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Syfte 
Det övergripande syftet med gestaltningsprogrammet är att beskriva 
principer för arkitektur och stadsbyggnad. Den nya bebyggelsen i kvarteret 
Rosen ska anpassas till sin omgivning, till riksintresset Norrköpings 
rutnätsstad samtidigt som den ska ha ett samtida arkitektoniskt uttryck. 
Utformningen av bebyggelsen ska utgå från ledorden respekt och fantasi. 
Programmet ska ses som ett hjälpmedel under hela processen från planering 
och projektering till bygglovsansökan och byggnation. 

Gestaltningsprinciper 

Sammanhang 
Planområdet, kvarteret Rosen med närområde, är beläget inom riksintresset 
rutnätsstaden, i stadsdelen Gamla staden. Närområdets karaktär är så kallad 
”stenstad” med kringbyggda kvarter, kvarteret Rosen präglas även av den 
nivåskillnad som stiger från strömmen upp mot Södercity, (Rosen 4-8 meter 
över havet och Södercity 11-15 meter över havet).  

Rutnätsstadens kvarter är uppbyggda av bostadshus med inslag av 
kontorshus av olika årgångar. Butiker och lokaler i bottenvåningarna samsas 
väl med bostäder i våningarna ovanför. Den fasta kvartersformen är det 
element som håller samman stadsbilden. Den överordnade 
gestaltningsprincipen för kvarteret är att återuppföra kvartersbebyggelsen 
och läka den avrivna kvartersstrukturen.  

Volym och skala 
Bebyggelsen ska utformningsmässigt tydligt delas upp i flera huskroppar. 
Varje individuell huskropp ska ha en fasadlängd om längst 30 meter. Det är 
viktigt att fasadkaraktären varieras – huskropparna ska gestaltas som 
självständiga individer. Detta ska ske genom olika antal våningsplan och 
med arkitektoniskt uttryck som material, fönstersättning, balkonger, 
burspråk, avvikande bottenvåning och tak/takfot samt varierad färgsättning. 
Bebyggelsens uppdelning i olika huskroppar längs gatorna ska tydligt finnas 
kvar mot gårdarna för att bidra till småskaligheten. 

Entréer 
Entrépartier skall ges ett välkomnande intryck. Trapphusen ska utformas så 
att de är genomgående och kan nås från både från gata och gård, med 
huvudentré mot gatan. Dock kan entré från gård behöva förläggas högre upp 
från gatan på grund av parkeringsvåning under gårdsbjälklaget. 
Nivåskillnaden ska vara möjlig för rullstol att färdas i hiss. Entrépartiet kan 
med fördel utformas med högre höjd än angränsande lokaler.  
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Fönster och balkonger 
Fönster ska ha medveten placering och proportionering i fasaderna och ge 
rikligt med ljusinsläpp.  

Stora inglasade öppningar i fasad bör finnas över hörnen.  

Fönsterutformning i sockelvåning skall tydligt skilja sig från fönster i 
ovanliggande våningar, i såväl höjd som bredd. Lokaler ska utformas med 
skyltfönster, vid fasad till bostadsutrymme i bottenvåning placeras fönstrens 
underkant så att insyn från gatan försvåras.   

Utanpåliggande balkonger/burspråk mot gatan får inte utföras med lägre 
höjd än 3,6 meter mellan underkant golv och gatans nivå. Balkongfronter 
skall ges en öppen karaktär. Fronter och räcken ska ges en medveten 
utformning som samverkar med husets fasad.  

Tak 
Traditionella sadeltak med takkupor och frontespiser eller indragen 
takvåning tillåts. Ett varierat taklandskap eftersträvas om detta kan inordnas 
i stadsbilden på ett sådant sätt att variation och individuellt uttryck mellan 
de olika huskropparna förstärks.  

Anordningar ovan tak, (säkerhetsanordningar, ventilationshuvar och dylikt) 
skall infärgas i takets kulör.  

Material, färgsättning och belysning 
Fasader får utföras i puts, tegel, trä eller plåt. Inslag av andra fasadmaterial 
(till exempel skivmaterial) får förekomma. Utifrån gaturummen varierar 
fasadmaterialen i kvarteren mellan puts, tegel och trä och kulörerna är oftast 
inspirerade av stenstadens traditionella färgsättning. Färgsättning ska ske så 
att varje huskropps individuella uttryck förstärks, både traditionella och 
moderna färgställningar kan tillåtas, dock måste helhetsintrycket 
harmoniera. Fönster och detaljer kan färgsättas mer fritt, med utgångspunkt 
i omgivande fasads kulör eller som kontrast till denna.  

Mot gatorna, (Kristinagatan, Nya Rådstugugatan och Olai Kyrkogata), ska 
fasaderna utformas med tydliga socklar, fasaderna bör även artikuleras med 
individuella eller oväntade detaljer. Socklarna ska vara en till två våningar 
höga, med utformning avvikande från övrig fasad, i annat material än 
ovanförliggande fasad, alternativt med annan, grövre, struktur än övriga 
fasaden. Material/struktur i sockelvåningen bör bytas mellan huskropparna 
för att, i de gåendes plan, betona de olika husen och småskaligheten.  

Inåt gårdarna färgsätts fasaderna med varierade ljusa kulörer, ljusa för att 
reflektera ljuset i gårdsrummet och varierade för att stärka småskaligheten 
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och respektive byggnadskropps karaktär. En kulörmässig koppling skapas 
mellan gård och gata.  

Kvartersmark 

Gårdsmiljö 
Gårdsmiljön ska vara småskalig och gärna detaljrik med mångfunktionella 
ytor. Möjlighet till uthusbebyggelse för till exempel cykelförvaring och sop-
hantering kan bidra till detta.  

Gårdarna ska erbjuda en trygg utemiljö med gemensamma ytor för boende, 
med bland annat lekplats för de allra minsta barnen inklusive sittplatser för 
föräldrar, för övriga vuxna bör separata sittplatser anordnas, med fördel 
utformade och fördelade i flera utrymmen. Separat cykelparkering samt 
avskilda uteplatser för marklägenheterna bör möjliggöras.  

Eventuella uthus ska placeras genomtänkt i förhållande till entréer och 
uteplatser, så de medverkar till att bilda sammanhang och avgränsning. 
Fasadmaterial kan vara träpanel eller lika som gathusets gårdsfasad.  

Gårdsmiljön ska planteras med gräsytor, träd/busk/perennplanteringar, och 
ge möjlighet till odling. Konstgräs är inte tillåtet då detta motverkar 
partikelbegränsningen som vegetationskravet är avsett att uppnå.  

Vegetation kan även med fördel tillföras på tak till gårdshus och vertikalt i 
form av klätterväxter på fasader, plank, spaljéer, etcetera. 

Kvarteret  
Längs gatorna uppförs byggnader för bostäder med butiker i bottenplan och 
en gemensam gårdsmiljö över parkeringsgaraget. 

Byggnadshöjden anpassas till befintlig bebyggelse och bottenplan ska 
rymma butikslokaler. 

Kvarteret kringbyggs med kvartersbebyggelse, i hörnet mot Olai Kyrkogata 
och Nya Rådstugugatan medges ett högre antal våningar, (6) medan i hörnet 
Nya Rådstugugatan – Kristinagatan begränsas våningshöjden till fyra 
våningar för att bättre stämma med kringliggande bebyggelse. 

Kvarteret rymmer även ett underjordiskt parkeringshus som får ut- och 
infart från Nya Rådstugugatan.  
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Bilaga 1:  

Historiska fotografier från kvarteret Rosen. (2 sidor) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografi på senare riven byggnad vid hörnet Nya Rådstugugatan – 
Olai Kyrkogata, 1974, /Stadsbyggnadskontoret Norrköpings kommun. 
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Fotografi på rivna byggnader utmed Nya Rådstugugatan, Svenska kyrkans plank 
och trädgård i förgrunden, 1974 / , Stadsbyggnadskontoret Norrköpings kommun.  
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Bild 1: Riksbyggens hus vid Täby 
Centrum, ”Täby Downtown”.  
Arkitekter: 3D House, Nacka. 

Bild 2: Riksbyggens hus vid Täby 
Centrum, ”Täby Downtown”.  
Arkitekter: 3D House, Nacka. 

Bilaga 2:  

Referensobjekt arkitektur (2 sidor) 

Moderna exempel på bostadshus som får stå som inspiration för det nya 
området, med olika fasadmaterial på olika fasadfält, genomarbetad 
fönstersättning, nytänkande balkonglösning och väl inarbetade detaljer. 
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Bild 3: Bostadshus i Örebro.  
Arkitekter: WHITE, Örebro 

Bild 5: Bra Bygg uppför bostadshus åt 
Wallenstam i Göteborg.  
Arkitekter: Wingårdhs Arkitektkontor, 
Göteborg 

Bild 4: Bostadshus i Örebro.  
Arkitekter: WHITE, Örebro 
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