


INLEDNING 
Denna publikation, som givits beteckningen an-

tagandehandling, utgör Översiktsplan för Industri-
landskapet. Det område som översiktsplanen be-
handlar utgör Industrilandskapet och dess närmaste 
omgivningar (karta, s 2).  

Översiktsplanen är resultatet av ett flerårigt ut-
redningsarbete inom stadsbyggnadskontoret, vilket 
ledde fram till en första version av översiktsplanen, 
benämnd Samrådshandling 2000-11-14. Kommu-
nens handläggare var dåvarande översiktsplanear-
kitekten Jörgen Haslum och samrådshandlingen 
utarbetades av arkitekt SAR/MSA Karl-Erik Ny-
berg  

Under våren 2001 blev samrådshandlingen före-
mål för ett omfattande samråd. Statliga  myndighe-
ter, kommunala nämnder och ett flertal skilda in-
tressenter lämnade yttranden med synpunkter på 
den framlagda handlingen (21 yttranden). För ingå-
ende redovisning och kommentarer till avgivna ytt-
randen hänvisas till samrådsredogörelsen, 2004-08-
13, dnr Spn-124/2003-212. 

Efter samrådet kunde det fortsatta planarbetet 
inte prioriteras, varför det dröjde till 2004-08-31 
(§186) innan stadsplaneringsnämnden kunde ta 
ställning till och godkänna en samrådsredogörelse 
och samtidigt besluta om utställning av översikts-
planen. Planen har därefter omarbetats bl a med 
utgångspunkt från de synpunkter som framförts un-
der samrådet. Planen har varit utställd 2005-06-03 - 
2005-09-15. Yttranden som kommit in under ut-
ställningstiden finns sammanfattade och kommen-
terade i ett särskilt utlåtande, 2005-09-27. De änd-
ringar som rekommenderas i utlåtandet finns inför-
da i antagandehandlingen. Ytterligare några smärre 
ändringar genomfördes i april 2006 inför kommun-
fullmäktiges behandling 2006-05-29, då planen  
antogs.  
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING Översiktsplanen består av tre huvuddelar: 
A. Sammanfattning  
B. Bakgrund, analyser, överväganden 
C. Bilagor. 

Kommunens uppfattning om markanvändning, 
bebyggelseformer, miljöförhållanden etc samman-
fattas i hela översiktsplanen under rubrikerna 
"slutsatser" och ”riktlinjer”, som återfinns i alla de 
tre huvuddelarna.  

Föreliggande publikation är på uppdrag av 
Norrköpings kommun utarbetad av arkitekt SAR/
MSA Karl-Erik Nyberg i nära samarbete med plan-
chefen Gunilla Holmquist och kommunens ansva-
rige handläggare, planarkitekt Bashir Hajo. Arbetet 
har utförts i samverkan med övriga berörda kom-
munala  förvaltningar. Kapitel B 2 och B 4 har ut-
arbetats av Kenneth Karlsson, Miljöinvest i Norr-
köping AB. 

Bilaga 2, Industrilandskapets byggnadshistoria, 
är författad av f d chefsarkitekten Nils Ryman. 

LÄSANVISNING 
Översiktsplanen kan läsas på följande sätt: 

Allmän överblick: Innehållsförteckning och 
"löpsedelstexter" nederst på sidorna. Riktlinjekarta 
på s 8. 

Helhetsintryck:          Sammanfattning, kapitel A,  
s 1-18. Bilaga 4, som innehåller en samman-
ställning av samtliga riktlinjer. 

Fördjupning:                       Kapitel B och bilagor. 
Kapitel B innehåller grunderna för ställnings-
tagandena i planen. Bland bilagorna skall särskilt 
nämnas bilaga 2, Riktlinjer för stadsmiljöns ut-
formning. 
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FÖRORD 

Uppdraget 
Miljö- och stadsplaneringsnämnden beslutade 

1997-09-16 (§ 136) att en fördjupad översiktsplan 
skulle upprättas för Industrilandskapet. Bakgrun-
den till beslutet var behovet av en bättre överblick 
över utvecklingen i området - etablering av univer-
sitet m m. För en del av området (Holmenområdet) 
antogs en fördjupad översiktsplan 1990-04-26. 
Denna är till stor del aktuell och har varit till stor 
nytta men den omfattar bara en del av Industriland-
skapet.  

En sammanfattning av planprocessen framgår 
av inledningen på föregående sida. Nu föreligger 
Översiktsplanen för Industrilandskapet i sin anta-
gandeversion.  

Under de senaste åren har flera översiktliga do-
kument utarbetats. Särskilt bör nämnas "Framtid 
Norrköping - Översiktsplan 2002 - Utvecklings-
plan för staden" samt "Kommunikationsprogram 
för staden", båda antagna av kommunfullmäktige 
2002-05-23. Översiktsplanen för Industrilandska-
pet har under planarbetets gång reviderats i över-
ensstämmelse med dessa översiktliga plandoku-
ment. 

Avgränsningen av området  
Industrilandskapet är en del av staden. Området 

har en alldeles egen karaktär, men gränsen mot 
omgivningen är inte skarp. Avgränsningen för den-
na fördjupning är vald för att fånga in området och 
de allra närmaste delarna av innerstaden.  

Översiktsplanen  
En översiktsplan visar i stora drag hur kommu-

nen anser att mark- och vattenområden skall an-

vändas. Den redovisar de allmänna intressen, som 
kommunen och staten vill värna om för kommun-
innevånarnas bästa. Det gäller riksintressen som 
industrilandskapet, vilket är en nationell angelä-
genhet, eller speciella miljökvaliteter som kommu-
nen värderar högt. Översiktsplanen skall vidare 
visa, hur kommunen avser att iaktta gällande miljö-
kvalitetsnormer. Vid prövning av en fördjupad 
översiktsplan, som är utarbetad med relativt hög 
detaljeringsgrad, skall såväl allmänna som enskilda 
intressen beaktas. Exempel på enskilda intressen är 
fastighetsägares önskemål om viss markanvänd-
ning. 

Översiktplanens innehåll och handläggnings-
ordning är lagreglerad. Den har ingen direkt juri-
disk verkan men den ger vägledning för efterföl-
jande beslut. Den utgör underlag för detaljplane-
ringen, som i sin tur lägger grund för bygglov och 
annan tillståndsgivning. 

Denna översiktsplan är en fördjupning av över-
siktsplanen för staden. Efter utställning och efter-
följande bearbetning har den förelagts kommun-
fullmäktige för antagande. Översiktsplanen antogs 
av KF den 29 maj 2006. 

Syftet med denna översiktsplan 
Industrilandskapet genomgår sedan 1990-talets 

början en genomgripande förändring samtidigt som 
medvetenheten om den unika miljöns stora värden 
vuxit sig allt starkare. Syftet med denna fördjupade 
översiktsplan är att utreda hur visionen om den 
framtida utvecklingen inom industrilandskapet 
skall kunna förenas med ett bevarande av den uni-
ka miljön. Planen visar en lämplig fysisk struktur, 
dvs hur byggnader, kvarter, vattenytor, gator, öpp-
na platser osv lämpligen skall struktureras, organi-
seras och utformas. 

Planen avser att besvara viktiga frågeställningar 

som rör universitetets framtida expansion. Planen 
kan inte styra dess utveckling, men den kan visa på 
möjligheterna till fortsatt tillväxt. Parallellt med   
universitetsutvecklingen ser kommunen området 
som en attraktiv lokalisering av kunskapsintensiva 
företag, en fortsatt utveckling likt Pronova. Med 
viktiga inslag av kulturinstitutioner och bostäder 
kan industrilandskapet bli en levande, mångsidig 
stadsdel, som kan bli ankaret i Norrköpings nya 
näringsliv.  

Planen analyserar möjligheterna för en relativt 
snabb återanvändning av de kvartersdelar, som 
väntar på bebyggelse för att stadsdelen skall upple-
vas hel och komplett. Byggnader som  förutses  för 
nya framtida användningar måste underhållas och 
användas så att förfall kan undvikas. 

                                                    FÖRORD 



2                                                                                        Orienteringskarta 

Bild 2   Orienteringskarta 

Planområdets avgränsning, som 
innehåller industrilandskapet och 
dess närmaste omgivningar 
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A SAMMANFATTNING  

Detta kapitel utgör en sammanfattning av 
översiktsplanen.  Kapitel B och bilagor ut-
gör fördjupningar, som kompletterar kapi-
tel A.  

En sammanställning av samtliga riktlinjer  
återfinns längst bak i publikationen som 
bilaga 4. 



4

A 1 Visionen 

Industrilandskapets unika miljö skall tas tillvara för att i det framväxande kunskapssamhället åter bli en dynamisk del av staden

Industrilandskapet i Norrköping utgör en fram-
stående miljö både i Sverige och i världen. En stor 
och central stadsdel som denna, med en homogen 
och välbevarad äldre fabriksbebyggelse, har få 
motsvarigheter i Europa. Strömmens stränder och 
vattenflöden är själva upphovet till staden och 
verksamheterna här har lett utvecklingen och suc-
cessivt satt sin prägel på hela Norrköping. Omvärl-
dens syn på staden har oftast förknippats med när-
ingen i Industrilandskapet. 

En större förändring av markanvändningen på-
går: från storindustriell varuproduktion till kun-
skapsintensiv verksamhet inom forskning och ut-
bildning. Kommunen fäster stor vikt vid universite-
tets etablering och utveckling. Områdets betydelse 
för Norrköping och regionen kommer att förstär-
kas. Utvecklingen i industrilandskapet är betydel-

sefull. Med smittande vitalitet och växtkraft inom 
industrilandskapet kan framtidens näringsliv ut-
vecklas i Norrköping i samverkan med en stark öst-
götaregion. 

Tillkomsten av allmänna kulturinstitutioner 
inom området har ökat dess attraktionskraft. Fram-
för allt blir Industrilandskapet en stor tillgång för 
norrköpingsborna själva. Det blir en storslagen och 
konsekvent genomförd stadsförnyelse, som stärker 
självkänslan och bidrar till en positiv syn på Norr-
köpings framtida utveckling. 

Den dramatiska miljön i mötet mellan de mäkti-
ga industribyggnaderna och Strömmens forsande 
vatten utgör en turistattraktion, som kommer att bli 
allt mer betydelsefull i takt med att området kom-
pletteras och återanvänds.  

                                                                        A  Sammanfattning och slutsatser 

Industrilandskapet skall ut-
vecklas till en tät, dynamisk och 
attraktiv del av centrala Norr-
köping, där högre utbildning 
och framgångsrikt företagande 
kombineras med att den unika 
miljön tas tillvara. 

Området skall huvudsakligen vara ett 
verksamhetsområde, men som en del 
av staden och för att upprätthålla ett at-
traktivt stadsliv, så skall det finnas bo-
städer och kommersiella verksamheter 
m m. 

Att ta tillvara den unika miljön innebär 
inte bara att bevara de historiska värde-
na utan också att värna om vissa andra 
inslag i den komplexa helheten, t ex  
Strömmen som biotop eller kraftkälla.  

Syftet med översiktsplanen är att visa 
på    möjligheter och begränsningar i 
genomförandet av visionen. 
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Ett tidigare slutet industriområde omvandlas till en öppen, mångfacetterad stadsdel i samspel med Norrköpings innerstad 

A 2  Grundläggande synsätt 
I detta avsnitt redovisas några grundläggande 

synsätt på industrilandskapet - sådant det framstår 
idag och så vi vill att det utvecklas framöver.  

Strömmen

Strömmen genom Norrköping ger staden dess 
särprägel och för Industrilandskapet har den utgjort 
själva förutsättningen. Stadens historia är nära för-
knippad med Strömmen, som är en viktig del av 
stadens själ. 

Fortfarande kan vi uppleva hur vattenmassor 
leds in i turbiner, strömmar längs de gamla indu-
stribyggnaderna och forsar eller bildar magnifika 
vattenfall utefter vattenmagasinens bräddnivåer. I 
strömlandskapet växlar stilla speglande vattenytor 
och forsande vatten. Här och var bryter grönskan 
fram mellan solida tegelfasader. Miljön växlar mel-
lan årstider och dygnets ljusväxlingar. Strömrum-
mens vattenspel uttrycker kraft och liv.  

I avvägningen mellan elkraftproduktion och 
miljöhänsyn är det viktigt att skapa förutsättningar 
för vattenflöden av minst den omfattning som råder 
idag. I förnyelsen av Industrilandskapet är kontak-
ten med Strömmens vatten en viktig utgångspunkt.  

Bebyggelsen och dess användning 

Området har varit ett tättbebyggt och aktivt in-
dustriområde med många arbetande. Det var  stängt 
för dem som inte hade där att göra. I områdets på-
gående förnyelse ser vi, att det förvandlas till en 
öppen och mångfacetterad stadsdel, som är del av 
innerstaden i Norrköping.  

I den här planen prioriteras universitetets behov 
av lokaler. Den övriga verksamhetsexpansionen 

inom Industrilandskapet förväntas ske inom kun-
skapsintensiva företag.  

Som del av innerstaden med många studerande 
och verksamma är det dessutom naturligt att områ-
det också har ett innehåll av service som restau-
ranger, småbutiker, kiosker m m. Till stadens 
mångfald hör också bostäder. Det bör finnas inslag 
av bostäder med syfte att göra området befolkat un-
der alla delar av dygnet.  

Inom området finns flera exempel på hur gamla 
byggnader på ett föredömligt sätt kunnat återan-
vändas för nya ändamål. Konsert- och kongresshu-
set Louis De Geer visar på de spännande miljöer 
som kan uppstå, när gammalt och nytt förenas till 
nya helhetsgestaltningar. Nybyggen, som exempel-
vis de nya studentbostäderna utefter Kvarngatan, 
visar på möjligheterna att låta platsens förutsätt-
ningar påverka byggnaders karaktär, så att de fogas 
in i stadsmönstret. Markens relativt branta lutning-
ar ned mot Strömmen har kunnat tas tillvara. 

Historien 

Industrilandskapet bär på väsentliga delar av 
Norrköpings historia, i stadsmönster, gator och 
byggnader. Det är viktigt att historien kan kännas 
och uppfattas. Inlevelse och respekt bör karaktäri-
sera förhållningssättet vid återanvändning och ny-
byggande. Detta gäller såväl byggnader och tomt-
mark som den offentliga miljön. Respekt för histo-
rien utesluter på inget sätt nyskapande. Men nyska-
pande måste ske med stark känsla för äkthet och 
hållbarhet. De gamla industribyggnaderna utgör 
härvidlag goda förebilder. Utgångspunkten måste 
vara att det nya utformas med varsamhet om hel-
hetsmiljön och noggrant uppmärksammar platsens 
villkor och sammanhang.  

                                               A  Sammanfattning  



6

Mötesplatser 

En kreativ och vital miljö kännetecknas bl a av 
att det finns många möjligheter för möten mellan 
människor. Det är därför viktigt att det skapas 
många mötesplatser, såväl inomhus som ute i den 
offentliga miljön. Gaturummet utgör den klassiska 
mötesplatsen för oplanerade möten. I industriland-
skapet fyller gångstråk och ”promenadbryggor” 
samma funktion. Till dessa kommunikationsstråk 
knyts större eller mindre torgrum, platser där man 
kan samlas, iaktta varandra, slå sig ner för ett sam-
tal osv. Kompletterande restauranger, kaféer, ute-
serveringar m m bidrar till intrycket av urban 
mångfald och utgör av tradition viktiga mötesplat-
ser.  

I flera avseenden har mötesplatserna redan fått 
sina former i stråk och öppna platser. Allt är utfört 
i hög kvalitet och det förutsätts att denna ambitiösa 
inställning kommer att prägla även fortsättningen. I 
takt med att nya hus tillkommer på avrivna tomter 
kommer rummen att bli tydligare i avgränsning och 
karaktär. 

Kommunikationer 

I en aktiv, befolkad och levande stadsdel kan 
man lätt röra sig. Den moderna mobiliteten har i 
mycket kommit att handla om att kunna ta sig fram 
fort med bil. I återanvändningen av Industriland-
skapet kan inte snabbrörlighet med bil vara priori-
terat. Det skall naturligtvis vara möjligt att ta sig 
fram till viktiga målpunkter med bil, men med an-
passad hastighet. I ett tätt stadsområde, där möten 
är viktiga, måste gående och cyklister prioriteras, 
liksom kollektivtrafik för lite längre avstånd. 

Samtidigt måste man vara medveten om att de 
nya kunskapsintensiva företagen är mycket kom-
munikationsberoende med behov av goda och 

snabba förbindelser till motorvägar, flygplats och 
järnväg. Bilinnehav och bilnyttjande är i regel stort 
inom dessa företag. 

Omgivande stadsbygd 

I denna plan har Industrilandskapet avgränsats 
mot Norrköpings innerstad i övrigt. Gränserna har 
egentligen det enda syftet att begränsa diskussio-
nen. I verkligheten skall dessa gränser inte accentu-
eras. Innerstaden utbreder sig kontinuerligt med 
Strömmen som enda begränsande men samtidigt 
berikande hinder. De närmast omgivande gatorna 
(”gränsgatorna”) karaktäriseras av blandkvarter 
med stort inslag av bostäder och ett brokigt utbud 
av lokaler i gatuplanen. Nära Industrilandskapet 
finns här en rad serviceföretag, restauranger, kaféer 
och småbutiker. 

Västerut längs Strömmen finns vackra prome-
nad- och motionsområden -  parkmiljön utefter 
strandvägarna längs stadsdelen Kneippen i söder,  
Folkparken ut mot Himmelstalund på norra sidan. 

Dessa parkområden i nära anslutning till Industri-
landskapet är attraktiva tillgångar för såväl univer-
sitetet som de nya företagen. 

Industrilandskapet i regionen 

I vår tid sker en stark betoning av såväl regio-
nernas och som det lokalas betydelse för näringsli-
vets utveckling. Elektroniska kommunikationer er-
sätter inte möten mellan människor. De lokala nät-
verken mellan företag, verksamma eller kommun-
innevånare har ofta framhållits som betydelsefulla 
för regioners framgångar. Forskning, samverkan 
mellan företag, avknoppningar, spridning av kun-
skap osv är exempel på faktorer som kan stimule-
ras på en regional nivå. Campus Norrköping, som 
är en del av Linköpings universitet, är ett uttryck 
för satsningen på en stark östgötaregion, "den fjär-
de storstadsregionen". De framväxande kunskaps-
intensiva företagen inom industrilandskapet är på 
samma sätt delaktiga i ett allt starkare regionalt 
näringsliv. 

Inom industrilandskapet finns många möjligheter till möten mellan människor — en förutsättning för en kreativ och vital miljö  

                                                                                    A  Sammanfattning  
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A 3  Dagens situation 
Omvandlingen påbörjades under 1970- och 80-

talen för att accelerera  under 1990-talet och sedan 
övergå i långsammare tempo. Stora delar av områ-
det är nu renoverat och återanvänt. Industrilandska-
pets kulturhistoriska värden har säkrats samtidigt 
som det blivit ett utvecklingsområde för nya före-
tag, högre utbildning och kulturella verksamheter. 
Många besökare attraheras till området och norrkö-
pingsborna har blivit stolta över sitt kulturarv. 

Vad är genomfört?  

Kartan (bild 9) visar de delar av Industriland-
skapet som kan betraktas som ”färdiga” eller där 
byggande pågår. Flertalet av kvarvarande äldre 
byggnader är renoverade och har fått en ny använd-
ning.  

Under 90-talet har Strömmens vattenområden 
blivit mera tillgängliga för allmänheten. Forsar och 
vattenfall kan upplevas på nära håll från de gång-
stråk som successivt byggts ut längs byggnader och 
kajer. I takt med att de gamla byggnaderna har ta-
gits i anspråk för nya ändamål har området blivit 
befolkat igen. De nya arbetsplatserna har utsikt mot 
den dramatiska omgivningen. Efter mörkrets in-
brott lyser det ur de fönsterrika byggnaderna. Re-
flexer och speglingar i det rinnande vattnet förstär-
ker den urbana storskaligheten. 

Vad återstår? 

Kartan visar samtidigt vad som återstår för att 
Industrilandskapet skall uppfattas som en hel och 
samlad stadsdel i samverkan med den omgivande 
staden. De kvartersdelar, som enligt kartan har po-

tential för effektivare nyttjande, innehåller byggna-
der som visserligen inte är tomma i någon större 
utsträckning, men som inte heller har genomgått 
någon mer omfattande renovering under senare tid. 
De har ibland en temporär användning eller inne-
håller verksamheter, som på sikt bör flytta till and-
ra lokaler utanför området. 

Inom Industrilandskapet finns flera allmänna 
områden (gator, parker och torg) som ännu inte fått 
en mer genomarbetad utformning vad gäller be-
läggning, planteringar, belysning m m. Fortfarande 
saknas vissa länkar i stråken utefter Strömmen. 

Det återstår således betydande insatser innan 
visionen om en hel stadsdel är förverkligad. Över-

siktsplanen för Industrilandskapet är därför starkt 
motiverad. Planprocessen inbjuder till en diskus-
sion om den framtida utvecklingen och med planen 
som underlag kan strategier utarbetas  för genom-
förandet av det som återstår.  

Lyckligtvis har man lättare att acceptera provi-
sorier inom ett f d industriområde än på andra stäl-
len. Avrivna tomter, byggnader som väntar på upp-
rustning är inte störande på samma sätt som i andra 
delar av innerstaden. Som sägs på flera ställen i 
denna plan - det alltför välordnade och prydliga 
kan verka främmande. Området tål den övergångs-
tid som erfordras för återuppbyggnaden. 

Betydande insatser återstår innan stadsdelen kan uppfattas som hel och återanvänd 

Bild 9. Karta redovisande dagens situation 
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Industrilandskapet är en del av Norrköpings innerstad –planområdets avgränsning skall inte synas eller upplevas. 

200100 300 meter 0

RIKTLINJER : HUVUDSAKLIG ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN 

I huvudsak verksamheter. Inblandning av boende är önskvärt. 

Blandad verksamhet och boende.  
Minst 20 % av yta bostäder och minst 20 % av yta verksamheter 

I huvudsak boende . Viss inblandning av verksamheter 

Byggnadsminne 

Huvudgata 
Lokalgata 
Gårdsgata 

Parkeringsanläggning i gällande detaljplan 

Öppet strömmande vatten 

Överbyggt strömmande vatten 

Vattenintag / vattentunnel 

Gator / torg / broar / gångvägar 

Park eller natur 

Den närmare regleringen av gatunätets 
anordning sker genom beslut i Trafiknämnd 

Antagna av KF 2006-05-29 
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A 4  Huvudsaklig användning av 
mark och vatten. 

Detta avsnitt utgör en sammanfattande redovis-
ning och kommentarer till de riktlinjer, som redovi-
sas på karta på föregående sida (s 8). Utöver dessa 
riktlinjer, redovisas ytterligare några i detta kapitel. 

I kap B redovisas förutsättningar och fördjupade 
analyser av vissa delaspekter. 

Kartan åskådliggör inte den brokiga mångfald 
som karaktäriserar området. Intentionen är att den-
na mångfald skall bevaras och utvecklas. Välord-
nad prydlighet, som kartan kan ge intryck av, är 
inte något uttalat mål. I flera avsnitt ser man idag 
att lämningarna från industriepoken ger berikande 
kontraster.  

Mark– och vattenanvändning 

Planen utgår från nuvarande kvartersindelning 
och det historiskt framvuxna gatunätet. Strömmens 
vattenytor och nivåförändringar är de nuvarande. 
Kartan visar huvudsaklig användning i de skilda 
kvarteren. Riktlinjernas formuleringar uttrycker att 
en blandning av funktioner är önskvärd. Detta av-
ser särskilt ny tillkommande bebyggelse i de stora 
kvarteren söder om Strömmen. Huvuddelen av gäl-
lande detaljplaner kan bestå.  

Med verksamheter avses i planen huvudsakli-
gen lokaler för högre undervisning och kunskapsri-
ka företag. Parkeringsanläggningar är inte redovi-
sade separat utan de ingår i mark för verksamhet. 
Vissa verksamheter, som idag verkar med låg per-
sonaltäthet eller på en lägre kunskapsnivå, kan för-
väntas lämna området i takt med att lägeskostna-
derna stiger. 

Planen vill stimulera till en brokig blandning av verksamheter och boende 

Kulturhistoriska värden - utformning 

Planen har som en viktig utgångspunkt riksin-
tresset ”Norrköpings innerstad”. De kulturhisto-
riskt värdefulla byggnaderna finns inom hela stads-
delen (bild 19, s 18). Planen medför inga föränd-
ringar av exempelvis kvartersgränser, något som 
skulle kunna motivera rivningar. På kartan anges 
byggnadsminnen, för vilka gäller särskilda skydds-
bestämmelser. 

A 4.1 Verksamheter

Fördjupning s 54-56 

Universitetets expansion kan tillgodoses på 
flera sätt inom industrilandskapet. För närvarande 
förbereds en utbyggnad av kv Kåkenshus mot 
Skvallertorget. I kv Kopparhammaren, mittemot kv 
Kåkenshus på södra sidan om Strömmen, studeras 
om- och nybyggande för universitetets fortsatta till-
växt.  Större byggnadsvolymer kan erhållas i kv 
Stabben och Kroken  söder om Strömmen i ny– 
och ombyggnader. Idag disponerar universitetet ca 

Bild 11.  Universitetets nuvarande lokalisering 
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Högre utbildning och verksamheter på hög kunskapsnivå kommer att dominera markanvändningen 

                                                                                   A  Sammanfattning 

Bild 12 Expansionsalternativ för Universitetet  - ett exempel 

57 000 m² våningsyta och med en ökning av stu-
dentantalet från nuvarande 5600 (hösten 2004) till 
ca 10000 skulle våningsytan (bruttoarean) upp-
skattningsvis behöva öka till 100 000-110 000 m². 
Antalet anställda ökar då från dagens ca 450 till ca 
900. Beräkningarna utgör översiktliga skattningar 
med dagens förhållanden som underlag. De är inte  
förankrade i beslut om universitets framtid. Bild 12 
visar ett exempel på vilket mark-byggnadsbehov 
som erfordras för universitetet utifrån dessa unge-
färliga antaganden.  

Problem:  

Universitetets långsiktiga expansion är svår att 

överblicka. Det är knappast möjligt att hålla mark-
reserver under lång tid. I ett framgångsrikt scenario 
med företagstillväxt blir sådan mark dyr. Långsik-
tiga markreservat kommer i konflikt med ett annat 
mål för industrilandskapets förnyelse, nämligen 
önskemålet om en hel och sammanhållen stadsmil-
jö.  

Konsekvenser:  

De byggnader, som i en framtid efter förnyelse 
och kompletteringar kan tas över av universitet, får 
inte tillåtas förfalla. Det gäller särskilt dem, som 
har uttalade kulturhistoriska värden. 

I väntan på universitetets expansion används 
byggnader och kvartersdelar av tidsbegränsade 
andra verksamheter. 

På längre sikt måste universitetet tillgodose sina 
expansionsönskemål utanför industrilandskapet. En 
ökning till 15 000 studenter skulle kunna innebära  
50 % större ianspråktagen kvartersyta än vad som 
är fallet i bild 12 (utökad parkering ej medräknad).

En utbyggnad söder om Strömmen kommer att 
aktualisera frågan om förbättrade gång– och cykel-
förbindelser, ev en ny bro. 

Lokaler för kunskapsintensiva verksamheter/
företag förutsätts även fortsättningsvis dominera 
vid nybyggande och återanvändning av äldre indu-
stribyggnader i de delar som inte tas i anspråk av 
universitetet. Närhet och samverkan med universi-
tetet utgör en viktig lokaliseringsfaktor. Företagen 
kännetecknas av hög personaltäthet och stor andel 
anställda med högre utbildning. Kring större före-
tag grupperas nya avknoppningsföretag och servi-
ceverksamheter av skilda slag. 

I de angivna kvarteren (bild 13) inryms ca     
190 000 m² bruttoarea (BTA), vilket förutsätter en 
relativt hög exploateringsgrad. Ett större parker-
ingshus i något av kvarteren minskar bruttoarean 
med 15 000-20 000 m². Kvarteren kan inrymma 
lokaler för universitetet. Flertalet kvarter inom in-
dustrilandskapet är, eller kommer att bli, bland-
kvarter med både bostäder och verksamheter.  

Problem: 

De nya kunskapsföretagen kännetecknas av stor 
personaltäthet. Bruttoarean per anställd har tidigare 

Universitets expansionsbehov skall 
prioriteras inom området. Samman-
hållna områden med hög täthet efter-
strävas. 

Riktlinje/ kommunal huvudinriktning: 
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Många människor söker sig till områdets rika kulturutbud 

för kontor kunnat antas vara ca 30 m2. Utveckling-
en pekar mot att yteffektiviteten går mot 20 m2/
anställd och i vissa fall ännu lägre. De nya lokaler-
na rymmer därför betydligt fler verksamma än vad 
som tidigare antagits, vilket exempelvis kan vålla 
problem om bilnyttjandet är högt. 

Särskilt viktigt är att husens bottenvåningar får 
ett innehåll som medverkar till upplevelserika gatu-
rum. Lokaler för företagsservice, restauranger, ka-
féer, butiker, generösa entréer o s v är exempel på 
lokaler som bör placeras utefter gator. Tendensen 
att bygga renodlade hus för ett ändamål bör brytas. 

Bild 13 Kvartersdelar  där  kunskapsföretag kan kom-

ma att dominera - ett exempel.  

(Inom kvarter söder om Strömmen kan parkeringshus 

aktualiseras, vilket  minskar markerade ytor.) 

Riktlinjer:
Konsekvenser: 

Under ett övergångskede kommer vissa befintli-
ga företag med relativt låg personaltäthet och in-
dustriell produktion att finnas kvar. Dessa torde 
dock på sikt flytta från området, när ett mera inten-
sivt markutnyttjande med högre markvärden aktua-
liseras.  

Lokaler för kulturella verksamheter är väl 
etablerade inom området, bl a Stadsmuseet, Arbe-
tets museum och Konsert- och kongresshuset Louis 
de Geer. Många människor söker sig till områdets 
rika kulturutbud. Anknytande konferenssalar, kafé-
er och restauranger bidrar till den mångfald av upp-
levelser och mötesplatser, som gör området till en 
attraktiv miljö för såväl utbildning som näringsliv. 

I det brokiga byggnadsbeståndet finns rika möj-
ligheter att inrymma ytterligare kulturella aktivite-
ter.  

Verksamma inom området
För området i sin helhet har beräknats antalet 

sysselsatta. Detta kan bara redovisas som ungefär-
liga ramtal. 1996 fanns 2000 verksamma. Idag 
(2004) har tillkommit bl a 5 600 studenter och 450 
anställda vid universitetet.  

Enligt denna plan skulle det kunna finnas 8 000-
10 000 verksamma utanför universitetet, som kan 
beräknas ha ca 10 000 studenter och 900 anställda. 
I avrundade tal skulle antalet verksamma öka från 
ca 2 000 (1996) till 20 000, studenterna inräknade. 

A 4.2 Bostäder 

Nya bostäder inom området beräknas i huvud-
sak tillkomma inom kvarter, som också kommer att 
innehålla lokaler för verksamheter. Gällande detalj-
planer finns för huvuddelen av tillkommande bo-

                                            A  Sammanfattning  

Tillväxt av kunskapsintensiva verk-
samheter stimuleras och prioriteras 
framför andra typer av verksamhe-
ter. Universitetets framtida utveck-
ling får avgöra hur stora byggnads-
volymer som kan bli aktuella för des-
sa verksamheter.  

Byggnader skall utföras med botten-
våningar som berikar stadslivet. 
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stadshus. I de gamla industrikvarteren närmast 
Strömmen saknas bostäder. Här vore inslag av bo-
städer önskvärda bl a för att öka intrycket av be-
bodd stadsdel nattetid och över helger. 

Inom området bor idag ca 1800 personer. I pla-
nen förutsätts en ökning till ca 2500 boende. I på-
gående projekt har bostadsandelen ökat något i för-
hållande till vad som var aktuellt för 5 år sedan, då 
samrådshandlingen utarbetades. Plankartan, s 9, 
har anpassats till pågående bostadsprojekt. 

Industrilandskapet är omgivet av stadsdelar med 
stort antal bostäder. Bostadskvarteren gränsar di-
rekt till området och bidrar till den önskvärda 
blandningen bostäder-verksamheter. 

A 4.3 Trafiksystem 

Fördjupning s 56-66 

Det redovisade trafiksystemet följer de kommu-
nala beslut, som fattats avseende Kungsgatan. 
(Miljö- och stadsplaneringsnämnden 1999-04-20,   
§ 67). En lång rad åtgärder skall genomföras för att 
bl a minska trafiken på Kungsgatan. Inom andra 
delar av staden skall åtgärder i trafiknätet locka 
genomfartstrafikanter att göra andra vägval. Ut-
byggnad av gång- och cykelvägnätet samt förbätt-
rad kollektivtrafik ses som andra medel i kommu-
nens arbete för önskade attitydförändringar. 

Gång- och cykeltrafik 

Att göra Strömmen tillgänglig för norrköpings-
borna har resulterat i omfattande insatser. Gång-
stråk har byggts som bryggor längs byggnader och 
dammar i ett sammanbundet nät, där fortfarande 

några länkar fattas. Bl a har universitet påtalat be-
hov av ytterligare en gångbro (se bild 14, punkt 1) 
för att förbättra kontakterna över Strömmen. En 
gångpassage genom Bergsbrons norra landfäste 
(bild 14, punkt 2) kan genomföras utan att brons 
kulturhistoriska värden spolieras. Den skulle utgöra 
ett bra komplement till korsningen över Skvaller-
torget och förbinda gångstråken längs vattnet.  

Huvudnät för cykeltrafik är fastställd i 
”Cykelplan för Norrköping” (KF, okt 1998). Den 
har ersatts av Cykelplan 2005, vilken för det aktu-
ella området är i det närmaste identisk med den ti-
digare. Viktiga stråk utgör Kungsgatan och Bred-
gatan/Västgötegatan. I korsningen mellan dessa 
stråk har  Skvallertorget byggts om för att öka tra-
fiksäkerheten för oskyddade trafikanter. Detta in-
nebär bättre och säkrare förbindelser mellan uni-
versitetets olika delar. Ytterligare tre broar för så-
väl gång- som cykeltrafik kan övervägas från Moa 

Besluten om trafikbegränsningar på Kungsgatan är en utgångspunkt 

Bild 15 Kollektivtrafik 
Bild 14 Gångstråk längs och tvärs Strömmen 
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Bilplatsbehovet kan bli stort, när avrivna tomter bebyggs 

                                               A   Sammanfattning  

Martinssons plats över till norra stranden, i Bredga-
tans förlängning samt gångbro mot Kråkholmen 
(bild 14, punkterna 3, 4 och 5). 

Cykelparkeringen skall enligt cykelplanen ord-
nas på kvartersmark. De relativt trånga gaturum-
men inom området kan inte inrymma större mäng-
der cyklar.  

Kollektivtrafik  

Universitetets lokalisering och en allmän ambi-
tion att minska bilresandet, bl a på Kungsgatan, 
motiverar insatser för att förbättra kollektivtrafi-
ken. I ett första steg kan bussarnas framkomlighet 
förbättras genom en mera effektiv signalstyrning.  

Busslinje från Resecentrum via Kungsgatan till 
Södertull och vidare till Navestad finns. Andra lo-
kala busslinjer går i Gamla Rådstugatan resp S:t 
Persgatan. 

Spårvagn går i Nygatan. Regionala busslinjer 
trafikerar Södra Promenaden. En expressbusslinje 
förbinder de båda universitetsdelarna (Linköping 
och Norrköping) och samtidigt forskningsindustri-
området Mjärdevi i Linköping och Industrilandska-
pet i Norrköping. 

En ny spårvagnslinje på Kungsgatan över 
Bergsbron har diskuterats.  

Biltrafik 

För att minska trafiken på Kungsgatan och and-
ra gator har kommunen redan beslutat om en rad 
åtgärder i syfte att förbättra säkerhet och framkom-
lighet för gående och cyklister, bl a följande: 
• Kungsgatan byggs om med minskad framkom-

lighet för bilister. Enkelt uttryckt så innebär det-
ta, att det under vissa tider kommer att ta längre 
tid att köra mellan Promenaderna än vad det gör 

idag. Genomfartstrafik skall ledas om till andra 
länkar i det övergripande trafiknätet. 

• Västgötagatan stängs för biltrafik. 
• Flera korsningar byggs om så att de får särskilt 

markerat mittparti. 
Biltrafiken på Bergsbron får maximalt uppgå till  
15 000 fordon / årsmedeldygn, vilket överensstäm-
mer med antagna kommunikationsprogrammets 
prognos. 

Parkering 

Idag utgör parkeringen inget problem inom in-
dustrilandskapet. Avrivna tomter används för par-
kering. Den är reserverad eller avgiftsbelagd. I 
kvarteren runt industrilandskapet finns omfattande  
avgiftsbelagd gatuparkering med särskilt förmånli-
ga avgifter för boende.  

I takt med att rivningstomter bebyggs krävs nya 

Bild 17 Parkeringsanläggningar 

Bild 16 Biltrafik 
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bilplatser för att ersätta dem som försvinner och för 
att tillgodose de nya byggnadernas behov. Dessa 
måste tillgodoses i parkeringsanläggningar. När 
man ser hur de nya husens behov hittills är tillgo-
dosedda kan man räkna med att parkeringen kom-
mer att ske i många former -  i källare, under går-
dar, på mark och i parkeringshus. Det är fastighets-
ägarna som är ansvariga för att ordna parkering. 
Samverkan i gemensamma anläggningar skulle ge 
ökad effektivitet och sannolikt lägre kostnader. 

Problem: 

Med nuvarande bilanvändning så kommer den 
starkt ökade verksamheten inom området att leda 
till ökad trafik på Kungsgatan. Särskilda trafikpro-
gnoser har genomförts med föreliggande markan-
vändning som ingångsvärden. Enligt prognosen 
uppstår ökningar av fordonsmängden på mellan 
3000 och 5 000 fordon per dygn i förhållande till 
vad som tidigare prognoserats (1998). I prognosen 
har bilnyttjandet för verksamma antagits vara sam-
ma som dagens (60 %) medan det för studenter an-
tagits vara mycket lågt. 
Trafiksystemet bedöms klara av dessa ökningar 
men de kan komma att uppfattas som brister i 
stadsmiljö och trafiksäkerhet. 

Att bedöma bilplatsbehovet är komplicerat. Det 
beror av många faktorer, såsom bilinnehav, bilnytt-
jande, bilplatskostnader och beräkningar av antal 
boende och verksamma inom området. En stor del 
av dagens bilplatser utgörs av markparkering på 
avrivna kvartersytor. Här finns idag cirka 1000 bpl, 
som på sikt bedöms försvinna. För närvarande är 
dessa platser inte fullt utnyttjade. (Jfr bild 17.) 

I en preliminär parkeringsutredning från 1998 
antas med nuvarande parkeringsnormer, reducerade 
för samnyttjande, att behovet av nya platser 
(ersättning av befintliga + nya behov) uppgår till 

Parkeringsbehovet måste lösas i samverkan mellan byggherrar och fastighetsägare 

                                                                                   A  Sammanfattning  

mellan 1200-1800 st. För exempelvis lokalkatego-
rin kontor (kunskapsföretag) innebär detta att anta-
let parkeringsplatser motsvarar 20-25% av antalet 
anställda. Detta är mycket låga tal, som kan jämfö-
ras med dagen bilnyttjande, där 60% av de anställ-
da använder bil för sina arbetsresor.  

Begränsad tillgänglighet för biltrafik kan med-
föra flera tänkbara konsekvenser: sänkt exploate-
ring, större inslag av bostadsbyggande, utspridning 
av verksamheter till andra delar av staden, svårig-
heter att finna användningssätt för äldre byggnader.
Inom de kunskapsintensiva företagen är bilnyttjan-
det ofta högt.  

För kvarteren norr om Strömmen blir trafiksy-
stemet för besökare relativt svårorienterbart. Man 
skall dock inte överbetona bilisternas framkomlig-
hetsproblem. Jämfört med idag rör det sig om någ-
ra minuters längre körtid till mera trafiktåliga ga-
tor. Ett större problem kan vara eventuell brist på 
parkeringsplatser. 

Konsekvenser 

Ansvaret för att tillgodose tillräckligt antal par-
keringsplatser ligger hos fastighetsägaren. Behovs-
tal för bilplatser, vilka knyts till bruttoarean, speg-
lar inte pågående förändringar i yteffektivitet eller 
olika grad av bilnyttjande hos olika personalsam-
mansättningar. Troligen måste separata utredningar 
göras för större projekt. 

A 4.4 Tillgänglighet 

För såväl yttre miljö som byggnader finns krav i 
lagstiftningen om att resultatet efter byggnadsinsat-
ser skall vara tillgängligt och användbart för perso-
ner med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. 
Detta gäller gator, gångvägar, allmänna platser, 
parker m m. Inom Industrilandskapet bör det vara 
möjligt att tillgodose kraven i stor utsträckning. 
Alla målpunkter skall kunna nås.  I stråken utefter 
Strömmen kan det dock i vissa fall bli svårt att till-
godose kraven. Trappor och nivåskillnader måste  
nog accepteras i vissa lägen om man samtidigt vill 
behålla områdets särprägel.  

För nybyggande gäller tillgänglighetskraven 

Området skall utvecklas till ett tätt 
och kontaktintensivt område. Målni-
vån om maximalt ca 15 000 fordon 
per vardagsmedeldygn på Bergs-
bron skall gälla. 

Samnyttjande av parkeringsplatser 
skall eftersträvas. 

För att minska bilresandet förutsätts 
en attraktiv kollektivtrafik och ett bra 
cykelvägnät. 

Åtgärder, som ligger utanför den fy-
siska planeringen, behövs för att på-
verka attityder och resvanor. Det 
krävs marknadsföring av kvaliteter-
na i en stadsmiljö, som präglas av 
en måttlig biltrafik, med större ut-
rymme för de oskyddade trafikanter-
na.

Riktlinjer: 
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Strömmens vattenflöden genom Industrilandskapet har bevarats och utvecklats på ett unikt sätt 

Bild  18. Strömmens vattennivåer 

fullt ut. I kulturhistoriskt värdefulla byggnader kan 
tillgänglighetskraven inte alltid tillgodoses fullt ut. 
Här gäller det att finna lösningar som förenar var-
samhet och tillgänglighet. 

Riktlinje: 

Gällande krav på tillgänglighet skall 
beaktas vid åtgärder i den yttre mil-
jön och i ny- och ombyggnader 

A 4.5 Vattenområden 

Fördjupning, s 31-37. 

Strömmens vattenområden med dess olika nivå-
er ger området dess särart (karta, bild 18). I slutlig 
vattendom i Miljödomstolen år 2000 fastställdes 

den tappningsplan, som reglerar vattenflödena. Hu-
vuddelen av Strömmens vatten går i tunnel för el-
produktion.  

Kommunen har låtit utreda möjligheterna att 
skapa lekområden för lax och öring inom industri-
landskapet. Med vissa förändringar i tappningspla-
nen, vilket förutsätter ny prövning av vattenverk-
samheten, torde det finnas goda möjligheter för en 
naturlig reproduktion.  

Riktlinje: 

A 5 Hänsyn - miljö 
Fördjupning, s 39-44 och s 49-52. 

Som underlag för planarbetet har miljösituatio-
nen inom planområdet analyserats. Utgångspunk-
ten har varit att uppmärksamma alla miljöaspekter 
som har betydelse för planens utformning. Miljö-
aspekter som bedömts ha betydelse uppfyller något 
av följande kriterier: 

1. Miljöaspekten innebär begränsningar för om-
rådets nyttjande 

2. Miljöaspekten kräver att skyddsåtgärder vid-
tas. Behovet finns i nuläget eller kan uppkomma i 
samband med exploatering. 

3. Miljöaspekten innebär att det finns ett utred-
ningsbehov. Behovet finns i nuläget eller kan upp-
komma i samband med exploatering. 

Analysen av miljösituationen har omfattat föl-
jande miljöaspekter: mark, vatten, luft, växter och 
djur, energiförsörjning, vatten och avlopp, avfalls-
hantering, samt hälsa och säkerhet. Under rubriken 
"Hälsa och säkerhet" ingår bl a trafiksäkerhet, risk-
hantering (brand och översvämningar), buller och 
vibrationer (från trafik, kraftverk, forsande vatten) 
samt elektromagnetiska fält. Resultatet sammanfat-
tas i det följande.  

A 5.1. Miljöaspekter som innebär be-
gränsningar för områdets nyttjande 

Trafikens påverkan på luftens kvalitet 

Idag finns miljökvalitetsnormer för kvävediox-
id, kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, bly, 
bensen, partiklar (PM10) och ozon i utomhusluft 
Miljökvalitetsnormerna lämnar inte utrymme för 
tekniska och ekonomiska avvägningar utan angiv-

                                            A  Sammanfattning  

Vattenflödet genom industrilandska-
pet skall vara minst det nuvarande 



16

na värden skall klaras. Av lagtexten framgår också 
att miljökvalitetsnormer skall iakttas vid kommu-
nal planering. För planarbetet innebär detta att de 
miljömässiga kraven på luftkvalitet inom planom-
rådet är entydiga. Översiktsplanen måste därför ut-
formas så att den inte bidrar till att miljökvalitets-
normen överskrids. 

De föroreningsparametrar som bedöms vara 
svårast att klara och som därför är begränsande för 
trafikutvecklingen på Kungsgatan är kvävedioxid 
och partiklar. 

Genomförda mätningar och beräkningar visar 
att med nuvarande trafikförhållanden i den norra 
delen av gatan (18 000 fordon/årsmedeldygn) kom-
mer miljökvalitetsnormen för kvävedioxid att kla-
ras med god marginal år 2010. Sannolikt kommer 
kvävedioxidhalten att ligga mellan den undre och 
övre utvärderingströskeln vilket innebär krav på 
viss luftövervakning genom mätning kombinerat 
med trafikräkning/beräkningar. 

Även när det gäller partiklar bedöms miljökvali-
tetsnormen klaras år 2010. Om dessutom lokala 
åtgärder som t ex intensifierad städning på gatan 
införs bedöms partikelhalten kunna hållas på en 
nivå som är betydligt lägre än miljökvalitetsnor-
men. 

Ovanstående bedömningar gäller under förut-
sättning att trafikmängden på Kungsgatan inte 
ökar. Det innebär att åtgärder måste vidtas så att 
huvuddelen av genomfartstrafiken avlänkas till 
andra delar i det övergripande trafiknätet. 

A 5.2. Miljöaspekter som kräver att 
skyddsåtgärder vidtas 

Geotekniska förutsättningar 

Inom lågt belägna partier närmast Motala Ström 
finns områden med lösa och finkorniga jordarter. 
Här kan skyddsåtgärder behöva vidtas för att und-
vika att geotekniska problem uppkommer i sam-
band med grundläggning, schaktning och uppfyll-
nader. 

Lekbottnar 

Möjligheten att återskapa förutsättningar för na-
turlig reproduktion av lax och havsöring i industri-
landskapet utreds för närvarande. Detta bedöms 
kunna tillföra området biologiska, pedagogiska och 
kulturella värden. De strömsträckor som studeras 
är belägna mellan Grytsdammen och Hästskodam-
men.  

De åtgärder som föreslås är att iordningsställa 
fiskvägar, lekbottnar, samt att säkerställa tillräckli-
ga vattenflöden. Utmed de studerade strömsträck-
orna återstår ca 9 000 m2 potentiella lekbottnar av 
de ca 34 000 m2 som fanns i början av 1900-talet. 
Dessa lekbottnar måste skyddas. Behovet av 
skyddsåtgärder för säkerställande av befintliga och 
planerade lekbottnar bör därför utredas. 

Trafiksäkerhet 

Genomförda åtgärder har förbättrat trafiksäker-
heten på Kungsgatan. Mellan 1994 och 1998 rap-
porterades årligen  9-10 olyckor med oskyddade 
trafikanter. De senaste åren har det årliga antalet 
olyckor halverats. Den fortsatta utvecklingen av 
olycksstatistiken bör hållas under kontroll och åt-
gärder genomföras då detta är möjligt. 

A 5.3. Miljöaspekter som behöver utre-
das 

Förorenade markområden 

Miljö- och hälsoskyddskontorets inventeringar 
visar att sannolikheten för att det finns föroreningar 
i marken inom industrilandskapet är relativt stor. 
Det innebär att föroreningssituationen i marken all-
tid bör undersökas vid planering av markarbeten i 
samband med exploatering etc.  

Dagvattenutsläpp 

Industrilandskapet kan delas in i 6 olika avrin-
ningsområden för dagvatten. Från dessa avleds ne-
derbörden till Motala Ström i 9 utsläppspunkter. En 
översiktlig beräkning av dagvattenutsläppens för-
oreningsbelastning på Strömmen har gjorts. Utifrån 
denna beräkning bör eventuellt behov av skyddsåt-
gärder övervägas. Detta gäller särskilt för de ut-
släppspunkter som ligger i direkt anslutning till po-
tentiella lekbottnar för lax och öring. 

I planområdet finns dock få tillgängliga ytor för 
ekologisk dagvattenhantering. Åtgärder möjliga  att 
vidta är främst tekniska lösningar som olika typer 
av avskiljare och filter. När det gäller skyddet av 
lekbottnar kan även förflyttning av utsläppspunkter 
komma i fråga. 

Gemensamma system för spill- och 
dagvatten 

Direktutsläpp av spillvatten har kontrollerats,  
bl a i samband med torrläggning av Strömmen. Vid 
kontrollerna har inga direktutsläpp upptäckts. 
Bräddning av spillvatten kan uppkomma vid extre-
ma nederbördssituationer. Denna risk finns vid 
bräddavlopp/pumpstationer som betjänar områden 
med gemensamma system för dag- och spillvatten. 

                                                                                     A  Sammanfattning  

Vid längre perioder av intensiv nederbörd finns en risk för översvämningar 
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A 6  Hänsyn — kulturhistoriska 
värden 

Fördjupning, kap B1, s 19 och vidare. 

För Industrilandskapet råder numera allmän 
uppslutning kring målet att bevara områdets egen-
art med sina kulturhistoriska värden. Denna mål-
sättning utgör en av förutsättningarna för denna 
översiktsplan. Det gäller att låta miljön ”spegla den 
industriella utvecklingen, dess förutsättningar och 
den miljö detta skapat under särskilt 1600-talet och 
1800-talets senare del” så som detta har tagit sig 
uttryck i ”industrianläggningar från skilda ti-
der, - - - storslagna fabrikskomplex, dammar, broar 
och det forsande vattnet” (Citat ur länsstyrelsens 
beskrivning av riksintressen, 1997).  

Den tidigare industriproduktionen har i stor ut-
sträckning försvunnit, textil- och pappersindustrin i 
sin helhet. Byggnader, vattenområden, tekniska 
komplement kring Strömmen och områdets museer 
gör det dock möjligt för oss att föreställa oss hur 
miljön en gång växte fram och användes. Vi kan 
föreställa oss människorna, som arbetade i områ-
det, och ana deras arbetsvillkor. 

Äldre kulturlager 

Området ingår i fornlämning 96 enligt forn-
lämningsregistret. Fornlämningen innebär att 
kulturlager av äldre typ kan förväntas förekomma. 

Riktlinje 

Markarbeten kräver tillstånd av Läns-
styrelsen. 

                                           A  Sammanfattning  

Numera råder allmän enighet om att bevara områdets egenart 

Detta gäller främst två punkter, en vid Korsgatan 
och en vid Gamle bro.  

Vid ny- och ombyggnader inom områden med 
gemensamma system för spill- och dagvatten bör 
därför möjligheten att separera systemen utredas. 

Lagring av brandfarliga material och 
produkter

I Industrilandskapet bor och arbetar många 
människor på en relativt liten yta. Det är därför sär-
skilt viktigt att lagring av material och produkter 
som kan innebära en risk för människors hälsa vid 
en brand sker på ett säkert sätt. Denna fråga bör 
därför utredas. 

Risk för översvämning 

Vid längre perioder av intensiv nederbörd finns 
en risk för att vattennivån i Motala Ström höjs så 
mycket att översvämningar uppkommer inom plan-
området. Hanteringen av denna risk och de effekter 
som kan uppkomma är beroende av vilket tidsper-
spektiv som används. I ett hundraårsperspektiv be-
döms en översvämning främst kunna orsaka mate-
riella skador.  

Man kan dock inte bortse från att viss miljöpå-
verkan skulle kunna uppkomma i ett kortare tids-
perspektiv. Exempel på negativa effekter som kan 
förutses är driftproblem i pumpstationer – brädd-
ning av avloppsvatten, driftproblem i annan teknisk 
utrustning som kan skapa personfara, översväm-
ning av lager för fasta, flytande eller gasformiga 
kemikalier, etc. Förekomsten av känsligt placerade 
installationer eller lager för kemikalier bör därför 
utredas. 

Buller och vibrationer 

Vid ny- och ombyggnad samt förändring av fas-
tigheters användningssätt bör risken för störning 

från trafikbuller utredas. Viktigt är också att analy-
sera bullereffekterna vid etablering av olika verk-
samhetstyper. Det kan gälla både dem som medför 
bullerpåverkan eller är transportintensiva och dem 
som är särskilt känsliga för bullerstörningar. 

Risken för bullerstörning bör också utredas vid 
ny- och ombyggnad samt förändring av byggnaders 
användningssätt i närheten av kraftverk eller for-
sande vatten. 
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Bild 19 Kulturhistoriskt värdefulla byggnader 

Klass 1. Byggnad av högsta värde 

Klass 2  Byggnad av stort värde 

Klass 3  Byggnad av visst värde 

Klass 4  Annan byggnad uppförd före 1960 

Byggnad uppförd efter 1960. Ej kulturhistoriskt värderad 

utformning, bilaga 2). För viktiga aspekter på ut-
formningen av stadsmiljön ges riktlinjer. Särskilt 
viktigt är naturligtvis det skede som pågår: återan-
vändning av det kulturhistoriskt värdefulla indu-
strilandskapet, vilket kan utgöra en sammanfattan-
de benämning på det helhetsmål, som bör gälla för 
framtida förändringar enligt denna plan. Helhets-
målet skall tolkas så, att de nya tillskotten inte till-
låts att dominera över eller spoliera det historiska 
arvet. Rätt utförda kan de nya byggnaderna tillföra 
nya värden och kontrasterna mellan nytt och gam-
malt skärpa och förstärka upplevelsen. Inlevelse 
och respekt för platsens villkor och sammanhang 
bör karaktärisera förhållningssättet vid återanvänd-
ning och nybyggande. 

Stadsmiljön bestäms av många faktorer. Den 
personliga upplevelsen av miljön är unik för varje 
människa. Den fysiska gestaltningen av miljön 
(byggnader, gårdar, gator, torg, parker etc) är vä-
sentlig i den personliga upplevelsen. Denna gestalt-
ning utarbetas i  ett samspel mellan många aktörer. 
Markens utnyttjande och den grundläggande ut-
formningen av fysiska miljön bestäms i detaljpla-
ner. Byggnadernas utformning är resultatet av ett 
samspel mellan fastighetsägare, nyttjare, konsulter 
och kommunen, som lämnar bygglov. Kommunen 
har ansvaret för utformningen av den offentliga 
miljön: gator, torg, parker och vattenrum. Stads-
miljöprogrammet syftar till att fastlägga vissa kon-
kreta mål, som skall gälla i det komplexa samspelet 
mellan alla inblandade aktörer. De enskilda projek-
ten skall ges förutsättningar att passa in i sitt hel-
hetssammanhang. 

Stadsmiljöprogrammet ger riktlinjer för byggna-
ders utformning, placering m m. För den offentliga 
miljön lämnas riktlinjer för, utformning, belägg-
ning, belysning, möblering m m. Inriktningen på 
utformning och behov av kompletterande grönytor, 
trädplanteringar, mötesplatser m m är särskilt upp-
märksammade. 

                                                                                       A  Sammanfattning  

Stadsmiljöprogrammets riktlinjer ger vägledning för delprojektens inpassning i helheten 

Kulturhistorisk bebyggelse 

Bild 19 visar den bebyggelse som klassats vär-
defull i kommunens kulturhistoriska inventering. 
Kartan utgör ett utdrag från karta 7 i Översiktsplan 
2002. Flertalet hus kan förväntas bli bevarade utan 
egentliga komplikationer. 

A 7 Stadsmiljöprogram 
Till ledning och stöd för arbetet med de konti-

nuerliga förändringar, som ständigt pågår bifogas  
ett stadsmiljöprogram (Riktlinjer för stadsmiljöns 

Riksintresset 

Industrilandskapet ingår i riksintresseområde 
52, som bl a omfattar hela innerstaden med Prome-
naderna, Kneippen och Folkparken. 

Byggnadsminnen 

Inom området finns sju byggnadsminnen med 
fastställda skyddsföreskrifter. Byggnaderna är be-
tecknade med Q på plankartan, s 8. 
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B 1    KULTURHISTORISKA VÄRDEN OCH STADSBILDSMÄSSIGA KVALITETER                
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B 1.1   Kortfattad historik                                                          sid 20 

B 1.2   Fornlämning 96                                                                   21 

B 1.3   Riksintresset                                                                        22 

B 1.4   Kulturhistoriskt värdefulla byggnader                              23 

B 1.5   Stadsbildsmässiga värden                                                25 

B 1.51 Gatukaraktärer                                                                    26 

B 1.52  Viktiga utblickar                                                                 27 

B 1.53 Förbindelser mellan byggnader över gator                      29 

B 1.54 De stora strömrummen                                                      31 

B 1.55 Lax och öring i Strömmen                                                 35 

B 1.56 Nya broar över Strömmen för gång– och cykeltrafik       36 

B 1.57 Parker, grönska                                                                  37 

Syftet med detta kapitel B1 är att ge ett 
fördjupat underlag till överväganden och 
slutsatser. Innehållet är alltså grunden för 
ställningstaganden i planen och kan an-
vändas till stöd för tillämpning av riktlinjer-
na. 
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De mäktiga tegelbyggnaderna längs Strömmen påminner om textilindustrins storhetstid under slutet av 1800-talet 

B 1.1  Kortfattat historik 
Motala Ström, Strömmen, är ett betydande vat-

tendrag med 18 meters fallhöjd inom staden. Till-
gången till vatten och kraft och närheten till havet 
har utgjort förutsättningarna för bebyggelsens 
framväxt och grundandet av en stad. Vattenkraften 
började utnyttjas under tidig medeltid för att driva 
kvarnar. 

På 1600-talet grundades såväl vapen- som tex-
tilindustri, som successivt växte och komplettera-
des med nya verksamheter: tobaks- och snusfabri-
ker, sockerbruk och papperstillverkning. På 1800-
talet växte  textilindustrin och under en period i 
mitten av artonhundratalet var Norrköping landets 
största industristad. Huvuddelen av de idag kvarva-
rande stora industribyggnaderna byggdes under 
slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. 

Energiutvinningen ur Strömmen förbättrades 
successivt. Vattenhjul av trä byttes till turbinhjul av 
järn. Vid 1900-talets början fanns sex medelstora 
kraftverk utbyggda. 

Parallellt med textilindustrins blomstring ut-
vecklades pappersindustrin. Så sent som 1954 - 
1956 byggdes en ny pappersmaskinhall i Holmen-
området. 

För textilindustrin blev konkurrensen från låg-
prisländer blev allt starkare. Nedläggningarna följ-
de slag i slag på 1950- och 1960- talen. Slutpunk-
ten för textilindustrin i industrilandskapet blev 
YFA:s nedläggning 1970.  

Med tillkomsten av Bravikens pappersbruk på-
börjades avvecklingen av papperstillverkningen på 
Kvarnholmen. Den upphörde helt 1986. 

Under 1960- och 1970-talen förföll industri-
landskapet mer och mer och gav ett dystert intryck. 
Under 1970-talet skedde en omsvängning i synen 
på äldre stadsmiljöer och dess bebyggelse. I Norr-

köping ledde detta till att stadsfullmäktige beslöt 
att klassa industrilandskapet som en märklig miljö, 
värd att bevara. Beslutet hade föregåtts av en in-
ventering av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.  

I översiktsplanen för innerstaden 1982 redovi-
sades huvuddelen av industrilandskapet som utred-
ningsområde. I beskrivningen står att ”... det är yt-
terst angeläget att behålla bebyggelsen samtidigt 
som det är oklart hur den kan utnyttjas i framti-
den.”  

De stabilt byggda fabrikerna hade tillåtits förfal-
la till det yttre under 60-70-talen, men var ändå i så 
gott skick att de kunde renoveras. De har varit möj-
liga att återanvända med sina stora, ljusa salar, 

höga våningshöjder och sitt rikliga dagsljus. 
Det var till en början svårt att finna en ny, var-

aktig användning av de gamla industribyggnader-
na. I ett första steg utnyttjades de ofta som lager 
eller som tillfälliga industri- eller hantverkslokaler. 
Så småningom har allt fler byggnader kunnat få en 
mer permanent användning.  

Två museer har etablerats inom industrilandska-
pet: Stadsmuseet, som öppnade 1981 och Arbetets 
museum, som öppnades 1991. 

Under våren 1987 började Skolstyrelsen och 
Ebersteinska gymnasiet att förbereda en tvåårig på-
byggnadskurs för gymnasieingenjörer. Samarbete 
etablerades med universitetet i Linköping. Utbild-

Bild 20   Motala Ström 1751 
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Fornlämningar visar på Strömmens betydelse redan under tidig medeltid 

                                                           B 1 

ningen förlades till Drags fabriker och startade 
höstterminen 1989. Detta blev inledningen till uni-
versitetsutbildningen inom industrilandskapet.  

I Gryt har ProNova Science Park utvecklats. 
Kommunen lyckades 1987-88 intressera en grupp, 
som hade till uppgift att etablera ett  informations-
teknologiskt centrum, att förlägga detta till Gryt. 
Sedan dess har hela Gryt-komplexet omvandlats 
för nya aktiviteter. ProNova har blivit framgångs-
rikt och kan ses som exempel på verksamheter, 
som kommer att växa inom industrilandskapet 

När papperstillverkningen upphörde 1986 inom 
Holmenområdet, arrangerades en arkitekttävling 
för att få idéer om hur man skulle kunna omvandla 
det stora fabriksområdet. Den följande planerings-
processen, som till del baserades på det vinnande 
förslaget, omfattade ett samarbetsavtal mellan 
kommunen och Holmenbyggarna, en fördjupad
översiktsplan för att ge riktlinjer och en detalj-
plan för att reglera exploateringsmöjligheterna. I 
varje steg diskuterades bevarandefrågor. Detaljpla-
nen kom att innehålla regler för hur områdets ka-
raktär och de värdefulla byggnaderna antikvariskt 
skulle bevaras. I detaljplanen utformades också de 
allmänna platserna: det centrala gångstråket, 
Kvarnholmsplan framför Holmentornet, Holmen-
torget mellan Kvarngatan och Strykbrädan m m. 

I kommunens avtal med Holmenbyggarna in-
gick, att en tomt skulle avsättas för uppförande av 
ett konserthus. Valet föll på byggnaderna norr om 
Holmentornet och intill Strömmen. Läget närmast 
stadskärnan var strategiskt för den största attraktio-
nen inom Holmenområdet. Konsert– och kongress-
huset Louis de Geer invigdes 1994. 

För utförligare historik, se bilaga 1 

B 1.2 FORNLÄMNING 96 
Fornlämningen består av äldre kulturlager inom 

på kartan markerade områden i den mån de inte 
förstörts av nutida grundgrävningar. 

Inom ett inre område (på kartan rastrerat) kan 

finnas kulturlager från den medeltida staden (ca 
1100). Området i sin helhet avgränsar ett område 
motsvarande stadsbebyggelsen omkring 1640. 

Inom området har ett stort antal arkeologiska 
undersökningar genomförts i samband med mark-
arbeten av olika slag. Rapporter finns tillgängliga 

Bild  21  Fornlämning 96 
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på Länsstyrelsens kulturmiljöenhet. 
Markarbeten inom fornlämningsområdet kräver 

tillstånd av Länsstyrelsen, som i förundersökning 
och eventuellt efterföljande särskilda undersök-
ningar fördjupar beslutsunderlaget. Reglerna för 
hantering av fornminnen återfinns i Lagen om kul-
turminnen m m , 2 kapitlet. 

Slutsatser: 

Hela Industrilandskapet med un-
datag av kv Gryt och del av kv 
Drags ligger inom fornlämning 96. 

Alla markarbeten kräver tillstånd 
av Länsstyrelsen. 

B1.3  Riksintresset 
Hela Norrköpings innerstad och Folkparken / 

Himmelstalund är av riksintresse för kulturminnes-
vården (bild 22). Industrilandskapet är ett kärnom-
råde inom detta riksintresse. Följande beskrivning 
som bygger på länsstyrelsens beskrivning finns i 
detaljplanen för Holmenområdet från 1992: 

”För Industrilandskapet anges att med det  stor-
industriella genombrottet vid 1800-talets mitt ersat-
tes de relativt små och oftast timrade kvarnhusen 
av stora fabriksbyggnader i sten med fasader av 
puts eller tegel. Dessa fabrikskomplex bildar i dag 
ett förtätat Industrilandskap som vittnar om indust-
rialismens genombrottsskede med en illustrativ på-
taglighet som saknar motsvarighet i Sverige. Från 
arkitektonisk synpunkt håller byggnaderna som re-

                                                                                                B 1 

Hela Norrköpings innerstad och Folkparken / Himmelstalund är av riksintresse för kulturminnesvården 

gel en hög kvalité.  
Det sammanfattande värdeomdömet anger att 

tyngdpunkten i riksintresset Norrköping utgörs av 
industrimiljön, med högt markutnyttjande, enhetli-
ga fabriksbyggnader, det strömmande vattnet, dam-
mar och broar samt av promenaderna och de välbe-
varade delarna av den centrala stenstaden.”  

”- - - områdets värde består inte bara av de arki-
tektoniskt värdefulla byggnaderna. Hela miljön 
vittnar om hur verksamheterna har vuxit fram.  

Den speciella blandningen av gammalt och nytt, 
monument och triviala byggnader, kontorsdelar 
och processtekniska delar, det gyttriga och igen-
byggda ger tillsammans en bild av den historiska 
utvecklingen i området. 

Även vid en internationell jämförelse har Hol-
menområdet en mycket hög kulturhistorisk status.” 

Ur länsstyrelsens beskrivning av riksintressen 
inom länet, 1997-08-18, kan följande citeras betr 
riksintresset Norrköping (E 52):  

”Motivering:
Stads- och industrimiljö kring kraftkällan Mota-

la Ström, som tydligare än någon annan plats i lan-
det speglar den industriella utvecklingen, dess för-
utsättningar och den miljö detta skapat under sär-
skilt 1600-talet och 1800-talets senare del. 

Uttryck för riksintresse:
Industrianläggningar från skilda tider, även 

utanför det centrala industrilandskapet, med högt 
markutnyttjande, storslagna fabrikskomplex, dam-
mar, broar och det forsande vattnet- - -” 

Slutsatser 

Riksintresseområde 52 är en vä-
sentlig grund för översiktspla-
nens inriktning att tillvarata den 
unika miljön. 

Framtida förändringar, som prö-
vas i planer och bygglov, skall be-
akta riksintresset. 

Bild 22 Riksintresset nr E 52 

Bild 23 Byggnadsminnen enl Lagen om kulturmin-
nen (fängelsets huvudbyggnad utanför kartan är 
också byggnadsminne) 
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Alla byggnader uppförda före 1960 har granskats utifrån sina kulturhistoriska kvaliteter 

Klass 1. Byggnad av högsta värde 

Klass 2  Byggnad av stort värde 

Klass 3  Byggnad av visst värde 

Klass 4  Annan byggnad uppförd före 1960 

Bild 24 Kulturhistoriskt värdefulla byggnader 

Byggnad uppförd efter 1960 
Ej kulturhistoriskt värderad 
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Såväl enskilda som kommunala fastighetsägare har visat prov på föredömliga bevarandeinsatser 

                                                                                                  B 1 

B 1.4  Kulturhistoriskt värdefulla 
byggnader 

Som framgår av kartan på föregående sida har 
de flesta äldre husen inom området bedömts vara 
av kulturhistoriskt värde. Flera byggnader har re-
dan renoverats på ett sådant sätt att deras kulturhi-
storiska värden tagits tillvara. I regel har husen fått 
nya användningssätt. Detta har kunnat genomföras 
med bevarade exteriörer. Invändigt är husen kan-
ske inte alltid lika rationellt utnyttjande som i nya 
hus men de har ofta unika interiörer, där äldre 
byggnadsdelar eller konstruktionselement tagits 
tillvara och nyttjats i utformningen. 

Kartans beteckningar gäller följande: 
Klass 1  Byggnaden är av så högt värde att den 

förklarats som byggnadsminne eller att byggnads-
minnesförklaring bör aktualiseras. 

Klass 2  Byggnad av stort kulturhistoriskt vär-
de. 

Klass 3  Byggnad av visst kulturhistoriskt värde 
Kan t ex vara en för sin tid ovanlig eller framträ-
dande byggnad vars fasad förvanskats eller en rela-
tivt alldaglig byggnad från 1930-50-talet. 

Klass 4  Byggnad som inte kan hänföras till 
klass 1-3, t ex genom att den förvanskats så kraftigt 
att dess karaktär gått förlorad. Till denna grupp 
förs också några byggnader från slutet av 50-talet 
som bryter mot innerstadens traditionella bebyg-
gelsemönster. 

Oklassificerad byggnad har bygglov beviljad 
efter 1960.

Kartan (bild 24) utgör ett utdrag ur karta 7 i 
kommunens antagna Översiktsplan 2002. För 
byggnadsminnen (bild 23) finns särskilda skydds-
föreskrifter, fastställda av Riksantikvarieämbetet. 

Inventeringen värderar alla äldre byggnader 
inom Industrilandskapet. Flertalet återfinns i klas-

serna 1-3. Kartan visar med tydlighet på att det kul-
turhistoriskt värdefulla byggnadsbeståndet är om-
fattande. I alla detaljplaner från senare år har be-
stämmelser om bevarande och utformning införts 
för att trygga dessa byggnaders fortbestånd. Såväl 
enskilda som kommunala fastighetsägare har visat 
prov på föredömliga bevarandeinsatser. 

Slutsatser 

Den kulturhistoriska inventering-
en bör gälla som grund för denna 
översiktsplan liksom vid utform-
ning av detaljplaner samt vid 
prövning av bygglov. 
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Strömmen och de stora byggnaderna längs dess vatten är det gemensamma huvuddraget i stadsbilden 

B 1.5  Stadsbildsmässiga värden 
Industrilandskapet är en miljö som väcker käns-

lor. Olika känslor beroende på den personliga bak-
grunden. Hos besökare väcker miljön oftast något 
som kan liknas vid hänförelse över kraften och 
mäktigheten i vattnet och byggnaderna. Byggna-
derna speglar historia och utveckling. För den som 
kommer ihåg slitet i fabrikerna är minnet inte till 
alla delar positivt. För andra berättar den karaktärs-
fulla miljön om framtidshopp och utveckling. För 
att ta tillvara stadsmiljön som framgångsfaktor är 
det viktigt att vårda dess karaktär med målet att 
skapa en hel och sammanhållen stadsdel, som är 
väl integrerad i innerstaden.  

Det gemensamma huvuddraget för området är 
naturligtvis Strömmen och de stora byggnaderna 
längs dess vatten. Som delområden kring Ström-
men kan vi grovt urskilja fyra delområden med oli-
ka karaktärer och förutsättningar: 

Holmenområdet och Pronovaområdet  (1) 

Områdena innehåller huvudsakligen stora bygg-
nader, såväl äldre som nya. Man känner tydligt att 
det är ett industriområde som är i förvandling. Fle-
ra äldre byggnader längs Strömmen, i Pronovaom-
rådet, kring Holmentorget och Kvarnholmsplan är 
ombyggda och förnyade medan andra, exempelvis 
på ömse sidor av Kungsgatan, är i behov av insat-
ser. 

Marken lutar från S:t Persgatan mot norr ner 
mot Kvarngatan och Grytsgatan. Kontorshuset i kv 
Bommen (f d Ericsson) och studentbostadshuset i 
kv Dalkarlen bidrar till återuppbyggnaden av de 
stora avrivna kvartersdelarna mellan S:t Persgatan 
och Kvarngatan. 

Nordsydliga gator knyter samman Industriland-
skapet med den angränsande "rutnätstaden" i söder.  

Rivningstomterna utplånar gaturummen och vi kan 
bara föreställa oss stadsbilden med återupprättade 
slutna gaturum. Dessa gator erbjuder vyer ner mot 
de stora byggnaderna längs Strömmen, vars vatten-
ytor dock skyms av bebyggelsen.. 

Kvarteren innehåller lite grönska med undantag 
av kvartersdelar på ömse sidor om Butgatan. 

Kåkenhusområdet (2) 

Området sträcker sig från Fängelset i väster ner 
mot Kungsgatan i öster. Det är främst inom de 
smala kvarteren längs Strömmen som vi finner äld-
re industribyggnader. De flesta är ombyggda och 
förnyade. I en ombyggnad av en äldre industri-
byggnad i kv Kåkenshus och en ny byggnad i kv 
Täppan inryms huvuddelen av universitetet, Cam-

pus Norrköping. 
Från Bredgatan sluttar marken relativt brant ner 

mot Strömmen. De obebyggda delarna mellan Kå-
kenhus och Drags erbjuder vackra södersluttningar 
med magnifika utblickar mot Strömmen. 

Området upplevs som helt och sammanhängan-
de. Endast några smärre kompletteringar återstår. 

Området vid Västgötegatan (3) 
Västgötegatan sluttar ner mot Gamlebro, där 

Strömmen gör en dramatisk riktningsförändring. I 
den här delen av Industrilandskapet kan man ana 
lämningar från den medeltida staden med de 
svängda gatorna Västgötegatan och Mäster Påvels 
gränd och omgivande kvartersformer, som avviker 
från innerstadens rutnät. 

Bild 28 Delområden 1-4 
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Den rena industrigatan kommer att försvinna och successivt övergå till en vanlig stadsgata 

                                                                                              B 1 

B 1.51 Gatukaraktärer 
Gatorna och platserna har olika karaktär beroen-

de på funktion, historia m m. Grovt sett kan vi ur-
skilja följande huvudkaraktärer: 
• Den historiska gatan. (Exempel Västgötegatan) 
Gator vars karaktär främst beror på att de tillhör de 
riktigt gamla i Norrköping. De kännetecknas av 
svängda gatusträckningar, som inte inordnats i in-
nerstadens rutnätsmönster. Utefter dessa gator 
återfinns de äldsta kvarvarande byggnaderna.  
• Industrigatan. (Exempel bild 29)  
Dessa gator var tidigare utpräglade industrigator 
med industribyggnader på båda sidor. Idag omges 
dessa gator av renoverade industribyggnader för 
nya ändamål, äldre kvarvarande byggnader och 
avrivna tomter. Successivt försvinner industriga-
tan. 
• Stadsgatan. (Exempel S:t Persgatan)  
Dessa gator utgör delar av innerstadens gatunät, 
som i huvudsak är uppbyggt i ett rutnät. Stadsgator 
gränsar till och går delvis in i området. De avgrän-
sar oftast bostadskvarter med butiker och lokaler i 
gatuplanet. Ett rikt varierat utbud av närservice, 
som också vänder sig mot industrilandskapet, 
präglar flera gatupartier. Behandlingen av dessa 
gator avgör hur väl integrerat i innerstaden Indu-
strilandskapet kommer att upplevas  . 
• De nya offentliga rummen (Exempel bild 30)  
Dessa platser och stråk har en alldeles egen karak-
tär. De präglas av omsorgsfull utformning med 
hög kvalitet i material och utförande. De binder 
samman de mest publika delarna inom området 
från Stadsmuseet i väster till Kvarnholmsplan i 
öster. Pappersbrukets trafik- och driftsytor har för-
vandlats till attraktiva offentliga rum, som kom-
mer att förtydligas och bli ännu mer upplevelse-
rika, när återstående avrivna tomtytor bebyggs. 

Längs Västgötegatans södra sida är de smala 
kvarterens bebyggelse renoverad. Smala gränder 
förmedlar pittoreska vyer ner mot Strömmen. Utef-
ter den norra sidan finns det stora luckor i bebyg-
gelsen och gaturummet saknar sin tidigare sluten-
het. Parkeringarna tränger på. 

De stora industribyggnaderna längs Strömmen 
mittemot Strömparken gör ett mäktigt intryck. 

Områdets stora nivåskillnader ger spännande 
förutsättningar för den framtida bebyggelsen. 

Området mellan Gamla Rådstugugatan och 
Strömmen (4) 

Detta område hade tidigare en tydlig anknytning 
till industrilandskapet. En strömfåra passerade mitt 
igenom det nuvarande kv Knäppingsborg och 
strömmens vatten gick in mot kvarteren norr där-
om. Strömparken är resultatet av en utfyllnad i 
Strömmen under 1920-talet. 

 Det sydvästra hörnet i kv Paraden väntar på en 
kompletterande bebyggelse. I övrigt kan området 
uppfattas som relativt komplett. Gamla Torget med 
sina omgivande, väl renoverade hus, bär en stark 
1800-tals-prägel. Från torget har man vackra ut-
blickar mot Strömmen och det nya konsert- och 
kongresshuset, Louis De Geer. 

Slutsatser: 

Vid förnyelsen bör man knyta an 
till och utveckla de olika område-
nas särart. 

De olika delarna har olika förut-
sättningar när det gäller att inrym-
ma stora byggnader, exv parker-
ingsanläggningar.  
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De fria gatuperspektiven förmedlar kontakten mellan stadens olika delar 

Panoramavyer 

1.  Utblicken från Nygatan över Dalsgatan, Kvarn-
holmsplan och stadslandskapet med rådhustor-
net i bakgrunden. 

2.  Utblicken från Gamlebro mot Louis De Geer 
och det strömmande vattnet. 

3.  Utsikten från Bergsbron. Hänförande utblickar  
upp mot vattenfallen och kv Kåkenhus och ned-
ströms mot  kv Strykjärnet m m. Bergsbron är 
en av områdets stora upplevelsepunkter. 

Särskilt viktiga utblickar

4   Från Gamlebro är utblicken norrut längs 
Strömmen imponerande med Strömparken och 
de kraftfulla byggnaderna i kv Kroken. 

5.  Utblicken längs Knäppingsborgsgatan från trak-
ten av Olai Kyrka. Här avtecknar sig byggna-
derna längs Västgötegatan i ett upptornande 
stadslandskap över de låga delarna i Knäppings-
borg. Viktigt att ta hänsyn till vid nybyggande i 
kv Kroken. 

6.  Utblicken längs Skolgatan från trakten av Olai 
kyrka. Här finns Bomullsspinneriets fasad mot 
vattnet i fonden, och bakom skymtar Värmekyr-
kan. 

7   Blicken längs S:t Persgatan från Drottninggatan. 
En magnifik backe med kv Gryt / Pronova i 
fonden. 

8 Från Butgatan kan man ana öppningen till Hol-
mentorget och se Värmekyrkan avteckna sig. 

9   I blicken längs Källvindsgatan avtecknar sig 
Strykjärnet ovanför den lägre bebyggelsen längs 
Kvarngatan. 

landskapet är viktiga och värdefulla och bör vår-
das. Det som redovisas nedan med sifferhänvisning 
till kartan är sådana som utmärker sig extra. 

Blickfång 

Strömmens vatten. Vattnet är ett viktigt 
blickfång i hela området. Det finns många 
blickar ner mot vattnet och ett stort antal 
hisnande närkontaktvyer. 

Bild 31   Viktiga vyer och utblickar 

B 1.52  Viktiga utblickar 
Till värdena i stadsmiljön hör utblickarna. Sta-

den och Industrilandskapet är fullt av utblickar. En 
del vyer utmärker sig för sin skönhet, mäktighet 
eller är av andra skäl mer tilltalande än de 
”vanliga”. Några triviala utblickar och blickfång 
finns knappast i Industrilandskapet. Dess oregel-
bundna former i mötet med rutnätsstaden och 
Strömmen skapar många spännande vyer. Det är 
därför inte någon lätt uppgift att urskilja vyer som 
är värdefullare än andra. Alla utblickar i Industri-
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Industrilandskapet erbjuder ständigt nya vyer 

16 Om man blickar norrut längs Kungsgatan möter 
blicken Kolmården vid horisonten. 

17 Nedanför Sandgatans backe ser man Strömpar-
ken och staden öster om Strömmen. Man kan 
också ana Rådhustornet. 

Flertalet av de vyer och utblickar, som förteck-
nas i detta avsnitt, har det gemensamt att de för-
medlar inblickar in i Industrilandskapet från omgi-
vande stadsdelar och gator. Det är de fria gatuper-
spektiven som förmedlar denna kontakt och gör 
staden läsbar. Orienteringen underlättas. 

Slutsatser:

För att bevara den omgivande 
stadens visuella kontakter med 
Industrilandskapet måste de fria 
gatuperspektiven vårdas och ut-
vecklas.  

10 Vy längs S:t Persgatan österut från trakten av 
Kungsgatan. Liksom man kan blicka från Drott-
ninggatan så är anblicken österut imponerande 
även om höghuset i fonden inte är någon pryd-
nad. 

11 Kungsgatan bjuder på flera utblickar. Från       
S:t Persgatan är vyn ner mot Bergsbron och ga-
tans vinkling vid Skvallertorget effektfull. 

12 Från S:t Persgatan är blicken ner mot Strömmen 
och Grytstorget längs Korsgatan en av de vack-
rare. 

13 Från Gångvägen vid Drags är utblicken ner mot 
Bergsbron över vattenytan och fallen impone-
rande. 

14 Från Dragsgatan vid kv Oron är utblickarna 
över Strömmen med byggnaderna som reser sig 
på andra sidan anslående. 

15 Från Dragsgatan finns en utblick österut där 
man kan känna stadsdelens topografi och sam-
manhang med staden öster om Strömmen. 
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B 1.53  Förbindelser mellan bygg-
nader över gator 

För att underlätta kontakten mellan verksamhe-
ter i olika kvarter så har man sedan lång tid tillbaka 
byggt intäckta broar över gator. Vi finner dem 
ibland över smala gator och nästan uteslutande 
över korta gator, som saknar mer utsträckta gatu-
perspektiv med fri himmel mellan gaturummens 
väggar. Inom Industrilandskapet har olika industri-
byggnader sammanbundits på detta sätt. Ett par ex-
empel visas i bilderna 35-36. Det finns starka öns-
kemål om att få fortsätta byggandet av dessa för-
bindelsegångar, likt ProNova. 

Med hänvisning till föregående avsnitt om ut-
blickarnas betydelse för stadsbilden så bör frågan 
om broar av denna typ hanteras mycket medvetet.  
Broar kan till och med bli positiva tillskott. Förbin-
delsen mellan Strykjärnet och Strykbrädan är ett 
exempel på detta. I andra gatuavsnitt och områden 
är öppenheten mycket viktigt för stadsbilden. En 
idé, som väntar på att genomföras, är att förbinda 
kvarter med horisontella hisskabiner över gatan 
(bild 37). 

Bildmontagen (bilderna 38-41) på nästa sida  
illustrerar frågeställningarna. 

Bild 37 ”Horisontalhiss” 
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I flera lägen kan förbindelsebroar prövas 

                                                                                                B 1 

Bild 38 Vy längs Korsgatan ner mot Strömmen Bild 39 Fotomontage som visar hur en fast bro 
mellan kvarteren skulle påverka den fria utblicken 
mot Strömmen och den norra strandsluttningen 
med dess byggnader. 

Bild 40 Vy längs Källvindsgatan ner mot Kvarnga-
tan och kv Strykjärnet. 

Bild 41  Fotomontage, som visar ny bebyggelse 
och en fast bro mellan kvarteren. Bebyggelsen i 
bakgrunden reser sig över bron. 

Slutsats: 

Frågan om broar bör hanteras 
mycket medvetet. 
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”Dramat kring Strömmen utspelas i flera akter” 

B 1.54  De stora strömrummen 
Det som framförallt gör Industrilandskapet till 

en så unik miljö är de stora stadsrummen som bil-
dats längs Strömmens slingrande lopp genom om-
rådet. Förträngningar, broar och byggnader, som 
ständigt sökt sig till vattenlinjen, bidrar till att 
strömrummet kan upplevas som en sekvens av 
mindre stadsrum. Perspektiv och vyer ändras suc-
cessivt. Dramat kring Strömmen utspelas i flera 
akter. 

Mot Strömmen vänder sig de kraftfulla industri-
byggnaderna med sina representativa och fönster-
rika fasader. Deras murverk vilar på sockelvåning-
ar, som direkt avgränsar vattenytorna. Speglande 
vattenytor ger måleriska effekter. Tidigare fanns 
visuellt störande ledningsstråk och andra tekniska 
arrangemang tvärs över Strömmen. Sedan dessa 
har tagits bort har broar, kajer, vattenfall och sam-
lade vattenytor blivit mer framträdande.  

En stor förändring inträffade under 1980-talet 
då Holmens Bruk ersatte sex tidigare kraftverk 
med ett nytt. Huvuddelen av det strömmande vatt-
net passerar inte längre genom industrilandskapet. 
Det tas in i en tunnel uppströms i höjd med fängel-
set, passerar kraftverket och släpps ut strax nedan-
för Gamlebro. Enligt tappningsplan, fastställd av 
Vattendomstolen  i en deldom 1996 och av dom i 
Miljödomstolen 2000, skall ca 20 m3/sek ”rinna” 
genom området under dagtid större delen av året. 
Av dessa 20 m3/sek, skall minst 3 m3/sek tappas 
dagtid över krönet på Södra Dammen och Hästsko-
dammen. Resterande 17 m3/sek får nyttjas för 
kraftproduktion vid Bergsbron-Havets kraftverk, 
som fortfarande har en turbin i drift. Det nya kraft-
verket har en slukförmåga på ca 165 m3/sek. 

Under hela året utom under vårfloden i maj tap-
pas inget vatten genom området nattetid. Vatten-

ytorna är stilla och vattenfallen saknar vatten. Dag-
tid har de begränsade vattenmängderna utnyttjats 
maximalt för att i varje nivåförändring skapa vat-
tenfall eller forsliknande förhållanden. Vattenmas-
sorna dånar fram ur lucköppningar och kastar sol-
reflexer i vattenridåer och vattenfall. Den stora va-
riationen av vattenformer är unik. Ständigt upp-
täcker besökaren nya varianter. Oväntade vyer av-
löser varandra. 

Under den mörka delen av dygnet förstärks dra-
matiken av de upplysta fönstrens vattenreflexer. 
Gatubelysning, lysande skyltar, belysta fasader, 
vattenridåer och träd bidrar alla till den särpräglade 

Bild 42  De stora strömrummen 

stämning, som uppstår vid speglande vatten.
Projektet "Stadens ljus" har inneburit flera spän-
nande belysningar inom Industrilandskapet. 

Området har redan börjat forma traditioner med 
kulturevenemang i vattenlandskapet. 

Som underlag för framtida eventuella föränd-
ringar i vattenlandskapet ges i det följande en be-
skrivning av de delområden, som kartan nedan för-
tecknar. Angivna gränser är schematiska.  Område-
na överlappar varandra och bildar tillsammans en 
helhet, Strömmen genom Industrilandskapet. Om-
rådesindelningen understryker mångfalden och de 
skilda karaktärerna i vattenrummen. 
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De monumentala industribyggnaderna inramar vattenrummen 
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1 Strömmen fram mot Dragsbron 
Motala Ström rinner i pastorala slingor mellan 

trädgårdsstaden Kneippen och Folkparkens stora 
parkområden. Som en port in till det täta Industri-
landskapet möter Drags och Gryts monumentala 
industribyggnader. Dragsbron passerar över Ström-
men. Dammanläggningarna (Grytsdammen) av-
gränsar vattennivån +18,12. 

Bild 43  Parkstråket längs Strömmens södra strand 

Bild 44  Porten in mot Industrilandskapet. 

2 Dragsbron-Bergsbron 
Det stora strömrummet avgränsas mot norr av 

den markanta strandsluttningen med sina stora 
byggnader. Södra stranden, som är planare, är kon-
tinuerligt bebyggd. Den lugna vattenytan bryts av 
Bergsbrodammen.  

Bild 45  Drags mäktiga fasader 
Bild 46 Bergsbrodammen, som förvandlar Ström-
men till brusande fors framför Kåkenshus. 

3. Bergsbron-Strykjärnet 
En lövträdsklädd holme delar sommartid ut-

blicken från Bergsbron mot öster i två vyer. Kvar-
teret Strykjärnet finns med i båda vyerna.  

Bild 47  visar utblicken mot Värmekyrkan med 
lugnt och stilla vatten. Till höger på bild finns i de-
taljplan byggnadsrätt för en byggnad, som mera 
markant kommer att avgränsa vattenrummet. 

Bild 48 visar vyn mot öster över vattenspegeln sö-
der om Laxholmen. I fonden tätnar bebyggelsen i 
skikt efter skikt. Skorstenen som konstnärlig insats i 
mitten. 



Ö
ve

rs
ik

ts
p
la

n
 f

ö
r 

In
d
u
st

ri
la

n
d
sk

a
p
e
t 

i N
o
rr

kö
p
in

g

33Antagen av KF 2006-05-29 

Nedströms mot Hästskodammen ökar inslaget av grönska 

4 Laxholmsbron-Bergsbron-
Havets kraftstation. 

Vattenrummet blir trängre med flera dramatiska 
vattenflöden. Nyrenoverade byggnader avgränsar. 

Bild 49. Den övre vattenytan (+11,6) har en ma-
gisk avslutning mot söder, där vattenytan slutar 
över Södra dammens 140 m långa barriär. 

Bild 50 visar den magnifika vattenridån mot söder. 
(Se även bild 56.) 

5 Konserthuset– Gamlebro 
Strömmen gör en dramatisk riktningsändring 

genom staden.  Hästskodammen inramas av en rad 
byggnader med stort kulturhistoriskt värde. Mot 
söder ligger det nya konserthuset.  Gamla Torget 
förmedlar kontakten med Innerstaden.  

Vattennivåerna är nu +3,15 (Hästskodammen) 
resp noll, d v s havets nivå. 
Bild 51 visar det rika trädbeståndet, som ger en 
särskild,  parkmässig stämning.  
Bild 52 Västersolen förstärker vattnets mångskif-
tande uttryck kring damm och kraftverk. 

6 Kvarnholmsplan-Dalsgatan 
Det nygestaltade stadsrummet utgör entrétorg 

såväl till Industrilandskapet i sin helhet som till 
Louis De Geer Konsert & Kongress. Mot söder 
fortsätter stadsrummet mot Dalsgatans monumen-
tala avslutning i backen upp mot det tidigare läro-
verket. 

Bild 53 visar de nya vattenspeglarna, som erinrar 
om ön Kvarnholmen.  

Bild 54 Under bron till Konserthusets entré porlar 
vattnet vidare i fjällbäckens former. 

                                                        B 1 
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Vattendomens vattenmängder har utnyttjats maximalt  

7 Gamlebro- Spången 
Strömmen har nu nått ner till 0-nivån, d v s någ-

ra ytterligare dammar finns inte. Strax norr om 
Gamlebro mynnar utloppstunneln från Holmens 
nya kraftstation med huvuddelen av Motala Ströms 
vattenflöde. Strömmen får nu, med sitt mäktiga 
vattenflöde, karaktär av flod.  

Bild 55 Strömparken kompletterar vattenrum-
met. 

Bild 56 Byggnaderna längs östra stranden har 
ståtliga fasader direkt i strandlinjen med vackra 
utsikter mot parken.  

Vattenspel 
Bilderna 57-60 exemplifierar den fantasirika, 

varierande exponering av vatten, som karaktärise-
rar Industrilandskapet. Vattendomens vattenmäng-
der har utnyttjats maximalt i den totala nivåföränd-
ringen på 18 m. 

Riktlinjer 

                                                                                                    B 1 

Vårda strömrummen som Indu-
strilandskapets kärna. 

Bevara de öppna vattenytorna. 
Värna karaktären med byggna-
der vid vatten. 
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Det kan åter bli möjligt att fiska lax längs stränderna i Industrilandskapet 

B 1.55 Lax och öring i Strömmen 
Kommunen har låtit utreda möjligheterna att 

åter få ett naturligt reproducerat bestånd av lax och 
öring i Strömmen. (Fiskerivårdsteknik AB, 2000-
02- 07). I utredningen konstateras bl a följande: 

Motala Ström är ett av södra Sveriges största 
vattendrag, där de grundläggande förutsättningarna 
för en hög produktion av lax och öring är mycket 
goda. De ursprungliga lek- och uppväxtytorna (bild 
61) i centrala Norrköping är emellertid idag helt 
outnyttjade eftersom både vandringsvägar upp till 
och livsuppehållande vattenflöde över lek- och till-
växtytor saknas. 

Idag sätter Norrköpings kommun ut lax och ör-
ing i Strömmen nedanför Hästskodammen. Utred-
ningen visar på möjligheterna att åstadkomma lek- 
och uppväxtområde uppe i Industrilandskapet en-
ligt karta, bild 62. Fiskarna måste ges möjligheter 
att vandra förbi dammarna. Detta kan ske med 
hjälp av trappor i trä eller betong. 

Många värden kan knytas till förslagen att åter 
införa lax och öring i Industrilandskapet: ökade 
skönhetsupplevelser, ökad turism, pedagogiskt vär-
de, attraktivt sportfiske, kulturhistoriskt värde. 

För att rom och tillväxande ungar skall kunna 
överleva nattetid och under delar av hösten krävs 
en ökad minimitappning jämfört med den tapp-
ningsplan, som f n gäller efter dom i Miljödomsto-
len år 2000. Frågan om fiskens fortbestånd i Ström-
men avgjordes i vattendomar i början av 1900-
talet, då de första kraftverken byggdes ut.  Kom-
munen kan ansöka om prövning av tillstånd för 
vattenverksamhet hos miljödomstolen och härvid 
klargöra skälen till omprövning. Därefter kan pröv-
ningen ske antingen på grundval av Miljöbalken 
eller Lag med särskilda bestämmelser om vatten-
verksamhet.  

Bild 61. Tidigare uppväxtområden 

Bild 62. Potentiella uppväxtområden 

I samrådsskedet har Drags Kraft AB framfört 
synpunkten att de ökade  vattenmängder, som lax-
reproduktionen skulle förutsätta, inte kan ekono-
miskt utnyttjas för kraftproduktion. 

Slutsats: 
Kommunen överväger ansökan om 

omprövning av tillstånd för vatten-
verksamhet. Vid omprövning skall 
eftersträvas ökad vattengenom-
strömning och strömning hela dyg-
net för att ge ett biologiskt fungeran-
de vatten med lax och öring.
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Nya broar förutsätter en varsam inpassning i vattenrummen 
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B1.56 Nya broar över Strömmen-
för gång– och cykeltrafik. 

För att gynna utveckling av verksamheter i om-
rådet och kontakter mellan olika sidor av Ström-
men så är det önskvärt att etablera fler broar över 
Strömmen för gående och cyklister. Detta blir sär-
skilt viktigt när Universitetet växer söder om 
Strömmen. Bergsbrons bredd med olika trafikfunk-
tioner räcker inte. Samtidigt är det viktigt att beva-
ra och utveckla stadsbilden och den skönhet som 
anblickarna över Strömmen har. Flera alternativ 
har diskuterats. Här visas tre tänkbara förslag, som 
kan balansera och tillgodose olika intressen.  

På nedanstående karta, punkt 1, och på bilderna 
64-65, visas en gångtrafikbro mellan Kåkenshus 
och södra stranden i två alternativa lägen. Från uni-
versitetets sida förordas alternativ 1 (bild 64), vil-
ket också är att föredra med hänsyn till tillgänglig-
het för rörelsehindrade.  Alternativ 2, som förorda-
des i samrådshandlingen, fungerar bättre i stadsbil-
den. Den anknöt till Bredgatan via en gränd, som 
inte längre är aktuell.  

Punkt 3, bilderna 66-67, visar en bro för gång– 
och cykeltrafik, som inte bara kan bidra till att av-
lasta cykeltrafik från Bergsbron utan framför allt 

Bild 63 
Brolägen 
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komplettera Dragsbron, som har begränsad kapa-
citet för cykeltrafik. 

I ett längre perspektiv finns också möjligheten 
att stärka kontakten för gång- och cykeltrafiken i 
öst-västlig riktning genom bro mellan Bredgatan 
och Trädgårdsgatan, bild 68. Detta skulle knyta 
kvarteren kring Bredgatan närmare till Strömpar-
ken, vilket vore värdefullt inte minst  när kv Kro-
ken förnyas. F n  ligger en provisorisk pontonbro ut 
mot Kråkholmen och dess sommarservering. En ny 
bro föreslås i detta läge, med handikappanpassad 
entréväg från Järnbrogatan. 

Slutsatser 
I det fortsatta arbetet med utveck- 
ling av Industrilandskapet och 
dess trafikstruktur bör föreslagna 
broalternativ övervägas. 

B 1.57 Parker, grönska. 
På målningar och bilder från äldre tid ser man 

att området innehöll betydligt mer grönska än idag. 
Tätheten var lägre med mer plats för grönska. Fa-
briksägarens bostad med omgivande trädgård kun-
de ligga nära hans fabrik. Från 1800-talets mitt och 
framåt skedde en kontinuerlig förtätning av bebyg-
gelsen. En alltmer renodlad produktionsmiljö växte 
fram där grönskan fick ge vika. Träden slog rot där 
så var möjligt. Därför finner vi många träd längs 
Strömmens stränder och holmar. I öster når den 
anlagda Strömparken in i området.  

Kartan (bild 72) visar att det längs Strömmens 
stränder finns många träd - solitärer eller i grupper. 
I vattenrummet kring Hästskodammen och ute på 
Kråkholmen finns många stora träd, som ger en 
frodig grönska i utblickarna från Louis De Geer. 
Norr om Gamlebro möter stränderna Strömparken 
på östra sidan och vackert placerade solitära träd på 
den smala strandbrinken på västra sidan. 

I de gamla industrikvarteren söder om Ström-
men finns det få träd av betydelse. Det är framför 
allt inom denna del av Industrilandskapet som nya 
träd behöver planteras. I Riktlinjer för stadsmiljöns 
utformning (bilaga 2, s 4), ges anvisningar för ny-
planteringar. 

Slutsatser: 

Inom kvarteren söder om Ström-
men är det särskilt viktigt  att ta 
tillvara möjligheterna att tillföra 
nya träd och annan grönska i 
samband med nybyggande eller 
upprustning av befintliga miljöer. 

                                                          B 1 

Utefter Strömmen ökar inslaget av grönska nedströms 

För en fördjupad redovisning av gångvägssy-
stem längs Strömmen se s 59. 

Bild 68 Nya broar 
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Bild 72    Trädinventering  

                                                                                              B 1 

I de gamla industrikvarteren söder om Strömmen finns få träd av betydelse 
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                                                           B 2 

B 2  MILJÖFÖRHÅLLANDEN VAD GÄLLER MARK, VATTEN OCH LUFT SAMT VÄXT-         
OCH DJURLIV                                                          FÖRUTSÄTTNINGAR OCH ÖVERVÄGANDEN 

Syftet med detta kapitel är att analysera 
grundläggande miljöförhållanden och de-
ras konsekvenser för området. 
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Vattnet i Motala ström är näringsrikt med höga kvävehalter 

B 2.1 Mark 

Geotekniska förutsättningar 

Jordlagren inom planområdet består främst av 
morän. Direkt söder om Motala Ström förekommer 
berg i dagen fläckvis. I den östra delen, i området 
kring Gamla Rådstugugatan, finns mindre områden 
där moränen överlagras av mer finkorniga jordarter 
(<0,02 mm). I dessa områden finns risk för sätt-
ningar. Sättningar kan orsakas t. ex. av uppfyllna-
der (mark- belastning) och förändringar i grundvat-
tenytans läge. 

Inom de lågt belägna partierna närmast Ström-
men förekommer också schaktproblem till följd av 
vattentryck i skiktad jord. Vattentrycket i silt/
sandskikt i leran lyfter botten i schakterna, vilket 
leder till att schaktväggarna rasar in mot schakten. 
Flytjordsproblem i samband med schaktning ner i 
silt/finsand eller finkornig morän under grundvat-
tenytan är frekvent förekommande. För att bemäst-
ra sådana schaktproblem krävs ofta en temporär 
avsänkning av grundvattentrycket till en nivå under 
schaktbotten. 

Slutsats: 
Inom områden med lösa och 
finkorniga jordarter kan åtgärder 
behöva vidtas för att undvika att 
geotekniska problem uppkommer 
i samband med grundläggning, 
schaktning och uppfyllnader. 

Förorenade markområden 

En inventering av miljöstörande verksamheter 
är gjord med hjälp av tillgänglig litteratur och 
tryckta källor i Norrköpings stadsarkiv. Inventer-
ingen omfattar industrier, hantverk, handelsföretag 
och andra verksamheter som tillverkat eller på and-
ra sätt hanterat farliga ämnen. Inventeringen omfat-
tar verksamheter som bedrivits från och med 1800-
talets senare hälft. Merparten har varit verksamma 
före 1969, då miljöskyddslagen infördes. Exempel 
på miljöfarliga verksamheter som bedrivits inom 
Industrilandskapet är verkstäder, pappersbruk, fär-
gerier, textilfabriker, garverier, m m. 

Inventeringen visar att sannolikheten för att det 
finns föroreningar i marken inom industrilandska-
pet är relativt stor. Det innebär att föroreningssitua-
tionen i marken bör undersökas vid planering av 
markarbeten i samband med exploatering, etc. 

B 2.2 VATTEN 

B 2.21 Ytvatten 

Vattenflöden 

Motala Ström avvattnar ett 15 480 km2 stort 
område och är därmed Sveriges elfte största avrin-
ningsområde. Större delen av området ligger i Ös-
tergötlands län, men även delar av Skaraborgs, 
Jönköpings, Örebro och Kalmar län avvattnas via 
Motala Ström. Vattenflödet i Motala ström är i ge-
nomsnitt 90 m3/s. De största flödena uppkommer i 
april (ca 200 m3), medan de lägsta dygnsflödena 
uppkommer under hösten (ner till 10-15 m3/s). Va-
riationerna mellan olika år är stora. 

Den modernisering av kraftproduktionen i 
Strömmen som genomförts under 1990-talet har 
förändrat vattenflödet genom Norrköping. Ström-
mar och forsar har ersatts av stillastående och 
lugntflytande vatten. Korttidsregleringen medför 
också snabba och stora flödesvariationer.  

Vattenkvalitet 

Vattnet är näringsrikt och klassas utifrån natur-
vårdsverkets bedömningsgrunder som ”näringsrikt 
med höga kvävehalter”. Detta verifieras också av 
bottenfaunans sammansättning som svarar väl på 
vattnets höga näringsinnehåll och stora flödesvaria-
tioner. De höga halterna av näringsämnen innebär 
att produktionen av växter och djur (biomassa) är 
stor. Detta är något som oftast har fler negativa än 
positiva konsekvenser. Vattnet blir grumligt, strän-
derna kantas av täta vassar och massiva algblom-
ningar uppkommer under somrarna. 

Faktorer som påverkar vattnets kvalitet 

Som nämnts ovan avvattnar Motala Ström ett 
mycket stort område. Avrinningsområdet består av 

Program för undersökning och 
kontroll av föroreningsgraden 
skall upprättas i samråd med 
tillsynsmyndigheten enligt miljö-
balken vid planering av mark-
arbeten inom Industrilandskapet. 

Riktlinje: 

Radonrisk 

Ingen särskild risk för markradon har noterats 
inom planområdet. Byggande kan ske med ”normal 
försiktighet”. 
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Dagvattenutsläppen medför betydande miljöpåverkan 

                                                         B 2  

ca 50% skogsmark och 20% sjöytor. Betydande 
delar utgörs även av jordbruksmark. Det intensiva 
jordbruket bidrar tillsammans med kommunala av-
loppsreningsverk, enskilda avlopp och industriut-
släpp till att vattnet i Strömmen är näringsrikt. 

Detta innebär att de flesta faktorer som påverkar 
vattenkvaliteten i Strömmen ligger utanför planom-
rådet. Utgångspunkten för planarbetet är dock att 
minimera områdets påverkan på Strömmens kvali-
tet. Nedan redovisas de faktorer inom planområdet 
som kan påverka vattnets kvalitet negativt.  

Utsläpp från verksamheter 

Utsläpp från verksamheter direkt i Strömmen 
(eller via dagvattennätet) har inventerats och be-
döms idag vara små eller helt undanröjda. 

B 2.22  Spillvattenutsläpp 
Direktutsläpp av spillvatten har kontrollerats,  

bl a i samband med torrläggning av Strömmen. Vid 
kontrollerna har inga direktutsläpp upptäckts. 
Bräddning av spillvatten kan uppkomma vid extre-
ma nederbördssituationer. Denna risk finns vid 
bräddavlopp/pumpstationer som betjänar områden 
med gemensamma system för dag- och spillvatten. 
Detta gäller främst två punkter, en vid Korsgatan 
och en vid Gamla Bro. Bräddavloppet vid Korsga-
tan betjänar bl a det kombinerade systemet vid 
Södra Promenaden. Pumpstationen vid Gamla Bro 
är kopplad till en pumpgrop. Om inte pumpen hin-
ner med fylls gropen. Detta gör att det krävs en 
längre period med mycket nederbörd för att en 
bräddning skall kunna uppkomma. 

Utsläppsdata från bräddavloppet vid Korsgatan 
och pumpstationen vid Gamla Bro visar att brädd-
ningarnas totala omfattning under perioden 1995-
1999 var 4 310 respektive 1602 m3 spillvatten. 
Detta motsvarar ca 0,004 till 0,013% av den totala 
tillrinningen av spillvatten till Slottshagens av-

loppsreningsverk. 
Åtgärder är möjliga men dessa hamnar relativt 

långt ner på prioriteringslistan eftersom det finns 
punkter med betydligt större bräddningsproblem 
utanför planområdet. 

B 2.23 Dagvattenutsläpp 
Med dagvatten följer föroreningar från hård-

gjorda ytor som t ex gator, parkeringsplatser, indu-
stritomter och hustak. Viktiga föroreningskällor är 
vägtrafik (däckrester, oljor, vägsalt, organiska äm-
nen), korrosion av material och tak (tungmetaller), 
samt atmosfäriskt nedfall (alla föroreningar som 
sprids med luft). Dagvatten medför ofta en bety-
dande miljöpåverkan i de vattendrag som berörs. 
Detta gäller särskilt i närheten av utsläppspunkten 
där påverkan ofta förstärks av stora och oregel-
bundna flöden.   

Industrilandskapet kan delas in i 6 olika avrin-
ningsområden för dagvatten. Från dessa avleds ne-
derbörden till Motala Ström i 9 utsläppspunkter (se 
karta, bild 73, nästa sida). En grov beräkning base-
rad på schabloner har gjorts. Den ger en uppfatt-
ning om storleksordningen på de föroreningar som 
tillförs Motala Ström från Industrilandskapets av-

Avrinnings- 

område (nr) 

Hårdgjord 

Yta (m2) 

Vattenvo-
lym (m3) 

Kväve 

(kg/år) 

Fosfor 

(kg/år) 

Bly 

(kg/år) 

Koppar 

(kg/år) 

Zink 

(kg/år) 

Kadmium 

(kg/år) 

1 18 950 9 475 30 1 0,1 0,4 3 0,001 

2 217 920 108 960 341 16 1,0 4,9 33 0,16 

3 23 660 11 830 37 2 0,1 0,5 4 0,02 

4 52 795 26 398 82 4 0,2 1,2 8 0,04 

5 26 000 13 000 41 2 0,1 0,6 4 0,02 

6 128 226 64 113 200 10 0,6 2,9 19 0,10 

Totalt 467 551 233 776 731 35 2,0 10,5 70 0,35 

rinningsområden för dagvatten. Resultatet redovi-
sas i tabell nedan. 

Utifrån dessa beräkning kan eventuellt behov av 
skyddsåtgärder övervägas. Detta gäller särskilt för 
de utsläppspunkter som ligger i direkt anslutning 
till potentiella lekbottnar för lax och öring. Områ-
dets karaktär och täthet innebär att man är hänvisad 
till filter och avskiljare vid reningsåtgärder. 

Slutsats 

Möjligheten att rena dagvatten 
bör övervägas särskilt vid ut-
släppspunkter som ligger i direkt 
anslutning till potentiella lekbott-
nar för lax och öring. På grund av 
områdets karaktär och särskilt yt-
bristen är man främst hänvisad 
till tekniska åtgärder som filter 
och avskiljare. 
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B 2.24 Grundvatten 
Skador på trägrunder förekommer på byggnader 

inom stora delar av Norrköpings tätort. Orsaken är 
att trävirket ruttnar när skyddande grundvatten runt 
rustbäddar och påltoppar avsänks eller utdräneras. 
Eventuell länshållning i lågt belägna källarlokaler 
kan bidra till att förvärra situationen för närliggan-
de trägrunder. 

Inom planområdet är jordartförhållandena såda-
na att grundläggning av byggnader kunnat ske utan 
pålning eller rustbäddar. Detta gör att ovanstående 
problem bedöms som litet. 

B 2.3 Luft

Bakgrund 

Miljökvalitetsnormer 

Idag finns miljökvalitetsnormer för kvävediox-
id, kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, bly, 
bensen, partiklar (PM10) och ozon i utomhusluft. I 
gällande förordning (SFS 2001:527) anges vilka 
halter av dessa föroreningar som ej får överskridas 
och från vilket datum detta gäller. 

Miljökvalitetsnormerna lämnar inte utrymme 
för tekniska och ekonomiska avvägningar utan an-
givna värden skall klaras. Av lagtexten framgår 
också att miljökvalitetsnormer skall iakttas vid 
kommunal planering. För planarbetet innebär detta 
att de miljömässiga kraven på luftkvalitet inom 
planområdet är entydiga.  

Faktorer som påverkar luftens kvalitet 

Inom planområdet finns två verksamheter som 
är anmälningspliktiga enligt miljöbalken. Båda 
medför utsläpp till luft, men påverkan på omgiv-
ningen bedöms vara relativt liten. I övrigt finns inte 
någon verksamhet i området som bedöms medföra 
några större utsläpp till luft. Det kan dock inte ute-
slutas att begränsad lokal påverkan förekommer. 
Detta gäller främst luftutsläpp från verksamheter 
som bilverkstäder (3 st), tryckerier (4 st), samt tvät-
terier (2st). 

Luftens kvalitet inom planområdet styrs därför 
helt av påverkan från trafiken. Det mest påverkade 
gatuavsnittet är Kungsgatan. Inom ramen för 
planarbetet har därför nuvarande förhållanden på 
Kungsgatan studerats och en prognos för situatio-
nen år 2010 upprättats. 

                                                                                               B 2 

Miljökvalitetsnormer blir styrande för planeringen 

Bild 73  Dagvattenutsläpp 
Siffrorna anger beteckningar på avrinnings-
områden enl tabell på föregående sida. 
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Nuvarande förhållanden på Kungsgatan -
genomförd luftmätning 2003/2004. 

Miljö- och hälsoskyddskontoret har under peri-
oden 2003-09-06 – 2004-09-30 genomfört mät-
ningar av luftföroreningar utmed två vägsträckor 
vid Kungsgatan i Norrköping. Trafikmängden var 
17 100 fordon (ÅMD) under 1993 och 17 800 for-
don under 1994. 

Mätsträcka 1. Kungsgatan nordlig riktning (mot 
polishuset). Bråddgatan - Slottsgatan 

Mätsträcka 2. Kungsgatan sydlig riktning (mot 
idrottsparken). Bråddgatan – Sandgatan 

De föroreningar som studerades var kvävediox-
id, ozon, partiklar (PM 10), svaveldioxid och VOC. 
Resultatet visar att det är halterna av kvävedioxid 
och partiklar (PM 10) som har störst betydelse i 
sammanhanget.  

När det gäller kvävedioxid och partiklar klara-
des miljökvalitetsnormen under mätperioden. Hal-
terna var dock högre än den övre utvärderingströs-
keln vilket innebär att vidare insatser krävs i form 
av mätningar och kompletterande beräkningar. För 
partiklar föreslogs även i mätrapporten att åtgärder 
diskuteras och genomförs. 

Prognoser för framtiden (2010) 

Trafikmängd 

Målsättningen är att trafikmängden på Bergs-
bron skall vara högst 15 000 fordon. Detta förutsät-
ter att åtgärder genomförs så att huvuddelen av 
genomfartstrafiken avlänkas till andra delar i det 
övergripande trafiksystemet. Om detta sker beräk-
nas att den framtida trafikmängden söder om Norr 
Tull kommer att ligga i nivå med dagsläget, d.v.s 
17 500 –18 000 fordon. Detta är också i nivå med 
vad en gata med Kungsgatans utformning maxi-
malt klarar. 
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Luftens kvalitet styrs helt av påverkan från trafiken 

Luftsituationen år 2010 

De luftmätningar som genomförts av miljö och 
hälsoskyddskontoret under 2003/2004 på väg-
sträckan mellan Slottsgatan och Sandgatan visar att 
miljökvalitetsnormen för både kvävedioxid och 
partiklar klaras med nuvarande trafikförhållanden.  

Med en oförändrad trafikmängd finns det goda 
skäl att anta att halten kvävedioxid i luften gradvis 
kommer att minska. Detta beror på att fordonspar-
ken förnyas och att nyare fordon ger mindre ut-
släpp till luft. Mellan 2005 och 2010 beräknas att 
utsläppen av kvävedioxid från fordonstrafik i tätort 
kommer att minska med ca 35%. Detta innebär att 
miljökvalitetsnormen sannolikt kommer att klaras 
med god marginal år 2010. 

När det gäller partiklar är den framtida utveck-
lingen lite mer svårbedömd. Detta beror på att hal-
ten partiklar styrs av fler parametrar än fordonets 
ålder, t ex andelen dubbdäck, om friktionsmaterial 
används, när gatorna sist rengjordes, vägbanans 
fuktighet, m m.  

Enligt vägverkets emissionsdata kommer även 
vägtrafikens bidrag till partikelhalten i luft i tätort 
att minska mellan år 2005 och 2010 (ca 30%). Det 
finns därför goda skäl att anta att miljökvalitetsnor-
men kommer att klaras även år 2010. Med specifi-
ka åtgärder som ökad rengöring av gatan, befukt-
ning, etc bedöms partikelhalten kunna hållas på en 
nivå som är betydligt lägre en miljökvalitetsnor-
men. 

Inom ramen för arbetet med fördjupad över-
siktsplan för Händelö genomförde Opsis år 2004 
en beräkning av förväntade halter av kvävedioxid i 
Norrköpings gaturum år 2012. Det scenario som 
studerats var att Händelö byggts ut till 50% (med 
100% logistikverksamhet) samt att Norrleden fär-
digställts. Enligt detta scenario skulle trafikmäng-
den på Kungsgatan bli ca 18 000 fordon per dygn 

vilket är i nivå med nuvarande förhållanden. 
Resultatet av beräkningen överensstämmer med 

den bedömning som gjordes ovan. Enligt beräk-
ningen kommer halten kvävedioxid på Kungsgatan 
år 2012 att ligga mellan miljökvalitetsnormens 
undre och övre utvärderingströskel. Det innebär att 
marginalen till miljökvalitetsnormen är betryggan-
de. 

Sammanfattning 
Med nuvarande trafikförhållanden kommer mil-

jökvalitetsnormen för kvävedioxid att klaras med 
god marginal år 2010. Sannolikt kommer kvävedi-
oxidhalten att ligga mellan den undre och övre ut-
värderingströskeln vilket innebär krav på viss luft-
övervakning genom mätning kombinerat med tra-
fikräkning/beräkningar. 

Även när det gäller partiklar bedöms miljökvali-
tetsnormen klaras år 2010. Om dessutom lokala åt-
gärder som t ex en intensifierad städning på gatan 
införs bedöms partikelhalten kunna hållas på en 
nivå som är betydligt lägre än miljökvalitetsnor-
men. 

Slutsats 

För att erbjuda en luftkvalitet på 
Kungsgatan som har en god mar-
ginal till gällande miljökvalitets-
norm krävs att trafikmängden inte 
ökar på norra delen av Kungsga-
tan. Åtgärder för att minimera par-
tikelhalten bör utredas och 
genomföras. 
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Vattenflödet i Strömmen behöver ändras för att medge ett självreproducerande fiskbestånd 

B 2.4 Djur och växter 
Kunskaperna om växt- och djurlivet i Motala 

Ström är relativt liten. Moderniseringen av kraft-
produktionen i området har inneburit att förutsätt-
ningarna för livet i och kring vattnet drastiskt har 
försämrats. Naturliga miljöer i och kring vattnet 
har försvunnit och strömmar och forsar har ersatts 
av stillastående och lugnt flytande vatten. Damm-
byggnader hindrar fisk och andra djur från att 
vandra i vattnet. Korttidsregleringen medför snab-
ba, stora och onaturliga flödesvariationer i vattnet, 
vilket gör att organismerna utsätts för höga stress-
nivåer. 

Djurliv på och i Strömmen 

Bottenfauan
Bottenfaunan är individrik, men artfattig och 

domineras helt av sötvattengråsuggan.  Andra van-
liga arter är ärtmussla, fjädermygglarver och glatt-
maskar. Vid en bottenfaunainventering (2000-02-
23) hittades förutom de mer vanliga arterna också 
två rödlistade snäckarter vilket är anmärkningsvärt. 
Flera fynd av relativt känsliga arter som dag- och 
nattsländor tyder på en god vattenmiljö. 

Fisk
Till Motala Ströms naturligt förekommande 

fiskarter hör aborre, gädda, gärs, lake, mört, nors 
och braxen. Många arter utnyttjar de nedre delarna 
av Motala Ström för t ex reproduktion och närings-
sök och förekommer därför bara under vissa delar 
av året. Lax och öring är exempel på fiskarter som 
bara gästar Strömmen under delar av sin livscykel. 
Före kraftverksutbyggnaden i början av 1900-talet 
förekom dessa arter i starka självreproducerande 
bestånd men är nu beroende av de årliga utsättning-
arna som görs i bl a kommunens regi. 

Motala ström kan med relativt små medel erbju-
da en miljö som är mycket gynnsam för laxartad 
fisk. Kombinationen av ett stort vattendrag med 

snabbt strömmande och näringsrikt vatten av god 
kvalitet skapar förutsättningar för lek- och uppväxt 
av ett stort antal lax- och öringungar. Den närbe-
lägna Östersjön med sitt bräckta vatten, långa till-
växtsäsong och överflöd av föda utgör en nära opti-
mal tillväxtmiljö för utvandrade fiskar.  

En strategi för att utveckla fisket i Strömmen 
har tagits fram. I ett längre perspektiv är målet att 
havsvandrande lax och öring skall kunna reprodu-
cera sig i industrilandskapets strömmar och erbjuda 
ett exklusivt sportfiske för såväl Norrköpingsbor 
och turister. Detta bedöms kunna tillföra området 
ett brett spektrum av biologiska, pedagogiska och 
kulturella värden. 

Olika typer av åtgärder för att nå målet utreds 
för närvarande. Utredningen omfattar bl. a. för- och 
nackdelar med olika alternativa fiskvägslösningar 
för lax och öring inom industrilandskapet samt be-
hovet av biotopvårdande åtgärder. Arbetet med att 
åstadkomma en ur biologiskt perspektiv mer för-
delaktig reglering av Strömmen skall fortsätta. 

De åtgärder som studeras är att iordningsställa 
fiskvägar, lekbottnar, samt att säkerställa tillräckli-
ga vattenflöden. Fiskvägar byggs av trä vid Södra 
Dammen och Bergsbrodammen. När det gäller po-
tentiella lekbottnar återstår ca 9 000 m2 av de      
34 000 m2 som fanns i början på 1900-talet. Lek-
bottnarna behöver iordningställas genom spridning 
av lekgrus, samt utläggning av större block i ore-
gelbundna mönster.  

När det gäller vattenflödet behöver ett basflöde 
på 5 m3/s skapas mellan Grytsdammen och Bergs-
bron. På sommar och höst bör detta höjas till 15 
respektive 10 m3/s. Mellan Södra Dammen och 
Hästskodammen krävs ett basflöde på 3 m3/s, samt 
en höjning under sommar och höst till 10 respekti-
ve 5 m3/s. Dessa förändringar förutsätter  ny pröv-
ning av tillstånd av vattenverksamhet hos miljö-
domstolen. (Se även sid 35).  

Slutsats 

Potentiella lekbottnar behöver skyddas 
vid schaktning/förflyttning av material 
på botten samt mot olyckor/tillbud som 
ger utsläpp av olja och kemikalier via 
dagvatten eller från närliggande 
cisterner. Behovet av skyddsåtgärder 
för säkerställande av befintliga och 
planerade lekbottnar bör utredas. 

Fågelliv 

Fågellivet mellan Himmelstalund och Hamn-
bron inventerades 1993. Inom hela området be-
dömdes 38 arter häcka vilket är ovanligt många 
med tanke på områdets exploatering. De flesta arter 
häckar dock ej inom planområdet, men utnyttjar 
det för födosök. Ett exempel är den hotade Kungs-
fiskaren, som häckar vid Åbackarna och ibland kan 
ses fiska vid Strömparken. Motala Ströms betydel-
se för fågelfaunan är störst under vinterhalvåret. 
Stora mängder av gräsand, vigg, knipa och stor-
skrak övervintrar i Strömmens vinteröppna vatten, 
men också strömstaren är en trogen gäst under den-
na period. När det gäller Strömstaren bedöms kor-
tidsregleringen kunna utgöra ett hot mot denna få-
gels vistelse i området. 

Viktigt att notera är också att Industrilandska-
pets byggnader och installationer erbjuder ett antal 
ovanliga häckningsplatser för flera fågelarter som 
anpassat sig till miljön. Det gäller bl a. stare, svart 
rödstjärt och ladusvalor. Detta är en aspekt att ta 
hänsyn till vid eventuell restaurering så att inte hå-
ligheter, hyllor, rör och installationer som erbjuder 
häckningsplatser tas bort. Industrilandskapets ka-
raktär gör det också möjligt att skapa nya intressan-
ta häckningsplatser. Ett exempel är att fågelholkar 
vid vattenfallet vid Värmekyrkan skulle kunna tas i 
anspråk av häckande strömstare. 
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                                                             B 3 

B 3          REGIONAL UTVECKLING, LOKALISERINGSKRITERIER, SAMVERKAN 

                                                                                                  FÖRUTSÄTTNINGAR OCH ÖVERVÄGANDEN

I detta kapitel diskuteras några av de för-
utsättningar som gäller för att översikts-
planens riktlinjer om fortsatt expansion av 
kunskapsintensiva verksamheter skall 
kunna uppfyllas.  

Områdets betydelse såväl lokalt som regi-
onalt belyses. 
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Industrilandskapet bör kunna utvecklas till den östra tyngdpunkten i en stark östgötaregion 

                                                                                                    B 3 

B 3.1  Inledning 
Utvecklingen inom Industrilandskapet illustre-

rar med övertygande tydlighet övergången från In-
dustrisamhället till Kunskapssamhället. Textilin-
dustrin lades successivt ner och till slut flyttade 
papperstillverkningen. Den månghundraåriga tradi-
tionen som ett område för olika former av tillverk-
ningsindustri är över. Det nya som har börjat ta 
över en allt större del av Industrilandskapet tillhör 
Kunskapssamhället: Linköpings universitet 
(Campus Norrköping), nya företag inom kunskaps-
intensiva branscher, nya kulturinstitutioner som 
Arbetets Museum eller Louis De Geer Konsert & 
Kongress.  

För mer än femton år sedan myntades begreppet 
”K-samhället” (prof Åke E Andersson) om de nya 
drivkrafterna inom samhällsutvecklingen. K står 
för kunskap, kreativitet, kultur och kommunikatio-
ner. På senare tid har Åke E Andersson lagt till ett 
nytt K, som står för komplexitet. Tilltagande kom-
plexitet, menar han, medför att orter och regioner 
måste finna sin nisch för att nå framgång.  

Utvecklingen inom informationsteknologin har 
medfört att man i många sammanhang använder 
begreppet IT-samhället för att markera de stora 
förändringar som pågår över hela världen till följd 
av den snabba utvecklingen inom informationstek-
nologin. Sverige befinner sig i en tätposition vad 
gäller såväl utveckling som tillämpning av den nya 
teknologin.  

Samrådsversionen av denna plan utarbetades 
under år 2000, strax före den stora nedgången inom 
IT-sektorn. Telekomföretag med Ericsson i spetsen 
genomförde stora neddragningar. Nu har utveck-
lingen vänt på nytt med stigande optimism inför  
framtiden. 

I det följande diskuteras några aspekter av den 
pågående utvecklingen, relevanta för Industriland-
skapet. 

B 3.2  Områdets beroende av sin 
regionala omgivning. 

I diskussioner om framtidens företagsvärld mö-
ter man rubriker som ”Starka regioner, täta nät-
verk”. I takt med att kunskap och information blir 
tillgänglig överallt ökar betydelsen av lokal och 
regional förankring. Det talas mycket om fram-
gångar i miljöer, där många företag koncentreras 
inom samma bransch. Trots de senaste årens pro-
blem inom  IT-sektorn har antalet företag i såväl 
Mjärdevi Science Park (Linköping) som i ProNova 
Science Park (Norrköping) kunnat bibehållas. An-
talet anställda har däremot minskat. I Mjärdevi 
finns idag 180 företag med ca 4000 anställda. Pro-
Nova Science Park inom Industrilandskapet har 
idag ca 80 företag med ca 700 anställda. 

Linköpings universitets etablering inom Indu-
strilandskapet genom tillkomsten av Campus Norr-
köping med tillhörande forskningsresurser utgör 
såväl statens som regionens/länets markering av att 
se samverkan mellan Linköping och Norrköping 
som grundbulten i tillkomsten av en stark östgöta-
region. Den skall framgångsrikt kunna såväl kon-
kurrera med som komplettera andra regioner i Sve-
rige och i världen. 

Universitetet kommer i Norrköping att utbilda 
studenter och forskare med specifika inriktningar 
som kompletterar regionens behov av utbildad ar-
betskraft. Norrköping med omnejd erbjuder sina 
speciella bo- och fritidsmiljöer med ett rikt kultur-
liv. Industrilandskapet med sin unika miljö inom 
innerstaden erbjuder ett alternativ till de vanligaste 
lokaliseringsalternativen i externa och relativt glesa 
verksamhetsområden. Industrilandskapet bör kunna 
utvecklas till den östra tyngdpunkten i en stark och 
samverkande östgötaregion.  

B 3.3  Industrilandskapets bety-
delse för kommunen 

Den pågående utvecklingen inom Industriland-
skapet bryter den långa nedåtgående sysselsätt-
ningskurvan i Norrköping. En lång rad tillverk-
ningsföretag har lagt ned eller flyttat sin tillverk-
ning från Norrköping. Universitetet och de nya fö-
retagen inom Industrilandskapet kan upplevas som 
motorer i ett nytt företagsklimat, som håller på att 
växa fram i Norrköping. Det som händer i Industri-
landskapet kommer att få smittande effekter på 
hela kommunens näringsliv. 

Utvecklingen inom ProNova illustrerar hur den 
lokala miljön kan bli basen för uppbyggnaden av 
de nödvändiga sociala nätverk, som uppstår i kund-
relationer, i samverkan med utbildning och forsk-
ning, i kontakt med leverantörer och seviceverk-
samheter o s v. Företag stimuleras till avknoppning 
och nyföretagande uppmuntras för att öka inflödet 
av nya idéer och ny entusiasm. ProNova Science 
Park har varit betydelsefullt för utvecklingen inom 
området och företaget är en viktig part i det fortsat-
ta arbetet för att genomföra översiktsplanens inten-
tioner.  

B 3.4  Universitetets etablering 
och expansion 

Att bereda plats för ett växande universitet i en 
stimulerande kulturmiljö är ett övergripande mål i 
översiktsplanen.  

För att bli framgångsrikt behöver Campus Norr-
köping växa till en tillräcklig storlek. Täthet och 
kontaktintensitet är nyckelfaktorer för framgång. 
Ansatsen i översiktsplanen är att det skall finnas 
plats för minst 10 000 studenter. 
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B 3.5  Lokaliseringskriterier för de 
kunskapsintensiva företagen 

Företag lokaliseras och investeringar sker där 
avkastningen kan bli optimal. Kommun-, regions-
eller nationsgränser utgör inte längre några hinder. 
Olika lokaliseringsalternativ innebär olika grad av 
lägesfördelar. I det följande diskuteras vissa lokali-
seringsfaktorer. 

Närhet till högre utbildning och forskning 

Samverkan mellan universitet, högskolor och 
omgivande näringsliv har uppfattats som allt vikti-
gare för framväxten av kunskapsintensiva företag. 
Ett flöde av kunskaper och erfarenheter i båda rikt-
ningarna mellan universitet och näringsliv bidrar 
till att skapa den kreativa miljö, som är själva jord-
månen för de nya företagen. Nya företag startas 
och avknoppningar sker. 

Universitet och högskolor utbildar den personal, 
som företagen efterfrågar. Studenterna kan succes-
sivt fångas upp av företagen via utbildningsprojekt, 
examensarbeten m m. 

Campus Norrköping kommer att få sin speciella 
profil inom Linköpings universitet, vilket kan för-
väntas färga av sig på den företagsstruktur som 
kommer att växa fram. Samtidigt är det viktigt att 
se hela universitetet Linköping-Norrköping som 
rekryteringsbas för nya medarbetare. 

Möjligheter att attrahera välutbildad ar-
betskraft 

Företag behöver rekrytera tillräckligt mycket 
personal för att ta hand om och utveckla de idéer 
som finns. Välutbildad personal med rätt kunska-
per och erfarenheter förutsätts. Viktigt för företa-
gen blir därför att söka en sådan lokalisering att 

personalrekryteringen kan tryggas.  
Företagen blir i allt större utsträckning beroende 

av människor och deras kunskaper i stället för 
kraftkällor, råvaror eller maskiner. Följdriktigt flyt-
tar kunskapsföretagen dit, där människor önskar bo 
och leva. Det blir därför viktigt för kommuner/
städer att framstå som attraktiva livsmiljöer. Kom-
munens image gentemot en delvis fördomsfull om-
värld blir betydelsefull när man vill övertyga om 
inflyttning. Studenter stannar kvar på universitets-
orten om de trivs.  

Utmaningen för kommunen sträcker sig således 
längre än att bidra till att Industrilandskapet ut-
vecklas till en attraktiv miljö. Kommunen som hel-
het måste framstå som lockande vad gäller bomil-
jöer, kulturliv, fritidsmiljöer, barnomsorg, skolor   
o s v. 

Möjligheter till lokal samverkan i nätverk 
och projekt 

Samverkan mellan företag och mellan individer 
uppstår i en kreativ miljö, som inte kan planeras 
fram i en översiktsplan. En viktig förutsättning är 
dock att den fysiska miljön stimulerar till möten 
och underlättar samverkan. Industrilandskapet blir 
en tät miljö med många mötesplatser. Gator, gång-
stråk, parkrum och torg ger en varierad uppsättning 
av platser för möten. Ett växande gatuliv med re-
stauranger och service i husens bottenvåningar bi-
drar till kontaktmöjligheter. Inslaget av kulturinsti-
tutioner med löpande verksamhet kan ge impulser 
till nya kombinationer av samverkan. Studenter 
och yrkesverksamma blandas i en tät stadsdel, som 
utgör en del av innerstaden i Norrköping. Detta blir 
ett viktigt bidrag till skapandet av en stark östgöta-
region. 

Inom stiftelsen ProNova tillämpas en modell för 

start, etablering och tillväxt av nya kunskapsinten-
siva företag i Östergötland, ”Growlink”. I steg 1, 
Starthuset, får man en fysisk plats att vara på i en 
omgivning som kan erbjuda stöd i starten och in-
troduktionen av ett nytt företag. I steg 2, Växthu-
set, prövas mera definitivt om företagsidén har bär-
kraft. 

Kommunikationer -Infrastruktur  

De nya kunskapsintensiva företagen är i hög 
grad beroende av effektiva kommunikationer med 
omvärlden. Alla de olika näten via tråd/kabel ut 
över världen är självklara. För dessa kommunika-
tioner spelar det ingen roll var i världen samtals-
partnern finns. Kunskap kan överföras på allt kor-
tare tider. Allt mer kunskap och information blir 
tillgänglig via internet på dator eller via mobiltele-
fon. Denna utveckling har dock inte inneburit att 
behovet av att mötas ansikte mot ansikte har mins-
kat. Behovet av goda kommunikationer med om-
världen är därför stort. 1990-talets stora infrastruk-
tursatsningar motiverades av detta behov.  

Norrköping har en bra placering i Sveriges inf-
rastruktur, med egen flygplats, anknytning till 
stambanan Stockholm-Malmö med sina snabbtågs-
förbindelser, och omedelbar närhet till E-4, som 
utgör sammanhängande motorväg Stockholm-
Malmö. 

Inom kommunen, där såväl kommunen som 
Vägverket är huvudmän för vägnätet, är gatunätet, 
framförallt i de centralare delarna, hårt belastat. 
Från såväl miljö- som trafiksäkerhetssynpunkt fö-
religger starka önskemål om att omdirigera inner-
stadstrafik till yttre leder men också att söka mins-
ka innerstadens bilnyttjande genom förbättrad kol-
lektivtrafik och utbyggnad av cykeltrafiknätet. 
Framförallt gäller det att minska arbetsresorna med 
bil. Idag sker ca 60% av arbetsresorna med bil och 

Kunskapsföretagen flyttar dit, där människor önskar bo och leva 
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detta är ingen ovanlig siffra för externt belägna ar-
betsområden med stort inslag av kunskapsföretag. 
Inom Industrilandskapet med dess föreslagna täthet 
kan inte parkering ordnas för en så omfattande ar-
betspendling med bil. Det finns helt enkelt inte 
mark för parkering i sådan omfattning om andra 
viktiga mål skall kunna uppfyllas. Priset på parker-
ingsplats i parkeringshus blir också högt jämfört 
med en parkeringsplats på marken i ett externt om-
råde.  

Industrilandskapet är en del av Norrköpings in-
nerstad, där fotgängare och cyklister så sakta över-
tar en del av de tillgängliga gaturummen. Många 
av de fördelar som den täta innerstadsmiljön kan 
erbjuda skulle spolieras om gaturummen präglades 
av biltrafikträngsel med dålig luft- och ljudmiljö. 

                                                                                                   B 3 

Norrköping har en bra placering i Sveriges infrastruktur 

Slutsatser: 

Utveckla industrilandskapet ut-
ifrån den potential som det har 
med sin egen speciella profil. 

Områdets tillgång är främst den 
täta och upplevelserika inner-
stadsmiljön.

En gestaltning av miljön som in-
bjuder till möten och kontakter är 
viktig. 

Det är väsentligt att universitet 
kan växa, så att tillräcklig storlek 
kan uppnås inom området. 

Det är viktigt att kommunen kan 
erbjuda livsmiljöer, som uppfattas 
som attraktiva. 

Genomförandet förutsätter en 
kontinuerlig samverkan mellan in-
dustrilandskapets olika aktörer. 

B 3.6   Samverkan mellan Indust-
rilandskapets aktörer 

Industrilandskapet i Norrköping är på väg att bli 
ett betydande utbildnings-, forsknings- och före-
tagscentrum i den östgötska storstadsregionen. 

Ett kraftfullt och offensivt genomförande av 
översiktsplanens intentioner förutsätter en fortsatt 
positiv och entusiastisk samverkan mellan alla par-
ter: stat, län, kommun, universitet, företagare, 
markägare och övriga intressenter. Översiktplanen 
garanterar inte genomförandet. Den formulerar 
kommunens visioner och uppfattning om huvudin-
riktning för den framtida utvecklingen. Den söker 
besvara frågan: Hur tar vi bäst vara på de exceptio-
nellt goda förutsättningarna.  

I en kontinuerlig samverkan mellan områdets 
olika aktörer, som tidigare år fungerat bra, kommer 
en rad frågor att aktualiseras efter hand: Marknads-

föring, profilering, företagsetableringar, trafik- och 
parkeringsfrågor, samverkansprojekt o s v. Över-
siktsplanen utgör den grundläggande plattformen 
utifrån vilken gemensamma strategier för genom-
förandet kan utarbetas. 
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som kräver att skyddsåtgärder vidtas. 
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Hela planområdet är anslutet till det kommunala va-nätet 

B 4.1. Energiförsörjning 

Kraftproduktion 

Motala Ström har nyttjats för produktion av el-
energi i drygt 100 år och fram till 1990 fanns fort-
farande sex gamla kraftverk i drift i centrala Norr-
köping. Under 1990-talet har en modernisering av 
kraftproduktionen genomförts. Ett nytt kraftverk 
togs i drift medan 5 av de äldre togs ur bruk. Det 
nya kraftverket producerar mer elenergi än de sex 
gamla tillsammans. Totalt produceras de två kraft-
verken 122 GWh per år vilket är ungefär lika 
mycket ström som går åt för att förse Norrköping 
med hushållsel. 

Det nya kraftverket samt tillrinning och avrin-
ning har dolts i en tunnel. Intaget sker vid fängel-
set – ca 300 meter uppströms turbinanläggningen. 
Utloppet ligger strax nedanför Gamlebro. Tunnelns 
längd är 835 och fallhöjden på denna sträcka är 18 
meter. Vattenflödet är 165 m3 per sekund. 

Uppvärmning 

I princip hela planområdet är anslutet till fjärr-
värme. Det kan dock finnas enskilda fastigheter 
som värms med olja eller el. Eftersom nätet är fullt 
utbyggt kan dessa enkelt anslutas om behov upp-
står 

Fjärrkyla 

För närvarande pågår en utbyggnad av fjärrkyla 
inom planområdet. Utbyggnaden riktar sig för när-
varande till större kommersiella fastigheter. Pro-
duktionen av kyla sker i en anläggning vid Gamla 
bro. Nätet är utbyggt bl a i Västgötegatan – Kåken-
hus/Täppan – Holmenområdet, Kvarngatan – 
Kungsgatan – Södra Grytsgatan – Pronova. Planer 

finns även att dra nätet via Dalsgatan och Skoma-
karegatan till varuhusen på Drottninggatan. 

Utbyggnaden innebär att fjärrkyla nu kan erbju-
das till större kommersiella fastigheter inom stora 
delar av planområdet. På sikt kommer detta även 
att gälla bostadsfastigheter. 

B 4.2 Vatten- och avloppssystem 

Dricksvatten 

Hela planområdet är anslutet till det kommunala 
VA-nätet. 

Spillvatten 

Ledningssystemet är relativt väl underhållet. På 
den senaste tiden har en stor del av det gemensam-
ma ledningssystemet för dag- och spillvatten i 
centrum, Nordantill och på Holmenområdet lagts 
om till duplikatsystem. Det återstår dock några om-
råden som har gemensamma system för dag- och 
spillvatten. 

Riktlinje: 

Vid ny- och ombyggnader inom om-
råden med gemensamma system för 
spill- och dagvatten bör möjligheten 
att separera systemen utredas. 

Dagvatten 

I dagvattenprogrammet för Norrköpings kom-
mun anges att all fysisk planering skall klargöra 
den framtida dagvattenhanteringen. I planområdet 
finns dock få tillgängliga ytor för ”ekologisk dag-
vattenhantering. Man är främst hänvisad till mer 
tekniska lösningar. 

Riktlinje: 

Utsläppen av föroreningar via dag-
vattnet bör uppskattas och möjliga 
tekniska åtgärder att minska dessa 
utredas. Detta gäller särskilt de om-
råden vars dagvatten släpps ut i an-
slutning till lekbottnar för lax och ör-
ing.

B 4.3 Avfallshantering 

Bygg- och rivningsavfall 

I många av områdets äldre industrilokaler finns 
sannolikt en hel del miljöfarliga material och kom-
ponenter installerade. Inför ombyggnad och rivning 
bör därför förekomsten av sådana inventeras. 

Möjligheter till källsortering 

Inom planområdet finns få tillgängliga ytor för 
återvinningsstationer. Utvecklingen av källsorter-
ing inom området bör därför inriktas mot fastig-
hetshämtning av källsorterade fraktioner. Kommu-
nens nya avfallsplan medger också en sådan ut-
veckling.



Ö
ve

rs
ik

ts
p
la

n
 f

ö
r 

In
d
u
st

ri
la

n
d
sk

a
p
e
t 

i N
o
rr

kö
p
in

g

51Antagen av KF 2006-05-29                                                           B 4 

Konsekvenser av översvämningar behöver utredas 

B 4.4 Hälsa och säkerhet 

Trafiksäkerhet 
Under perioden 1994-1998 inträffade totalt 124 

st polisrapporterade olyckor med oskyddade trafi-
kanter (fotgängare/cykel/moped) i de centrala de-
larna av Norrköping. Av dessa var 47 st relaterade 
till Kungsgatan som dominerade olycksstatistiken 
under perioden.  

Under perioden 2000-01-01 till 2002-12-31 rap-
porterades 15 olyckor med oskyddade trafikanter 
samt mellan 2003-01-01 till 2004-12-31 rapporte-
rades 9 olyckor. Statistiken visar att genomförda 
åtgärder halverat olyckorna med oskyddade trafi-
kanter på Kungsgatan 

Riskhantering

Brand 

Enligt räddningstjänsten finns inga kända risk-
faktorer av betydelse. 

Översvämningar 

Vid längre perioder av intensiv nederbörd finns 
en risk för att vattennivån i Motala Ström höjs så 
mycket att översvämningar uppkommer inom plan-
området. Hanteringen av denna risk och de effekter 
som kan uppkomma är beroende av vilket tidsper-
spektiv som används. Det finns statistiska beräk-
ningar framtagna som redovisar hur höga vattenni-
våer i Motala Ström som antas kunna uppkomma 
under en period av 50, 100, respektive 10 000 år. 
En grov sammanfattning av resultatet är att vatten-
nivån stiger ca 1 meter i ett 100 årsperspektiv och 

upp till 4 meter i ett 10 000-årsperspektiv. 
En översvämning bedöms främst kunna orsaka 

materiella skador. Man kan dock inte bortse från 
att viss miljöpåverkan skulle kunna uppkomma. 
Exempel på negativa effekter som kan förutses är: 

• Vatten tränger in i hus/källare via lågt beläg-
na fönster, avloppsanslutningar eller otäta 
fasader: 

• Bräddning av avloppsvatten, driftproblem i 
pumpstationer. 

• Annan teknisk utrustning får driftproblem 
eller skapar personfara, t ex översvämning 
av transformatorstationer, tele/data, etc. 

• Broar som Bergsbron klarar inte trycket från 
vattenmassorna och raseras. 

Vattendomsperspektivet (30-50 år) 

”Vattendomsperspektivet” omfattar de förhål-
landen som regleras i gällande vattendom. Det in-
nebär att flöden på 350 m3 per sekund uppkommer. 
Man kan statistiskt räkna med att sådana flöden 
uppkommer under en period på 30 till 50 år. Såda-
na flöden (eller näst intill har uppkommit i mitten 
av 60-, 70- och 80-talen.  

De största effekterna uppkommer vid ett flöde 
på 350 m3/s i kombination med ett stopp i kraftver-
ket. Stoppet kan orsakas av att medföljande träd, 
kolonistugor eller gamla båtar stänger förbiled-
ningsluckan i kraftverket. När detta sker öppnar 
istället luckorna i Grytsdammen vilket gör att hela 
vattenmängden rinner genom Motala Ström.  

100-årsperspektivet 

Med ett 100-årsperspektiv uppkommer sanno-
likt flöden på ca 400 m3 per sekund. Detta beräknas 
kunna höja vattenståndet i Strömmen med ca 1 me-
ter över normalnivån. 

10 000-årsperspektivet 

Med ett 10 000-årsperspektiv uppkommer san-
nolikt flöden uppemot 700 m3 per sekund. Den 
förväntade höjningen av vattennivån på olika plat-
ser i Strömmen redovisas i tabellen nedan: 

Vattenstånd            Vattenstånd           Vattenstånd 
                               10 000 år               Normalt 

Glan                                 25,15           21,5 
Himmelstalund                 21,2             18,5 
Färgargården                    20,2             18,2 
Grytsdammen                   19,9             ?          
(uppströms) 
Bergsbrodammen             16,6             15,1 
(uppströms) 
Hästskodammen               6,2               3,1 
Gamle Bro                        4,2               0 
Hamnbron                        0,5     -         0,2       
(nedströms)  

Exempel på utredningsbehov 

Vilken typ av installationer kan ge skador på 
hälsa eller miljö om de översvämmas. T ex 
transformatorstationer. pumpstationer, lager 
för fasta, flytande eller gasformiga kemikalier.  

Finns det i nuläget några befintliga 
installationer som kan påverkas i ett 100-
årsperspektiv? I ett 10000-årsperspektiv? Behö-
ver skyddsåtgärder vidtas? 

Inom vilka geografiska områden bör man 
tänka på översvämningsrisken när olika typer 
av installationer planeras?
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Industrilandskapet påverkas av buller från trafik, kraftverk och det strömmande vattnet 

Buller och vibrationer 

Trafik 

Kunskapen om trafikbullersituationen inom In-
dustrilandskapet är relativt liten. Några klagomål 
på trafikbuller har ej förekommit under senare år. 
Man kan dock inte utesluta att det lokalt förekom-
mer bullernivåer som överskrider gällande riktvär-
den.  

Riktlinjer:

Kraftverk 

Buller från kraftverket vid Gamla Bro har mätts 
vid ett per tillfällen. Anledningen är att det kan fin-
nas en risk för att turbulensljud från turbinen kan 
medföra stomljud i närliggande byggnader. Frågan 
får extra aktualitet då byggnadernas användnings-
sätt förändras från industri till kontor. Mätningar 
har genomförts vid två tillfällen. En har utförts av 
miljö och hälsoskyddskontoret (1994) och en av 
Lundbergs (1999). Mätningar visar att ytterligare 

Vid ny- och ombyggnad samt för-
ändring av fastigheters använd-
ningssätt skall trafikbullersituatio-
nen utgöra en del av beslutsunderla-
get. Viktigt är också att analysera 
bullereffekterna vid etablering av oli-
ka verksamhetstyper. Det kan gälla 
både de som medför bullerpåverkan 
eller är transportintensiva och de 
som är särskilt känsliga för buller-
störningar. 

studier av bullerproblemet bör genomföras. 
Utredningsbehov 

Frågan om kraftverkets bullerpåverkan på 
närliggande lokaler bör utredas. Detta gäller 
särskilt om planer på att förändra industriloka-
ler till kontor eller annan mera bullerkänslig 
användning.  

Strömmen 

Bullerpåverkan från ”forsande vatten” kan upp-
komma i lokaler som ligger mycket nära forsar och 
vattenfall. Detta gäller främst då lokalerna används 
för undervisning eller annan störningskänslig verk-
samhet. Uppgifter om dagsläget saknas.  

Riktlinje:

Övriga verksamheter 

Det finns med säkerhet ett antal mindre buller-
källor i området, t ex fläktar, som ger upphov till 
bullernivåer som är högre än gällande riktvärden. 
Kunskapen om nuläget är dock liten. Ev behövs 
någon typ av genomgång/inventering för ändamå-
let. 

Risken för bullerstörning från vattnet 
bör uppmärksammas vid nybyggnad 
eller förändring av lokalers använd-
ningssätt i närheten av fall eller for-
sar.  

Elektromagnetiska fält 
Frågan om hälsopåverkan från elektromagnetis-

ka fält kring t ex kraftledningar, ställverk och 
transformatorstationer har diskuterats under ett an-
tal år. Inom planområdet finns totalt 18 st nätstatio-
ner som kan ge upphov till elektromagnetiska fält. 
Av dessa är 16 st friliggande och 2 st inbyggda. De 
inbyggda är lokaliserade på teatern och universite-
tet. 
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I detta kapitel analyseras den framtida 
markanvändningen i jämförelse med da-
gens situation. Vidare fördjupas diskussio-
nen om trafik. 

B 5    PÅGÅENDE MARKANVÄNDNING, TRAFIK, PARKERING M M 
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        Flertalet detaljplaner har vunnit laga kraft under 90-talet 

                                                                                                   B 5 

B 5.1 MARKANVÄNDNING 

B 5.11 Markägoförhållanden 
Flera fastighetsägare med stora fastighetsinne-

hav finns inom området (bild 76). Dessa är natur-
ligtvis angelägna om områdets utveckling, som i 
sin tur blir följden av de olika intressenternas age-
randen. Särskilt när det gäller iordningsställande av 
bilparkering är det viktigt att de olika fastighets-
ägarna samverkar för att behovet skall kunna till-
godoses inom de begränsade ytor, som kan vara 
aktuella. 

Kartan, bild 75, förtecknar följande större fas-
tighetsägare: Holmenbyggarna, ProNovum/ Athe-
neum, Ståhls Fastigheter AB, Akademiska Hus och 
Norrköpings kommun.  

Bild 75. Markägokarta 

B 5.12 Gällande detaljplaner 
Bild 76 visar en sammanställning av gällande 

detaljplaner inom området. Av kartan framgår att 
flertalet planer har vunnit laga kraft under 90-talet. 
Detaljplanerna är i huvudsak utformade enligt rikt-
linjerna i denna plan. För ett par större kvartersde-
lar i söder finns gällande områdesbestämmelser för 
bostadsändamål. Riktlinjerna föreskriver här såväl 
bostäder som lokaler för verksamheter. 

B 5.13 Framtida markanvändning 
En beräkning av framtida ytor (bruttoareor) för 

bostäder resp verksamheter har gjorts för att få en 
uppfattning om vad området kan rymma. Beräk-
ningen utgår från planens riktlinjer, gällande aktu-
ella detaljplaner, ytberäkningar i rapporten Meny 
2010 samt uppgifter från aktuella projekt. Resulta-

Bild 76. Gällande detaljplaner 

tet  redovisas kvartersvis på karta, bild 77. Sam-
manlagt ger beräkningen att området skulle kunna 
rymma ca 130 000 m2 bostäder och ca 370 000 m2

verksamheter (bruttoareor). I verksamhetsytan in-
går parkeringplatser ovan mark (i parkeringshus) i 
obestämd omfattning. På kartan redovisas flera 
kvarter med bostadsandel = 0. Enligt riktlinjerna är 
det önskvärt med visst inslag av bostäder i alla 
kvarter. Nollan skall tolkas som en bedömning, att 
inslaget blir litet eller kan utebli i vissa kvarter. 

Angivna ytor innebär inga byggrätter. Dessa 
återfinns i gällande detaljplaner eller prövas i nya. 
Ytorna speglar den bedömning som hittills gjorts 
vad gäller lämplig exploatering. Under de fyra år 
som gått sedan samrådshandlingen  diskuterades 
har andelen bostadsprojekt ökat. Hur den framtida 
fördelningen mellan bostäder och verksamheter 
kommer att utvecklas inom ramen för översiktspla-
nens riktlinjer kan inte förutsägas. 
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B 5.14 Antalet boende och syssel-
satta 

För 1996 finns de demografiska data som an-
vändes i trafikprognoser för Kungsgatan m m. 
Inom området fanns då 2000 verksamma och 1600 
boende. Med utgångspunkt i de bruttoareor, som 
redovisas i avsnitt B 5.13, kan man göra en skatt-
ning av framtida antal boende och sysselsatta inom 
Industrilandskapet. Antalet sysselsatta utanför uni-
versitet skulle kunna bli upp mot 10 000 .   

Beräkningen utgår från bedömningar av ytef-
fektiviteten inom kunskapsföretag. Förr utgick man 
ifrån en bruttoarea på 30 -35 m2 BTA/person i kon-
torshus. Idag kan  det vara aktuellt med endast 20 
m2 BTA/person, ibland ännu lägre. Med hänsyn 
till den föreliggande blandningen av gamla och nya 
hus har det i beräkningen av antalet verksamma  

antagits  25 m2 BTA/anställd. I beräkningen har 
avdrag gjorts för den verksamhetsyta, som bedöms 
tas i anspråk för ett parkeringshus. Konsertsalen i 
Louis de Geer samt de större muséerna ingår inte 
heller. 

För studenter och lärare har utgångspunkten va-
rit de ytförhållanden som råder idag. Yteffektivite-
ten är idag större än då samrådshandlingen utarbe-
tades. Översiktsplanen visar den mark som univer-
sitetet kan förväntas ta i anspråk då det växt till    
10 000 studenter och 900 lärare och övrig personal. 
Vid en omfattande utbyggnad är naturligtvis da-
gens förhållanden osäkra som beräkningsunderlag. 
Universitets inriktning har betydelse.  

Sammanfattningsvis innebär beräkningarna att 
området skulle kunna rymma (i avrundade siffror):   
20 000 verksamma, varav 10 000 studenter, samt 
2500 boende, vilket kan jämföras med förhållande-
na 1996: 2 000 verksamma och 1 600 boende. 

B 5.15 Aktuella projekt 2005 
För flera kvartersdelar pågår projektförberedan-

de arbete i olika skeden, från inledande diskussio-
ner till förberedelser för byggstart. Plankartan, s 9, 
är reviderad (jämfört med samrådsversionen) så att 
nedanstående projekt överensstämmer med över-
siktsplanens riktlinjer. I det följande ges en kortfat-
tad redovisning. Sifferbeteckningar hänför sig till 
nedanstående karta, bild 78. 

1.  Kv Drag 4. Ny bostadsbebyggelse i 4-6 våning-
ar med stöd i gällande detaljplan.. (Riksbyggen).  

2. Kv Kåkenshus 11.  Nybyggnad av kontorshus 
för Akademiska Hus. Ca 8 000 m2 BTA (brutto-
area). Ändring av detaljplan pågår. 
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Industrilandskapet skulle kunna rymma 20 000 verksamma, varav 10 000 studenter, samt 2 500 boende 

Bild  78  Aktuella projekt 2005 Bild 77 Bostads– och verksamhetsytor 
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3. Bro över Strömmen. Diskuterat objekt som för-
utsätter att detaljplan upprättas. (Jfr s 36). 

4. Kv Kopparhammaren 3. Nya och ändrade lo-
kaler för Akademiska hus och ProNova Science 
Park. Utredningsskisser visar att ny detaljplan be-
höver upprättas. 

5. Kv Stabben 9 och Gropen 6. Bostadsbebyggel-
se i 4-5 vån. med vattenkontakt. Ca 4 600 m2 BTA. 
(Norrköpings kommun, Hyresbostäder AB) Pro-
gram godkänt i stadsplaneringsnämnden. Detaljpla-
neändring krävs. 

6. Kv Mjölnaren. Ny bebyggelse i 3-4 vån. längs 
Västgötegatan planeras med bostäder och butikslo-
kaler i enlighet med gällande detaljplan. Stålboms 
silobyggnad avses ingå i projektet. (Norrköpings 
kommun, HSB och Ståhls Fastigheter AB) 

7. Kv Krukan 7. Kompletterande bebyggelse i 4-5 
vån. med bostäder och verksamheter. Hörnhuset 
bevarat. Ny detaljplan förutsätts.  

8. I kv. Kroken 1. Äldre industribyggnad konver-
teras till bostadshus. (Bethaagen AB) Antagen de-
taljplan beräknas föreligga under 2005. 

9. Kv Gåsen. Nybyggnad i 5-6 vån. av bostadshus 
i hyresrättsform och med butiker m m i bottenvå-
ningen. 8 600 m2 BTA exkl. garage och ett 80-tal 
lägenheter. Parkeringar i källarvåning ska finnas 
även för allmänhetens behov. (Norrköpings kom-
mun, Botrygg AB) 

10. Kroken 9. Över kraftverkstunnelns utlopp 
finns planer på att uppföra hotellbyggnad m m i 5-
7 vån (Skanska). Ny detaljplan krävs. 

11. Kv Stampen 1. Befintlig lagerbyggnad ändras 
till konsert- och kongressutrymmen som komple-
ment till De Geerhallen. Inryms inom gällande de-
taljplan. Beslut finns i kommunfullmäktige. 

B 5.2 Allmänt om trafik 
I stadsplaneringen får trafikfrågorna ofta en 

framskjuten plats i diskussionen. De betonar plane-
ringens funktionella aspekter och kommer ibland 
att skymma målen om en väl gestaltad helhet. Man 
glömmer lätt att många miljöer behåller sin attrak-
tion, trots att de inte är optimala i alla avseenden. 
Särskilt påtagligt blir detta i de större städernas 
centrala bostads- och verksamhetsområden. Den 
som får förmånen att bo i Gamla Stan i Stockholm 
accepterar långa gångavstånd till sin parkerings-
plats,  avstår kanske från bil överhuvudtaget. 

Planeringsproblemet framför andra under de se-
naste decennierna har varit frågan om hur man 
skall kunna tillgodose den växande biltrafikens be-
hov av gator, vägar och trafikleder. Inom de tätbe-
byggda innerstäderna med begränsade gatuutrym-
men har omgivningens krav på trafiksäkerhet, rim-
liga buller- och luftförhållanden och allmänt triv-
samma miljöförhållanden tvingat fram restriktioner 
för bilarnas framkomlighet. Biltrafiken i centrala 
stadsområden kommer att behöva minskas och fler 
resor måste företas till fots, med cykel eller med 
kollektiva transportmedel.  

Innerstaden i Norrköping har storstadsmässiga 
dimensioner. Gatuutrymmet är dock begränsat och 
kan inte utvidgas inom överskådlig tid. Tidigare 
försök i den riktningen har övergetts. Många kate-
gorier konkurrerar om tillgängliga trafikytor: fot-
gängare, cyklister, spårvagnar, bussar, servicefor-
don, biltrafikanter m fl. Ett viktigt mål för trafiksy-
stemet är att så långt möjligt skapa balans mellan 
tillgängliga trafikytor/gator och de kommunika-
tionsbehov som finns, och att detta kan ske utan att 
trängsel och köer blir reglerande faktorer. På de 
större trafiklederna i centrala stadsdelar är detta 
ofta svårt att uppnå. Inom Industrilandskapet är det 
viktigt att den yttre miljön kan upplevas utan irrite-
rande svårigheter att ta sig fram. 

I trafiksäkerhetsarbetet, som stimuleras av den  
s k nollvisionen, har framförallt uppmärksammats 
de oskyddade trafikanternas situation. I våra städer 

        Vi står inför en utveckling som bl a innebär förändrade attityder till bilanvändningen i våra innerstäder 

har stora insatser gjorts för att göra gator och torg 
trafiksäkrare och samtidigt trivsammare. ”Det stora 
lyftet” med Drottninggatans ombyggnad är ett ex-
empel från Norrköping. 1990-talet har inneburit en 
renässans för gator, torg och parker som hemvist 
för stadslivet. De offentliga rummens attraktion 
och trivsamhet har blivit viktiga i städernas mark-
nadsföring.  

Nationella miljökvalitetsmål, som skall vara 
uppfyllda senast 2005, skall tillämpas på innersta-
dens gatunät. Dessa mål sätter tydliga gränser för 
vilka trafikmängder som kan accepteras. 

Det är helt tydligt att vi står inför en utveckling, 
som bl a innebär förändrade attityder till bilan-
vändningen i våra innerstäder. Detta för att vi skall 
kunna bo och arbeta i hälsosamma miljöer och 
kunna dra nytta av den täta stadens utbud av aktivi-
teter för alla åldrar och medborgargrupper. För sta-
den har utarbetats ett Kommunikationsprogram, 
som antogs av kommunfullmäktige 2002. Det har 
senare kompletterats av en trafiknätsanalys, anta-
gen av tekniska nämnden 2004. Båda dessa utred-
ningar är av översiktlig natur och behandlar alla 
trafikslag. Kungsgatan är en viktig länk i det över-
gripande trafiknätet. Samtidigt medför miljökraven 
begränsningar av de trafikmängder som kan accep-
teras. Utmaningen blir att via regleringar begränsa 
genomfartstrafiken och samtidigt ge Industriland-
skapet god biltillgänglighet, vilket sannolikt kom-
mer att vara ett krav från de nya verksamheter som 
förväntas etablera sig.  

I följande kapitel prövas de olika trafikantgrup-
pernas behov och vilka framtida trafiknivåer som 
kan bedömas rimliga. Den framtida utvecklingen 
innebär en successiv anpassning till det trafiksy-
stem kommunen tillhandahåller. I bästa fall kan det 
uppstå balans mellan de olika trafikslagens behov 
och de miljökrav som kommer att ställas. En oba-
lans mellan tillgång och efterfrågan i något avseen-
de kan å andra sidan få konsekvenser för den fram-
tida markanvändningen, d v s att planens riktlinjer 
inte kommer att kunna genomföras fullt ut. 
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Fotgängaren i staden har det tätaste kommunikationsnätet 

B 5.3  Gång-och cykelstråk 

Gångtrafik 

Fotgängaren i staden har det tätaste kommuni-
kationsnätet. Trottoarer, separata gångstråk och 
parkvägar utan egentliga restriktioner som förbud, 
enkelriktningar e d ger fotgängaren stor frihet att 
välja väg. För de gående är det särkilt viktigt att 
gator och stråk knyts samman, så att kan uppfattas 
som kontinuerliga. Fotgängarna utgör tillsammans 
med cyklisterna trafikmiljöernas oskyddade trafi-
kanter, som kräver speciella hänsyn i utformningen 
av trafiksystemet. 

En gatas trafikmiljö avgör hur attraktiv den blir 
för fotgängare. Trottoarer utefter körbanor med 
omfattande biltrafik undviks om det finns alterna-
tiv. Husens bottenvåningar blir inte attraktiva för 
butiker, restauranger  o d. 

Att göra Strömmen tillgänglig för norrköpings-
borna är en process som har pågått i många år och 
som har aktualiserats varje gång det har byggts i 
närheten av Strömmen. Dåvarande Park- och natur-
kontoret tog 1994 fram en projektbeskrivning, 
”Strömningar i tiden”, och med denna utredning 
som underlag har flera projekt genomförts. Även 
om tillgängligheten har ökat högst väsentligt under 
de senaste tio åren så är inte målet nått än (bild 79). 

Inom Industrilandskapet kan förväntas ett stort 
antal verksamma och besökare, vilket kommer att 
ställa krav på tillräckligt utrymme i trafiknätet för 
gående. Bild 79 visar befintliga gångstråk längs 
strömmen och förslag till nya. Tillsammans med 
nya broar kommer dessa att få stor betydelse för att 
klara växande fotgängarströmmar.  

Nya broar måste placeras in och utformas så, att 
de inte uppfattas som störningar i det växlande vat-
tenlandskapet.  Visserligen är Industrilandskapet en 

robust miljö, men alltför många nytillskott kan 
stycka sönder de relativt stora vattenytor som finns. 

Kartan, bild 79, visar gångstråk utefter Ström-
men. Följande kommentarer hänför sig till siffrorna 
på kartan med förslag till kompletteringar: 

1. Två alternativa brolägen har diskuterats för 
att förbinda Kåkenshus med Strömmens södra sida.
Syftet är att förbättra gångkontakterna då universi-
tetet expanderar i kvarteren söder om Strömmen.
Bergsbrons begränsade trottoarer kan avlastas.
Stadsbildsmässigt vore en bro nära Bergsbron i låg 
nivå att föredra medan broalternativet något längre 

västerut fungerar bättre om man utgår från univer-
sitets behov. I detta läge medför nivåerna att  för-
bindelsen kan anpassas till rörelsehindrade. (Se bil-
der 64 och 65, s 36). 

2. I norra delen av Bergsbron finns förutsätt-
ningar att bygga en gångtunnel genom landfästet 
(bild 81).  På detta sätt kan man förbinda befintlig 
gångväg utmed Strömmen vid Stadsmuseet med en 
ny länk (gångbrygga) utmed östra delen av kv Kå-
kenhus. Från anslutningen vid Kåkenhus bör det 
också vara möjligt att komma upp till Skvallertor-
get.  

En omsorgsfull gestaltning av tunneln med om-

Bild  79    Gångstråk längs Strömmen 
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givningar är en förutsättning. Tunneln har utretts ur 
tekniskt-ekonomisk synvinkel men inte bedömts 
från kulturhistorisk synpunkt.  

3. En ny gång- och cykelbro vid östra delen av 
Drags och Gryt ger förbättringar inte bara för gång-
trafiken utan framför allt för cykeltrafiken genom 
att knyta ihop Korsgatan med gc-vägen i nederkan-
ten av universitetsparken. (Se bild 67, s 36) 

4. En ny gång- och cykelbro i Bredgatans för-
längning skulle förstärka sambanden över Ström-
men. 

5. Ny gångväg längs Strömmen i kv Stabben 
finns med i detaljplanen för Holmenområdet från 
1992. Att bygga denna väg är särskilt i delen när-
mast Kungsgatan komplicerad ur gestaltnings- och 
genomförandesynpunkt. Inriktningen att kunna gå 
längs Strömmen på detta avsnitt bör dock bibehål-
las. En möjlighet kan vara att gå genom befintlig 
byggnad. Det finns också en möjlighet att ta upp en 
ny entré till kvarteret under Bergsbron från park-
området väster om bron, d v s en tunnel av samma 
typ som beskrivits för norra landfästet. 

6. Gångväg från Drags västerut mellan Ström-
men och fängelset finns i gällande detaljplan. De 
säkerhetsåtgärder som krävs är så omfattande att 
genomförandet hittills har fått anstå. Även om ge-
nomförandet kan anstå ytterligare en tid så bör 

Bild 80. Utdrag ur cykelplanen för Norrköping 
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Cykelparkeringen skall tillgodoses på kvartersmark 

Bild 84  Korsningen Gamla Rådstugugatan-
Trädgårdsgatan 

möjligheten till genomförande finnas kvar.  
7. Förbindelse mellan Norra dammen och Kråk-

holmen / Louis De Geer. Denna länk är en viktig 
förbindelse mellan de olika sidorna av Strömmen. 
Den kan dock bli svår att genomföra. Säkerheten 
kring kraftverket och stora nivåskillnader utgör 
hinder. 

8. F n ligger en provisorisk pontonbro ut mot 
Kråkholmen och dess sommarservering. En ny bro 
föreslås i detta läge med handikappanpassad entré-
väg från Järnbrogatan. 

Cykeltrafik 

Cykelplanen för Norrköping, antagen av kom-
munfullmäktige 1998, visar de övergripande stråk 
som har till funktion att binda samman olika delar 
av staden och som förutsätts användas av trafik-
mogna cyklister. Den har senare ersatts av Cykel-
plan 2005, vilken för det aktuella området är i det 
närmast identisk. Enligt cykelplanen passerar några 
primära stråk genom Industrilandskapet. Dessa är: 

♦ Längs Kungsgatan 
♦ Sandgatan, Dragsgatan/Bredgatan och Väst-

götegatan. Planen anger att ett separat gång-
och cykelstråk skall etableras längs Västgö-
tegatan och Bredgatan. På karta med riktlin-
jer, s 8, är dessa gator markerade som s k 
gårdsgator, vilket innebär att lokaltrafik tillå-
tes på de gåendes villkor. Över Gamlebro 
bör lösningar sökas som möjliggör fredad 
cykeltrafik med möjlighet att knyta an till 
Swartzens valv/Knäppingsborgsgatan. 

♦ St Persgatan, sekundärt cykelstråk på befint-
lig körbana. 

♦ Cityområdet som ansluter öster om Industri-
landskapet är markerat med randning på kar-
tan, vilket betyder att området är ett målom-
råde och att det råder speciella förutsättning-
ar för cykeltrafiken inom området.  

♦ Längs Gamla Rådstugugatan norr om kors-
ningen med Trädgårdsgatan finns en trång 
passage, beroende på att en byggnad i kv 
Storgatan skjuter ut från den rådande fasad-
linjen. (Se bild 84.) Denna byggnad bör stå 
kvar, den är historisk och bidrar dessutom på 
ett fint sätt till att sluta Strömparken. Som 
cykelpassage är dock platsen problematisk 
och lösningar bör sökas. Möjliga åtgärder 
kan vara bl a vara att ta upp en arkad genom 
huset eller att smalna av gatan så att tillräck-
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ligt med cyklingsutrymme skapas.  
I samband med antagandet av cykelplanen fast-

slog också kommunfullmäktige att cykelparkering 
skall tillgodoses vid planering och byggande och 
att det är den fastighet, som genererar behovet, som 
skall ansvara för att tillgodose detta. I ett tätt inner-
stadsområde som Industrilandskapet är det särskilt 
viktigt att cykelparkering tillgodoses på kvarters-
mark. Det är en viktig funktion för att cyklandet 
skall fungera. Det finns inte plats för några stora 
mängder parkerade cyklar i gatumiljön.  

Att kunna röra sig till fots eller per cykel är pri-
oriterat inom området. De stråk som finns redovi-
sade på karta, bild 80, är av olika karaktär, dels de 
som redovisas med separata gång- och cykelbanor 
och dels de som är genomgående huvudstråk på 
befintliga körbanor. Till de lokala stråken skall 
också räknas den självklara användningen av det 
lokala gatunätet.  

Bild 82     Provisorisk bro mot Kråkholmen 
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Bild  85. Karta över samtliga kollektivtrafiklinjer 

Bild 86. Karta över spårvagnslin-
jer med inlagd framtida spår-
vagnslinje i Kungsgatan 

B 5.4 Kollektivtrafik 
En god kollektivtrafik är förutsättningen för att 

kunna skapa en god trafikmiljö inom innerstaden. 
Innerstadens höga markutnyttjande för bostäder 
och verksamheter får till följd ett stort resebehov, 
som inte kan tillgodoses utan en effektiv och be-
kväm kollektivtrafik. 

Industrilandskapet är redan relativt välförsörjt 
med kollektivtrafik. Busslinje 113 mellan Rese-
centrum och Navestad trafikerar Kungsgatan och 
passerar Söder Tull. Ett stort antal linjer passerar i 
Industrilandskapets periferi med korta gångavstånd 

till kvarteren utefter Strömmen. På kartan (bild 85) 
är linje 2 och 3 spårvagnslinjer.  

Regionala busslinjer trafikerar Södra Promena-
den. 

Spårvagnslinjer, som är Norrköpings speciella 
attraktion, passerar i Nygatan (linje 3). I övrigt är 
spårvagnslinjerna något mera perifera än flertalet 
busslinjer i förhållande till Industrilandskapet. 
Möjligheten att låta en spårvagnslinje trafikera 
Kungsgatan med direktkontakt till Resecentrum 
har prövats och är en möjlighet som bör hållas öp-
pen för ett genomförande på lång sikt. Detta förut-
sätter dock en förstärkning av Bergsbron.  

En expressbusslinje mellan de båda universi-
tetsdelarna i Norrköping och Linköping har håll-

plats vid Norr Tull. Från universitets sida har fram-
förts önskemål om en mer central hållplats i anslut-
ning till Skvallertorget, något som troligen är svår-
genomförbart med den utformning och trafiksitua-
tion som råder. 

Slutsats: 

Kollektivtrafiken är viktig för om-
rådet 

Planeringen skall möjliggöra att 
Kungsgatan trafikeras med spår-
vagn 
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Industrilandskapet är relativt välförsörjt med kollektivtrafik 
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B 5.5   Biltrafik 
Översiktsplanen föreskriver en markanvändning 

med en stor andel verksamheter med kunskapsin-
tensivt innehåll. Välkänt är dessa verksamheters 
stora behov av väl fungerade kommunikationer. 
(Jfr ”K-samhället”.) De anställda har stort bilinne-
hav och användningen av bil för såväl arbetsresor 
som tjänsteresor är i regel hög. Variationer bland 
företagen är dock stora. Vad kan detta betyda för 
Industrilandskapet? 

Trafiksystemen för olika trafikslag utreds och 
följs upp kontinuerligt i Norrköping. I prognoser 
försöker man blicka in i framtiden för att se effek-
ter av olika förändringar i trafiknäten eller konse-
kvenser av stadens tillväxt och förändringar. Pro-
gnoser är arbetsinstrument för att  klargöra tenden-
ser och utvecklingslinjer. Prognossiffrorna får inte 
läsas alltför exakt. Det är en viktig utgångspunkt 
vid läsningen av följande resonemang.  

Kungsgatan, som utgör en huvudgata i biltrafik-
nätet, korsar Industrilandskapet. Bergsbron är en 
viktig kapacitetsbegränsning. Såväl Bergsbron som 
Kungsgatans gaturum söder om Bergsbron betrak-
tas i denna översiktsplan som fasta förutsättningar, 
som tillsammans med miljömål för Kungsgatan av-
gör hur mycket biltrafik som får finnas på gatan. 
Årliga trafikräkningar i två tvärsnitt på Kungsgatan 
visar den faktiska situationen. (Se tabell nedan.). 

Sammanställningen visar att trafiken på Bergs-
bron minskat med drygt 20 % mellan 1998 och 
2004 och trafiken söder om Norr Tull med ca 12 % 
under samma tidsperiod. Ombyggnaden av Skval-
lertorget torde vara huvudorsaken till denna minsk-

ning. I ett tvärsnitt strax norr om Skvallertorget 
uppgår fordonsmängden idag till ca 16 500 fordon 
per dygn. Ur tabellen framgår vidare att trafikens 
omfattning uppvisar stora variationer beroende på 
vilket tvärsnitt som studeras.  

Rapporten  "Kungsgatan i framtiden" 

I denna översiktsplans samrådsversion (2000) 
utgjorde rapporten Kungsgatan i framtiden (Gatu- 
och parkkontoret 1998-12-10) en viktig utgångs-
punkt. Med huvudmålet att avleda Kungsgatans 
genomfartstrafik redovisades en rad åtgärder för att 
minska biltrafiken, om möjligt från ca 18 000 ner 
till 10 000 fordon per dygn.  

• Kapacitetshöjande åtgärder på i första hand Sö-
derleden och Riksvägen. 

• Starta projekt för att förändra attityderna till bil-
åkning i innerstaden. 

• Begränsa framkomligheten på Kungsgatan ge-
nom fysiska åtgärder, såsom minskad körbana, 
fartnedsättande arrangemang i korsningar och 
utbyggda hållplatser för busstrafiken. 

• Genom trafikregleringar och fysiska åtgärder 
begränsa trafiken på närliggande gator och 
”smitvägar”. 

• Prioritering av kollektivtrafik och utrycknings-
fordon vid Norr Tull, Väster Tull och Nygatan 
genom effektiv signalstyrning.  

Ombyggnad av Skvallertorget 

I samband med planeringen av universitetsom-
rådet aktualiserades säkerhets- och miljöproblemen 
längs Kungsgatan. Särskilt viktigt var att finna tra-

fiklösningar, som kunde ge trygg framkomlighet 
för gående och cyklande. Förhållandena i bl a kors-
ningen Bredgatan – Kungsgatan (Skvallertorget) 
bedömdes som helt otillfredsställande. Med ut-
gångspunkt från rapporten "Kungsgatan i framti-
den" beslöts om den ombyggnad av Skvallertorget, 
som nu är genomförd (bild 87). Torget är ombyggt 
till en samlad torgyta utan markerade körbanor för 
korsande biltrafik. Bilisterna förväntas hålla låg 
hastighet och visa stor hänsyn till fotgängare och 
cyklister, som korsar torget. Konsekvenserna av 
torgets ombyggnad speglas i tabellen på föregåen-
de sida. Trafiken på Kungsgatan omedelbart norr 
om  Skvallertorget är dock idag ca 16 500 fordon 
per dygn, d v s ganska långt från målet 10 000 for-
don per dygn. Flera åtgärder i ovanstående lista har 
ännu inte genomförts, vilket innebär att det är tro-
ligt att trafikmängderna skulle kunna minskas yt-
terligare. Kommunens mål, så som det formulera-
des i denna översiktsplans samrådsversion (2000), 
var att söka begränsa trafiken på Kungsgatan till 
högst 10 000 fordon per dygn. 
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Kommunens mål är att söka begränsa trafiken på Kungsgatan (Bergsbron) till högst 15 000 fordon per dygn 

Bild 87. Skvallertorget efter ombyggnad 

Antal fordon per dygn     1998         1999      2000     2001      2002       2003      2004      2005   
Bergsbron                         15322      15447    14110    13750    13904    13775     12225    13 800 
Söder om Norr Tull          20190      17700    16430    18300    18550    17100     17800     17400 
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Bild 89    Utdrag ur för- 
slag till biltrafiknät 
(Kommunikationsprogram 
för staden , 2002) 

Biltrafikalstring inom Industrilandskapet 

En markanvändning enligt riktlinjerna i denna 
plan skulle kunna innebära en ökning av antalet 
verksamma till omkring 20 000, varav ca 10 000 
studenter. Antalet boende skulle kunna öka till ca  
2 500 personer. En prognos för konsekvenserna av 
dessa möjliga ökningar visas på bild 88. Ökningar-
na avser en jämförelse med de prognoser som redo-
visas 1998 i "Kungsgatan i framtiden", vilka grun-
dade sig på markanvändningen 1996, då exv anta-
let sysselsatta bara uppgick till 2000. Eftersom det 
skett en betydande tillväxt av antalet sysselsatta 
inom området, ingår en stor andel, kanske hälften, 
av de trafiksiffror som redovisas i bild 88 i de tra-
fikmängder som kan uppmätas idag. (Jfr tabell fö-

regående sida.)  
En viktig begränsande faktor när det gäller bil-

nyttjandet utgör tillgången på parkeringsplatser. 
Som framgår av följande avsnitt om parkering är 
det inte särskilt sannolikt att man kan tillskapa par-
keringsplatser motsvarande ett bilnyttjande på      
60%. Detta förhållande kan medföra att trafikök-
ningarna blir mindre än vad som angivits  i bild 88.  

Bild 88 visar på relativt måttliga trafikökningar 
som följd av att Industrilandskapet återanvänds och 
återuppbyggs. Eftersom prognosen visar föränd-
ringar jämfört med markanvändningen 1996 finns 
redan en stor andel av ökningarna i dagens trafik-
mängder. Möjligheter är små att drastiskt minska 
trafikmängderna exempelvis genom att manipulera 
med markanvändningen inom Industrilandskapet. 
Vi kan inte återgå till 1996 års situation, vilken bil-
dar utgångspunkt för prognoserna i "Kungsgatan i 
framtiden". Med de mål som formulerats för Indu-

                                                                                                B 5 

Översiktsplanens förslag till markanvändning har ingen avgörande effekt på Kungsgatans fordonsmängder 

strilandskapet kommer en viss ökning av biltrafi-
ken att ske.  

"Kommunikationsprogram för staden" antaget 
av kommunfullmäktige 2002.  

Tonvikten läggs i detta program avser på hu-
vudnäten för de olika trafikslagen. Som framgår av 
kartan, bild 89, utgör Kungsgatan en huvudgata i 
biltrafiknätet. I den biltrafikprognos som ingår i 
kommunikationsprogrammet anges 15 500 fordon/
dygn på Kungsgatan. Denna trafikmängd skulle 
kunna överensstämma med dagens trafik över 
Bergsbron + ca 2000 fordon/dygn från Industri-
landskapet + en mindre årlig trafikökning.  En mer 
realistisk målsättning för framtiden är därför att 
trafiken på Kungsgatan i tvärsnittet över Bergsbron 
högst får uppgå till 15 000 fordon per dygn.  

Bild 88. Prognos över biltrafikökningar  i tusental 
fordon /dygn jämfört med markanvändningen 
1996. Prognosen grundar sig på en ”maximal” 
markanvändning enligt riktlinjerna och samma bil-
nyttjande som idag. 
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Strömmen utgör en barriär och Bergsbron och Gamlebro har begränsad kapacitet för biltrafik 

                                                          B 5 

Trafikprognos 2002 ang effekter av Söderledens 
utbyggnad. 

Den senaste prognosen, som redovisades i april 
2002, visar effekterna av en utbyggnad av Söderle-
den. I prognosen förutsätts restriktioner på Linkö-
pingsvägen genom Kneippen samt omfattande ex-
ternhandel i norr (Ingelsta). Prognosen utgår från 
en generell trafikökning med 1 % per år. 

Tabellen ovan ger anledning till två frågor vid 
jämförelse med tidigare trafikräkningar (s 63):      
1. Varför minskar skillnaderna i trafikmängd mel-
lan Bergsbron och Norrtull? 2. Varför betyder ut-
byggnad av Söderleden inte mer för trafikmäng-
derna på Kungsgatan? Ett svar på fråga 1 kan vara 
att restriktioner på Linköpingsvägen leder till att 
viss trafik med mål i området kring norra Kungsga-
tan i stället väljer att köra in norrifrån. Svaret på 
den andra frågan är, att effekterna av en utbyggd 
Söderled sannolikt uteblir bl a på grund av restrik-
tioner på Linköpingsvägen och den stora omfatt-
ningen av externhandel i norr. Genomfartstrafiken 
på Kungsgatan "trycker på". 

En utbyggnad av Industrilandskapet skulle en-
ligt tidigare beräkningar innebära att tabellens tra-
fikmängder skulle öka med ytterligare ett par tusen 
fordon/dygn. Prognosen visar återigen att återan-
vändningen av Industrilandskapet endast marginellt 
påverkar Kungsgatans trafiksituation. Det är för-
hållanden i det övergripande trafiknätet samt änd-
rade förhållanden i stadens struktur som ger de 

Trafikflödesprognos 
2010  (fordon/
årsmedeldygn) 

Befintligt vägnät 
(Jämförelse 2004) 

Utbyggd Söderled 
(Jämförelse 2004) 

Bergsbron 17 950 (+47 %) 17 500 (+43 %) 

Norr om 
Skvallertorget 

20 350 20 050 

Söder om Norr Tull 18 850 (+6%) 19 950 (+12 %) 

höga fordonsmängderna på Kungsgatan. Skall man 
klara målsättningen om max 15 000 fordon/dygn 
på Bergsbron måste stora delar av genomfartstrafi-
ken länkas över till andra delar av det övergripande 
trafiksystemet. Klarar man detta skulle trafiken sö-
der om Norr Tull kunna vara av ungefär samma 
omfattning som idag, dvs cirka 17 500 fordon/
dygn. Tillkommande trafik från utbyggnad inom 
Industrilandskapet måste inrymmas i max 15 000 
på Bergsbron. 

Biltrafiksystem inom Industrilandskapet 

Bild 90 visar nuvarande biltrafiknät, som för-
väntas bestå. Inom systemet kommer trafikregler-
ingar som enkelriktningar, korsningsutformningar 
m m att kunna variera. Det är viktigt att notera att 
tillfarter från söder  inte bara  sker via Kungsgatan 
och Gamla Rådstugugatan - Hörngatan. Ytterligare 
tre tillfarter finns i Korsgatan, Källvindsgatan och 
Bryggaregatan.  

Bild 90. Biltrafiksystem för Industrilandskapet  



64

B 5.6 Parkering 
Såväl verksamheter som bostäder måste kom-

pletteras med bilplatser. I centrala lägen där mar-
ken är dyr måste man ofta välja parkeringsanlägg-
ningar för att kunna effektivisera marknyttjandet 
och erhålla det antal platser, som efterfrågas. Plan- 
och bygglagen stadgar att erforderligt antal bilplat-
ser skall finnas. Antalet avgörs vid bygglovtillfäl-
let.  

Kommunen tillämpar parkeringsnormer (antal 
bpl per 1000 m2 våningsyta) för verksamheter och 
bostäder. Gällande normer har tillämpats sedan 
1985.  I samband med utarbetandet av "Kommuni-
kationsprogram för staden" (2002) prövades kom-
munens parkeringsnormer på nytt. Slutsatsen blev 
då att parkeringsnormerna kunde bibehållas oför-
ändrade. 

En parkeringsutredning för Industrilandskapet 
genomfördes 1998. I denna utredning understryks 
att ett effektivt samnyttjande av parkeringsplatser 
skulle kunna sänka behovet ytterligare med 35% i 
förhållande till normtalen. 

I utredningens behovsberäkningar kommer man 
fram till ett behov av ca 1200-1800 nya platser. 
Huvuddelen av dessa behövs för att ersätta de till-
fälliga platser, som försvinner i samband med ex-
ploateringen av området (ca 1000 platser, bild 91). 
Beräkningen grundar sig på en bedömning av 
framtida markanvändning som i stort överensstäm-
mer med översiktsplanens riktlinjer. 

 Parkeringsnormerna är uttryckta som ett antal 
bilplatser per 1000 m2 våningsyta. Olika verksam-
heter kan generera olika behov beroende på verk-
samhetens art och hur många sysselsatta som ryms 
inom de aktuella byggnaderna. År 1985, då nu gäl-
lande normer konstruerades, brukade man räkna 
med att inom kontorslika verksamheter åtgick    

Slutsatser: 
Industrilandskapet längs Strömmen skall beva-

ras och utvecklas. Detta är målsättningen för denna 
översiktsplan och samrådsskedet bekräftar stor 
enighet om detta.  Problemen med stora fordons-
mängder på Kungsgatan beror på gatans funktion i 
det övergripande trafiksystemet och lösningen av 
problemen ligger huvudsakligen utanför Industri-
landskapet. Kungsgatans södra del ingår i Industri-
landskapets helhetsmiljö.   Bebyggelsen utefter den 
södra delen av Kungsgatan samt Bergsbron be-
stämmer den framtida gatusektionen, d v s den nu-
varande. 

Kommunikationsprogrammets prognos om ca 
15 000 fordon/dygn på Bergsbron bör sättas som 
målsättning. Skulle spårväg aktualiseras bör trafik-
mängden reduceras ytterligare. För att nå detta mål 
ska kunna nås, måste  de åtgärder, som föreslås i 
"Kungsgatan i framtiden" successivt genomföras. 
Genom regleringar, exv signaler, måste framtida 
trafikökningar länkas bort från Kungsgatan. Detta 
kan uttryckas på annat sätt : Genom störningar för 
biltrafiken skall den lockas/tvingas söka andra väg-
val. Trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter, ga-
tans trivselkvalitéer, framkomlighet för kollektiv-
trafik  - allt detta förutsätter att fordonstrafiken be-
gränsas. Miljökrav, som redovisas i kap B 2 visar 
på dessa kan uppfyllas under förutsättning att hu-
vuddelen av genomfartstrafiken kan avledas till 
andra länkar i det övergripande trafiknätet. 

Industrilandskapet har flera tillfarter och ett rut-
nät av mindre gator, som fördelar trafiken inom 
området. Strömmen utgör en barriär och Bergsbron 
och Gamlebro har begränsad kapacitet för biltrafi-
ken. Under vissa tider kommer det att ta längre tid 
än idag att resa med bil mellan södra och norra de-
len av området. För trafik med målpunkt i påfarter 
till exv  E 4 blir troligen restiden kortare om man 
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Fastighetsägarna har fulla ansvaret för parkeringens ordnande 

väljer vägar utanför Industrilandskapet i stället för 
att "gena" via  Kungsgatan.  

Vissa delar av Industrilandskapet, exv norr om 
Västgötegatan, bli svårare att orientera sig i. 

Det är inte sannolikt att man kan tillgodose ett 
parkeringsbehov, som skulle motsvara dagens bil-
pendlande på 60% av totala antalet arbetsresor. 
Kanske mera realistiskt 25-30%. Detta förhållande 
kommer att innebära att trafikmängderna kan bli 
lägre.  

Trafiksystemet inom området kommer att kunna 
tillgodose olika typer av resbehov enligt följande: 

Genomfartstrafik: Kungsgatan kommer fortsätt-
ningsvis att ingå i huvudgatunätet, vilket inne-
bär att en viss andel av trafiken utgör genom-
fartstrafik. Under högtrafiktider kommer fram-
komligheten att vara lägre, med längre restider. 
Signalsystem och andra regleringar kommer att 
utformas så, att genomfartstrafik försvåras.  

Arbetsresor: Resor mellan bostad och arbetsplats 
kommer att kunna ske i den omfattning parker-
ingsutbud, reskostnader m m medger. Resor 
med cykel och kollektivtrafik bör stimuleras. 

Tjänsteresor: Kan tillgodoses. Samverkan mellan 
företag i bilpooler m m kan begränsa bilbeho-
vet. 

Besöksresor: Kan tillgodoses. Särskilt viktigt är att 
beakta behovet för de kulturinstitutioner som 
finns inom området. 

Utryckningsfordon: Ombyggnader i gatunätet får 
inte försvåra utryckningsfordonens framkomlig-
het. 

Riktlinjer: 
Se sammanfattning sid 14 
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Bild 91. Större markparkeringar, som helt 
eller delvis kommer att tas bort Bild 92  Parkeringsexempel 

Parkeringsbehovet kan reduceras genom effektivt samnyttjande 

Det är svårt att göra en prognos om framtida 
bilplatsbehov. Många faktorer påverkar: Bilinne-
hav, bilnyttjande, bilkostnader och beräkningar av 
sysselsatta och boende inom området. I den här 
planen förs resonemang kring vissa beräkningar. 
Parkeringsfrågan måste bevakas kontinuerligt un-
der utbyggnaden av Industrilandskapet. Hur ser ef-
terfrågan ut i de nya verksamheterna? Successivt 
kan nyvunna kunskaper leda till säkrare antagan-
den om parkeringsstrategier. Intill dess måste re-
server för framtida parkering finnas. Bild 92 visar 
ytbehovet 1000 platser, vilket motsvarar dem som 
försvinner, när nuvarande provisoriska parkerings-
platser tas bort.  

I tidigare parkeringsutredningar har framhållits 
vikten av att parkeringsplatser ordnas på ett sådant 
sätt att sambruk underlättas. Då skulle behovet av  
nya parkeringsplatser kunna sänkas. En utspridd 
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parkering med ett flertal källargarage försvårar ra-
tionellt samnyttjande. Samlande parkering i flera 
plan med funktionella trafiksystem är att föredra. 
Inom Industrilandskapet finns egentligen bara två 
kvarter, som vore möjliga för parkeringshus: Kv 
Bergskvadraten och/eller kv Kopparkyparen. Par-
keringsbehovet bör därför tillgodoses genom sam-
verkan mellan områdets fastighetsägare, som har 
det fulla ansvaret för iordningsställande av erfor-
derlig parkering. 

Besökande till området, bl a till de många kul-
turinstitutionerna, kan troligen inte räkna med att 
det finns något större antal markparkeringar till  
deras förfogande. Huvuddelen av de framtida bil-
platserna kommer att finnas i parkeringsanlägg-
ningar. Lättorienterbara system bör kunna underlät-
ta användningen för framtida bilister, som kommer 
att ha allt större vana vid parkeringshus o d.  

30-35 m2 våningsyta (bruttoarea) per anställd. Idag 
är ytbehov på ca 20 m2 per anställd inte ovanligt. 
Öppnare, mer flexibla lokaler, nya arbetsformer, ny 
teknik m m ligger bakom den här utvecklingen. För 
industrilandskapet innebär skillnaden mellan 25 m2

och 20 m2 i genomsnittligt ytbehov per anställd, att 
antalet personer ökar med 1000 personer. Med ett 
parkeringsbehov på 0,25 bilplatser per anställd in-
nebär detta 250 bilplatser. 

Parkeringsnormtalen är förhållandevis låga jäm-
fört med dagens bilnyttjande på 60%, den andel av 
de verksamma som använder bil för resor till och 
från arbetet Om man drar ifrån tio procentenheter 
för samåkning kan man anta att varannan anställd 
skulle behöva en bilplats. Med ett antagande om 25 
m2 bruttoarea per anställd innebär normtalet 10 bil-
platser per 1000 m2 bruttoarea att var fjärde (25 %) 
anställd kan få tillgång till bilplats.  
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Bild 93. Kortidsuppställningsplatser (av- och 
påstigning) för besökande bussar 
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Besökande bussar skall ges goda angöringsmöjligheter men får långtidsuppställas utanför området 

Gatunätet utanför Industrilandskapet tillåter i 
stor utsträckning avgiftsbelagd kantstensparkering. 
Platserna är främst avsedda för besökare och boen-
de. Ett särskilt system för boendeparkering har in-
förts, vilket innebär att boende för en reducerad 
avgift kan ha sin bil parkerad upp till sex dygn. 
Syftet är att möjliggöra för dem som bor i centrum 
att kunna lämna sin bil hemma.  

Det framtida parkeringsutbudet blir en mix av 
allmän gatuparkering, enskild parkering på mark 
eller i källare samt gemensam parkering i parker-
ingsanläggningar. 

Principen för parkering av bussar är densamma 
som för parkering av personbilar. Det är fastighe-
ten och verksamheten, som genererar behovet, som 

är ansvariga för att tillgodose det. Parkering får 
alltså ske på kvartersmark inom området eller på 
platser utanför Industrilandskapet. Samtidigt finns 
det naturligtvis ett allmänt intresse av att området 
blir lättillgängligt för besökande bussar. Härvid av-
ses i första hand säkra av- och stigningsplatser nära 
viktiga målpunkter. Parkeringsplatser (platser för 
längre uppställning) för bussar blir svåra att ordna 
inom själva Industrilandskapet. Däremot borde det 
vara möjligt att anordna sådana i externa lägen, exv 
utanför Idrottsparken. Nedanstående karta (bild 93) 
visar ett antal tänkbara platser för av- och påstig-
ning.  

De viktigaste målen för besökande bussar är en-
trén till Konsert- och kongresshuset Louis De Geer 

samt entrén till Industrilandskapet genom Holmen-
tornet. Utrymmet på Dalsgatan (punkt 1 på kartan) 
för att ordna reserverade hållplatser är begränsat, så 
länge gatan är dubbelriktad. Längs Gamla Torget 
(4) på Repslagaregatans norra sida borde det vara 
möjligt att ordna en angöringsfil för bussar. Vid 
stora evenemang eller andra speciella tillfällen 
skulle man kunna tillåta att ett antal bussar tillfäl-
ligt parkeras på Gamla Torget. På Kvarngatan (2 
och 3) bör också kunna ordnas platser för av- och 
påstigning.  I samband med utveckling av Louis de 
Geer konsert och kongress har kommunstyrelsen 
(§9, 2005-02-07) uppdragit åt stadsbyggnadskonto-
ret att se över parkeringsmöjligheter för bussar och 
bilar. Denna detaljutredning bör utföras mot bak-
grund av denna översiktsplan. 

Parkering för cyklar tar stora utrymmen. De re-
lativt smala gatorna kan inte rymma parkerade cyk-
lar i större antal. Parkeringsutrymmen måste därför 
tillgodoses inom kvarteren.  

Slutsatser: 
Parkering är en fråga med många bottnar. Sam-

tidigt som man vill tillgodose ett kalkylerat behov, 
måste man beakta områdets nuvarande och framti-
da karaktärsdrag. Målet, som det formuleras i den-
na plan, är att utveckla ett tätt och kontaktintensivt 
område. Många verksamma inom området kommer 
att vara beroende av bil. Områdets karaktär kom-
mer dock inte i första hand att kännetecknas av hög 
grad av biltillgänglighet. Områdets profil är: täthet, 
kvalitet och innerstadsmiljö.  

Det totala parkeringsbehovet för området kan 
reduceras avsevärt med ett effektivt samnyttjande 
av bilplatser. 

Riktlinjer: 
Se sammanfattning sid 14. 
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Vattenkraften började utnyttjas under tidig medeltid för att driva kvarnar 

Bilaga 1 

INDUSTRILANDSKAPETS BYGG-
NADSHISTORIA 

Lokalisering av området inom sta-
den

Motala Ström, i fortsättningen kallad Ström-
men, är ett betydande vattendrag med 18 meters 
fallhöjd inom staden. Tillgången till vatten och 
kraft och närheten till havet har utgjort förutsätt-
ningarna för bebyggelsens framväxt och grundan-
det av en stad. Vattenkraften började utnyttjas un-
der tidig medeltid (eller kanske ännu tidigare) för 
att driva kvarnar. 

Staden har utvecklats runt industriområdet och 
nedströms forsarna. I ett tidigt skede innebar detta 
att också arbetarna hade korta gångavstånd till fa-
brikerna. När produktionen ökade, kunde inte indu-
strierna breda ut sig mer utan tillväxten måste ske 
genom högre exploatering. Genom stadens ökade 
utvidgning blev också tillgängligheten för tunga 
transporter till stadens centrum allt sämre. 

Områdets historia i stort - en 
sammanfattning 

1609 grundades en vapenindustri på Kvarnhol-
men. Den mest namnkunnige industrimannen, Lou-
is de Geer († 1652) från Nederländerna hade Norr-
köping som bas under tiden 1627-1645. Företaget 
kom att kallas Holmens Bruk eller enbart Holmen. 
Förutom vapenfaktoriet fanns mässingsbruk, vant-
makeri, papperstillverkning mm. 

Textilindustrin startade tidigt. Bland annat 
Drags fabriker grundades  1642. 

Befolkningen i staden ökade från 2600 år 1600 
till 5200 år 1655. Då inträffade en stor stadsbrand. 
Metallindustin gick tillbaka, men textilindustrin 
gick fram. Farsoter och stadsbränder i början av 
1700-talet samt ett ryskt härjningståg 1719 var för-
ödande för staden, som åter minskade till 2600 in-
vånare. 

Men staden och industrierna byggdes upp på 
nytt. De industriella anläggningarnas utbredning 
1751 visas på karta. Kvarnholmens byggnader har 
en viss storlek, men i övrigt är det många små 
byggnader som ligger nära Strömmen och drivkraf-
ten. De var sannolikt oansenliga, grå timmerhus. 

Från 1730 började man med tobaksodling i sta-
den. Tobaks-, snus- och pipfabriker kom till, så 

Bild  1  Motala  Ström 1751 

småningom också sockerbruk. Mässingstillverk-
ningen fick ett tvärt slut på 1790-talet, då Neder-
länderna, som köpt mässing från Norrköping eröv-
rades av Frankrike och därför upphörde med im-
porten från Sverige. Andra industrigrenar behövde 
komma i stället. Holmen startade ett nytt handpap-
persbruk 1806 och grundade ett maskinpappers-
bruk 1837. 

 Även mekanisk industri kom igång genom att 
Andrew Malcolm startade en verkstad i (egen 
etablering i kv Gropen 1844), som sedan i stor 
utsträckning tillverkade eller stod för konstruktion 
och installation av maskinerna i textilindustrin och 
tillverkning av byggnadsdelar. 

Textilindustrin utvecklades i flera steg och var 
viktigaste branschen fram till 1940-talet.  



2

Successivt har delar av Strömmen fyllts ut och minskat de fria vattenytorna 

                                                            Bilaga 1. Industrilandskapets byggnadshistoria 

Energiutvinningens utveckling 
fram till 1980-talet 

Strömmen har en fallhöjd av 18 m på en sträcka 
som under medeltiden var 1000 m och idag är 700 
m. Medelvattenföringen är ca 94 m3/sek, vid hög-
vatten ca 220 och vid högsta ca 360 m3/sek. 

Energiutvinningen ur Strömmen förbättrades i 
flera steg. Vattenhjulen av trä byttes till hjul av 
järn. I mitten av 1800-talet infördes turbindrift 
inom industrierna. Man kunde utvinna mycket mer 
energi, men måste också koncentrera driften till 
färre anläggningar. 

Kvarnholmens södra strömfåra behövdes inte 
längre för att driva vattenhjul och kunde byggas 
igen. Vattenytorna byggdes allt mer över. 

Vid 1900-talets början anlades det första elekt-

riska kraftverket vid Strömmen. Så småningom ut-
vanns all energi i sex medelstora kraftverk. Det se-
naste av dessa byggdes 1920-23, se två kartskisser 
nedan. 

Utfyllnader 
Industriägarna har successivt velat få mer mark, 

på vilken de kunde bygga eller hantera sina 
produkter. De har då fyllt ut delar av Strömmen 
och minskat de fria vattenytorna. Största 
förändringen ägde rum 1920-23, då Bergsbron-
Havets kraftverk byggdes vid den nedersta 
dammen. Strömfåran söder och öster om holmarna 
fylldes igen. Den del av strömmen som fylldes igen 
nedanför fallet blev en park, Strömparken. 

Vattenkraftutbyggnad efter 1980 
Holmens Bruk hade successivt från 1940-talet 

skaffat sig rättigheterna till vattnet genom att köpa 
in alla industrier, om inte förr så i samband med 
nedläggningarna för att få alla fallrättigheterna. 

Företaget kom fram till, att man kunde få ut mer 
energi och nå en bättre lönsamhet genom att ersätta 
de sex kraftverken med ett. Vattnet skulle tas in i 
en tunnel ovan industrilandskapet och släppas i 
nedre delen. Vattnet i industrilandskapet skulle bli 
nästan stillastående och frysa till is kalla vinterda-
gar. 

Stadsarkitekten Sven Tynelius framförde redan 
i slutet på 1970-talet, att kraftverksprojektet hotade 
stadens själ, den virvlande och levande strömmen. 
Så småningom väcktes en stark opposition mot för-
slaget, som de två dagstidningarna stödde. Intresset 
för industrilandskapet ökade mycket under dessa 
år. Kommunen försökte påverka Holmen att släppa 
fram så mycket vatten, att man kan uppleva Ström-
men. Frågan behandlades i vattendomstolen under 
en stor del av 1980-talet. Domstolen tog hjälp av 
en sakkunnig, professorn i Industriplanering Joen 
Sachs, för att avgöra påverkan på stadsmiljön. Bl a 
föreslog han en minsta vattenmängd av 7 m³/sek 
och den skulle utnyttjas i flera kraftverk. Förhand-
lingar ledde 1986 till ett nytt förslag, som i stort 
innebar, att det under den ljusa delen av dygnet 
skall strömma minst 20 m3/sek. Det nya kraftverket 
som togs i drift 30 oktober 1990 kan utnyttja högst 
150 m3/sek. Under våren flyter därför mera vatten i 
Strömmen.  

Det nedersta kraftverket Bergsbron- Havet be-
hölls för att utvinna kraft ur det eljest fritt ström-
mande vattnet. Dock är bara en turbin i drift. Dam-
marna rustades upp och fallen med det strömmande 
vattnet utgör ett praktfullt skådespel - en del av sta-
dens själ. 
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Bild 3  Vänstra kartan, kraftverk byggda före 

1917.

Högra kartan, Bergsbron - Havets kraftverk 

och skraffrerat de områden som fylldes ut vid 

denna ombyggnad. I drift i dag är det nya 

kraftverket (*) och Bergsbron - Havet. 

Industriutvecklingen från 1840-
talet till 1986 

Mellan 1840 och 1860 inträffade flera viktiga 
händelser. Aktiebolagslagen infördes 1848 och in-
nebar att det blev lättare att tillföra kapital och nya 
industrimagnater kunde träda in på scenen. Bo-
mullsindustrin gick i spetsen för utvecklingen men 
snart följde ylleindustrin efter. I ett enda fabriks-
komplex kunde hundratals personer arbeta, i första 
hand kvinnor men också barn. 

Textilindustrin fick främst förebilder från Eng-
land. I mitten av 1800-talet utvecklades både ma-
skiner och byggnader. Förbudet i England att ex-
portera maskiner hävdes. Textilindustrin i Sverige 
kunde följa efter och Norrköping fick en framskju-
ten position som industristad. Norrköping blev un-

der en period i mitten av 1800-talet Sveriges största 
industristad och landets tredje i fråga om folk-
mängd. Befolkningen utgjorde 15 000 år 1850, var-
av 4 800 arbetade i industrin. År 1880 hade antalet 
invånare ökat till 26 700. Staden svarade för 70 % 
av landets klädestillverkning. 

Men snart utvecklades sågverksindustrin längs 
Norrlandskusten explosionsartat och i många stä-
der startade mekaniska verkstäder. Dessa branscher 
var mer utvecklingsbara än textilindustrin men 
kom inte att utvecklas i Norrköping. Malcolms 
verkstad gick i konkurs 1869. På 1870-talet upp-
hörde Norrköping därför att vara ledande industri-
ort. Även som textilort kom Borås att gå förbi 
Norrköping. 

Även om textilindustrin fortvarande var domi-
nerande i Norrköping, utvecklades pappersindu-
strin med nytt pappersbruk 1874, följt av tre nya 
pappersmaskiner fram till 1906.  

Vid sekelskiftet 1900 fanns 8 500 fabriksarbeta-
re och befolkningen i staden uppgick till 41 000. 

Utvecklingen mot större företag och framför allt 
större fabriker pågick hela tiden. År 1913 beslöt 
fyra av de ledande företagen inom ylleindustrin att 
bilda Aktiebolaget Förenade Yllefabrikerna, YFA. 
Inom bomullsindustrin ingick Bergs AB en fusion 
med Holmens Bruks och Fabriks AB. 1917 bygg-

des ett bomullsväveri på Laxholmen, som tog hela 
Holmen i anspråk och kom att kallas Strykjärnet 
pga sin form. Under mellankrigstiden gick textilin-
dustrin tillbaka. Det äldsta ylleföretaget Drags in-
förlivades med Norrköpings Bomullsindustri AB 
(Tuppen). Andra världskriget medförde ett sista 
uppsving.  

Största branschen nu var pappersindustrin med 
Holmens pappersbruk på Kvarnholmen. Även den 
grafiska industrin var större än textilindustrin, men 
var lokaliserad till andra delar av staden (Östantill 
och Ingelstad). 

Så sent som 1954 - 56 byggdes en ny pappers-
maskinhall i Holmenområdet. 

Antalet anställda på 1940-talet var nära 6 000 i 
textilindustrin och 2 000 i pappersindustrin. 

Konkurrensen från lågprisländer blev allt star-
kare. Nedläggningarna följde slag i slag på 1950- 
och 1960- talen. 1963 - 1964 upphörde verksamhe-
ten vid Norrköpings bomullsindustri AB, 
”Tuppen”. Fastigheten vid Spången såldes till ett 
byggföretag, som rev den pampiga byggnaden 
1969. 

Slutpunkten för textilindustrin i industrilandska-
pet blev YFA:s nedläggning 1970. I Kåkenhus flyt-
tade Ericsson in en del av sin elektroniktillverk-
ning, där den var kvar till 1995  

Holmens bruk utredde en stor utbyggnad av 
pappersindustrin på 1970-talet men upptäckte, att 
nackdelarna av att vara kvar i stadskärnan var så 
stora, att en ny industri etablerades 7 km från 
centrum - Braviken. Produktionen där startade 
1977. Papperstillverkningen på Kvarnholmen 
avvecklades helt 1986 och en 377-årig industriepok 
på holmarna i Strömmen var till ända. 

År 1980 arbetade endast ca 1 600 personer i in-
dustrilandskapet. Därefter har antalet ökat men 
inom helt andra branscher. 

                   Bilaga 1. Industrilandskapets byggnadshistoria 

Norrköping blev under en period i mitten av 1800-talet Sveriges största industristad 
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Översiktlig planering och attityd-
förändring. 

Under 1950-talet var det naturligt att bibehålla 
industrianvändningen. I generalplanen för inner-
staden 1955 angavs området för storindustriända-
mål med undantag av kvarteret Bergsbron som fick 
beteckningen kulturreservat. De mest närbelägna 
bostadskvarteren lades ut som skyddsområden. 

Under 1950- och 1960-talet lades som nämnts 
textilindustrierna ned. I 1970 års översiktsplan 

markerades endast Holmenområdet för industriän-
damål. Övriga delar angavs som utredningsområde. 
I planbeskrivningen kan man läsa, att ett stort antal 
industribyggnader bildar en för landet säregen in-
dustrimiljö, som skulle vara värdefullt att behålla 
som ett monument över det gamla industrisverige. 
Det ansågs dock svårt att finna lämplig användning 
av dessa lokaler. 

Under 1960- och 70-talen förföll industriland-
skapet mer och mer och gav ett dystert intryck. För 
norrköpingsborna representerade fabrikerna dåliga 
arbetsförhållanden och de stod nu kvar som symbol 
för stadens misslyckande att attrahera nya expansi-
va aktiviteter. I andra delar av centrala staden fanns 
också många avrivna tomter.  

Som exempel på rivning inom industrilandska-
pet kan Tuppenområdet vid Spången nämnas. Det-
ta var beläget i den norra delen av området och 
köptes av det stora byggföretaget Skanska. Sym-
bolbyggnaden revs 1969. Den ersattes av bostads-
hus och en strandpromenad i utefter Strömmen. 
Någon opposition mot rivningen förekom knap-
past. då. 

Arkitekturhistoriker som Göran Lindahl, Marie 
Nisser och andra uppmärksammade tidigt de omist-
liga värden som industrilandskapet innehöll.
Kritiken växte mot de omfattande rivningarna i 

stadskärnan. Man fruktade nu att de gamla industri-
byggnaderna skulle gå samma öde till mötes och 
detta ledde till att kommunen 1970 startade en om-
fattande kulturhistorisk inventering av innerstaden. 

Denna resulterade 1973 i en rapport och 1976 i 
ett beslut av stadsfullmäktige, som klassade Ström-
mens yta från Drags fabriker till Spången som 
märklig miljö. Många av industribyggnaderna be-
tecknades som värdefulla. Från mitten av 1970-
talet växte en opinion fram att bevara dessa. För-
djupade inventeringar av industrilandskapet publi-
cerades. Diskussionen övergick till att gälla hur 
man skulle finna ny användning av byggnaderna. 

Uttrycket Industrilandskapet började användas 
allmänt. Arkitekturhistoriker och andra omvittnade 
att industrilandskapet var unikt. Det speglar 
industrialismens genombrott i Sverige och 
textilindustrins förändringar under mer än ett sekel. 
Man kan också följa sätten att utnyttja vatten-
kraften alltifrån de stora vattenhjulens dagar. 

Idag är begreppet Industrilandskapet ett var-
dagsuttryck. Norrköpingsborna är stolta över både 
det industriella arvet och områdets helt nya och 
moderna innehåll. 

Förnyelseprocessens tidiga ske-
de (ca 1970 -86) 

Stadsarkitekten Carl Theodor Malm, verksam 
från 1840-talet till 1885, ritade flera 
fabriksbyggnader i en återhållen nyklassisk 
arkitektur. Husen byggdes i flera våningar i enkla 
volymer med murade ytterväggar, gjutjärnspelare 
och träbjälklag. Fasaderna hade många och stora 
fönster och slätputsades i ljust gul nyans. En mer 
engelskinfluerad fabriksarkitektur i rött tegel 
tillkom från mitten av 1800-talet, främst vid Gryts 

fabriker. Vid sekelskiftet dominerade det röda 
teglet  och arkitekturen blev livligare, nu ofta även 
med tyska förebilder. Man började nu använda 
betong i den bärande stommen. Under 1910- och 
20-talen återgick man till den i Skandinavien 
dominerande förenklade klassiska stilen, som 
passade bra i anslutning till Carl Theodor Malms 
byggnader.  

De stabilt byggda fabrikerna tilläts förfalla till 
det yttre under 1960-70-talen, men var ändå i så 
gott skick att de kunnat renoveras. De har varit 
lätta att återanvända med sina stora, ljusa salar, 
höga våningshöjder och sitt rikliga dagsljus. 

Det var till en början svårt att finna en ny, 
varaktig användning av de gamla industri-
byggnaderna. I ett första steg utnyttjades de ofta 
som lager eller som tillfälliga industri- eller 
hantverkslokaler. Ett tidigt undantag var Kåkenhus, 
som rymde YFA till ned läggningen 1970. Där 
kunde Ericsson flytta in en del av sin elektronik-
industri och stannade till 1995. 

Så småningom har allt fler byggnader kunnat få 
en mer permanent användning. Förnyelseprocessen 
består av många skilda projekt som pågått och 
pågår parallellt utan samordnade tidplaner. 

I kvarteret Busken nedströms vid Spången 
byggdes ett f d bryggeri om till bostäder med 
kompletterande nya hus. Även om de viktigaste 
byggnaderna där räddades, förändrades miljön 
kraftigt. Ännu i slutet av 1970- talet sågs inga 
andra alternativ som möjliga. 

Två museer  har  e tablerats  inom 
industrilandskapet. Stadsmuséet öppnade 1981 
inom det tidigare nämnda kulturreservatet enligt 
1955 års översiktsplan, vilket inköptes av 
kommunen 1970. Arbetets museum (17), öppnat 
1991, är ett nationellt museum inom den vackra 
industribyggnaden ”Strykjärnet”. I det fallet 

                                                            Bilaga 1. Industrilandskapets byggnadshistoria 

Slutpunkten för textilindustrin blev YFA:s nedläggning 1970 
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startade kommunen diskussioner på den nationella 
nivån så tidigt som början av 1970-talet, köpte 
fastigheten 1983 och gjorde en yttre renovering 
1985. 

I översiktsplanen för innerstaden 1982 visades 
huvuddelen av industrilandskapet som 
utredningsområde. I beskrivningen står att ”... det 
är ytterst angeläget att behålla bebyggelsen 
samtidigt som det är oklart hur den kan utnyttjas i 
framtiden.”  

Förnyelseprocessen  1986 - 2000 
Då de statliga verken (SMHI, Sjöfartsverket, 

Luftfartsverket, Invandrarverket och Krimenal-
vårdsstyrelsen) skulle flytta till Norrköping, 
prövades att förlägga delar till Drags. Tiden var 
dock ännu inte mogen och de fackliga 
organisationerna sade nej. Alla verken byggde i 
stället nya kontorshus på andra ställen. 

Idéer att använda husen för bostäder prövades 
också skissmässigt och gjorde att Riksbyggen 
köpte kvarteret i slutet av 1970-talet. 
Erfarenheterna från kvarteret Busken visade dock 
på svårigheter att både uppfylla funktionskrav för 
bostäder i mycket djupa våningsplan och att hålla 
kostnaderna nere. Riksbyggen och kommunen 
sökte därför andra vägar. 

Detaljplanearbete startade. Det omfattade Drags 
och det intilliggande fängelset mm. Där klarades ut 
vilka byggnader som måste bevaras av kulturhisto-
riska skäl. Detta gällde bl a de massiva byggnader-
na mot Strömmen. För dessa angavs ej någon spe-
cifik användning. Vissa lägre och högre upp beläg-
na byggnader fick rivas. Där kunde nya bostadshus 
uppföras. Vidare planerades gångstråk längs 
Strömmen, även förbi fängelset. 

Under våren 1987 började Skolstyrelsen och 
Ebersteinska gymnasiet att förbereda en tvåårig på-

byggnadskurs för gymnasieingenjörer. Samarbete 
etablerades med universitetet i Linköping. Utbild-
ningen förlades till Drags och startade hösttermi-
nen 1989. Detta blev inledningen till universitetsut-
bildning inom industrilandskapet. Detaljplanen har 
nästan helt genomförts. Strandpromenaden går på 
en spång på konsoler förbi Drags industribyggna-
der. Dock kan man ännu inte komma fram mellan 
fängelsemuren och Strömmen.  

I Gryt har ett datacentrum ProNova utvecklats. 
Kommunen lyckades 1987-88 intressera en grupp 
som hade till uppgift att etablera ett data- och in-
formationsteknologiskt centrum att förlägga detta 
till Gryt. Sedan dess har hela Grytskomplexet om-
vandlats för nya aktiviteter. ProNova har blivit 
framgångsrikt och genomför 1998-99 en utvidg-
ning över angränsande kvarter Gamlabyn. 

När papperstillverkningen upphörde 1986 inom 
Holmenområdet, arrangerade företaget en arkitekt-
tävling för att få idéer att omvandla det stora fa-
briksområdet. Det såldes sedan till Holmenbyggar-
na, som ägdes av två stora byggföretag. Den följan-
de planeringsprocessen, som till del baserades på 
det vinnande förslaget, omfattade ett samarbetsav-
tal mellan kommunen och Holmenbyggarna, en 
fördjupad översiktsplan för att ge riktlinjer och en 
detaljplan för att reglera exploateringsmöjligheter-
na. I varje steg diskuterades bevarandefrågor. De-
taljplanen kom att innehålla regler för hur områdets 
karaktär och de värdefulla byggnaderna antikva-
riskt skulle bevaras. I detaljplanen klarades också 
ut de allmänna platserna: det centrala gångstråket , 
Kvarnholmsplan framför Holmentornet, Holmen-
torget mellan Kvarngatan och Strykbrädan mm. 

Byggnaderna söder om Holmentornet överläts 
till Telia. Holmenbyggarna gjorde en påbyggnad 
och utbyggnad av dem, som stod färdig 1990. 
SIAB, den ene delägaren i Holmenbyggarna flytta-

de sitt kontor till en ombyggd industri intill Kon-
serthuset. I samma byggnad inryms nu en restau-
rant, Gu’ske lov. Båda lokalerna öppnade 1992. 

Kvarnholmsplan  
I kommunens avtal med Holmenbyggarna in-

gick, att en tomt skulle avsättas för uppförande av 
ett konserthus. Valet föll på byggnaderna norr om 
Holmentornet och intill Strömmen. Läget närmast 
stadskärnan var strategiskt för den största attraktio-
nen inom Holmenområdet. Byggnaderna hade pga 
sin begränsade ålder (uppförda 1946-54) inte högs-
ta skyddsvärde men ger karaktär åt området. 

Konsertsalen inrymdes i en fd massabered-
ningsfabrik, där bara ytterväggarna kunde sparas. 
Även taket fick en cylindrisk påbyggnad för att ge 
stor inre rymd. En pappersmaskinhall fungerar som 
entré, foyer och restaurant. Arkitekt var Lund och 
Valentin, Göteborg. ”Konsert- och kongresshuset 
Louis De Geer” öppnade i oktober 1994 och har 
under de första åren varit mycket framgångsrikt.  

Den öppna platsen framför Holmentornet fick 
namnet Kvarnholmsplan och hade 1994 helt reno-
verade eller återuppbyggda fasader. Torget med 
den konstgjorda ”vallgraven” utformades av FFNS 
arkitektkontor med Torbjörn Andersson. Stor om-
sorg ägnades ”möbleringen” av torget och belägg-
ningsarbeten. Torget vann det sk Stenpriset 1995.  

Strykbrädan  
Byggnaden intill Strykjärnet kallas pga formen 

för Strykbrädan. Den uppfördes i slutet av 1860-
talet som klädesfabrik för Holmens Bruk. Den har 
byggts om, och bl a använts som konstskola. I en 
mindre del finns också lokaler för ett mindre muse-
um med föremål från Holmens pappersbruk.  

                    Bilaga 1. Industrilandskapets byggnadshistoria 

1970 startade en omfattande kulturhistorisk inventering av innerstaden 
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Universitetets utbyggnad. 
Norrköpings kommun lyckades 1989 få Linkö-

pings universitet att starta en vidareutbildning för 
ingenjörer inom Drags fabriker. Idag finns 5 500 
studenter och Översiktsplanen för industrilandska-
pet är inriktad på 10 000. Kommunen är mycket 
positiv till denna utveckling, vilken kommer att 
skapa mera liv inte bara i industrilandskapet utan 
även i hela innerstaden. Den kommer att ge mera 
sysselsättning och markera förvandlingen från in-
dustristad till informationscentrum. 

Slutkommentar 
Omvandlingen påbörjades under 1970- och 80-

talen men under de senaste tio åren har processen 
gått snabbare. Större delen av området är nu 
renoverat och återanvänt. Industrilandskapet har 
inte bara blivit en kulturhistoriskt unik miljö utan 
också ett utvecklingsområde för nya företag, högre 
utbildning och kulturella verksamheter. Många 
besökare attraheras till området och norr-
köpingsborna har blivit stolta över sitt kulturarv, 
industrilandskapet. 

                                                            Bilaga 1. Industrilandskapets byggnadshistoria 

Många besökare attraheras till området och norrköpingsborna har blivit stolta över sitt kulturarv, industrilandskapet. 
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Papperstillverkningen upphör 1986 

                    Bilaga 1. Industrilandskapets byggnadshistoria 

1970 1975 1980 1985 1990 1995

Textilindustri ∗ 69 Tuppen rivs 

∗ 70 YFA läggs 
ner 

Pappersindustri ∗ 75-77 Braviken 
startar 

∗ 86 Papperstil-
verkning upphör, 
Holmen tystnar 

∗ Braviken byggs 
ut

Holmenområdet ∗ 86-87 Arkitekt-
tävling 

∗ 88 Holmenbyg-
garna köper 

∗ 90 FöP 

∗ Telias byggnad 
klar 

∗ 92 SIABs bygg-
nad och restau-
rang klar 

∗ 94 Konserthus 

∗ Konstskola mm 
i Strykbrädan 

Holmen utred-
ningar om Ström-
mens vatten 

∗ Förslag mini-
malt flöde 

∗ Stadsbildsmäs-
sigt flöde  

∗ 90 Nytt kraft-
verk 

Kulturmiljö 
- utredningar 
- verksamhet 

∗70-73 Rapport 
innerstaden 

∗ 76 Beslut KF 
om 

∗  Stadsmuseum i 
Kv Bergsbron - 
öppnar 1981 

∗ 80 Rapport In-
dustrilandskapet  
Västra 

∗1984 Rapport 
Industrilandskapet 

Översikt av senare tids historik del 1 (2)  
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Arbetets museum öppnar 1991 

                                                            Bilaga 1. Industrilandskapets byggnadshistoria 

1970 1975 1980 1985 1990 1995

Universitet ∗ 87 Beslut om högre utbild-
ning

∗ 89 Högre utbildning börjar i 
Drags 

∗95/96 Universi-
tet beslutar om 
Campus Norrkö-
ping

∗98 Invigning 
Kåkenhus och 
bomullsspinneriet 

∗99 Kv Täppan 
klart 

Kv Busken  ∗ 79-80 Brygge-
riet blir bostäder 

Strykjärnet ∗ Utredningar 
om Arbetets mu-
seum 

∗ 83 Kommunen 
köper, yttre re-
novering 

∗ 89 Statlig stiftelse tar över ∗91 Arbetets 
museum öppnar 

Drags ∗ ca 79 Drags 
köps av Riksbyg-
gen 

∗ Utredning bo-
städer mm 

∗ Bostäder och undervisnings-
lokaler 

Gryt ∗ Används för 
lager mm 

∗ 85 Lagerverks upphör 

∗ 86 NY Dp antagen 

∗ 87 Idé datacenter 

∗ 88 Principer för Pronova 

∗ 89- Etappvis inflyttning 

∗98 Byggstart 
Pronova 2 

Översikt av senare tids historik del 2 (2)  
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Det nya skall komplettera och berika det historiska arvet 

                    Bilaga 2: Riktlinjer för stadsmiljöns utformning 

Bilaga 2 

RIKTLINJER FÖR STADSMILJÖNS 
UTFORMNING 

Riktlinjerna syftar till att konkretisera viktiga 
aspekter på utformningen av stadsmiljön till led-
ning och stöd för arbetet med de kontinuerliga för-
ändringar, som ständigt pågår. Särskilt viktigt är 
naturligtvis det nuvarande skedet: återanvändning 
av det kulturhistoriskt värdefulla Industriland-
skapet. Området tillförs nya byggnader och nytt 
formspråk, gatubeläggningar byts ut, belysningen 
intensifieras med nya armaturer, nya stråk och ute-
rum tillkommer o s v. En strävan skall vara att låta 
det nya komplettera och berika det historiska arvet, 
vars betydelse har fått en särskild tyngd genom att 
Industrilandskapet ingår i ett riksintresseområde. 

Inlevelse och respekt för platsens villkor och 
sammanhang bör karaktärisera förhållningssättet 
vid återanvändning och nybyggande. Ambitionen 
skall vara att så långt möjligt bevara Industriland-
skapets atmosfär och särprägel. Många exempel 
inom området visar att denna ambition är möjlig att 
genomföra. Den stora svårigheten är att klara en 
återhållsamhet i förnyelsens uttryck, så att för hel-
hetsmiljön inte upplevs för ”fin”. Många lämningar 
från tidigare verksamheter finns fortfarande kvar. 
Området skall utformas med omsorg, men vår 
prydlighetsiver får inte dominera så att vi glömmer 
ta med de berättande detaljerna från det förflutna.  

Stadsmiljön bestäms av många faktorer. Den 
personliga upplevelsen av miljön är unik för varje 
människa. Gestaltningen av miljön (byggnader, 
gårdar, gator, torg, parker etc) är väsentlig i vår 
uppfattning om miljön. En helhetsmiljö utformad 
med utgångspunkt i Industrilandskapets särart och 
brukarnas behov är förutsättningen för att skapa en 
attraktiv och levande stadsdel. 

Den fysiska miljön bestäms i ett samspel mellan 
många aktörer. Markens utnyttjande och den 
grundläggande utformningen av den fysiska miljön 
bestäms i detaljplaner. Kommunen har ansvaret för 
utformningen av den offentliga miljön: gator, torg, 
parker och vattenrum. Byggnadernas utformning är 
resultatet av en samverkan mellan fastighetsägare, 
nyttjare, konsulter och kommunen, som lämnar 
bygglov. Föreliggande riktlinjer skall gälla som 
utgångspunkter i det komplexa samspelet mellan 
alla inblandade aktörer. De enskilda projekten skall 
ges förutsättningar att passa in i sitt helhetssam-
manhang. 

Avvikelser från dessa riktlinjer om utformning 
förutsätter särskilda skäl och en noggrann prövning 
av konsekvenserna för stadsbild och kulturhistoris-
ka värden. Samtidigt ser kommunen positivt på in-
slag av nyskapande. 
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Utformningen av den offentliga miljön anknyter till den äldre stenstadens tradition 

                                                              Bilaga 2: Riktlinjer för stadsmiljöns utformning 

Riktlinjer för utformning av den 
offentliga miljön 

Industrilandskapet rymmer en rik uppsättning 
av offentliga rum: gator, torgplatser, parkmiljöer, 
gångstråk längs kajer, broar m m. Särskilt upple-
velserika är miljöerna kring de stora strömrummen. 
Växlingen i utblickar och vyer berikar vandringen 
genom området.  

Det gamla gatunätet kommer att bibehållas. De 
nord-sydliga gatorna länkar samman industriland-
skapet med omgivande stadsdelar, medan de öst-
västliga, som Kvarngatan eller Västgötegatan, bin-
der samman kvarteren längs gatan. Det är viktigt 
att gatorna får behålla sin sammanbindande karak-
tär, att de utförs kontinuerliga, vilket knyter an till 
den äldre stadens (innerstadens) tradition. Med det-
ta menas att gatuutformningen med sin sektion, be-
läggning, belysning m m utformas med sikte på en 
helhetsgestaltning för hela gatans sträckning. Med 
sina olika formspråk och funktioner är det byggna-
derna som varierar längs gatan. Gatans funktioner 
kan variera beroende på dess roll i trafiksystemet. 

Helt nya platser och stråk har på senare tid till-
kommit, främst inom Holmens f d industriområde. 
Bryggpromenader längs Strömmens vatten har suc-
cessivt byggts ut. Den höga kvalitet som valts i ut-
formning och genomförande är föredömlig. 

Inför den fortsatta omdaningen av området är 
det viktigt att sammanfatta några principer för ut-
formningen av den offentliga miljön, för vilken 
kommunen har huvudansvaret. 

Kommentar: Detta innebär bl a att de nord-
sydliga gatorna som leder in i området mot Ström-
men ges en utformning som knyter an till deras 

fortsättningar utanför området. Detta bidrar till att 
området ”gränslöst” infogas i innerstaden. 

Kommentar: Specialisering av gatuavsnitt eller 
gatusektioner bör så långt möjligt undvikas. Detta 
utesluter inte att vissa gatuavsnitt exempelvis 
stängs av för biltrafik och prioriteras för gång-och 
cykeltrafik. Det viktiga är att utformningen av kör-
anvisningar, markbeläggning m m utföres med am-
bitionen att ge gatan en sammanhängande gestalt-
ning. 

De relativt smala gatorna bör inte användas för 
större cykelparkeringar. Universitetets eller andra 
verksamheters framtida stora behov av cykelupp-
ställningar måste lösas inom kvarteren i god närhet 
till viktiga målpunkter. 

Kommentar:  Riktlinjen innebär återhållsamhet 
med användning av vissa nyare betongstenstyper i 

Gator utföres och utformas som 
kontinuerliga gator. 

Markbeläggningen på gator bör 
utformas så att helhetsintrycket 
främjas och att gatan ses som ett 
sammanhängande, kontinuerligt rum 
för främst trafikanter, människor i 
rörelse. 

Utformningen bör inriktas på att 
bibehålla genomgående kantstens-
linjer eller andra betydelsefulla linjer 
i gatans längriktning. 

Så långt möjligt bör symmetriskt 
uppbyggda sektioner väljas. 

Beläggningar bör i huvudsak utföras 
i traditionella material. 
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för området främmande format och färger. Asfalt-
beläggning är vanligt förekommande.- 

Kommentar: I Norrköpings innerstad domineras 
gatubelysningen av linhängda armaturer, centriskt 
placerade över gatan. Armaturerna bildar en sam-
manhängande ljuskedja, som följer topografin och 
gatans kurvatur. De nord-sydliga gatorna in i områ-
det bör bibehålla denna armaturtyp. 

Längs en given gata bör en och samma armatur-
typ användas, med genomgående uppsättning och 
bestyckning. En enhetlig gatubelysning kan kom-
pletteras med en avvikande miljöbelysning för att 
tillföra stämningsvärden eller öka det dramatiska  
uttrycket kring Strömmen. 

Kommentar: Industrilandskapet utvecklas mot 
en tät stadsdel med stort antal människor, verksam-
ma eller boende inom stadsdelen. Detta ställer stora 
krav på att de offentliga rummen blir mångsidigt 
användbara och öppna för skiftande aktiviteter. 

Kommentar: Riktlinjen utesluter inte att nya 
platser kan innehålla inslag av material eller form-
språk som avviker från de traditionella torgen. Ex-
empelvis kan belysningen utformas avvikande med 
egen särart på det sätt som skett kring Holmentor-
get.  

Även i detta sammanhang finns en risk för att 

kvalitetshöjningar i val av material, utförande, mö-
blering m m drivs till en nivå, som inte överens-
stämmer med Industrilandskapets karaktär. 

Kommentar: De genomförda nyanläggningarna, 
bl a inom Holmenområdet, uppvisar många exem-
pel på den kvalitetsnivå, som Industrilandskapet 
kräver. 

Den offentliga miljön bör ges en utformning som präglas av äkthet och hållbarhet 

                    Bilaga 2: Riktlinjer för stadsmiljöns utformning 

Gatubelysningen utformas så att 
gatans kontinuitet understryks. 

Torg och platser utformas som 
vistelserum och forum för möten 
och kontakter i samverkan med 
omgivande byggnader och verk-
samheter. 

Torg och platser ansluter i utform-
ning och material till passerande 
eller omgivande gator. De offentliga rummens möblering 

och kompletterande anordningar bör 
ges en utformning som präglas av 
äkthet och hållbarhet 
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Parker, träd, planteringar 
På målningar och bilder från äldre tid ser man 

att området innehöll betydligt mer grönska än idag. 
Tätheten var lägre, med mera plats för grönska. Fa-
briksägarens bostad med omgivande trädgård kun-
de ligga nära hans fabrik. Från 1800-talets mitt och 
framåt skedde en kontinuerlig förtätning av bebyg-
gelsen. En alltmer renodlad produktionsmiljö växte 
fram och grönskan fick succesivt ge vika. Träden 
fick slå rot bäst de kunde. Därför finner vi många 
träd längs Strömmens stränder och holmar. I öster 
når den anlagda Strömparken in i området.  

Ett genomgående drag är att träden inte står tätt 
och att flertalet arter har glest lövverk. Fasaderna 
längs stränderna är aldrig helt dolda. Träden inra-
mar vyer, låter sina lövkronor speglas i Strömmens 
varierade vattenspel, fördelar sol och skugga över 
fasader och uterum. Med årstidsväxlingarna följer 
ett skiftande färgspel i trädens lövverk. Träden bi-
drar till det rika fågelliv som finns kring Ström-
men. 

Med dagens kunskap om vegetationens betydel-
se för hälsa och välbefinnande finns det skäl att 
öka inslaget av grönska i Industrilandskapet. Ut-
rymme för detta torde främst finnas inom kvarteren 
och då särskilt inom bostadskvarteren. I en tät mil-
jö blir utsikter mot trädens grönska och grenverk 
viktiga miljötillskott. 

Torg och gaturum inom Industrilandskapet har 
präglats av innerstadens ”stensatta” miljö, där träd 
och övrig grönska förekommer sparsamt utanför 
egentliga parkytor. Detta är en klassisk stadsmiljö 
som har sin särart och sina kvalitéer. De nyskapade 
uterummen inom området har byggt vidare på den-
na tradition. Detta utesluter inte att exempelvis so-
litärträd i strategiska lägen kan tillföra stora värden 
eller att inramande planteringar kring sittplatser 
kan bli inbjudande. Klängväxter, häckar eller form-

givna grönridåer kan användas på många sätt utan 
att den täta stadens slitstarka, ”stensatta” miljö spo-
lieras. 

Utefter de nya promenaderna längs Strömmen 
ges många fina exempel på ”pocket-parks”, där 
små platser kan tillföras park- och trädgårdskvalité-
er. 

Följande allmänna riktlinjer föreslås: 

I en tät miljö blir utsikter mot trädens grönska och grenverk viktiga miljötillskott 

                                                             Bilaga 2: Riktlinjer för stadsmiljöns utformning 

Vid underhåll och nyplanteringar av 
träd i strömrummen bevakas att 
trädens karaktär av genomsiktlighet 
bevaras. Fasader och byggnader 
skall dominera stadsbilden. 

Torg och gaturum inom Industri-
landskapet utformas med sten-
stadens kvalitéer. Träd planteras 
främst som strategiskt placerade 
solitärer/grupper. 
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Rika möjligheter erbjuds i formgivningen av nya byggnader  

Riktlinjer för bebyggelsens ut-
formning 

Respekt för historien utesluter på inget sätt 
nyskapande. Men nyskapande måste ske med stark 
känsla för äkthet och hållbarhet. De gamla industri-
byggnaderna utgör härvidlag goda förebilder. Den 
urgamla frågan om hur nytt möter det äldre har be-
svarats olika under skilda tider och på olika platser. 
Funktionalismens doktrin om ”form follows func-
tion” med starka äkthetskrav ledde ofta till radikala 
brott med omgivande äldre miljöer, medan de se-
naste decenniernas ambitioner om anpassning 
ibland resulterade i byggnadsutformningar, som 
står pastischen nära. Genomförda sentida ny- och 
tillbyggnader inom Industrilandskapet visar på 
goda möjligheter att utforma nya byggnader och 
uterum med god anpassning till omgivningen. 
Trots att kommunen bestämt vissa förutsättningar 
för utformningen, visar de nya miljöerna att rika 
möjligheter erbjuds i formgivningen. 

I det följande formuleras några riktlinjer som 
föreslås gälla för placering och utformning av 
byggnader. I huvudsak följs den praxis som succes-
sivt utvecklats i detaljplaner och bygglovprövning. 

Kommentar: Kvarterens uppbyggnad och bygg-
naders förhållande till omgivande gator regleras i 
stort i detaljplanen. Riktlinjen avser att understryka 
vikten av att fasaden placeras längs gatan på det 
sätt som är gängse i innerstaden, dvs utan impro-

viserade indragningar, utskjutande byggnadsdelar 
eller enskilda platsbildningar. 

Ändring av befintlig byggnad utföras 
enligt följande: 

Kommentar: Vid upprättande av nya detaljpla-
ner införes ovanstående riktlinjer som bestämmel-
ser under rubriken ”Varsamhet”. Bestämmelserna 
kan kompletteras med detaljregler för färgsättning 
och utformning av fönster och övriga snickerier. 

För byggnader av stort kulturhistoriskt värde 
skall byggnadsförändringar, material och metoder 
bestämmas i samråd med stadsantikvarien. 

Byggnad placeras i kvartersgräns 
mot angränsande gata. I kvarters-
delar närmast Strömmen placeras 
byggnader i samspel med de mera 
fritt utformade stadsrummen.  

Fönster bibehålls i första hand eller 
ersätts med fönster lika befintliga.  

Nya fönster ges utformning i sam-
klang med byggnadens karaktär. 

Inga nya balkonger får sättas upp. 
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Riktlinjerna betr byggnader följer den praxis som utvecklats i detaljplaner och vid bygglovprövning 

                                                                Bilaga 2: Riktlinjer för stadsmiljöns utformning 

Ny Bebyggelse skall anpassas till be-
fintlig miljö och utföras i huvudsak en-
ligt följande: 

Kommentar: Vid upprättande av nya detaljpla-
ner införes ovanstående riktlinjer som bestämmel-
ser under rubriken ”Utformning, Utseende”. Be-
stämmelserna kan kompletteras beträffande detaljer 
som färgsättning m m.  

Puts utföres företrädesvis som slätputs. 

Skyltar med belysning bör helst utföras med ly-
sande text (bokstäver).  

Kommentar: De slutna kvarterens inre gårdsrum 
utgör en halvoffentlig miljö, som gärna, genom 
portiker eller andra arrangemang, får skymtas från 
de offentliga gatu- och torgrummen. Träd och an-
nan grönska kan inrama uterum och inte minst be-
rika utsikter och vyer. Ljusförhållanden i täta be-
byggelsemiljöer påverkas starkt av fasadernas färg-
sättning. 

Utformningen skall särskilt beakta 
markerad takfot, måttligt stora 
glasytor och tydlig sockel. 

Inga utanpåliggande balkonger får 
förekomma mot gata. 

Skylt på byggnad utföres i storlek 
och utformning anpassad till 
byggnadens och platsens förut-
sättningar.

Kvarterens inre gårdsmiljöer skall 
utformas med utgångspunkt från 
brukarnas behov av utrymmen för 
utevistelse, utsikter och goda ljus-
förhållanden. 
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Bilaga 3.  

FÖRTECKNING ÖVER PLANE-
RINGSUNDERLAG 

• Kulturhistorisk byggnadsinventering, pågående 
arbete fr o m 1995 

     Stadsbyggnadskontoret 

• Meny 2010 ( Linköpings universitet campus 
Norrköping vision 2010) 
Mars 1997 
Norrköpings kommun, Linköpings Universitet,              
Akademiska Hus och Holmenbyggarna 

• Parkeringsutredning (preliminär)  98-06-18 
Norrköpings kommun/Tyréns infrakonsult 

• Kungsgatan i framtiden, rapport 98-12-10 
     Gatu– och parkkontoret 

• PM ang gångtunnel vid bergsbrons norra land-
fäste, 99-04-29 
J&W Mark och Anläggning 

• Förslag till åtgärder för reproduktion av lax och 
öring. 00-02-07 
Norrköpings kommun/Fiskevårdsteknik i Sveri-              
ge AB 

• Utredning om förorenad mark 
Miljö– och hälsoskyddskontoret 

• Inventering av fd verksamheter/risk för förore-
nad mark inom Industrilandskapet  
Miljö och hälsoskyddskontoret 

• Luftmätning Kungsgatan (rapport 2004:6 miljö 
och hälsoskyddskontoret) 

• Strategi för utveckling av sportfisket 

• Naturvårdsprogram för Norrköpings kommun 
2002 

• Miljöprogram för Norrköpings kommun 2002 

• Översiktsplan 2002, Utvecklingsplan för staden 

• Trafikmängdsberäkningar för Söderleden (Gatu 
och Parkkontoret April 2002) 

• Kommunikationsprogram för staden 2002 

• Beräkningar av emissioner och halter av kväve-
dioxid i Norrköping (Opsis 2004) 

• Trafikolyckor – statistik (Tekniska kontoren) 

• Förstudie förlängning spårväg 

• Söder Tull /Ensjön samt delen Resecentrum - 
Södertull. Kollektivtrafikenheten 2003 

• Trafiknätsanalys för Norrköpings tätort 
     Tekniska nämnden 2004 

• Lekplan 2005 

• Cykelplan 2005 
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Karta med riktlinjer 
Sid 8 

Universitets expansionsbehov skall 
prioriteras inom området. Sammanhållna 
områden med hög täthet eftersträvas. 

Sid 10 

Tillväxt av kunskapsintensiva verk-
samheter stimuleras och prioriteras 
framför andra typer av verksamheter. 
Universitetets framtida utveckling får 
avgöra hur stora byggnadsvolymer, som 
kan bli aktuella för dessa verksamheter.  

Byggnader skall utföras med botten-
våningar som berikar stadslivet 

Sid 11 

Huvudsaklig användning av mark 
och vatten

Trafiksystem 

Området skall utvecklas till ett tätt och 
kontaktintensivt område. Målnivån om 
maximalt ca 15 000 fordon per vardags-
medeldygn på Bergsbron skall gälla.  

Samnyttjande av parkeringsplatser skall 
eftersträvas. 

För att minska bilresandet förutsätts en 
attraktiv kollektivtrafik och ett bra 
cykelvägnät. 

Åtgärder, som ligger utanför den fysiska 
planeringen, behövs för att påverka 
attityder och resvanor. Det krävs 
marknadsföring av kvaliteterna i en 
stadsmiljö, som präglas av en måttlig 
biltrafik med större utrymme för de 
oskyddade trafikanterna. 

Sid 14 

Gällande krav på tillgänglighet skall beak-
tas vid åtgärder i den yttre miljön och i ny- 
och ombyggnader. 

Sid 15 

Vattenområden 

Vattenflödet genom industrilandskapet 
skall vara minst det nuvarande 

Sid 14 

De stora strömrummen 

Vårda strömrummen som Industrilandska-
pets kärna 

Bevara de öppna vattenytorna 
Värna karaktären med byggnader vid vat-
ten. 

Sid 34 

Bilaga 4   

SAMMANSTÄLLNING AV RIKT-
LINJER 

Hänsyn - Kulturhistoriska värden 

Markarbeten kräver tillstånd av Länsstyrel-
sen 

Sid 17

Tillgänglighet 
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Förutsättningar och övervägan-
den med utgångspunkt från miljö-
förhållanden vad gäller mark, vat-
ten, luft, växt– och djurliv. 

Mark 

Program för undersökning och kontroll av 
föroreningsgraden skall upprättas i samråd 
med tillsynsmyndigheten enligt miljöbalken 
vid planering av markarbeten inom 
Industrilandskapet. 

Sid 40 

Dagvatten 

Möjligheten att rena dagvatten bör övervä-
gas särskilt vid utsläppspunkter som ligger 
i direkt anslutning till potentiella lekbottnar 
för lax och öring. På grund av områdets 
karaktär och särskilt ytbristen är man 
främst hänvisad till tekniska åtgärder som 
filter och avskiljare. 

Sid 41 

Förutsättningar och övervägan-
den med utgångspunkt från re-
surshushållning, hälsa och säker-
het mm. 

Vatten– och avloppssystem 

Vid ny- och ombyggnader inom områden 
med gemensamma system för spill- och 
dagvatten bör möjligheten att separera 
systemen utredas. 

Utsläppen av föroreningar via dagvattnet 
bör uppskattas och möjliga tekniska 
åtgärder att minska dessa utredas. Detta 
gäller särskilt de områden vars dagvatten 
släpps ut i anslutning till lekbottnar för lax 
och öring. 

Sid 50 
Buller och vibrationer 

Vid ny- och ombyggnad samt förändring 
av fastigheters användningssätt skall 
trafikbullersituationen utgöra en del av 
beslutsunderlaget. Viktigt är också att 
analysera bullereffekterna vid etablering 
av olika verksamhetstyper. Det kan gälla 
både de som medför bullerpåverkan eller 
är transportintensiva och de som är 
särskilt känsliga för bullerstörningar. 

Risken för bullerstörning från vattnet bör 
uppmärksammas vid nybyggnad eller 
förändring av lokalers användningssätt i 
närheten av fall eller forsar.  

Sid 52 

Riktlinjer för stadsmiljöns utform-
ning (Bilaga 2) 

Den offentliga miljön 

Gator utföres och utformas som 
kontinuerliga gator. 

Markbeläggningen på gator bör utformas 
så att helhetsintrycket främjas och att 
gatan ses som ett sammanhängande, 
kontinuerligt rum för främst trafikanter, 
människor i rörelse. 

Utformningen bör inriktas på att bibehålla 
genomgående kantstenslinjer eller andra 
betydelsefulla linjer i gatans längriktning. 

Så långt möjligt bör symmetriskt upp-
byggda sektioner väljas. 

Beläggningar bör i huvudsak utföras i 
traditionella material. 

Gatubelysningen utformas så att gatans 
kontinuitet understryks. 

Torg och platser utformas som vistelserum 
och forum för möten och kontakter i 
samverkan med omgivande byggnader 
och verksamheter. 

Torg och platser ansluter i utform-ning och 
material till passerande eller omgivande
gator.
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De offentliga rummens möblering och 
kompletterande anordningar bör ges en 
utformning som präglas av äkthet och 
hållbarhet 

Bilaga 2, sid 2-3 

Parker, träd, planteringar 

Vid underhåll och nyplanteringar av träd i 
strömrummen bevakas att trädens 
karaktär av genomsiktlighet bevaras. 
Fasader och byggnader skall dominera 
stadsbilden. 

Torg och gaturum inom Industri-
landskapet utformas med sten-stadens 
kvalitéer. Träd planteras främst som 
strategiskt placerade solitärer/grupper.

Bilaga 2, sid 4 

Bebyggelsens utformning 

Byggnad placeras i kvartersgräns mot 
angränsande gata. I kvartersdelar närmast 
Strömmen placeras byggnader i samspel 
med de mera fritt utformade stadsrummen.  

Ändring av befintlig byggnad utföres 
enligt följande: 

Fönster bibehålls i första hand eller ersätts 
med fönster lika befintliga.  

Nya fönster ges utformning i samklang 

med byggnadens karaktär. 

Inga nya balkonger får sättas upp. 

Bilaga 2, sid 5 

Ny Bebyggelse skall anpassas till 
befintlig miljö och utföras i huvudsak 
enligt följande: 

Utformningen skall särskilt beakta 
markerad takfot, måttligt stora glasytor och 
tydlig sockel. 

Inga utanpåliggande balkonger får före-
komma mot gata. 

Skylt på byggnad utföres i storlek och 
utformning anpassad till byggnadens och 
platsens förutsättningar.  

Kvarterens inre gårdsmiljöer skall utformas 
utgångspunkt från brukarnas behov av 
utrymmen för utevistelse, utsikter och 
goda ljusförhållanden. 

Bilaga 2, sid 6 
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Industrilandskapet i Norrköping 
är på väg att bli ett betydande ut-
bildnings-, forsknings- och före-
tagscentrum i den östgötska stor-
stadsregionen.

Ett kraftfullt och offensivt genom-
förande av översiktsplanens in-
tentioner förutsätter en positiv 
och entusiastisk samverkan mel-
lan alla parter: stat, län, kommun, 
universitet, företagare, markägare 
och övriga intressenter. Översikt-
planen garanterar inte genomfö-
randet. Den formulerar kommu-
nens visioner och uppfattning om 
huvudinriktning för den framtida 
utvecklingen. Den söker besvara 
frågan: Hur tar vi bäst vara på de 
exceptionellt goda förutsättning-
arna.



Stadsbyggnadskontoret i Norrköpings kommun                                                                                          K E Nyberg Arkitektkontor 


