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Sweco har fått uppdraget att skissa på en park norr om 
ett nytt kvarter i Inre hamnen intill Norra promenaden. 
Skissen syftar till att lösa angöring till entréerna i 
kvarteret, skapa en välkomnande park och ge goda 
förutsättningar för träden i promenaden. 

Ytan ligger inom byggnadsminnet för promenaderna vilket 
ställer krav på att minimera påverkan på träden samtidigt 
som parken blir en utveckling av en av Norra promenadens 
fokuspunkter. 

Genom parken går en gång- och cykelväg. Gång- och 
cykelvägen ansluter till Lotsgatan och Åbodgatan och 
är en förlängning av en lokalgata som går parallellt med 
norra promenaden. Det går även en gång- och cykelväg i 
Norra promenaden. Parkstråket är därmed inte tänkt som 
en snabb cykelväg.  

Förslaget ska följa bevarande- och utvecklingsplanen och 
möbleringsprogrammet som finns framtagna för Norra 
promenaden.
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BEFINTLIG SITUATION

Intill Norra promenaden mellan förlängningen av 
Åbodgatan och lotsgatan ligger ett kontorshus byggt år 
1919, ritat av Karl Flodin. Huset med tillhörande stall och 
vagnsbod har högsta kulturhistoriska värde och kommer 
att bevaras.

Det blivande parkstråket består till största delen idag av 
gräsmatta och en grusad yta. Intill kontorshuset finns en 
tätvuxen ligusterhäck och i trädgården en flerstammig 
syren och ett fruktträd på det som är tänkt att bli 
kvarterets framtida gårdsyta. 

Ett högt staket avgränsar ytan i väster mot en 
industrifastighet där ett nytt kontorshus kommer att 
byggas.

Flygfoto © Lantmäteriet 2019, Ortofoto © Lantmäteriet
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bevaras

I parkstråket står en friväxande syren som bevaras i 
förslaget.

Befintlig kontorsbyggnad omgärdas av en tät ligusterhäck. 
Häcken mot Norra promenaden kan bevaras. 

Befintlig gräsyta mellan kvarteret och Norra promenaden 
som syns till vänster i bilden. 

Flygfoto över arbetsområdet som är markerat med streckad linje. 

En gång av smågatsten leder från gång- och cykelvägen i 
Norra promenaden in till kontorshuset. 

Kontorshuset byggt 1919 med trädgården framför.



ILLUSTRATIONSPLAN

Parkstråket omfamnas av en ligusterhäck som följer Norra 
promenadens raka rader. Friser av smågatsten, perenner, 
små träd och sittmöbler tar ner skalan på platsen och 
skapar en trädgårdskänsla. Sittmöbler i stråket bjuder in 
passerande att uppehålla sig på platsen. 

Rörelse

Genom parken går en 3 m bred gång- och cykelväg. Den 
ansluter till Åbodgatan och Lotsgatan. I Åbodgatans 
förlängning ansluter den till Norra promenaden med en 
gång- och cykelväg. 

Från det befintliga huset finns en stig i smågatsten till 
Norra promenaden, en motsvarande smitväg föreslås 
framför det nya huset. 

Rum

Platsen fungerar som välkomnande entréer till det 
befintliga och det nya huset med blommande växter och 
ytor framför entréerna som kan användas av de som 
nyttjar byggnaden. Framför det nya huset finns en flexibel 
yta som kan vara en liten bouleplan eller en plats för bord 
för utekontoret. 

Växtlighet

Förslaget utgår från att befintlig syren och ligusterhäcken 
bevaras. Ligusterhäcken återanvänds som rumsavdelare i 
parken mellan de olika entrérummen. 

Intill syrenen anläggs en större perennplantering med 

skuggtåliga växter. För att den nya häcken och den 
befintliga häcken ska få tid att växa till samma storlek 
anläggs perenner i framkant mot gång- och cykelvägen 
som täcker upp utrymmet mellan häck och gång- och 
cykelväg.

Mindre flerstammiga prydnadsträd planteras som 
komplement till Norra promenadens höga kronor. 
Exempelvis kopparlönn och prydnadskörsbär som kan 
bidra med flera kvalitéer över de olika årstiderna.  

Belysning

Stråket belyses med stolpar för allmänbelysning. 
Sittbänkarna kan ha integrerad belysning och befintlig 
syren föreslås belysas underifrån.

Cykelparkering

Två platser för cykelparkering finns i anslutning till 
Åbodgatan och Lotsgatan framför både det nya och det 
befintliga kontorshuset. 

Utförande

Gång- och cykelvägen beläggs med asfalt och utförs med 
en smågatstensfris i tre rader. Totalbredden är 3 m. 

Överbyggnaderna för stenmjöl och smågatsten 
föreslås att utföras utan nollfraktion för att skapa en 
genomsläpplighet. Bänkarna kan också utföras i lätta 
stålkonstruktioner med träsits som kräver mindre 
förankring. 
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FÄRG, MÖBLER OCH MATERIAL 

Sittbänkar med varierande höjd står utmed 
stråket och längs gång- och cykelvägen i Norra 
promenaden. 

Perennplanteringarna ligger till stor del 
i norrläge och behöver vara skuggtåliga. 
Prydnadsträd bildar tak över planteringarna. 

Möbler och material utgår i stora delar från Möbleringsprogram för Norrköpings promenader (2019). Sittbänkar 
platsbyggs i samma stil som vid västra parkdelen intill promenaden mellan Packhusgatan och Slottsgränd.  

Stål i sittbänkarna 
utförs antingen 
med ren yta eller 
pulverlackering i 
svart, RAL 9005

Möbler och 
utrustning i stål 
pulverlackeras i 
Resedaggrönt, RAL 
6011

Oljade träsitsar av 
ek eller lärk. Smala 
ribbor används som 
ansluter till Hay 
palissade. 

FÄRGER

VÄXTFÖRSLAG

MÖBLER

Smågatsten 
används till friser i 
tre rader intill gång- 
och cykelvägen, 
planteringar och i 
stenmjölsytorna. 
Bredare ytor läggs 
intill sittbänkarna 
och intill fasad.

Stenmjöl används 
på de hårdgjorda 
ytorna. Ett 
genomsläppligt 
material som ger 
en mjukare känsla. 

MARKMATERIAL

Möbler Hay Palissade (från 
möbleringsprogrammet)

Perennplanteringar med skuggtåliga växter som daggfunkia, julros, 
brunnäva, ormöga, skuggröna och astilbe (från vänster till höger).

Cykelställ Vestres Vroom (från 
möbleringsprogrammet)

Prydnadsträd 
med tydliga 
årstidskvalitéer 
planteras som 
Kopparlönn 
med sin lysande 
flagande bark och 
prydnadskörsbär 
med rosa blomning 
på våren.


