna typ av trappkonstruktion återfinns 
vid flera andra platser i industrilandskapet. Dessa trappor möjliggör att se 
intressanta bakomliggande strukturer och konstruktioner samt ger ett lätt-
are intryck. 

Alla trappor, ramper och andra höjdskillnader utförs med kontrastmar-
keringar enligt riktlinjerna för tillgänglighet, Norrköpings kommun och 
ALM 2, 12 §. 

Mellan nivåer i den terrasserade parken föreslås betongtrappor.Öppen ståltrappa föreslås mellan brygga och park.

TRAPPOR OCH RAMPER

Översikt, läge för olika typer av trappor.

Betongtrappa

Ståltrappa
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Räcken och handledare utförs i stål. Det är av största vikt att de upplevs 
lätta och genomsiktliga. I bryggdelen utförs räckena med stående stål likt 
räcket på motstående sida av Motala ström men med något smalare ”pin-
nar” såsom i Hörsalsparken, se bild nedan.

Högre upp i parken utförs räcken med nätkonstruktion. De upplevs väldigt 
lätta och genomsiktliga. Handledare utförs i greppvänligt rundstål. 

Handledare ska gå förbi trapploppet 30 cm nedan och ovan trappan. Ram-
per och trappor utförs med handledare på båda sidor. 

Räcke med nätkonstruktion skapar god genomsikt.

Räcke i nätkonstruktion ger ett lätt och genomsiktligt intryck, 
Norra Djurgårdsstaden.

Exempel på utförande av ”pinnräcke”, Hörsalparken

RÄCKEN OCH HANDLEDARE

Översikt, läge för olika typer av räcken

Räcke, 
nätkonstruktion

Pinnräcke, 
stålkonstruktion

Exempel på utförande av räckesavslut, Hörsalsparken.
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Det är viktigt att det gröna ska få ta så stor plats som möjligt i parken och 
kännas frodig trots att den till stora delar är uppbyggd på en konstruktion.

Vegetation finns i form av planteringar i de olika vistelseytorna i parken 
och längs murar, ramper och trappor. De består av klätterväxter, frodiga 
perennplanteringar samt där det är möjligt även trädplanteringar. 

Trädplanteringarna finns i de delar av parken som ligger på fast mark, vid 
parken vid landfästet samt i delen mot tornhuset.

Den nya vegetationen tar upp den vilda karaktären på den befintliga vege-
tationen som finns på platsen idag. Det innebär till exempel trädval och 
perennplanteringar som har ett lite ”vilt” uttryck. 

Plantreingsytorna ska innehålla lökväxter, vackra vintersilhuetter och inslag 
av vintergrönt för att få en lång växtsäsong. De träd som planteras ska vara 
stor kvalitet (so min 25-30 ) så att man snabbt får en grön volym.

VEGETATION

Klätterväxter mot murar skapar gröna vertikaler.

Naturlika perennplanteringar med en vild karaktär och stor årtsidsvariation före-
slås i planteringsytorna. 

Vegetation med vild karaktär som finns på platsen idag. Förslag på trädval vid entérområdet från norr, korstörne och tokyokörsbär.
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Det finns två entréer till  den terasserade parken från gatunivå, den norra 
vid konsthallen och Yllefabriken och den södra vid Gamlebro. 

NORRA PARKEN 

Den norra entrén till parken markeras med en lummig upphöjd plantering 
med perenner och ett träd. Planteringen är upphöjd för att skapa större 
jordvolym över den kulvert som finns under entréområdet vid tornhuset. 
Den upphöjda planteringen skapar även informella sittplatser på det upp-
höjda murkrönet. Trädet markerar entrén och förstärker rumsligheten. För-
slag på trädarter är någon typ av körsbärsträd med sin vackra blomning/
höstfärg eller korstörne med sitt skira lövverk. Det är viktigt att trädet är 
dekorativt med stor årstidsvariation och vackert lövverk.

Ramp och trappsystemet har sin början här och besökaren leds ner i par-
ken via ramper eller trappor i betong. Vilplanen och entréområdet utförs i 
marktegel och ramperna i borstad platsgjuten betong. Ramperna omges av 
handledare på båda sidor av ramperna.

Vid det första vilplanet kan besökaren ta sig in i en mindre vistelseyta med 
konst, perennplanteringar och sittmöjlighet på mur. Sittande på muren 
kommer besökaren ha en fantastisk utsikt över parken, Motala ström och 
konserthuset Louis de Geer. Konstverket på platsen kommer vara ett privat 
initiativ som är kopplat till Ståhls konsthall.

DEN TERRASSERADE PARKEN

Norra delen av rampsystemet med vistelseyta. Det norra entrén som markeras med upphöjd plantering med perenner och träd.

NORR

Skala 1:100 i A3
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Snitt genom den norra delen av parken. 

NORRA PARKEN

Upphöjd plantering

Soldäck

Centrala parken

Vistelseyta med konst

Norra parken

Skulptural sittmöbelPlats för konst på mur

Strömparken

Motala ström

Befintlig mark Snedställda pelare under bryggaKulvert till tornhuset nder brygga
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Du kan röra dig genom denna park och nå vilplanen från både trappsyste-
met och rampsystemet. 

Besökaren fortsätter sedan nedåt i parken via ytterligare ramp alternativt 
trappa och kommer till de mer centrala delarna av parken.

I den centrala delen av den terrasserade parken kan besökaren välja att gå i 
rampsystem eller trappor.

Ramperna omges av tegelmurar med rak överkant. Den mellersta muren 
som delar av de två ramperna utformas med ursparningar i murverket där 
det är möjligt. Det möjliggör att man får kontakt med den andra parallella 

Detalj den centrala delen av den terrasserade parken. rampen vilket bidrar till trygghet och överblick. Ursparningar skapar även 
ljusspel på marken och ett effektfullt tredimensionellt skuggspel på muren. 

Längs den bakre murens kant placeras längsträckta planteringslådor där 
klätterväxter kan klättra upp på muren. 

Förslag på växtval är klättervildvin som får en vacker röd höstfärg.

Besökaren som går i rampsystemet når därefter en mellannivå/vilplan där 
det finns sittmöjligheter i en platsbyggd trämöbel. Från den här nivån kan 
du också nå den södra delen av den terrasserade parken.

NORR

Skala 1:100 i A3
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Efter en paus på vilplanet kan man återigen välja att gå i rampsystemet 
eller att gå i trappor. När man kommit ner befinner man sig på den lägsta 
nivån av den terrasserade parken vilken är tillgänglig för alla. 

Här finns gott om plats att sitta och hänga på i två skulpturala sittmöbler 
med infällda planteringar. Den ena längs med det centrala rampsyste-
met och den andra vid den höga muren mot den norra delen av parken. 
Möbeln ska inbjuda till samvaro för alla och utformas så tillgänglig som 

Konceptuell bild för skulptural sittmöbel med infällda planteringar.

Skiss över den centrala parkdelen, vy mot nordväst.

möjligt. Den skulpturala sittmöbler utrustas med armstöd och ledstänger 
så att personer med dålig balans, nedsatt syn, med nedsatt rörelseförmåga 
kan ta sig upp till sittplatserna. 

Vid sittplatserna kan man bland annat äta sin lunch, spela spel och ha 
lunchmöten då det finns småbord i möbeln och även fristående bord. 
Möblen ska även vara lätt att drifta.

Konceptuell bild för skulptural sittmöbel med bord.
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Södra delen av parken är den del man når via entrén från Järnbrogatan 
och Gamlebro. Parkdelen är terrasserad i flera olika nivåer och innehåller 
sittgradänger, parklek och perenn och trädplanteringar. Den här delen av 
parken är den del som har flest soltimmar under året.

Det är viktigt att denna del av parken känns grön och att möjligheterna till 
planteringar utnyttjas då den är en av få delar som ligger på fast mark. Ett 
vårdträd i gatunivån möter besökaren uppe vid Gamlebro. Förslag på växt-
val är kastanj som skulle kunna bli en pendang till det kastanjeträd som 
finns diagonalt på andra sidan Gamlebro eller alternativt något exotiskt 
träd som blir ett nytt inslag i stadsbilden. Det är viktigt att trädet har stor 
årstidsvariation med vacker blomning och vacker höstfärg.

Från den högsta nivån, gatunivån, kan man välja att åka i en tubrutsch 
ner till mellannivån i parken. På mellannivån finns sittplats mot mur med 
plantering i ryggen, trädplantering i stenmjöl och två mindre lekskulpturer. 
Mellan den här nivån och den lägsta nivån finns sittgradänger. På några 
ställen finns handledare i sittrapporna som gör den mer tillgänglig.

Den södra delen av den terrasserade parken vid brofästet. 
Skala 1:100 i A3
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PARKLEKEN I SÖDRA PARKEN
Parklekens tema ska knyta an till parkens koncept i stort, förstärka indu-
strikänslan och kopplar till det konstnärligt lekfulla i parken.

Tubrutschen har ett industriellt uttryck som passar in i miljön kring indu-
strilandskapet. Under tubrutschen är det också möjligt att plantera vegeta-
tion i hörnet inne vid muren. I lekdelen finns också plats för en eller två 
mindre lekskulpturer som kan ljussättas effektfullt kvällstid. Här ska också 
finnas en interaktiv del på den bakre muren, i till exempel form av speglar, 
spel eller karta.

I vistelseytan i den södra delen av parken skapas sittplatser med fin utsikt över Strömmen, planteringar och plats för lek.

Exempel på lekskulptur.

Exempel på belyst lekskulptur som bidrar till spänning kvälstid.

Tubrutschen har ett industriellt uttryck som passar väl in på 
platsen. 

Hängmatta skulle kunna vara ett alternativ till lekskulptur.
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Till bryggan tar du dig via ståltrappor, antingen från den södra eller den 
centrala parkdelen. Ett hörn av den befintliga vegetation/natur sparas invid 
muren då ståltrappan inte löper parallellt med muren. De element som 
sparas på platsen visar på en pålagring av historiska skikt. 

Bryggan är ett grånat trädäck som löper längs med hela parken och utvid-
gar sig och trappas upp mot parken i den norra delen. Här veckar sig 
trädäcket och skapar både sittplatser och liggplatser med bästa utsiktsläge 
över Louis de Geer och vattenfallet. 

BRYGGAN

Bryggan utvidgar sig till ett trädäck som hänger ut över Motala ström. Lutande trädäck skapar spännande sittplatser. Trädäcket har en veckad karaktär som även skapar sitt/liggplatser.
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INKLÄDNAD MOT KRAFTVERKSTUNNEL

Höjdskillnaden mellan park och brygga kläs in med sträckmetall eller per-
forerad plåt. Sträckmetallen förstärker den industriella karaktären och ska-
par möjligheter att se in på konstruktionen som finns innanför. Metallen/
plåtens masktäthet väljs så att det ges möjligt att på nära håll betrakta det 
som finns bakom medans det på längre avstånd upplevs mer som en vägg. 

Metallytan klotterskyddas för att förebygga och underlätta för sanering av 
eventuellt klotter.

Exempel på sträckmetall.Exempel på perforerad plåt.

Exempel på perforerad plåt.

Terrasserat soldäck

Utsnitt från 3D- modell över bryggan och soldäcket.

Brygga
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Järnbrogatan, sträckan mellan Schwartzens valv till och med korsningen 
mellan Västgötegatan/Järnbrogatan och Garvaregatan gestaltas om i sam-
band med parkutbyggnaden. 

Gatans omgestaltning innebär att gatan smalnas av och att två shared-
spaceytor skapas, den ena vid korsningen Västgötegatan/Järnbrogatan och 
Garvaregatan och den andra vid kurvan vid Schwartzens valv. Åtgärderna 
görs för att sänka hastigheten på trafiken på Järnbrogatan och för att gatan 
idag är onödigt bred. Cykeltrafiken kommer även forstättningsvis att gå på 
körbanan.

Körbanan smalnas av så att den blir 6,5 meter bred från att tidigare varit 
nästan 11 m bred. Trottoaren på norra sidan breddas och blir cirka 5 m 
från att tidigare varit 2 m. Trottoaren på södra sidan breddas från 2 m till 
cirka 3 meter.

Shared-spaceytorna beläggs med marktegel i fiskbensmönster. Markteg-
let kommer samspela fint med den omkringliggande miljön och färgsätts 
utifrån de omkringliggande byggnaderna. Markmönstret är schatterat, det 
vill säga att skiftande nyanser av de valda färgerna förekommer både inom 
mönstret och de enskilda stenarna. Korsningen vid Västgötegatan/Järnbro-
gatan och Garvaregatan beläggs med övervägande röda/bruna toner men 
med inslag av grått. Kurvan vid Swartzens valv beläggs med olika toner av 
grått med inslag av gult. 

Ytor belagda med marktegel kommer främst trafikeras av gångtrafikanter 
men bilar kan komma att stanna till längs kanten. Marktegel är frosttåligt 
och är inte mer känsligt för sättningar än till exempel betongmarksten. 

Shared-spaceytorna är upphöjda så biltrafiken kör upp via ramper av små-
gatsten till den central sharedspaceytan som är belagd med smågatsten i 
raksättning. Korsande passager belagda med flammad smågatsen finns på 
lämpliga ställen runt shared-spaceytornas ytterkanter. 

Borgmästarsten läggs som en fris mellan marktegel och smågatsten och 
fortsätter även över bron. Borgmästarsten används flitigt i Norrköpings 
äldre delar och blir ett fint inslag att bevara från den befintliga gatan. 
Borgmästarstenen måste sågas för att inte bygga för mycket då bron inte 
får belastas mer än i dagens situation.

Bron beläggs med asfalt både på körbana och trottoar. En fris av två rader 
marktegel löper på den norra trottoaren, från den ena shared-spaceytan till 
den andra.

GESTALTNING JÄRNBROGATAN OCH GAMLEBRO

Sektion Järnbrogatan F-F. Skala 1:100.

Asfalt

Borgmästarsten Borgmästarsten

Gamlebro med de två shared-spaceytorna vid Västgötegatan/Järnbrogatan och Garvaregatan respektive kurvan vid Schwartzens valv.

Marktegel

Smågatsten

NORR

Skala: 1:400 A3
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MÖBLERING 

Bron möbleras på den norra trottoaren med en möbel som står placerad 
cirka 1 meter från körbanekanten. Det ska vara möjligt att sitta på möbeln 
från båda håll och i och med placering så skapas ett inre gångstråk som 
blir skyddat från trafik. Möbeln erbjuder sittmöjligheter på fler olika sätt 
och blir en fin målpunkt att stanna till vid och blicka ut över Motala ström 
och Louis de Geer. Möbeln innehåller även planteringar med perenner och 
mindre träd. Möbeln ska också erbjuda sittplatser med bra utformade arm- 
och ryggstöd.

Det ska vara möjligt att plocka in möbeln vintertid. Placeringen medger 
ändå att snöröjning av det inre gångstråket är möjlig vid den föreslagna 
placeringen i de fall möbeln ej tas in vintertid. Ett alternativ till den plats-
byggda möbeln kan vanliga soffor/bänkar och större blomsterurnor.

Konceptuell bild för sittmöbel delar av trottoar och möjliggör sittytor åt båda håll. Inspirationsbild till sittmöbel på bro.

Marktegel i röda toner Marktegel i gul/röda toner.Stora planteringsurnor och soffor kan ersätta platsanpassade möbler.
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BELYSNING

Belysningsplan.

Belysningen på platsen kommer att utgöra en viktig del av platsens kvälls-
tida identitet. Den ökar möjligheten till användning över året samt över 
dygnets alla timmar. Den främjar känslan av trygghet och förbättrar till-
gängligheten. 

I stråk där man rör sig ska belysningen vara relativt jämn, med fokus på 
nivåskillnader. Mjuka skuggor och ej för starka kontraster ska eftersträvas. 
På platser där människor förväntas stanna kvar en längre tid, som sittplat-
ser, är det viktigt med ett behagligt, gärna återreflekterat ljus i mänsklig 
skala. Belysning av vertikala ytor underlättar orienterbarheten och förstär-
ker rumskänslan. I stort ska belysningen sampela med landskapet och lyfta 
fram dess karaktär och egenskaper. På bryggnivå hålls belysningsnivåer 
lägre av respekt för mötet med vattnet.

För att uppnå detta behöver belysningen vara väl avbländad, med rätt typ 
av armaturer, integrerade i största möjliga mån i de byggda elementen. I 
huvudsak ska belysning med en varmvit färgtemperatur (3000K) och god 
färgåtergivning (>Ra80) användas. Ljuset ska inte reflekteras oavsiktligt i 
vattnet. Armaturer ska vara tåliga, energieffektiva och enkla att underhålla.

BELYSNINGSPRINCIPER

- Släpljus i ovankant på murar i tegel

- Integrerad belysning i handledare

- Integrerad belysning i sittmöbler

- Belysning av växtlighet och natur

- Belysning av lekredskap

- Belysning bakom och genom sträckmetall

- Belysning av konst 
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Integrerad belysning i ovankant mur samt räcke.

Släpljus på tegelmur

Integrerad belysning i räcke.

SLÄPLJUS I OVANKANT PÅ MURAR I TEGEL

För att lyfta fram de vertikala tegelytorna placeras belysning i ovankant av 
dessa. Armaturer placeras dolt bakom avskärmning på murens överhäng-
ande del och ger ett ljus som underlättar orienterbarheten och verkar rums-
skapande.

INTEGRERAD BELYSNING I HANDLEDARE

I trappor och ramper placeras armaturer integrerade i handledare på ena 
sidan vilket ger ett ljus i stråk. Detta ljus främjar tillgängligheten och ökar 
orienterbarheten. I trappor som saknar murbelysning längs ena sidan pla-
ceras belysning i räcken på båda sidor.

Principsektion belysning i handledare samt släpljus på tegelmur
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Belysning av träd.

Integrerad belysning i bänk

Integrerad belysning i trälandskap

Integrerad belysning i möbler och trälandskap

INTEGRERAD BELYSNING I SITTMÖBLER

I platsbyggda möbler integreras belysning som ger en glödande känsla på 
platsen vilket ökar känslan av trygghet. 

BELYSNING AV VÄXTLIGHET OCH NATUR

Växtligheten belyses dels genom ljuset på murarna där det finns plante-
ringar men också på utvalda platser där specifik växtlighet lyfts fram. Det 
kan vara träd som belyses med markstrålkastare eller muren/bergväggen 
mot brofästet med sin vilda växtlighet som belyses underifrån med strål-
kastare gömda i glipan mellan brygga och bergvägg. Detta ljus lyfter fram 
årstidernas skiftningar och skapar en relation till naturen kvällstid.

Principsektion belysning i sittmöbler, murar och handledare
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Belysning bakom och genom perforerad plåt.Integrerad belysning i lekskulptur.

BELYSNING AV LEKREDSKAP

Lekredskap belyses på ett sätt som ökar möjligheten till användning över 
året och dygnet. Ljuset lyfter fram materialet och formen på  lekredskapen. 
Där det är möjligt integreras belysningen i lekredskap eller lekskulptur.

BELYSNING BAKOM OCH GENOM STRÄCK-
METALL

I bryggnivå skapas flera lager av belysning genom att både, lysa igenom 
sträckmetallen och belysa delar av konstruktionen bakom. Bakom de ver-
tikala ytorna av sträckmetall placeras belysning som fångas upp av rastret 
och skapar ett dämpat ljus på bryggan. Detta ljus underlättar orienterbar-
heten och ökar tryggheten. Även delar av konstruktionen bakom stäckme-
tallen belyses, eventuellt med ett färgat ljus, och skapar genomsiktlighet 
och väcker intresse.

BELYSNING AV KONST

Konst belyses på ett sätt som samspelar med konstverket och konstnärens 
vision. Om ljus utgör en del av verket ska detta respekteras. Belyst konst 
förstärker platsens identitet och gör att den upplevs mer omhändertagen 
och intressant.

Principsektion belysning bakom och genom sträckmetall.



 30  
 

BRO OCH BRYGGOR VID VATTNET

Visualisering ny bro över Motala ström parallellt med Gamlebro.
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BRO 

Broöverbyggnaden gestaltas ljus så den tar upp skiftningarna i vattnet. 
Konsolerna färgsätts mörka så att de försvinner under spängerna.

Broräcket gestaltas med ett vertikalt uttryck likt övriga räcken i omgiv-
ningarna närmast Motala ström De vertikala linjerna i räcket är jämna, det 
vill säga de innehåller inga bredare stolpar utan ger en känslan av en hel 
yta. De vertikala linjerna kommer upp direkt ur brobanan vilket ger ett lätt 
och genomsiktligt uttryck. Broräcket färgsätts likt Gamlebros räcke i kulör.

Brobanan är av grånat trä likt bryggan i övrigt. Brobanan utförs 3 meter 
bred. Räckeshöjd för bron blir 1,40 m.

VÄSTRA BRYGGAN OCH ÖSTRA SPÅNGEN

Från den nya bron förlängs bryggan på parksidan söderut under Gamle-
bro och vidare förbi före detta kontorsdelen för kraftstationen i kvarteret 
Berggsbron- Havet. Den här bryggdelen benämns ”Västra bryggan” på 
illustrationsplanen.

Från brofästet och söderut trappas bryggan ner för att tillgodose kraven för 
fri höjd. Bryggan kommer göra det möjligt att lägga till med mindre båtar 
vid exempelvis konsertbesök vid Louis de Geer. Bryggan utformas också 
med sittplatser vilket blir ett bra läge för en vistelseyta i solläge nere vid 
vattnet.

På motsatt sida vid Strömparken kommer delar av Spången behöva byggas 
om för att kunna ansluta till den nya bron med höjden +3,0 på ett tillgäng-
ligt sätt. Denna del benämns ”Östra spången” på illustrationsplanen. Söder 
om brofästet på den östra sidan kommer trappor behöva byggas mellan 
befintlig gångväg och bro på samma sätt som på den västra sidan.

Gestaltning broräcke med vertikalt uttryck utan bredare stolpar. Utsnitt från 3D-modell över ”Västra bryggan”.

Västra bryggan
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Snitt genom den norra parken.

SAMLADE UTSNITT FRÅN 3D-MODELLERING - GESTALTNING OCH KONSTRUKTION

Soldäck

Upphöjd plantering

Centrala parken

Vistelseyta med konst

Norra parken

Skulpural sittmöbelPlats för konst på mur

Strömparken

Motala ström

Befintlig mark Snedställda pelare under bryggaKulvert till tornhuset
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Snitt genom den norra delen vid trpporna.

Upphöjd plantering Rampsystem

Den centrala parken

Soldäck

Befintlig mark

Vistelseyta med konst

Den norra parken

Kulvert till tornhuset Rampsystem
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Snitt genom den centrala delen av den terrasserade parken.

SoldäckBrygga

Centrala parken Plats för konstverk på murNorra parkenSkulptural sittmöbelRampsystem
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Snitt genom den södra delen av den terrasserade parken.

Södra parken BryggaSittgradänger i betongUpphöjd planteringsyta

Centrala parken

Centrala parken Plats för konstverk på mur

Norra parken

Skulptural sittmöbelRampsystem

Ståltrappa
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Vy över den västra bryggan.

Västra bryggan
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Snitt genom den centrala delen av parken med vy mot Gamlebro (ny gångbro är ej med.).

Brygga Södra parken Upphöjd planteringSkuptural sittmöbel
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