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Planeringsunderlag 2022

Strategi centrala staden är framtagen av 
samhällsbyggnadskontorets enhet för övergripande 
samhällsplanering i samverkan med tjänstemän inom 
Norrköpings kommun.

Projektgrupp: Per Haupt (projektledare), Josefine Petersson och 
Johanna Bergkvist. 

Styrgrupp: ÖS/ÖP
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Inledning

Bakgrund

Sedan millennieskiftet har Norrköpings innerstad 
omvandlats och utvecklats på ett kraftfullt sätt. 
Campus LiU, Industrilandskapet, nya bostäder, 
upprustning av gaturum, torg och parker är några 
exempel på avgörande förändringar i stadsmiljön 
som haft stor effekt på stadslivet. Insatserna har 
varit relativt geografiskt avgränsade och i många 
fall främst berört ny bebyggelse på kvartersmark. 
En övergripande kunskap om allmän plats – i form 
av platser och, kanske ännu viktigare, det rumsliga 
nätverket av gator och torg – är av stor vikt för att 
kunna förstå hur möjligheterna ser ut för staden att 
utvecklas även i framtiden. Handelns och servicens 
utveckling är intimt kopplade till frågor om lägen, 
stråk och flöden. Även tillgänglighet och nyttjande 
av grönytor påverkas av stadens rumsliga struktur. 

Den pågående och planerade expansionen av 
innerstaden i sydväst och norr- och österut innebär 
ett slags ”systemskifte”, även för den befintliga 
innerstaden. Stråk och rörelsemönster kommer 
att förändras. Ostlänken och ett nytt resecentrum 
bidrar med kraftigt ökat reseantal; nya stora 
befolknings- och arbetsplatskoncentrationer 

tillkommer i stadsdelarna Butängen, Inre hamnen 
och Sylten. Allt detta kommer att medföra att 
nya starka stråk och platser uppstår samtidigt som 
befintliga stråk och stadsdelar kommer att påverkas 
på olika sätt och i olika utsträckning. 

De centrala delarna av Norrköping har den största 
koncentrationen av boenden och arbetsplatser i hela 
kommunen. Var tredje invånare och nästan vart 
annat arbetstillfälle i Norrköpings kommun finns 
inom den centrala staden, på mindre än 1 % av 
kommunens yta. Här är också tätheten av publika 
verksamheter (handel, restauranger, utbildning, 
service, etc.) som störst. Till detta kommer att den 
centrala staden är en av kommunens viktigaste 
resurser även för människor som bor och arbetar på 
annat håll, som besöksmål för service, nöje, kultur 
och utbildning.

Det räcker inte längre att se innerstaden som 
stadsdelarna innanför promenaderna. De 
pågående stora projekten kommer att göra att vi 
behöver greppa och hantera den centrala staden 
på ett vidare och nytt sätt. Relationerna mellan 
inner- och ytterstaden kommer att förändras. 
Nya rörelsemönster och –sätt får konsekvenser 

för flöden och därmed för handel, fastighetsvär-
den, målpunkter, behov av utveckling och ny 
utformning av platser och gaturum, etcetera. Det 
kommer att innebära ökade möjligheter att inom 
en allt större del av staden leva ett vardagsliv där 
man kan nå mycket av det som behövs till fots och 
med cykel. Den centrala staden kommer att spela 
en mycket viktig roll i omställningen mot ett mer 
hållbart stadsliv. 

Allt detta kräver helhetsgrepp i samhällsbyggnads-
processen och ett ständigt sökande efter synergier 
i planeringen. Utveckling av bebyggelse och det 
offentliga rummet måste ske med hänsyn inte 
bara till nuvarande förutsättningar utan även till 
de kommande, planerade förändringarna. När vi 
gör detta ska vi också passa på att modernisera det 
offentliga rummet för hållbara transportslag, ta 
höjd och hålla i i detaljplaner, och, som exempel, 
passa på att ersätta delar av överdimensionerad 
asfalt med mer grönska. 

Vi behöver även ha en levande och långsiktig dialog 
med befintliga fastighetsägare längs strategiskt 
viktiga stråk och runt våra viktigaste gemensamma 
platser. För att kunna göra allt detta under en 
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längre tid behövs en gemensam strategi som på 
ett slagkraftigt vis kan formuleras i kartor och 
inriktningar.

Kunskap om den framtida stadens struktur är av 
stor vikt för att identifiera styrkor och svagheter i de 
nya stadsdelar som planeras. I ett läge där strukturer 
är relativt långt utkristalliserade i sin planering är 
det nu både möjligt och läge att ”krocktesta” dessa, 
både för att kunna diskutera eventuella justeringar 
och för att tidigt kunna identifiera väl integrerade 
lägen och stråk i stadsstrukturen. Denna kunskap 
är av vikt för att matcha lämpliga användningar och 
tätheter, förutspå värdeutveckling hos mark och 
fastigheter samt för att ge oss ett bra underlag för 
den vidare och mer detaljerade utformningen av 
gator, platser och kvarter.

Den nuvarande översiktsplanen för staden (ÖP 
Staden 2017) är alltför begränsad i behandlingen 
av de centrala delarna av staden och det finns ett 
behov av konkretisering. Den här förstudien är 
framtagen för att råda bot på detta.

Syfte och mål

Uppdraget ska resultera i en förstudie som 
konkretiserar en specifik del av den gällande 
översiktsplanen för staden. Den ska bidra 
med kunskapsunderlag och analyser till den 
kommuntäckande översiktsplanen. Förstudien ska 
beskriva hur staden Norrköping har utvecklats 
historiskt sedan början av 1900-talet samt 
sammanställa kunskap om den framtid som 
kommunen planerar för. Förstudien ska även 
föreslå tematiska strategier för den centrala stadens 
utveckling, med en tidshorisont satt till 2050. Ett 
stort fokus ska ligga på stadens sammanhängande 
system av offentliga rum (gator, platser och torg).

Vidare är ett pedagogiskt syfte med studien att 
demonstrera vilket ”jäkla jobb” den centrala 
staden gör för staden och kommunen som helhet. 
I de centrala delarna koncentreras en stor del 
av kommunens boende och arbetsplatser, här 
finns ett stort utbud av service och kultur, och 
här finns några av de viktigaste gemensamma 
vardagsrummen (torg och parker). Den centrala 
staden är även den mest uppkopplade ytan av 
kommunen med hög tillgång till tåg-, spårvagns- 
och busstrafik, och även detta behöver belysas och 
byggas vidare på.

Den centrala staden utgör en viktig gemensam 
resurs för hela staden och kommunen, inte bara 
för de som bor, studerar eller har sin arbetsplats 
i den. Ett syfte med förstudien är därför att 
uppmärksamma de stora värden som finns i 
denna geografi, både för att bättre kunna förstå 
hur dagens stad fungerar, men också, och inte 
minst, för att så bra som möjligt kunna formulera 
en gemensam inriktning och grund att stå på i 
den omvandling och omfattande expansionen av 
innerstaden som planeras och som i delar redan är 
under genomförande (Inre hamnen). Genom att 
ta ”framtidshänsyn”, dvs. att analysera inte bara 
den befintliga staden utan även de planeringsför-
slag som det arbetas med för fullt i kommunen, så 
ska resultaten också kunna fungera som krocktest 
och hålla upp ”speglar” för de stora projekten. 
Resultaten ska hjälpa projekten att kritiskt granska 
antaganden och inriktningar i de egna projekten. 
På det sättet kan mindre framgångsrika inriktningar 
justeras och planer anpassas.

Analyser och prognoser som tas fram ska vara 
användbara och till nytta för hela kontoret. Genom 
att tillgängliggöra analyser i form av digitala kartor 
kan kunskapsnivån om förutsättningar, möjligheter 
och värden inom geografin höjas. Resultaten ska 
även vara användbara för att kommunicera den 
långsiktiga stadsutvecklingen i centrala staden utåt, 
till allmänhet, fastighetsägare, verksamhetsutöva-
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re, m fl. Den långsiktiga berättelsen, uppburen av 
robusta beslut kring hur stadsbyggnadsstrukturen 
utvecklas, är även av största vikt för att fortsatt 
intressera och attrahera investerare och etableringar.

Syftet med förstudien är, sammanfattningsvis, att 
beskriva hur centrala staden har utvecklats; att 
sammanställa kunskap om nuläget och den framtid 
kommunen konkret planerar för; samt att ge förslag 
på träffsäkra och användbara rumsliga strategier 
och en långsiktigt hållbar strukturbild. Förstudien 
ska även ge input till en framtida strategisk 
handlingsplan för utveckling av det offentliga 
rummet.

Nya planeringsförutsättningar, trender och om-
världsfaktorer kräver ett aktivt översiktsplanearbete 
för att kommunens översiktsplan ska hållas aktuell. 
När en översiktsplan upprättas eller ändras sker 
det enligt översiktsplaneprocessens steg: samråd, 
granskning och antagande av plan. Strategi 
centrala staden blir ett viktigt kunskapsunderlag 
i den kontinuerliga översiktsplaneringen och för 
framtagandet av den nya kommuntäckande över-
siktsplanen. Förstudien presenterar en strukturbild, 
samlade analyser och prognoser samt presenterar 
den centrala stadens viktiga roll och bidrag för 
resterande delar av staden och kommunen.

Arbetsgrupp och arbetssätt

Arbetet är ett resultat av ett uppdrag från enheterna 
Övergripande samhällsplanering (ÖS) och Över-
siktsplanering (ÖP). Projektledare har varit Per 
Haupt, stadsbyggnadsstrateg. Arbetsgruppen har 
bestått av Josefine Peterson och Johanna Bergkvist, 
båda översiktsplanerare på ÖP. Under processen har 
workshop hållits på samhällsbyggnadskontoret och 
ett antal dialogmöten med flera av enheterna och 
avdelningarna på kontoret har genomförts.

Uppdraget har sin upprinnelse i återkommande 
diskussioner med bortgångne kollega och kamrat 
Dag Johansson. Många av de perspektiv på staden 
och dess historia och framtid som Dag generöst 
inspirerade så många i sin omgivning med har 
satt djupa avtryck även i det här arbetet. I botten 
ligger en stor tilltro till Norrköpings kvaliteter och 
styrkor, och en övertygelse om att det är essentiellt 
att greppa strukturella frågor för att kunna jobba på 
rätt sätt med det som i slutändan är det viktigaste, 
en bra stadsmiljö för människor. Dag producerade 
ett antal textutkast under arbetets gång. Ett antal 
av hans skarpa iakttagelser och formuleringar har 
inarbetats i den här rapporten.

Arbetet har initialt bestått av kartläggning av 
historiska förutsättningar och en beskrivning 
av nuläget med hjälp av statistik, kartmaterial 

och olika typer av GIS-analyser. Därefter har 
information från pågående planeringsarbe-
ten i olika faser samlats in, sammanställts och 
analyserats. Analysresultaten har använts för att 
göra en syntes där de viktigaste förutsättningarna 
och egenskaperna hos den centrala staden fångats. 
Detta är gjort både för nuläget och för en fram-
tidshorisont 2050. Avslutningsvis har en serie 
strategier formulerats. Dessa ska långsiktigt ge 
ramar och stöd för den fortsatta utvecklingen av 
den centrala stadens stora värden. Argument har 
även formulerats för hur strategierna kan användas 
för att hantera de trender som kan förväntas 

Förväntade effekter
Uppdraget förväntas leda till följande effekter: 

• Ge tillgång till samlade analyser och progno-
ser. 

• Möjliggöra ”framtidshänsyn” i pågående 
planering.

• Erbjuda kritiska förbättrings- och trimningsråd 
till stora och avgörande projekt.

• Ge stöd vid detaljplanering och till exploate-
rings- och investeringsprojekt.

• Demonstrera en metod som kan tillämpas 
även i andra delar av staden och kommunen.
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påverka staden under de kommande decennierna. 
Avslutningsvis har ett antal rekommendationer 
för fortsatta arbete och efterföljande aktiviteter 
formulerats.

Urbanmorfologi har fungerat som perspektiv och 
metod i flera av förstudiens delar. Urbanmorfologi 
kan förenklat översättas med ”läran om stadsform” 
och beskrivas som en teori om samspelet mellan 
stadens form och stadslivet. Det här perspektivet 
beskrivs och förtydligas längre fram.

Avgränsningar

Strategi centrala staden avgränsas geografiskt till de 
centrala delarna av staden. Det studerade området 
avgränsas av Söderleden, Riksvägen, Ståthögaleden 
och den planerade sträckningen för Johannsiborgs-
förbindelsen – se karta till höger.

Frågor och strategier som berör arkitektur, 
grönområden och trafik behandlas utförligt i andra 
dokument och riktlinjer. I detta arbete kan be-
röringspunkter förekomma, men den fördjupade 
kunskapen och de centrala ställningstagandena 
kring dessa frågor hanteras på andra ställen. Mer 
om detta beskrivs under rubriken Förutsättningar 
nedan.

Kartor och analyser inkluderar ofta en större 
geografi än avgränsningen för den centrala staden. 
Det finns många egenskaper och förutsättningar i 
områdena utanför avgränsningen som är värda att 
uppmärksammas och analyseras, men det har inte 
hanterats i detta arbete. 

Det innebär inte att frågor om tillgänglighet, stads-
kvaliteter, områdestyper, etc., etc. är mindre viktiga 
i de delarna, men de behöver hanteras i ett annat 
arbete. De perspektiv och metoder som använts 
här kan med fördel användas för att beskriva även 
övriga staden eller andra delar av kommunen.

Geografisk avgränsning



9

Inledning

Förutsättningar

Gemensam översiktsplan för Linköping 
och Norrköping

Den gemensamma 
översiktsplanen 
för Linköping och 
Norrköping (GÖP 
2010) utgör en del 
av kommunens 
tredelade 
översiktsplan 
och behandlar gemensamma strategiska plane-
ringsfrågor för att skapa en storstadsregion med 
två samverkande stadskärnor. I planen beskrivs 
att utvecklingen av bebyggelse och infrastruktur 
ska samordnas med tonvikt på att åstadkomma 
en bebyggelseutveckling och lokalisering av 
målpunkter för många människor i centrala 
Norrköping och Linköping. Koncentration, 
tillgänglighet och attraktivitet är centrala strategier 
i planen. Planen har också ett stort fokus på att 
bygga starka stadskärnor med en effektiv kollek-
tivtrafik. Den gemensamma översiktsplanen anger 
att stadskärnorna ska utvecklas för fler boende, 
arbetsplatser, mötesplatser och upplevelser med 
utgångspunkt i hög täthet och blandat innehåll.

Översiktsplan för staden 

Översiktsplan för staden är en del av kommunens 
tredelade översiktsplan. Den geografiska 
avgränsningen för planen utgörs av staden och dess 
närmsta omgivning. Planperioden sträcker sig fram 
till år 2035 med utblick mot 2050. Den beskrivna 
utvecklingen bygger på krav på en effektiv 
mark- och vattenanvändning och huvuddelen 
av ny bebyggelse ska därför tillkomma genom 
förtätning. Översiktsplanen beskriver staden på en 
övergripande nivå, men saknar djupare analyser och 
kunskapsunderlag för den centrala delen av staden. 

Trafikstrategi för Norrköping

Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram en 
trafikstrategi för Norrköpings kommun i form 
av ett tematiskt tillägg till översiktsplanen. Tra-
fikstrategin syftar till att ge en långsiktig plan för 
hur kommunen ska kunna klara av ett ökat antal 
resor och samtidigt ställa om till ett mer hållbart 
trafiksystem med fokus på framkomlighet och 
tillgänglighet. Planen har ett fokus på människan 
och syftar till att främja en levande stad genom 
att effektivisera markanvändningen till förmån 
för människor, gång, cykel och kollektivtrafik.  
Trafiksäkerhet, trygghet, jämställdhet, jämlikhet, 
barriärer och barnperspektiv är exempel på sociala 
aspekter kopplade till trafiken som redogörs för i 
planen.
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Kunskapsunderlag för grönstruktur 

Syftet med kunskapsunderlaget är att beskriva 
nuläge och ge förslag på utveckling för att 
Norrköpings stad ska ha en funktionell framtida 
grönstruktur. Kunskapsunderlag för grönstruktur 
konkretiserar tidigare ställningstaganden från 
översiktsplanen och andra styrdokument för att ge 
ett fördjupat kunskapsunderlag som kan användas 
i olika processer idag och vidare i kommande över-
siktsplaneprocess. Det är i kommande revidering 
av översiktsplanen som avvägningar mot andra 
intressen kommer att ske.

Riktlinje för arkitektur

Arkitekturstaden Norrköping är en kommunöver-
gripande riktlinje som antogs i kommunfullmäk-
tige 2018. Dokumentet syftar till att säkerställa 
att det som byggs i kommunen håller hög 
arkitektonisk kvalitet. I riktlinjedokumentet finns 
sju strategier som alltid ska följas vid byggnation 
som påverkar stadsbilden eller stadsrummet. 
Dessa är Arkitekturen ska berika; Arkitekturen ska 
respektera sin omgivning; Arkitekturen ska stärka 
kulturarvet; Arkitekturen ska ha ett formspråk 
med hög kvalitet; Arkitekturen ska främja social 
integrering och interaktion; Arkitekturen ska främja 
stadslivet; och Arkitekturen ska åldras vackert 
och värdigt. En aspekt som har särskild relevans 
för detta arbete är de riktlinjer som föreskrivs 
för aktiva bottenvåningar i urbana lägen. Denna 
fråga återkommer längre fram, i de formulerade 
strategierna.
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Gestaltad livsmiljö

Gestaltad livsmiljö handlar om stadsbyggnad, 
arkitektur, form, design, kulturarv och konst. 
Det nya politikmålet handlar om att arkitektur i 
bred bemärkelse ska vara ett verktyg för hållbar 
samhällsutveckling med människan i fokus. Målet 
utgår från utmaningar som exempelvis klimat-
anpassning och segregation samt kopplar an till 
samtliga 17 globala mål. Den nya politiken syftar 
till att arkitektur, form och design ska bidra till ett 
hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle. 
Det handlar om hur vi utformar och organiserar 
den fysiska miljön samt om processen och hur 
vi involverar andra. Det offentliga ska agera 
förebildligt. Gestaltad livsmiljö är ett brett begrepp 
och inkluderar allt från den stora stadsbyggnads-
skalan ner till platser och detalj, från planering till 
byggnation och förvaltning.

Agenda 2030

Globala målen och Agenda 2030 är en överens-
kommelse för hållbar utveckling som världens 
ledare har antagit. Agendan består av 17 globala 
utvecklingsmål och 169 delmål som ur ett 
socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv 
ska fungera som vägledning mot en mer hållbar 
framtid. 

Regioner och kommuner har en viktig roll i 
Sveriges genomförande av de globala målen 
och i arbetet med hållbar utveckling. Vård och 
omsorg, skola och samhällsplanering är exempel på 
grunduppdrag inom kommunen som direkt eller 
indirekt är kopplade till delmålen i Agenda 2030. 
För att tydliggöra hur kommunens verksamhet 
medverkar till de globala målens uppfyllelse har 
Norrköpings kommun valt att koppla kommunens 
övergripande mål till de globala målen. Samtliga 
nämnder har också, i budget 2021, fått i uppdrag 
av kommunfullmäktige att höja ambitionsnivån i 
arbetet. Hur arbetet går samt i vilken utsträckning 
vi bidrar till de globala målen följs upp i 
kommunens årsredovisning.

Barnkonventionen

FN:s konvention om barnets rättigheter blev 
svensk lag i januari 2020. Kommuner har en viktig 
roll i uppfyllandet av barnkonventionen som går 
hand i hand med genomförandet av agenda 2030 
samt politiken för gestaltad livsmiljö. Exempel på 
viktiga delar att arbeta med är barns delaktighet 
och inflytande, barns rätt till liv och rörelse, 
barnsäkerhet och tillgänglighet samt bostäder för 
ungdomar och stora barnfamiljer.



12

Inledning

Basfakta om centrala staden

Norrköpings kommun har 143 500 invånare, varav 
102 500 i staden (71 %)1. Av stadens invånare bor 
49 000 i den centrala staden. Varannan stadsbo 
finns med andra ord i den centrala staden.

Norrköpings kommun har 69 000 arbetstillfällen, 
varav 55 000 i staden (80 %)2. Av stadens arbets-
tillfällen finns 33 000 i den centrala staden. Med 
andra ord, 60 % av stadens arbetstillfälle finns i den 
centrala staden.

Av de 49 000 invånarna i centrala staden så bor 
21 000 i innerstaden (43 %). Av de 33 000 ar-
betstillfällena i centrala staden så finns 17 000 i 
innerstaden (52 %).

Centrala staden:
• 0,7 % av kommunens yta (drygt 1 100 ha)
• 34 % av kommunens invånare (49 000) 
• 48 % av kommunens arbetstillfällen (33 000)

Innerstaden:
• 0,1 % av kommunens yta (180 hektar)
• 15 % av kommunens invånare (21 000)
• 25 % av kommunens arbetstillfällen (17 000)

1 Siffror från 2020 (Norrköpings statistikdatabas).

2 Siffror från 2019 (Norrköpings statistikdatabas).

Innerstaden, centrala staden och övriga staden.
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Varifrån?

Historien kommer alltid att vara närvarande och 
skapa förutsättningarna för stadens planering 
och utveckling. Norrköpings unika historia med 
det strategiska läget vid Motala ström formade 
den växande staden då och formar vår stad än 
idag. För att få en förståelse för vilka förutsätt-
ningar och möjligheter som finns inom den rika 
stadsmiljön som de centrala delarna utgör måste 
man beskriva och förstå de specifika egenskaperna 
som olika områden har, utifrån den historiska 
bakgrunden. I detta avsnitt görs nedslag i de 
historiska förändringar som har varit avgörande för 
Norrköpings utveckling.

De olika historiska lagren med sina stadsbyggnadstypologiska kännetecken.
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1890 befann sig Norrköping i en högkonjunktur. 
Textilindustrin växte och så gjorde även staden. 
Promenaderna fanns på plats och den stad av 
”slott” i form av vackra fabriker och institutioner 
längs promenaderna som vi ser idag byggdes upp.

Resan från efterkrigstiden fram till idag kan 
illustreras med schemat och bildserien ovan. 
Under perioden efter andra världskriget fortsatte 
industristaden Norrköping att blomstra och växa. 

Staden var i hög utsträckning en blandstad där 
bostäder, arbetsplatser och handel fanns relativt 
nära. Många arbetsplatser koncentrerades centralt 
i staden, till det som i dag kallas Industrilandska-
pet. Där hade industrier etablerats och expanderat 
främst under perioden 1850-1920. Arbetare bodde 
ofta nära och gick eller cyklade till fabrikerna. 
Skalan på bebyggelsen var begränsad och butiker 
och lokaler låg insprängda i stadsmiljön. Bilen 

hade ännu inte börjat dominera stadsbilden och 
fastigheterna var relativt småskaliga. Kvarterens 
gårdar var ofta fullbyggda med gårdshus (se kartbild 
ovan). Trångboddhet och dålig ventilation, vatten 

och avlopp, mm präglade många gånger bostadsför-
hållandena.

På 1950-talet slog textilkrisen till och produktionen 
i det centrala industriområdet minskade successivt 
och avvecklades helt under 1980-talet (Holmens 
bruks sista pappersmaskin stoppades 1986). Avin-
dustrialiseringen slog hårt mot Norrköping. Den 
ekonomiska basen var borta men stadens fysiska 
struktur fanns kvar, inte minst i de centrala delarna. 

Märkligt nog så kan man under den här perioden, 
”modernisering och kris”, se två olika utvecklingar 
som kan tyckas vara motsägelsefulla. Samtidigt 
som globalisering och strukturrationalisering slog 
hårt mot industri och sysselsättning så befann sig 
Norrköping mitt i folkhemmets mest intensiva 
investeringsperiod. 1960–70-talens bostads-
sanering och miljonprogrammets planering och 
investeringar i nya, modernare bostäder var i en 
expansiv fas. Kvarter revs och en hel del bostads-
byggande enligt modernistiska stadsbyggnadsprin-
ciper genomfördes. Ett storskaligt handelscentrum 
skapades i galleriorna i City. 

Men medan rivningarna fortsatte så stagnerade 
staden och behovet av nya bostäder avtog snabbt. 
Detta ledde till många avrivna tomter och kvarter 
som inte kom att bebyggdas. Först under stadens 
”renässans” runt det senaste millennieskiftet började 

© Norrköpings kommun, Historisk karta © Norrköpings kommun

Norrköpings innerstad 1956: industri, tätt byggda innergårdar 
och öppna platser för kyrkor, institutioner och handel.

Blandstaden
1945-65

Modernisering - kris
1965-95

Återhämtning
1995-2020
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dessa luckor successivt att fyllas med nya bostäder, 
arbetsplatser, restauranger, handel, mm. 

Välfärdssamhällets modernisering av bostäder och 
den kommersiella skalförstoringen inom handeln 
(t ex City-galleriorna) gick hand i hand med 
planeringen för mer och bättre framkomlighet 
för privatbilismen. Hamnbron, Skarphagsleden, 
Riksvägen, Gamla Övägen, Söderköpingsvägen 
och Söderleden är exempel som illustrerar hur 
det planerades för den storskaliga bilismen under 
perioden 1950- 1980-talen. Stora och effektiva 
gaturum blev allt vanligare samtidigt som staden 
zonerades på rationellt vis i nya områden med 
många gånger uteslutande bostäder (miljon-
programmet), områden för arbete eller med 
kommersiell och annan service (City och stads-
delscentrum).

Runt millennieskiftet bottnade industri- och 
stadskrisen och staden började återhämta sig. 
Någonstans där inleddes det som kan kallas stadens 
renässans i Norrköping. Detta var inte unikt för 
Norrköping utan var en utveckling som många 
f.d. industristäder i Europa genomgick. En ny 
ekonomi med en mer diversifierad arbetsmarknad 
växte fram. Tjänstesektorn fick ett uppsving och 
den minskade industrisektorn kompletterades med 
nya arbeten inom det som kom att kallas kunskap-
sintensiva branscher. De här företagen sökte sig till 

områden med stadsliv, närhet till kommunikationer 
och utbud av restauranger etc., och till lägen där 
utbyte kunde ske med utbildning och forskning. 
Linköpings universitets etablering av ett campus i 
Industrilandskapet (1997) har haft en mycket stor 
betydelse inte bara för stadens vitalitet och att-
raktionskraft utan också genom att synergier med 
start-ups och näringsliv har kunnat skapas.

De olika stadsdelarnas historiska bakgrund och de 
specifika rumsliga egenskaper och kvaliteter som 
kännetecknar dem är viktiga att ha med sig när 
tillägg, förändringar eller expansioner planeras.

Sentida planering i centrum

Senast Norrköping genomförde en samlad in-
nerstadsplanering var 1982. Då gjordes en så 
kallad dispositionsplan för innerstaden och efter 
det är det svårt att hitta särskilda dokument som 
sammanfattar kommunens ställningstagande till 
stadsbyggnadsfrågor för den centrala delen av 
staden. Översiktsplanen från 2002 hanterade ett 
antal frågor som i hög grad berörde och som var en 
form av fördjupning för de mest centrala delarna.
När man läser ”Dispositionsplan för Innerstaden 
från 1982” slås man av ett antal saker:

Förändringar går långsamt, mycket av det man 
beskrev då genomfördes aldrig när nya styrande 

händelser inträffade. De som tog fram planen 
missade mycket av den förändring som stod inför 
dörren inom näringslivet och den ekonomiska 
strukturen i Norrköping. Man var helt enkelt 
väldigt försiktig i frågor som inte låg inom det 
traditionella stadsplanerarområdet.  

Dispositionsplanen fokuserade mycket på 
trafikfrågor. Det fördes väldigt mycket resonemang 
om olika trafikeringssätt för i stort alla trafikslag 
men egentligen lite om det offentliga rummets 
betydelse, t ex hur torg och platser kan utformas 
och användas eller hierarki i platser. I planens 
skisser finns det en hel del redovisat men litet 
eller inget redogjort för i text. Man har dock en 
bearbetad karta där markbehandling ingår i många 
gaturum. 

Under 1980-talet underskattades möjligheterna för 
tillkommande bebyggelse men man förutspådde ett 
ökat antal boenden i centrum. Man hade fortsatt 
en fastcementerad syn på funktionszonering och 
skulle inte ha gillat den något mer provocerande 
arkitektur som har åstadkommits på senare år. 
Även här speglar samtiden planeringen. Kritiken 
mot rekordårens arkitektur var som hårdast dessa 
år och man ”gjorde upp” med modernismens 
misslyckande genom att förespråka försiktighet 
och anpassning. Återkommande är kritiken eller 
tveksamheten till en stor skala och en låg grad av 
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variation. Denna kritik har hängt över Norrköping 
sedan dess. City och Östantills bebyggelse finns 
kvar som ett minne och symbol för ”det nya 
stadsbyggandet” hos flera generationer. 

Efter 1980-talet tog ÖP 1990 hand om villavågen 
med förslag på Karstorp och Marby som utbygg-
nadsområden, kanske för att man trodde att man 
kunde möta Linköpings tillväxt på det sättet. Då 
hade ändå relativt stora delar av centrum redan 
återuppbyggts. Hela Kungsgatan exempelvis gjordes 
om i en väldigt sen stadssanering.

2002 års ganska svårlästa ÖP behandlar centrum 
relativt mycket, främst genom att beskriva dess 
karaktär och gestaltning. Den fångade det typiska 
för Norrköping i en form av summering av den 
omvandling och nyorientering som då skett. 
Generellt sett så underskattade dock 2002 års ÖP 
de volymer som var möjliga att bygga i centrum. 
Man beskrev mer förtätningsmöjligheterna längre 
ut. 

En fördjupad översiktsplan gjordes med hjälp av 
konsult för Industrilandskapet. Planen betonar 
bevarande och utformning i hög grad och har i 
stort sett inte använts. Inget av den dynamik som 
senare kom att utmärka Industrilandskapet syns i 
FÖP:en. Problemet var att analysen handlade om 
stadsgestaltningen men inget om de drivkrafter 

som egentligen styr förändringen och byggandet. 
Norrköping var fortsatt i efterdyningarna till en 
industrikris när den gjordes. Försiktighet och 
gestaltande arkitektdominans gjorde den obsolet 
rätt fort. Den hade tyvärr fel utgångspunkt. 

I och med GÖP 2010 fick vi en plan som klarade 
att beskriva och balansera en ekonomisk tanke om 
”den storregionala staden” med lokala kvaliteter. 
Paradoxalt var detta möjligt eftersom den också 
behandlar verkligt stora strukturer. Med fokus på 
kommunikationen med tåg så blev det naturligt 
att också peka ut utvecklingsmöjligheter parallellt 
med vikten av upplevelsevärden i centrala staden. 
GÖP:en omfattar och pekar också ut utbygg-

nadsområden som har satt en del av agendan för 
centrums utveckling idag.

ÖP staden 2017 hade utgångspunkt i den 
ökande tillväxt som Norrköping känt av och 
med naturlighet blev det då dess fokus. Centrum 
beskrivs parallellt med alla andra utbyggnadsom-
råden men med naturlighet inte detaljerat. Sedan 
ÖP 17 antogs så har ett kunskapsunderlag för 
grönstruktur samt en trafikstrategi arbetats fram. 
Ur ett planeringsperspektiv så finns det behov av 
ett sammanställt kunskapsunderlag och analyser för 
den centrala staden i Norrköping, något som saknas 
i nuvarande översiktsplan.

© Norrköpings kommun, Historisk karta © Norrköpings kommun

Norrköpings innerstad, 1972: 
byggnation av City påbörjad, avrivna och ibland 
på nytt bebyggda kvarter, 
sanerade innergårdar.
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Befolknings- och arbetsplatsutveckling 
i siffror

I diagrammet ovan kan man se hur industrikrisen 
slog mot den dominerande industristaden 
Norrköping. 1960 hade Norrköping 30 % fler 
invånare än Linköping, 1990 var städerna lika 
stora och i dag har Linköping nästan 20 % fler 
invånare. Linköping har haft en mer jämn och 
stabil tillväxttakt ända sedan 1960-talet. Det blir 
också tydligt i diagrammet hur nedgången och be-
folkningstappet i Norrköping bottnade och vände 
runt sekelskiftet. Från 2000 har de två städerna en 
relativt parallell befolkningstillväxt.

I stapeldiagrammet till höger syns utglesningen 
av boende innanför promenaderna och de senaste 
decenniernas återhämtning.

Hur har då befolkningstillväxten i staden fördelat 
sig under senare tid, sedan 2000? En indelning 
av staden i tre olika delar hjälper till att sortera de 
senaste decenniernas tillväxt. I kartan nedan visas 
de tre delarna: innerstaden, resten av den centrala 
staden och övriga staden. I tabellerna på nästa sida 
syns hur antalet boende i de tre olika områdena har 
utvecklats sedan år 2000.

Jämförelse mellan invånare i städerna Linköping (röd) 
och Norrköping (blå).

Befolkningsutvecklingen innanför promenaderna – 
återhämtningen de senaste två decennierna.

Innerstaden (1)
Centrala staden minus innerstaden (2)
Övriga staden (3)
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Statistiken1 visar att den starkaste tillväxten av 
nya boende har skett i innerstaden (innanför 
Promenaderna). Här har den årliga tillväxten 
under perioden 2000-2020 i snitt varit 1,2 
% (från 16 600 till 21 100). Området mellan 
Promenaderna och avgränsningen för den centrala 
staden (dvs. centrala staden minus innerstaden) 
har vuxit med ca 0,7 % årligen (från 24 200 till 
27 900). Övriga delar av staden, dvs. alla stadsdelar 
utanför den centrala staden, har även de haft en 
tillväxt på 0,7 % per år (från 46 800 till 53 500).

1 Baseras på statistik för Nyko-3 områden.

Detta kan ses som indikation på att planering, 
investeringsvilja och nybyggnation (av bostäder i 
det här fallet) under de två senaste decennierna har 
inriktat sig främst på innerstaden, därefter på de 
övriga centrala delarna och de mer perifera delarna 
av Norrköpings stad. Man bör dock komma 
ihåg att förändringar av befolkning kan ske även 
utan ny byggnation. Om antalet invånare per 
bostad glesas ut eller om trångboddheten ökar så 
påverkas också den totala befolkningsmängden. I 
resonemanget ovan har inte någon hänsyn tagits till 
den eventuella effekten.

När det gäller utvecklingen av arbetsplatser 
framträder en lite annorlunda bild. Under perioden 
2010-2019 ökade antalet arbetstillfällen i hela 
staden från 49 000 till 55 000. Detta motsvarar 

en genomsnittlig tillväxt på 1,3 %. Om man 
använder samma indelning av staden som tidigare 
(innerstad; centrala staden minus innerstaden; 
övriga staden) så ser utvecklingen ut som följer. 
I innerstaden ökade antalet arbetstillfällen från 
14 400 till 17 000 under perioden 2010-2019. Det 
innebär en genomsnittlig årlig tillväxt på cirka 1,9 
%. För ”centrala staden minus innerstaden” var 
tillväxten betydligt lägre: från 15 300 till 16 100 
arbetstillfällen, vilket motsvarar en årlig tillväxt på 
0,6 %. Övriga staden, dvs. alla områden utanför 
den centrala stadens avgränsning, hade 19 400 
arbetstillfällen 2010 och 22 000 år 2019, vilket kan 
översättas till en årlig tillväxt på runt 1,4 %. Sett 
till hela staden så har alltså innerstaden haft den 
starkaste jobbtillväxten under det senaste decenniet 
och zonen mellan innerstaden och den övriga 
staden (centrala staden minus innerstaden) har 
haft en svagare tillväxt än staden som helhet. Nya 
arbetstillfällen har förmodligen främst tillskapats 
inom kunskapsintensiva branscher, servicenäringar, 
förvaltning, etc. i innerstaden och i verksamhets- 
och handelsområden i övriga staden. En stor 
skillnad mellan arbetstillväxten i innerstaden och 
övriga staden är att den första skett utan att någon 
ny mark tagits i anspråk, medan en del av tillväxten 
i den övriga staden kan antas ha skett på ny verk-
samhetsmark.
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Jämför man befolknings- och arbetsplatsför-
delningen blir det tydligt hur stor andel av den 
totala mängden människor (det som brukar kallas 
dag- och nattbefolkning) som är arbetsplatser. I 
innerstaden går det runt 0,8 arbetsplatser på varje 
boende; i ”centrala staden minus innerstaden” 0,6; 
och i den övriga staden cirka 0,4 arbetsplatser på 
varje boende. Som jämförelse har kommunen som 
helhet en arbetskvot på strax under 0,5.

Detta indikerar hur blandad respektive del av 
staden är. Längre fram återkommer en mer 
detaljerad beskrivning av hur denna blandning är 
fördelad i staden. Man kan även under det senaste 
decenniet registrera en viss förändring i kvoten 
mellan boende och arbetsplatser. Som kan avläsas 
i stapeldiagrammet ill höger så har kvoten stigit 
något i innerstaden och övriga staden, medan den 
sjunkit i ”centrala staden minus innerstaden”.2 I 
innerstaden har befolkningen vuxit starkast, men 
antalet arbetsplatser har vuxit ännu lite mer. I den 
övriga delen av centrala staden har befolknings-
tillväxten varit mer dämpad, men tillväxten av 
arbetsplatser har varit ännu lite lägre där, vilket 
leder till en något sjunkande arbetskvot. I den 
övriga staden har ökningen av arbetsplatser varit 
något högre än ökningen av befolkning vilket ger 
en ökande arbetskvot.

2 Observera: beräkningarna bygger på en kortare tidsserie 
(2010-2019) än den tidigare beskrivna genomsnittliga procentu-
ella befolkningstillväxten (2010-2020).
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Renässansen sedan millenie-
skiftet

Man får inte glömma bort att det har hänt väldigt 
mycket i stadens utveckling sedan 1970-talets 
nedgång. Större delen av de nedrivna kvarteren har 
bebyggts och efter en befolkningsnedgång på 1970- 
90-talet så har centrums befolkning ökat. Parallellt 
med detta har ett nytt näringsliv utvecklats som 
söker stadsmiljöerna för sina verksamheter. Denna 
utveckling har accelererat de senaste 20 åren.

Trots bristen på helhetsdokument så har det med 
andra ord hänt många bra saker som har ökat 
innerstadens och därmed Norrköpings totala 
attraktionskraft. Detta har i hög grad skett genom 
att befintliga byggnader som transformerats har 
använts i utvecklingen. Detta har på ett sätt blivit 
ett kännetecken för Norrköping och får i stort sett 
bedömas som en lyckad inriktning. 

Under 2000-talet har flera saker förändrats. Be-
folkningstillväxten har ökat betydligt, efterfrågan 
och marknadens bedömning av potentialen för att 
bygga nya bostäder har förändrats. Huvuddelen 
av byggandet har skett i centrala lägen och i stort 
sett allt har skett på så kallade ”brownfields”, dvs. 
på redan använd mark. Många luckor i stadsbilden 
från 1970- och 80-talen har försvunnit. 

Parallellt med detta har en mer övergripande sam-
hällsförändring skett som påverkar Norrköping. 
Tjänstesektorn växer samtidigt som städernas 
miljöer ses som mer attraktiva för människors 
arbete och fritid. Inte minst det förstnämnda 
har påverkat staden på så sätt att antalet centralt 
placerade arbetsplatser inom kontor och service 
ökat betydligt. En mer urban utåtriktad livsstil 
har föranlett ett ökat restaurang- och caféutbud. 
Detta hänger givetvis också ihop med stora 
gruppers ökade ekonomiska utrymme. I ett alltmer 
digitaliserat samhälle finns ett stort behov av att 
träffas och umgås. Städer och platser som inte har 
detta utbud är förlorare vid en jämförelse. Utbudet 
av kultur, handel och service samt attraktiva 
stadsmiljöer blir en alltmer avgörande faktor 
för människors val av boende. Detta är en ofta 
underskattad faktor i diskussionen om varför vissa 
städer växer medan andra mer står still eller minskar 
sin befolkning. 

Nästan alla större städer i Sverige har under 
2000-talet rustat vissa offentliga platser som ett 
led i att bygga för attraktivitet. Även Norrköping 
har gjort ett antal viktiga punktinsatser inom detta 
område men inte som en samlad helhet.

Som beskrivits tidigare så har Norrköping 
genomgått en spektakulär återhämtning sedan 
industrikriser och utflyttning på 1970- och 80-talen 

och stagnation på 1990-talet. För att få ett grepp 
om och verkligen förstå alla dessa större och mindre 
investeringar och utvecklingar som skett sedan 
millennieskiftet är det bra att göra en sammanställ-
ning. Nedan följer några viktiga projekt och om- 
och nybyggnationer som, sammantaget, har haft en 
mycket stor effekt på dagens Norrköping och som 
utgör en gynnsam utgångspunkt för de fortsatta 
utvecklingar som kommer att följa.

De viktigaste utvecklingarna: 

• ”Det stora lyftet” i början av 1990-talet som 
gav oss enkelspår på del av Drottninggatan för 
spårvagnen.

• Campus tillblivelse 1997.

• Den första transformationen av Industrilandska-
pet med nytt konserthus, muséer och utbildning 
på 1990-talet.

• Den fortsatta utvecklingen av Industrilandskapet 
med ombyggnader av bl a Värmekyrkan, Flygeln, 
Visualiseringscenter, Cnema, Strykbrädan (2000- 
10-tal). 

• Bostäder i Industrilandskapet: Katscha, 
Lundbergs fastigheter vid Kvarngatan, kv 
Garvaren, kv Sista supen (Väv) (2010-tal).
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• Skvallertorget: en mänsklig lösning med mer än 
bara framkomlighetsfokus (2001).

• ”Nu blir det liv i luckorna”: ambitionen att 
bygga bostäder på avrivna och andra kommunala 
fastigheter innanför promenaderna. Många av 
dessa har genomförts: kvarteren Krogen, Gåsen, 
Stenhuset, Gubben, Spinnhuset, Mässingen 
(Rodga). Senare har det fortsatt, på kommunal 
och privat mark, med kv Mjölnaren (vid 
Västgötegatan), Kopparhusen och om- och 
tillbyggnad i kv Torget. Bland annat.

• Ombyggnationen av Knäppingsborg (2009-11). 
Detta satte Norrköping på kartan.

• Upprustning av parker och torg: Strömparken, 
Hörsalsparken och Nya torget; 2010-tal.

• Universitetet fortsätter att utvecklas: 
Kopparhammaren, utbyggnad av bibliotek, 
övergång (2010-tal).

• Lundbergs ombyggnation av City: Linden, 
Lyckan (Transportstyrelsen mm), Spinnrocken, 
Tulpanen (2010-tal).

• Magnentus omvandling: Televerkshuset i kv 
Pelikanen, Lamp hotel i kv Lokatten, kontor i kv 
Skeppet och kv Tullhuset (2010-tal).

• Upprustningar av den offentliga miljön: 
Strömparken, Hörsalsparken, Nya torget, 
Campusbron, Tullhusbron.

• Utanför innerstaden har bostäder byggts på 
Ljurafältet, i kv Vattenkannan (vid badhuset) och 
runt Idrottsparken (kv Läktaren, Publiken och 
Domaren), och i kv Ormen (Kneippen) (2000- 
10-tal).

• Yllefabriken (under byggnation) (2020-tal).

• Inre hamnen etapp 1 (under byggnation) 
(2020-tal).

• Omvandling av Sandtorp och Sandbyhov (2010 
-20-tal).

Utöver detta har mycket annat skett som har 
påverkat både staden och kommunen, men det 
som listas ovan ger ändå en bra indikation på var 
och hur mycket av de två senaste decenniernas 
investeringar och omvandlingar har landat. 
Om man placerar ut detta i en karta (till höger) 
så ser man att mycket av det som beskrivs har 
koncentrerat sig till stadens mer centrala delar.

Områden där större förändringar i stadsbyggnaden
har skett under de senaste 20 åren.
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Stadsform nuläge

Stadsformens grundläggande 
egenskaper

Detta avsnitt introducerar begreppen läge, täthet 
och program och argumenterar för varför just dessa 
egenskaper är grundläggande och nödvändiga att 
förstå, kartlägga och hantera i den praktiska stads-
planeringen.

Den bebyggda fysiska miljön har en hel rad 
egenskaper och kännetecken som är viktiga och 
värda att ta hänsyn till. En stadsdel, en plats eller ett 
gaturum kan beskrivas i termer av sin historia, sina 
arkitektoniska kännetecken, trafikflöden, torg och 
gators konkreta utformning och grönska, demografi 
och socio-ekonomisk sammanställning, etc. 

Vilket perspektiv man anlägger och vilken typ av 
information och analyser som är mest relevanta 
beror helt på vilket syftet är med kartläggningen, 
beskrivningen och analysen. Vid projektering av 
ett nytt hus, i ett bygglovsärende eller i ett arbete 
med en ny detaljplan kan det exempelvis vara 
både viktigt och oundvikligt att göra gedigna 
platsanalyser och väl dokumentera och bedöma bl 

a kultur- och naturvärden i och i anslutning till 
platsen för husbygget eller de nya kvarteren.

I andra typer av arbeten, exempelvis med en 
översiktsplan eller med regionala frågor, är det 
ofta nödvändigt att arbeta med mer sammanställd 
(aggregerad) och abstrakt information. Specifika 
arkitektoniska och rumsliga kvaliteterna kan inte 
användas för varje gata, hus och plats. Det skulle 
ge en extrem mängd information och risken blir att 
man ”inte ser skogen för alla träd”. Man behöver då 
jobba med mer övergripande beskrivningar av ett 
område, ibland genom att använda sig av etablerade 
och accepterade begrepp (typologier), exempelvis 
”ett småhusområde med stora privata tomter och 
utan genomfartstrafik”; ”medelhög bebyggelse i 
kvartersstruktur med halvprivata innergårdar och 
en stor andel lokaler på bottenvåningen”; osv.

På den övergripande nivån kan man ibland behöva 
abstrahera ytterligare, t ex genom att använda 
demografisk statistik för hela områden (ofta olika 
Nyko-områden); dygnsmedeltal för trafikflöden 
på de viktigaste gatorna; de huvudsakliga 
användningarna (funktionerna) i olika delområden. 
Alltför mycket detaljer riskerar att göra analyser 

väldigt överlastade och tungarbetade, och att 
man missar de större mönstren och ”drunknar i 
detaljer”.

I detta arbete, en förstudie för den centrala staden 
i Norrköping, har vi valt att navigera mellan dessa 
ytterligheter. Å ena sidan krävs förenkling och 
systematisk analys på en mer övergripande nivå; 
å andra sidan behövs respekt för det konkreta 
stadsrummets och bebyggelsens egenskaper 
och kvaliteter. Ett perspektiv som erbjuder just 
detta mellanläge är det som går under namnet 
urbanmorfologi. Urbanmorfologin erbjuder en 
teori om stadens form och bebyggelsemönster, och 
hur samspelet mellan detta och stadslivet i form 
av användningar, flöden av människor, etc. kan 
beskrivas. En viktig kärna i detta perspektiv är att 
stadsformen har en konditionerande relation till 
stadslivet. Det innebär att stadens fysiska form både 
skapar möjligheter och begränsar hur vi använder 
och lever i den bebyggda miljön. Samtidigt så 
påverkar vi kollektivt, väldigt långsamt, även 
stadens form genom förändringar, nya byggnader, 
gator, parker och stadsdelar. Som stadsplanerare 
m fl har vi ett stort ansvar för att skapa de rätta 
förutsättningarna och ge stöd vid förändringar och 
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utveckling av nya områden. Det stadsliv som görs 
möjligt i framtiden kommer att i stor utsträckning 
påverkas och möjliggöras av de nya former och 
strukturer som vi skapar i dag.

Med utgångspunkt i urbanmorfologin kan de 
grundläggande frågorna formuleras för att påbörja 
en kartläggning av hur vår specifikt norrköpingska 
stadsform ser ut – och i det här fallet i första hand 
stadsformen i den centrala staden. Det finns tre 
grundläggande frågor som man behöver besvara 
för att beskriva platser och områden i den fysiska 
miljön:

• Var ligger det?
• Hur mycket är det?
• Vad är det?

För att göra det mer konkret. En plats eller en 
byggnad påverkas av sitt läge. Ligger den centralt, 
i närheten av stationen eller i utkanten av staden? 
Det gör stor skillnad för om man t ex kan förvänta 
sig att det skulle fungera och finnas intresse för 
att ha en butik i bottenvåningen. Är byggnaden 
låg och ligger ensamt och med långt till närmaste 
granne? Eller ligger den tätare tillsammans med 
andra byggnader, kanske med många våningar? 
Även detta, hur många som kommer och går 
från sina bostäder, arbetsplatser och annat som 
byggnaderna kan användas till, påverkar på ett 
avgörande vis hur mycket folk som rör sig i gatorna. 

Därmed påverkas även framgångsfaktorn för den 
nämnda butiken i bottenvåningen. 

Är det bara bostäder i närheten? Eller kanske bara 
arbetsplatser? Kanske är det både och, och annat 
utöver det, som skolor och butiker? Även detta 
påverkar vem som rör sig genom området, vid 
vilka tidpunkter och hur många som kan förväntas 
befolka gator och platser. Är det bara arbetsplatser 
så är det ganska tomt på kvällar och helger, osv. 
I ett renodlat bostadsområde kan det ofta vara 
ganska långt till både arbetsplatser, service och 
kulturutbud. Dessutom är det inte så befolkat 
under arbetstid och när barn och ungdomar är i 
skolan.

De tre frågorna som ställdes tidigare kan besvaras 
med hjälp av tre typer av analyser:

• Var ligger det?   Läge
• Hur mycket är det?  Täthet
• Vad är det?   Program

Längre fram kommer de här lite abstrakta 
egenskaperna att bli mer konkreta och landa i 
kartor som hjälper till att bättre förstå hur staden 
Norrköping är uppbyggd och hur den kan tänkas 
att reagera på förändringar och tillägg.

I följande stycken redovisas analyser för dessa tre 
teman. Därefter följer ytterligare några teman 
som kompletterar med annan viktig information 
om egenskaperna och strukturen hos den centrala 
staden. De slutsatser som avslutar denna nuläges-
beskrivning erbjuder en syntes, ett sammantaget 
perspektiv, som sedan kommer att återkomma 
för att både beskriva den förväntade framtida 
utvecklingen och formulera långsiktiga strategier 
för framtiden.

Vad som händer (”stadslivet”) på och runt en plats 
(eller gata, i en byggnad eller i ett område) påverkas 
av väldigt många faktorer. Samtidigt som det ibland 
är nödvändigt att skala av och undersöka ”skelettet” 
för att ordentligt greppa de grundläggande för-
utsättningarna, får man inte glömma bort att en 
mängd andra faktorer naturligtvis också påverkar. 
Saker som rejält påverkar hur människor rör sig 
och vistas i den fysiska miljön är till exempel 
starka målpunkter (ett resecentrum, ett sjukhus); 
attraktivitet och trygghet; behovet av rekreativa 
stråk som inte i första hand är smidiga och gena. 
Det är självklart viktigt att även ta med dessa och 
andra viktiga förutsättningar när man försöker 
förstå och förklara egenskaper och förutsättningar 
hos platser, områden och byggnader.
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Läge

Städers olika strukturer och former påverkar 
människors rörelsemönster. Den rumsliga konfigu-
rationen, dvs. hur gatunätet är uppbyggt, hänger 
ihop och är utformat, skapar möjligheter och 
begränsningar i hur vi rör oss i staden. Detta i sin 
tur påverkar tillgänglighet, segregation, attraktivitet, 
trygghet, fastighetsvärden med mera.

Stadsrummet kan betraktas som ett rumsligt 
nätverk vars egenskaper kan beskrivas med hjälp 
av olika former av nätverksanalyser. En vanlig 
sådan analys görs genom att mäta centraliteten i ett 
nätverk. Centraliteten kan mätas på olika sätt. För 
att beskriva karaktären av ett gatunätverks struktur 
kan man använda två mått som båda är centrala 
i Space Syntax teori. Dels kan vi mäta det som 
brukar kallas närhet eller integration, vilket handlar 
om att mäta hur nära en viss del av nätverket, i 
detta fall ett visst stadsrum eller gatuavsnitt, är alla 
andra delar i staden. Men vi kan också mäta det 
vi kallar genhet (betweenness), vilket handlar om 
att mäta hur många av den stora mängd möjliga 
rörelser genom nätverket som tar vägen via ett visst 
gatusegment.

Sedan en tid tillbaka har samhällsbyggnadskontoret 
arbetat med integrationsanalyser (Space syntax) i 
olika planerings- och stadsutvecklingsprojekt. 

Analyserna används för att bättre förstå förut-
sättningar i den befintliga staden och, inte minst, 
beskriva potential i områden som vi håller på att 
planera.

Den här typen av nätverksanalyser (med fokus 
på det offentliga rummet) ger oss ett bra stöd för 
att bilda en realistisk uppfattning om attraktiva 
lägen, möjliga flöden av människor, tillgänglighet 
och integration av områden som ännu bara 
finns på papperet. Space syntax-analyser är med 
andra ord ett viktigt verktyg för att beskriva och 
argumentera för hur nya lägen och starka stråk 
kommer att skapas i framtiden, som ett resultat 
av det vi ännu bara planerar på ”ritbordet”. Space 
syntax-analyser har spelat en viktig roll i exv. tidiga 
skeden i projekten Johannisborgs-förbindelsen, 
Butängen (upphöjt kontra markförlagt läge) och 
Himmelstalund. Detta strukturella angreppssätt 
är med andra ord inte nytt för medarbetare på 
samhällsbyggnadskontoret, men kommer i den 
här studien att användas i kombination med andra 
analyser.

Integration

Integration beskriver ett rums läge i relation till 
alla andra rum inom en viss radie (avstånd). Global 
integration kallas det som omfattar stora delar av 
staden (exempelvis 5 km) och lokal integration 

begränsas till att omfatta en analys av gator som 
finns mer lokalt, exempelvis inom en radie av 1 km 
eller 2 km. Resultatet av analyserna representeras 
ofta med en regnbågsskala från blått till rött, där de 
varma färgerna (rött, orange) är de mest integrerade 
linjerna och där blått är de mest segregerade. In-
tegrationsanalyser ger en bra grund för att urskilja 
centrala (rött) från mer perifera (blått) platser och 
gator.

Integration, nuläge (AI 3km)



25

Stadsform nuläge

Genhet

Genhet (network betweenness) kan något förenklat 
sägas fånga den genaste vägen (vilket i between-
ness-analyser är den kortaste) mellan två punkter 
(gatusegment) i ett system. I en genhetsanalys får 
de gatusegment som ofta förekommer på en rutt 
mellan två punkter högre värden än de som inte 
ligger på kortaste vägen mellan två platser. Om 
integration kan säga fånga förväntad intensitet 
hos flöden så ger genhetsanalyser information om 
hur dessa flöden kan förväntas fördelas. Genhets-
analyser ger med andra ord en bra grund för att 
identifiera starka stråk.

Integrationsanalysen till vänster visar, i grova 
drag, att området innanför promenaderna - med 
utstickare i Folkparken, Kneippen, norra Ektorp 
och norra Söderstaden - är mest integrerade och 
centrala i kommunens omfattande gatu- och 
GC-nät. Den andra kartan, genhetsanalysen, 
visar de statistiskt mest använda stråken. I alla 
förflyttningar mellan platser i staden så ligger de 
tjockare röda gatusträckningarna ”bäst till” för att 
hantera dessa rörelser. Båda analyserna baseras på 
gång- och cykelnätet.

Den här typen av analyser kommer längre fram att 
användas för att på olika vis beskriva och analysera 
skillnader i förutsättningar för stadslivet i den 
centrala staden.

Historisk utveckling av lägen

När staden utvecklas, utvidgas och byggs om så 
förändras samtidigt hela stadens struktur och form. 
Norrköping har sin geografiska början vid forsarna 
i Strömmen. Runt dessa började staden byggas och 
fortsatte under århundradena att byggas vidare 
längs och runt Strömmen. Kartan till höger från 
1879 visar rutnätsstaden, med industrierna och 
Strömmen som undantag från den tydliga kvar-
tersstrukturen. Redan i denna stadsform fanns det 
platser som var mer centrala i relation till resten av 
staden och omlandet, och stråk som var starkare 
och ”högre upp i hierarkin” än andra.Genhet, nuläge (NB 3km)

1930.
© Norrköpings kommun, Historisk karta © Norrköpings kommun

1879.

© Norrköpings kommun, Historisk karta © Norrköpings kommun
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Med hjälp av rekonstruktioner av de historiska 
gatu- och rörelsenäten har centralitetsanalyser 
tagits fram. Dessa kan beskriva och berätta om 
hur de mest centrala delarna och starka stråken 
har utvecklats över tid. Det kan finnas ett rent 
historiskt intresse för detta, men i det här fallet är 
analyserna gjorda för att ge stöd för att förstå och 
agera på robusta styrkor (väldigt långsiktigt stabila 
delar av strukturen) och identifiera svagheter och 
därigenom hantera dem på ett mer träffsäkert och 
realistiskt sätt. 

Analyskartorna till höger visar på ett förenklat vis 
centralitetens förändring över tid (radie 3 km). De 
röda ytorna markerar de delar av staden som under 
en viss tidpunkt har varit de mest centrala. Vidare 
identifieras de starkaste stråken inom de centrala 
delarna.  Space syntax-analyserna som ligger till 
grund för de förenklade kartbilderna bygger på 
nätverk (både GC och bil) som har rekonstruerats 
med hjälp av historiska kartor och ortofoton.

© Norrköpings kommun, Historisk karta © Norrköpings kommun

1956.

1972.

1879: 
Högst centralitet (röd yta) och starkaste stråk (svart streckad).

1930.
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1959. 2000. 2020.

1974.

Resultaten ovan visar att vissa gatusträckningar 
under en väldigt lång tid har varit, och fortfarande 
är, viktiga och starka stråk. Det blir även tydligt 
att de mest centrala delarna av staden etablerades 
redan före sekelskiftet och att de än i dag är de mest 
centrala områdena i staden. Centralitet är med 
andra ord en egenskap som grundläggs tidigt och 
som i stor utsträckning består över lång tid.



28

Stadsform nuläge

Centrala lägen

Om vi börjar med integration, och hur den har 
förändrats under de senaste 150 åren, så ser man 

att stadsdelar som Nordantill, Gamla staden och 
Berget varit stabilt centrala för staden under en lång 
tid. Från 1930 och fram till i dag hör även Östantill 
och områden runt Östra Promenaden och Södra 

Promenaden till de mest centrala delarna. Under 
perioden 1879 – 1959 ser man även hur de centrala 
delarna expanderar västerut (Folkparken), mot 
sydost (Östantill), och norrut (västra Saltängen och 
Norra Promenaden). 

Jämför man sedan de två kartorna från 1959 
och 1974 ser man en ”reträtt” från nordväst 
(Folkparken) och från den nordöstra delen. Norra 
kajen, västra Saltängen och den östra delen av 
Norra Promenaden tillhör inte längre de mest 
centrala delarna. Förändringar i gatu- och kvar-
tersstrukturen i det här hörnet av innerstaden 
kan förklara denna reträtt. Sammanslagningen av 
kvarter för att ge plats åt Presidenten (1) och den 
storskaliga infrastrukturen som anlades i samband 
med Hamnbron (2) har säkerligen bidragit till att 
detta kom att bli mer avlägsna delar av innerstaden. 
Samtidigt utvidgas det mest centrala området i 
sydost, runt Vasaparken (3).

Under perioden 1974 – 2000 ser man att det 
mest centrala området fortsätter att utökas i 
söder, med Söderstaden mellan Albrektsvägen, 
Hagebygatan och Södra Promenaden. Den mest 
synliga förändringen mellan sekelskiftet och i dag 
är att området drar sig tillbaka från Söderstaden, 
samtidigt som det blir något större i Folkparken 
och runt Idrottsparken. Stadens centrum har blivit 
rundare.

Orienteringskarta.

Folkparken

Berget

Gamla staden

Östantill

Saltängen
(1)

(2)

(3)
Söderstaden

Nordantill
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Starka stråk

Övergripande kan man säga att några av dagens 
viktigaste stråk etablerades redan för ett drygt 
sekel sedan. I nord-syd riktning syns Kungsgatan 
i hela sin sträckning i hela kartserien; 1879 
syns Drottninggatan som ett starkt stråk över 
hela sträckan Norra Promenaden–Söder Tull, 
men från och med 1930 krymper det till 
sträckan Rådhustorget–Söder Tull. På senare tid 
(2000-2020) dyker även Olai Kyrkogata upp. Den 
gatan har utvecklats till ett viktigt andra stråk för 
gång och cykel i nord-sydlig riktning i innerstaden. 

Ett öst-väst stråk som är med från 1879 till idag 
är Sandgatan – Spången – västra delen av Nya 
Rådstugugatan. St Persgatan finns med 1879, tonar 
sedan bort för att åter dyka upp i nuläget (2020). 
Slottsgatan är ett starkt stråk runt förra sekelskiftet 
(1879-1930) men tonar därefter bort och ”ersätts” 
hundra år senare av Bråddgatan-Saltängsgatan 
(2000-2020). Ett annat intressant öst-väst stråk 
är Dragsgatan-Bredgatan mellan Folkparken och 
Skvallertorget (4) som är relativt konstant sedan 
1959. 

Promenaderna anlades i olika etapper under åren 
1860-1900. I analysen kan man se att Norra 
Promenaden är stark 1930, förskjuts något västerut 
1959, för att sedan i stort sett försvinna. En kortare 

sträcka väster om Norr Tull dyker upp under senare 
tid (2000-2020). Östra Promenaden dyker upp 
som starkt stråk i kartan från 1959 och finns sedan 
med i hela sin sträckning fram till i dag. Södra 
Promenaden syns för första gången i analyskartan 
från 1930 mellan Kungsgatan och Söder Tull. 1959 
finns hela sträckan med, från Lennings rondell i 
väster till Gustav Adolfs plan i öster. Detta består (i 
stort sett) fram till i dag. Man kan även lägga märke 
till Nygatan som i hela sin sträcka syns som ett 
starkt stråk i nutid. 

Under en period (1974-2000) ”kommer och går” 
Söderstaden med den östra delen av Albrektsvägen, 
Hagebygatan och Hörngatan/Gamla Övägen. Den 
delen är sedan borta i nuläget.

Nuläget

Ur dessa analyser kan man dra ett antal slutsatser 
och spekulera kring hur ”lägenas historia” kan ha 
påverkat stadens och stadslivets utveckling. Det är 
ingen slump att Drottninggatan och Kungsgatan 
genom åren har blivit viktiga rörelsestråk och 
starka ”interaktionsmiljöer”, dvs. gator med en 
hög koncentration av handel, restauranger, etc. 
Det finns starka rumsliga förutsättningar här 
som genom åren möjliggjort detta; närhet till 
resten av staden och höga flöden och därmed ett 
bra underlag för kommersiell och annan service. 

Samma sak gäller i olika utsträckningar en del av de 
andra stråken.

Promenaderna visar upp en liknande stabilitet och 
betydelse i det övergripande gatunätet. Framför 
allt Östra och Södra Promenaderna har under en 
lång tid utgjort väl tillgängliga stråk som matchat 
de många institutioner (skolor, bibliotek, sjukhus) 
som radats upp längs dem. Det är iögonfallande 
att Norra Promenaden ”tappats bort” sedan mitten 
av förra seklet. Den har hamnat i ett mer perifert 
läge och är inte ”inbäddad” i de mest centrala och 
tillgängliga delarna längre. Det stämmer väl med 
bilden av Östra och Södra Promenaderna som mer 
”färdiga” och multi-funktionella gaturum medan 
(stora delar av) Norra Promenaden främst upplevs 
som ett trafikrum som får sin vikt av järnvägsstatio-
nen som målpunkt. Undantaget är sträckan längs 
Folkparken.

Om man fokuserar på den sista analysbilden på 
sidan 27, av nuläget, finns det några saker att 
utläsa som kan vara viktiga att ha med sig för 
den framtida utvecklingen. Först några styrkor. 
Folkparken är en integrerad del av den mest 
centrala staden och därmed (ur detta perspektiv) 
en väl tryggad och tillgänglig tillgång för många. 
Utvidgningen av de mest centrala delarna 
och början på starka stråk sydväst om Södra 
Promenaden, runt Idrottsparken, ger goda förut-
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sättningar för att fortsätta en stadsutveckling som 
är bra sammankopplad med innerstaden. Det bådar 
gott för utvecklingen i exempelvis Västra staden och 
Såpkullen. 

En annan intressant styrka som nulägesbilden 
visar är det sätt på vilket två parallella stråk kan 
komplettera och samverka med varandra. Två 
tydliga exempel är Drottninggatan och Olai 
kyrkogata, samt Södra Promenaden och Nygatan. 
De fyller alla viktiga, men olika funktioner 
och har olika rumsliga förutsättningar och 
kvaliteter. Spårväg och aktiva bottenvåningar i 
Drottninggatan kombineras med gång och cykel 
och aktiva bottenvåningar i Olai kyrkogata. I söder 
är Södra promenaden ett av stadens viktigaste 
rekreationsstråk, ett mångfunktionellt trafikrum 
med institutioner på rad längs ett stort och öppet 
gaturum. Parallellt med detta löper det mer 
kompakta gaturummet i Nygatan, med spårväg och 
buss. Även här kan man se ”arbetsfördelningen” 
som en styrka där två parallella stråk samverkar och 
erbjuder både olika upplevelser och funktioner.

Längre fram, i avsnittet om den förväntade 
framtida utvecklingen, mot 2050, beskrivs hur de 
mest centrala delarna och de starkaste stråken kan 
förväntas utvecklas framöver.

Tillgänglighet kollektivtrafik

I de centrala delarna av staden finns även det 
största sammantagna utbudet av kollektivtra-
fik. Här är koncentrationen av antal linjer och 
den sammanlagda turtätheten som störst i hela 

kommunen. Kartan nedan visar de största koncen-
trationerna av kollektivtrafikhållplatser i områdena 
runt stationen och Söder Tull. Delar av den 
centrala staden med ett glesare kollektivtrafikutbud 
hittar man i exempelvis i Ektorp, Klingsberg och 
Oxelbergen.

Tillgänglighet till 
hållplatser inom 500 m 

(Urban Calculator).
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Täthet och program

För att fånga en plats (eller gatas eller byggnads) 
förutsättningar är förståelsen av läget viktig, vilket 
har beskrivits tidigare. Lägen skapar förutsättningar 
och potential för användningar, eller funktioner. 
Ett ”tomt läge”, även om det råkar vara ganska 
centralt, är något annat än samma läge med mycket 
bebyggelse och en mängd olika användningar 
(bostäder, butiker, kontor, skola, etc.). Hur mycket 
bebyggelsen är koncentrerad eller utspridd beskrivs 
ofta med begreppet täthet. Ordet program används 
som ett samlande begrepp för att beskriva vilka 
(huvudsakliga) användningar som finns inom ett 
område eller på en plats. 

Bakgrund

Olika tätheter i den bebyggda miljön är resultat 
av långa historiska processer. Den globala 
urbaniseringen skapar stora påfrestningar både på 
städer och på natursystem. Detta understryks i 
FN:s utvecklingsmål och har ytterligare specificeras 
i UN-Habitats 5 principer för hållbar stadsut-
veckling. Hur vi hanterar våra städers utveckling 
kommer att få stor betydelse för den globala 
uppvärmningen och jordens biologiska mångfald 
och därmed vår egen förmåga att upprätthålla en 
god samhällelig livsmiljö. Det kommer även att 

vara avgörande för vår förmåga att utveckla Sverige 
mot Agenda 2030:s mål som bl.a. syftar till att göra 
våra städer ”inkluderande, säkra, motståndskraftiga 
och hållbara” (Mål 11).

Mot bakgrund av behovet att bättre hushålla med 
våra resurser och vår fysiska miljö har förtätnings-
strategier vuxit fram som strategier för ett hållbart 
samhällsbyggande. Det handlar om att städer ska 
växa inifrån och ut genom att nyttja ineffektivt 
använda markytor, t.ex. tidigare industrimark 
och överdimensionerade ytor i anslutning till 
infrastruktur. Värden som lyfts fram är förbättrad 
tillgänglighet för hållbara trafikslag (gång, cykel, 
kollektivtrafik), ökade möjligheter för en blandad 
stadsmiljö, samt större närhet till arbetsplatser och 
service. Förbättrad tillgänglighet är en ledstjärna 
i detta, d.v.s. att invånare på gångavstånd ska nå 
vardagslivets olika målpunkter.

Täthetens positiva inverkan på hållbarhet får 
principiellt stöd av många, från FN till Barack 
Obama. Den grundar sig huvudsakligen på en 
välkänd studie av miljöforskarna Peter Newman 
och Jeffrey Kenworthy (1989) som påvisade starka 
samband mellan olika städers bebyggelsetäthet 
och deras sammantagna energikonsumtion för 

transporter. Förespråkarna för förtätning menar 
också att det sparar värdefulla ekosystem utanför 
stadskärnorna.

Konceptet ´den kompakta staden´ är sedan 
1990-talet den viktigaste planeringsstrategin 
för att hantera den globala urbaniseringen och 
betraktas som en av huvudstrategierna för hållbar 
stadsutveckling. Det hävdas att förtätning ger flera 
miljövinster, särskilt relaterat till minskning av 
utsläpp av växthusgaser, innovation och ekonomisk 
tillväxt. Men det pekas också på att förtätning kan 
leda till negativa effekter, inte minst när det gäller 
miljöförstöring, tillgång till grönstruktur och social 
hållbarhet.

Hur mäta?

Med täthet menas hur koncentrerat eller glest ett 
visst område är bebyggt och används. Bebyggelse-
täthet beskrivs i Sverige ofta som exploateringstal. 
Exploateringstal räknas ut genom att lägga ihop 
all byggd golvyta (BTA) inom ett visst område och 
sedan dela detta med ytan på hela området. Ett mer 
internationellt sätt att beskriva exploateringstal är 
FSI, Floor Space Index. I samband med bebyggelse-
täthet brukar det även vara användbart att beskriva 
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GSI (Ground Space Index) och OSR (Open Space 
Ratio). GSI beskriver i vilken grad marken är 
bebyggd (ett tal mellan 0 och 1) och OSR hur stort 
”trycket” är på den obebyggda marken1.

Förutom att täthet är av betydelse för att beskriva 
och förstå var staden är tätare eller glesare, så är det 
också viktigt att titta på hur olika användningar 
är koncentrerade i staden. Man brukar i det 
här sammanhanget prata om hur staden är 
programmerad. Var och hur koncentrerat eller glest 
bor människor; var finns arbetsplatser; var är den 
offentliga och kommersiella servicen koncentrerad? 
Detta, tillsammans med kunskap om hur stadens 
gatunät är utformat, ger en bättre förståelse för var 
större flöden av människor kan förväntas finnas. 
Tillsammans kan dessa egenskaper användas för 
att beskriva stadens olika grader av urbanitet. 
Urbanitet som ett samlande begrepp återkommer 
längre fram. Täthet kan också beskrivas som antal 
boenden eller arbetsplatser (det som ibland brukar 
kallas för natt- och dagbefolkning) inom ett visst 
område. Ofta använder man olika administrativa 
gränser för att dela upp staden i delområden. Detta 
kan exv vara Nyko2-områden som ofta används i 
olika statistiska analyser. 

1 Se Haupt Berghauser Pont (2020), ”Spacematrix - Space, 
Density and Urban Form” för mer utförliga förklaringar.

2 Nyckelkodsystemet.

Exempel på tillgäng täthet: exploateringstal inom 500 m 
(Urban Calculator).
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I andra sammanhang väljer man att dela upp ett 
område i mindre rutor eller pixlar, t ex 50 x 50 
m, och sedan kan täthet beräknas för varje enskild 
pixel. Man kan också ta varje adresspunkt (med en 
bostad eller en arbetsplats) och välja att definiera 
det område som ska mätas genom en cirkel, dvs en 
yta som fågelvägen, inom en viss radie, kan nås åt 
alla håll.

Ett annat och mer användbart sätt än att beskriva 
tätheter inom administrativa områden eller 
abstrakta pixlar eller cirklar, är att kartlägga den 
verkliga tillgängliga tätheten. I beskrivningen nedan 
av tätheter i den centrala staden används den här 
formen av täthet. För varje adresspunkt med en 
bostad eller en arbetsplats görs beräkning av hur 
många andra boenden och arbetsplatser som nås 
genom att röra sig en viss sträcka i det befintliga, 
verkliga gatunätet.

I det följande beskrivs hur boende, arbetsplatser 
och publika verksamheter är koncentrerade och 
utspridda över staden. Metoden som använts 
resulterar i analyskartor som visar tillgängliga 
tätheter.
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Täthet och program, nuläge

Kartorna som följer visar tillgänglig täthet av 
boende, arbetsplatser samt publika verksamheter. 
Varje adresspunkt innehåller data om hur många 
som bor eller arbetar på den specifika adressen. I 
ett nästa steg görs en analys av hur många andra 
boende eller arbetsplatser som kan nås inom 250 
meter gångavstånd, i det verkliga gatunätet. Den 
totala summan avgör sedan vilken färg punkten 
får. De mörkt röda har hög tillgänglig täthet av 
boende/arbetsplatser/publika verksamheter, dvs. det 
finns många andra boende/arbetsplatser/publika 
verksamheter inom 250 meter; de ljust gula har en 
lägre täthet.

Boende

De högsta boendetätheterna i staden finns i 
stadsdelarna Nordantill, Östantill och Berget. 
Därefter finns det relativt hög koncentration av 
boende i Haga, Marielund, Söderstaden och runt 
Hageby centrum. Ljura, Ektorp och centrala delar 
av Vilbergen och Enebymo har i sin tur en högre 
boendetäthet än småhus- och radhusområdena i 
exempelvis Skarphagen, Smedby och Lindö.

Tillgänglig täthet; boende inom 250 m gångavstånd (2020).

1 900 - 3 000

1 200 - 1 900

690 - 1 200

330 - 690

1 - 330

1 800 - 2 400

1 200 - 1 800

630 - 1 200

230 - 630

1 - 230

Boende_2020 Arbetsplatser_2020

1 200 - 1 900

730 - 1 200

330 - 730

110 - 330

1 - 110

Publika_2020

2 600 - 4 200

1 600 - 2 600

840 - 1 600

410 - 840

1 - 410

Totalt_2020
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Arbetsplatser

När det gäller spridningen av arbetstillfällen ser 
man att den är mycket mer ”centralistisk” än 
för boende. Det finns en stor koncentration av 
arbetsplatser inom den centrala staden, med högst 
täthet innanför promenaderna. Bilden visar, med 
andra ord, det som tidigare beskrivits med hjälp 
av siffror och statistik: att nästan vart annat jobb i 
kommunen finns i centrala staden och vart fjärde 
innanför promenaderna.

Utöver den stora koncentrationen av arbetsplatser i 
de centrala delarna kan man se några lokala: SMHI 
i Sandtorp, Vrinnevisjukhuset och delar av Sylten, 
Butängen och Risängen.

Antalet arbetande (och studerande) har haft 
en tydlig trend att öka i centrala staden. Detta 
framför allt för att en växande tjänstesektor i hög 
grad velat placera sina arbetsplatser centralt, nära 
kommunikationer och stadsliv (exv. SVT, SR, 
konsultföretag). Denna trend är såväl nationell som 
global och visar ingen tendens att mattas av. Snarare 
är det så att Norrköping med sin stadsstruktur 
förmodligen kommer att få uppleva mer av detta. Tillgänglig täthet; arbetsplatser inom 250 m gångavstånd (2018).
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1 - 410

Totalt_2020
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Publika verksamheter 

I kartan syns täthet av det som beskrivs som 
publika verksamheter1. Hit hör alla arbetsplatser 
som har en utåtriktad karaktär, dvs. riktar sig till en 
publik och oftast finns i byggnaders bottenvåningar. 
Det kan vara allt ifrån livsmedels- och andra 
butiker, caféer, restauranger, frisörer, och andra 
mindre och större företag som vänder sig till kunder 
i stadsmiljön. Hit hör även kommunal service som 
förskolor, skolor och förvaltning.

Även här kan man se en tydlig koncentration i 
centrala staden. Det största klustret finns i Gamla 
staden och är tätast i och runt City. Även i den 
södra delen av Nordantill, runt universitetet och 
Skvallertorget, är koncentrationen av publika 
verksamheter mycket hög. Dessa två områden 
är stadens absolut starkaste ”service-noder”. I 
övrigt finns det en del publika verksamheter 
koncentrerade runt stadsdelscentra som Hageby, 
Vilbergen, Haga och Ektorp. Servicenäringar som 
hotell, restauranger och caféer har vuxit kraftigt de 
senaste två decennierna. 

1 En filtrering är gjord av SCB branschkoder som bedömts 
som publika arbetsplatser. Dessutom har arbetsplatser med 0 
anställda (ofta F-skattsedel) utelämnats.

Tillgänglig täthet; arbetsplatser i publika verksamheter inom 250 
m gångavstånd (2020).
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Total täthet

Om man lägger ihop boende- och arbetsplat-
stätheterna får man det som kan kallas den 
totala tätheten. Den ger en bra bild av hur den 
sammantagna koncentrationen av dag- och 
nattbefolkning (arbetsplatser och boende) ser ut. 
Det är även ett mått på täthet som ger en ganska 
träffande bild av bebyggelsetätheten. Att det kan 
sägas vara så bygger på att det mesta av stadens 
byggnader på ett eller annat sätt är till för just 
bostäder eller arbetsplatser. I analyskartan till 
höger kan man se att den sammantagna bilden 
ännu tydligare visar hur en högre täthet innanför 
promenaderna avtar utåt, mot ytterstaden. I 
detta mönster finns vissa öar av högre täthet i 
stadsdelar som Marielund, Haga, Söderstaden, 
Ljura, Ektorp och Hageby, och runt stadsdelscen-
tra som i Vilbergen och Hageby. Den lägre 
boendetätheten i Gamla staden (den första kartan) 
”kompenseras” av en högre täthet av arbetsplatser 
runt Drottninggatan och därigenom blir den 
sammantagna bilden av innerstaden (innanför 
promenaderna) en relativt jämnt utspridd, högre 
täthet. Bilden visar även hur innerstadens höga 
täthet ganska abrupt avtar i nordost, medan den är 
mer långsamt avtagande i de andra väderstrecken. 
Denna ”hårda front” finns i gränsen mellan 
innerstad och nuvarande verksamhetsområden 
(Butängen, Östra Saltängen och Sylten).

Tillgänglig täthet; totalt boende och arbetsplatser
 inom 250 m gångavstånd (2018 och 2020).
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Blandstad

Som beskrevs tidigare så är en annan viktig 
egenskap hos den byggda miljön graden av 
blandning av funktioner och användningar. 
Områden helt dominerade av arbetsplatser eller 
rena bostadsområden har andra förutsättningar 
än en stadsdel där det förekommer både bostäder, 
arbetsplatser och kommersiell och offentlig service. 
För att bättre urskilja var dessa typer av områden 
finns i Norrköping har en analys gjorts som visas 
i kartantill höger. Här kan man hitta ytterlighe-
terna i form av mono-funktionella arbets- eller 
bostadsområden, och områden med olika grader av 
blandning. 

De blå områdena är nästan uteslutande präglade 
av bostäder, medan de beigea till allra största del 
innehåller arbetsplatser. Dessa ”ytterligheter” är 
med andra ord rena bostads- och verksamhetsområ-
den. De rödare områdena är de med högst grad av 
blandning, dvs. här finns närhet till både bostäder, 
arbetsplatser och publika verksamheter. Även i den 
här bilden är det tydligt att de blandade miljöerna 
främst finns i de centrala delarna. Man kan lägga 
märke till en stor dominans av bostäder även i 
vissa av de mest centrala delarna; mittdelen av 
Nordantill, en del av Berget och den sydöstra delen 
av Östantill. De områden som har störst blandning 
finns längs Strömmen (Industrilandskapet), norra 

Nordantill och Gamla staden, med undantag för 
City där handel och arbetsplatser dominerar.

Blandstad; grad av mix boende - arbetsplatser inom 250 m 

100 - 86 % boende

86 - 71 % boende

71 - 57 % boende

57 - 43 % boende

29 - 43 % boende

Mix_2020

14 - 29 % boende

0 - 14 % boende

6,2 - 8,2

4,6 - 6,2

3,5 - 4,6

2,7 - 3,5

1,9 - 2,7

Mix_2020

0,9 - 1,9

0 - 0,9
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15-minutersstaden

En av styrkorna med den blandade och relativt 
täta staden är att det är nära till olika målpunkter. 
I det vardagliga livet förflyttar vi oss mellan flera 
olika platser och målpunkter för att arbeta, studera, 
lämna och hämta barn på förskola, träna, köpa 
mat, handla, gå ut och äta, uppleva kultur osv. 
Har man många av dessa saker nära till hands, 
kanske till och med inom gångavstånd, så har 
man ett stort utbud som är lätt att nå. Om det 
är längre till målpunkterna och de är färre så blir 
man oftare tvungen att resa längre sträckor för 
att få ihop sitt vardagspussel. Ibland kan det lösas 
med kollektivtrafik, men ofta innebär det även ett 
större beroende av bilresor för att nå de platser som 
behövs i vardagen.

För att beskriva graden av tillgänglighet till 
vardagslivets funktioner har begreppet 15-
minutersstaden etablerats. Det är mål för hur 
en väl fungerande stad bör vara uppbyggd. 15-
minutersstaden innebär att det finns goda förut-
sättningar att inom 15 minuters förflyttning till 
fots eller med cykel nå många av de målpunkter 
som behövs i det dagliga livet. Konceptet används 
i flera städer, exempelvis Paris, och är även centralt 
i vår kommuns trafikstrategi. Där beskrivs det 
på följande vis: ”En 15-minutersstad innebär att 
du kan nå allt du behöver inom 15 minuter som 

Vardagslivsindex.
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gående eller cyklist. Staden är anpassad för att du 
inte ska behöva åka bil.”1

För att beskriva hur förutsättningarna för 15-
minutersstaden ser ut i olika delar av Norrköping 
har begreppet vardagslivsindex (VLX) tagits fram2. 
Vardagslivsindexet beskriver graden av tillgänglighet 
till några av de viktigaste vardagslivsfunktionerna 
inom ett gångavstånd i det verkliga gatunätet på en 
kilometer. Det är ungefär den sträcka man går på 
en kvart. De målpunkter som används i analysen är 
förskola, grundskola, livsmedelsbutik och utläm-
ningsställe. Till detta har även lagts tillgången till 
publika verksamheter och graden av blandstad. Det 
första, publika verksamheter, är ett bra allmänt mått 
på hur mycket service som finns i omgivningen. 
Det andra, graden av blandstad, ger en indikation 
på närheten till arbetsplatser.

1 https://wsdata.norrkoping.se/storymaps/index.ph-
p?smid=31&kid=39&aid=68

2 Målpunkter som inkluderats är förskola, grundskola, livs-
medelsbutik och utlämningsställe. För dessa är värde beräknat 
med avtagande marginalnytta (värdet avtar med avståndet). 
Mängden publika verksamheter inom 1 km gångavstånd 
och graden av blandstad (tillgång till arbetsplatser) är även 
inkluderade i indexet. För varje adresspunkt summeras värden 
för alla påträffade målpunkter och mängden publika verksam-
heter inom 1 km verkligt gångavstånd i alla riktningar, samt en 
värdering av grad av blandstad i adresspunkten. Alla ingående 
komponenter har initialt viktats för att ge de olika faktorerna ett 
balanserat genomslag.

I bilden på förra sidan kan man se hur en bra 
tillgång till nödvändig service ger ett högt VLX, 
dvs goda chanser att uppnå målet med 15-
minutersstaden. Stora delar av innerstaden och 
norra delarna av Såpkullen och Söderstaden har det 
högsta värdet. Därefter följer delar av Marielund, 
Söderstaden och centrala Vilbergen. Andra delar 
med relativt högt VLX är delar av Haga och 
Enebymo, Kneippen, Ektorp, Oxelbergen och 
centrala Hageby.
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Stadsform nuläge

Stadsvärden

Med hjälp av de olika perspektiven och analyserna 
ovan kan man identifiera ett antal egenskaper som 
är kännetecknande för den geografi, den centrala 
staden, som den här förstudien behandlar. Dessa 
kännetecken är viktiga att identifiera, värna och 
vidareutveckla. Detta för att fortsatt vara en 
attraktiv motor (socialt och ekonomiskt) och axla 
rollen som navet i den framtida storregionala 
staden. De tidigare analyserna har påvisat att 
följande i olika utsträckning kännetecknar den 
centrala staden:

• Hög centralitet.

• Hög tillgänglighet.

• Hög täthet (boende och arbetsplatser).

• Koncentration av publika verksamheter.

• Blandat program – blandstad.

• Högt vardagslivsindex.

• Högt förändringstryck.

• Hög befolkningstillväxt.

I miljöer där detta finns är sannolikheten hög att 
det finns stora flöden av människor, många aktiva 
bottenvåningar, välanvända mötesplatser, en hög 
ekonomisk aktivitet, ett kommersiellt och kulturellt 
utbud, etc. Sammantaget kan man beskriva detta 
som ett stort stadsvärde som det är viktigt att ha 
koll på (monitorera) och vidareutveckla. Nedan 
beskrivs mer ingående vad detta är och hur det kan 
användas i planeringen av framtiden.

Urbant kapital

I olika sammanhang använder vi oss av begreppen 
kulturmiljövärden och naturvärden. Byggnader, 
områden, platser och landskap har kulturhistoris-
ka värden som vi ska värna och att utveckla med 
hänsyn till dessa värden. Naturvärdena kan vara 
ekologiska och rekreativa. På liknande sätt behöver 
vi prata om, analysera, värna och utveckla det som 
kan kallas stadsvärden. De robusta och långsiktiga 
stadsvärden som finns i stadens form, struktur och 
användningar kan beskrivas med hjälp av begreppet 
urbant kapital.

Vid sidan av de etablerade begreppen humankapital 
(utbildning, färdigheter, kompetenser och hälsa) 
och socialt kapital (normer, tillit, formella 
och informella nätverk) kan man i det här 

sammanhanget använda sig av begreppet urbant 
kapital. Per Riisom (Nordic City Network) 
definierar detta som värdena av de gemensamma 
urbana resurserna. Egenskaper som kännetecknar 
det urbana kapitalet, i Per Riisoms definition, 
är tillgänglighet; närhet och koncentration; 
funktionell integration/blandstad och komplexitet; 
kulturella och innovativa miljöer; stadsrum; 
mänsklig skala; urban atmosfär och stadsliv. Vi ser 
att detta stämmer väl överens med aspekter som 
beskrivits ovan.

Det urbana kapitalet är en stor gemensam resurs. 
Enskilda fastighetsägare, boende, m fl drar nytta 
av det, men vi äger och förvaltar det gemensamt. 
Det producerar och genererar kontinuerligt 
stora värden. Denna gemensamma resurs är en 
stor tillgång som förpliktigar alla som på olika 
sätt är inblandade i snabba och mer långsiktiga 
förändringar, tillägg och ombyggnationer, att på så 
bra sätt som möjligt vårda och vidareutveckla den. 
Stadsbyggnad handlar i mycket om att hantera, 
förvalta och förädla detta kapital.
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Stadsform nuläge

Grader av urbanitet

Det urbana kapitalet kan beskrivas genom att 
kartlägga olika grader av urbanitet. Kombinationen 
av några av de mest grundläggande av egenskaperna 
som har beskrivits ovan avgör granden. Områden 
och platser med en hög grad av urbanitet har per 
definition dessa egenskaper. Det är dessa egenskaper 
som skapar höga flöden av människor och 
möjliggör möten, kommers och interaktion.

Med hjälp av stadsformens grundläggande 
egenskaper (läge, täthet och program) så kan man 
definiera olika grader av urbanitet. De begrepp 
som valts för att ange grader och skillnader är 
semi-urban, urban, högurban, och starkt högurban. 
De egenskaper som används för att fånga graderna 
av urbanitet listas nedan.

Semi-urban miljö:

• Medelhög centralitet1

• Medelhög boende- och arbetsplatstäthet2

1 De två högsta kategorierna i integrationsanalys AI 3 km.

2 > 840 boende och arbetsplatser inom 250 m.

Urban miljö:

• Hög centralitet3

• Hög boende- och arbetsplatstäthet4

Högurban miljö:

• Hög centralitet
• Hög boende- och arbetsplatstäthet
• Hög grad av blandstad5

Starkt högurban miljö:

• Hög centralitet
• Hög boende- och arbetsplatstäthet
• Hög grad av blandstad
• Koncentration av publika verksamheter6

Med hjälp av de här kategorierna och  
definitionerna kan man kartlägga utbredningen av 
de olika sorternas urbanitet i den centrala staden. 

3 Den högsta kategorin i integrationsanalys AI 3 km.

4 > 1 600 boende och arbetsplatser inom 250 m.

5 30-70 % boende inom 250 m.

6 > 330 publika arbetsplatser inom 250 m.

Starkt högurban miljö

Högurban miljö

Urban miljö

Semi-urban miljö
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Stadsform nuläge

Urbana stråk

Inom en centrala staden finns det även en hierarki 
mellan gator. Vissa är viktigare än andra för många 
av rörelserna i staden och mellan olika stadsdelar 
och målpunkter. De höga flödena kan utgöra 
en utmaning för trafikslag som ska samsas i ett 
begränsat gaturum. Samtidigt skapar det potential 
och förutsättningar för kommersiella lokaler 
(butiker, restauranger, mm) och välanvända och 
trygga platser och torg.

Gator, stråk och platser samspelar med och 
påverkas av urbaniteten i det område de passerar. 
Ett välanvänt stråk längre ut i staden, t ex genom 
ett glesare småhusområde med nästan bara 
bostäder, har andra förutsättningar än ett välanvänt 
stråk som passerar ett område med många boenden 
och arbetsplatser och kommersiella och andra 
publika lokaler. För att urskilja en hierarki mellan 
gator är den tidigare beskrivna genhets-analysen 
(betweenness) användbar. Analyskartan till höger 
visar betweenness för gång och cykel, med ett 
analysavstånd på tre kilometer.

Betweenness gång- och cykel-nät (3 km), de två högsta 
kategorierna.
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Stadsform nuläge

Urbana platser

Det offentliga rummet (allmän plats) består av 
gator, parker, torg, etc. Gatunätets strukturella 
egenskaper, som det viktiga skelettet i stadsformen, 
har beskrivits tidigare. Aspekter som har att göra 
med trafik och mobilitet hanteras på andra ställen 
och i andra dokument (trafikstrategi). De gröna 
delarna, från stadsparker till mindre parker, alléer 
och promenader hanteras i kunskapsunderlag för 
grönstruktur. I det här avsnittet fokuseras på de 
offentliga rum som varken helt hör till trafikfrågan 
eller de gröna inslagen i stadsmiljön: torg och 
platser. Dessa gemensamma vardagsrum är viktiga 
resurser för alla som bor, arbetar, studerar eller 
besöker staden. 

I kartan pekas torg och platser ut, med en 
tillhörande kategorisering (nästa sida). Kategori-
seringen kommer längre fram att användas för att 
peka ut utvecklingsstrategier för platser.
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Stadsform nuläge

Kategori 1 (rött): Starka platser

Centralt läge och tät kontext. Med väl definierade 
stadsrum och tydliga avgränsningar mellan offent-
ligt och privat. Bebyggelsen ligger oftast i fastighets-
gräns. Stora delar består av hårdgjord och mång-
funktionell yta. Utformning och materialisering 
som bekräftar platsens roll och status. En stor andel 
aktiva bottenvåningar mot platsen. Väl definierad 
plats för främst mänsklig vistelse.

Exempel: Tyska torget, Nya Torget, Hörsalsparken, 
Norra kajen.

Kategori 2 (lila): Starka platser men dåligt 
omhändertagna 

Centralt läge och relativt tät kontext. Relativt väl 
definierat stadsrum, med tydliga avgränsningar 
mellan offentligt och privat. I stor utsträckning är 
de dominerade av trafik, körytor och parkering, 
vilket visar sig i utformning och funktionell hierarki 
där trafik ofta dominerar över vistelse.

Exempel: Gamla torget, Stortorget, Norrtull, 
Oxtorget, Chamberts plats.

Kategori 3 (ljusblått): Mindre intensivt använda 
platser, mer perifera

Mer perifert läge och kontext med lägre 
tätheter. Splittrad rumslig bild med till exempel 
förgårdsmark, öppen bebyggelse. Ofta dominerar 
trafik över mänsklig vistelse.

Exempel: Ljura torg, Kristinaplatsen.
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Stadsform nuläge

Urbanitet, stråk och platser

Lägger man samman dessa analyser får man en 
bild av samspelet mellan urbanitet, urbana stråk 
och urbana platser. Där dessa egenskaper finns 
på plats kan särskilt gynnsamma förhållanden 
för stadslivet uppstå. Välanvända och befolkade 
stråk som passerar centrala lägen med ett blandat 
program, högre täthet och ett stort utbud av 
publika verksamheter kan sägas definiera grunderna 
för stadslivet.

De starka stråk som löper genom högurbana 
områden i bilden till höger är de med högst 
chanser att utgöra starka interaktionsmiljö-
er. Med ”starka interaktionsmiljöer” menas 
miljöer där utbytet mellan det offentliga rummet 
(gator och platser) och kvartersmark (oftast i 
byggnaders bottenvåningar) är som störst. I dessa 
väl tillgängliga miljöer finns ett stort underlag i 
omgivningen (många boende och arbetsplatser) och 
höga flöden av människor. Detta skapar goda förut-
sättningar för kommersiella aktiviteter, som samlar 
målpunkter (handel, restauranger, caféer, etc.), som 
i sin tur drar besökare, osv.

Olika grader av urbanitet, de starkaste stråken och de viktigaste 
platserna. Nuläge.
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Stadsform nuläge

Strukturbild centrala staden, nuläge

Om man kombinerar urbanitet, starka stråk och 
viktiga platser i en karta växer en bild fram av de 
huvudsakliga dragen i den centrala stadens rumsliga 
struktur. För att ytterligare betona just de rumsliga 
egenskaperna har de starkaste stråken och de 
viktigaste platserna ritats ut som rum, avgränsade 
av sina ”bebyggelseväggar”, i kartbilden till höger. 

Denna strukturbild kan sägas visa stadens 
arkitektur. Med det menas de grundläggande 
rumsliga egenskaperna och kvaliteterna som 
präglar och skapar förutsättningarna för stadslivet 
(i alla sina facetter) att frodas och fortsätta att 
utvecklas. Märk väl, det handlar här om stadens 
arkitektur, inte stadens arkitektur eller enskilda 
byggnaders gestaltning. För det senare har vi ett 
utmärkt stöd i Arkitekturstaden Norrköping och i 
de processer som finns riggade för att tillvarata det 
expertkunnande som finns i både i vår organisation 
och hos arkitekter och andra kompetenser utanför.

Rumslig strukturbild nuläge: grader av urbanitet och rumsdefi-
nierande bebyggelse längs de starkaste stråken och de viktigaste 
offentliga platserna.
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Mot storregional stad 2050

Mot storregional stad 2050

Hittills har analyser, beskrivningar och slutsatser 
handlat om den historiska bakgrunden och, 
framför allt, om nuläget. I det följande kommer 
den framtida utvecklingen av centrala staden 
att behandlas. De möjligheter och de behov 
som skapas genom investering i Ostlänken och 
nytt resecentrum måste tas väl omhand. Denna 
förbättrade regionala och nationella uppkoppling 
ger, tillsammans med ett expansivt näringsliv, 
universitet, sjukhus mm, goda förutsättningar för 
Norrköping att utvecklas mot en storregional stad 
2050. För att på vägen dit hitta passande lösningar, 
landa i utformningar och genomföra byggnationer, 
behövs långsiktiga och robusta spelregler. En del 
av dessa är rumsliga. I det som följer kommer en 
framtidsbild att beskrivas och analyseras. Därefter 
formuleras ett antal strategier som är avsedda 
som just rumsliga spelregler som gör det möjligt 
att gemensamt och långsiktigt jobba mot höga 
stadsvärden i den framtida storregionala staden.

Blandstaden
1945-65

Modernisering - kris
1965-95

Återhämtning
1995-2020

Storregional stad
2020-50



49

Mot storregional stad 2050

Centrala stadsvärden

Om 30 år har stadens ursprungliga struktur 
utvecklats och staden har fått ett moderniserat 
innehåll. Delar som under decennier, ibland 
rent av sekler, har legat ofärdiga eller övergivits 
kommer att förädlas. Utgångspunkten för den 
framtida staden är att maximera dess fördelar 
med närhet till ett stort utbud samtidigt som 
uppkopplingen gentemot världen förbättras. Detta 
är möjligt att göra mer socialt hållbart, ekonomiskt 
framgångsrikt, mänskligare och med mindre re-
sursförbrukning än i de flesta andra svenska städer. 
2050 har det gått 80 år sedan bottenkänningen.

Norrköping kommer tillsammans med Linköping 
att forma en ”gemensam storstadsregion med två 
stadskärnor” (GÖP 2010). Den förstorade regionen 
med en stor gemensam arbetsmarknad och ett 
brett utbud av kommersiell och offentlig service 
kommer att skapa ytterligare mervärden för såväl 
medborgare, näringsliv och samhället som helhet. 
En ökad regional integration och fortsatt befolk-
ningstillväxt skapar ett större och mer varierat 
utbud av arbets- och utbildningsmöjligheter. Det 
betyder omvänt att företag får en större tillgång till 
arbetskraft, både på bredden och för mer nischade 
kompetenser. Den viktiga princip som ligger 
till grund för den gemensamma översiktsplanen 
för Linköping-Norrköping kan uttryckas som 

”förbättrad tillgänglighet och koncentrerad bebyg-
gelseutveckling”. För de två kommunerna innebär 
det att väl samordna bebyggelseutveckling med 
transporter. Det görs i prioriterade orter och stråk 
med goda förutsättningar för kollektivtrafik, men 
framför allt genom att åstadkomma ”koncentrerad 
bebyggelseutveckling och lokalisering av 
målpunkter för många människor i centrala 
Linköping och Norrköping”.

Den storregionala staden Norrköping kommer 
att vara en av regionens två viktigaste ekonomiska 
motorer. Den attraktiva staden har ett stort utbud 
av levande kultur, god service, rika upplevelser, 
rekreation och stora möjligheter för arbete och 
utbildning. Dessa två tillgångar – ett vitalt 
näringsliv och en attraktiv stad – gynnas av en 
successiv ökning av både tillgänglighet och befolk-
ningsunderlag; ”storlek, närhet och tillgänglighet 
driver tillväxt” (ur slutsats aktualisering av GÖP). 
Fler och tillräckligt många människor med ökad 
tillgänglighet kan sägas vara formeln för att skapa 
ett allt bättre underlag för exempelvis näringslivet 
(kompetens/arbetskraft), handel och restauranger 
(kunder), kollektivtrafiken, väl befolkade 
mötesplatser och ett levande kulturliv (besökare 
och utövare). Det gynnar även den kommunala och 
regionala ekonomin då redan gjorda investeringar 
i exempelvis infrastruktur och lokaler för vård, 
omsorg och utbildning kan nyttjas effektivare.

För att nå de mål som beskrivits ovan behöver 
följande frågor ställas: 

Vilken stadsutveckling matchar den 
storregionala stadens behov och möjligheter?

Vilka strategier stödjer den utvecklingen?

En del av svaret på den första frågan är att 
förädla och bygga vidare på de stora värden som 
redan finns i den centrala staden. Den starka 
matchningen mellan stadsvärden och rumsliga 
egenskaper i dagens centrala stad har påvisats och 
beskrivits tidigare. En viktig utgångspunkt i hela 
denna förstudie är att de stora värden och tillgångar 
som finns i den centrala staden även kommer att 
utgöra tillgångar i framtiden. Den matchning 
mellan stadsvärden, stadsliv och struktur som vi 
ser i dagens centrala stad är väl värd att värna och 
bygga vidare på.

I det som följer kommer först utvecklingspoten-
tialen i centrala staden att beskrivas övergripande. 
Därefter görs en sammanställning och analys av 
den inriktning som finns i pågående planering. 
Avslutningsvis formuleras ett antal strategier som 
ska ge stöd för stadsvärdesförädlingen på resan mot 
2050.
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Mot storregional stad 2050

Utvecklingspotentialen

Det är viktigt att lyfta fram att den centrala staden 
innehåller väldigt stora ytor som, med tanke på det 
centrala läget och närheten till Ostlänken, har stor 
potential för omfattande omvandling och förädling. 
Generellt kan den typen av områden beskrivas 
med begreppet ”brownfield”. Det är områden med 
äldre verksamheter och med låg utnyttjandegrad. 
Exempel på den typen av områden är Butängen, 
Östra Saltängen, Sylten, Dagsbergsfältet/Södra 
Risängen och Borgs industriområde.

Kommunen arbetar aktivt med att öka tillgången 
på ny verksamhetsmark. Detta kan bidra till en 
viss ”förslumning” av befintliga centrala delar med 
verksamheter. Mer centrala områden riskerar att 
tappa i attraktivitet då aktiva och expanderande 
företag kommer att vilja flytta ut, för att 
expandera och för att ”hänga med”. De lämnar 
då mer centrala lägen för att lokalisera sig i mer 
omhändertagna, fräscha och välmående verksam-
hetsområden utanför de centrala delarna. Detta är 
en utmaning för den centrala staden, men erbjuder 
också en möjlighet. 

En stor del av kommunens och stadens utveckling 
och tillväxt kan därigenom ske genom den stegvisa 
omvandlingen av dessa brownfields till mer 
stadsmässiga delar av en sammanhängande, central 

blandstad. Den centrala stadens geografi består till 
nästan 25 % av den här typen av brownfields. Det 
motsvarar ca 250 hektar och utgör en enorm resurs 
för staden och kommunen. Som jämförelse: den 
nuvarande innerstaden, innanför promenaderna, 
är ca 170 hektar, exklusive Strömmen. Utveckling-
spotentialen i yta för den centrala staden är alltså 
avsevärt större än hela den nuvarande innerstaden. 
Till det kommer naturligtvis även successiva 
förändringar och tillägg i befintliga områden 
och stadsdelar som inte räknats med i kategorin 
brownfields, exempelvis stadsutvecklingen i Västra 
staden (75 ha) och successiva tillägg i innerstaden 
och övriga stadsdelar.

Ytor potentiella utvecklingsområden:
•  Inre hamnen etapp 1+2: 26 ha
•  Södra Butängen: 87 ha
•  Sylten 1: 32 ha
•  Dagsbergsfältet: 30 ha
•  Norra Butängen: 22 ha
•  Inre hamnen etapp 3: 12 ha
•  Sylten 2: 25 ha
•  Borgs industriområde: 15 ha

Innerstaden, utvecklingsområden och övriga delar inom centrala 
staden.
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Mot storregional stad 2050

Med den mängden potentiella omvandlingsytor, 
och den kommande investeringen i förbättrad 
tillgänglighet till regionen och landet (Ostlänken 
och nytt resecentrum), så är Norrköping väl rustat 
att både vidareutveckla sina befintliga styrkor 
och skapa nya områden som kan dra nytta av det 
centrala läget.

Om man antar en fortsatt blygsam tillväxt i 
innerstaden (1 % per år av både boende och 
arbetsplatser) och en ännu lägre tillväxt (0,5 %) för 
den övriga delen av området utanför innerstaden 
(undantaget brownfield-områdena naturligtvis) 
så kan man åskådliggöra den sammanlagda till-
växtpotentialen för hela centrala staden genom 
att använda sig av två olika scenarier som baseras 
på tätheter från FN:s riktlinjer för hållbar 
stadsplanering respektive Norrköpings innerstad.

Referens 1: UN-Habitat

FN:s riktlinjer för hållbar stadsplanering föreskriver 
minst 150 invånare per hektar och minst 40 % av 
golvyta (BTA) för andra funktioner än bostäder1. 
Detta innebär att områden som utvecklas i linje 
med dessa riktlinjer skulle innehålla ca 150 
invånare och 190 arbetsplatser per hektar2, dvs en 
total täthet på 340 per hektar.

Om man skulle planera och bebygga de 250 ha 
brownfields i linje med UN-Habitats riktlinjer så 
skulle det tillföras 37 500 nya invånare och 47 500 
nya arbetsplatser.

En jämförelse mellan nuläget och 2050, utifrån 
UN-Habitats riktlinjer:

1 UN-Habitats fem principer för en hållbar stadsplanering;
https://unhabitat.org/a-new-strategy-of-sustainable-neighbour-
hood-planning-five-principles

2 Antagande: en bostad 100 kvm; två personer per bostad;   
7 500 kvm BTA/ha; 40 % annat än bostäder   5 000 kvm BTA 
annat;   FSI = 1,25 (exploateringstal); anta att 30 % av marken 
är bebyggd (GSI = 0,30) och att hälften av bottenvåningarna 
används för lokaler   1 500 kvm BTA lokaler per hektar;   3 500 
kvm kontor per hektar; för lokaler: 100 kvm/arbetsplats, för 
kontor: 20 kvm/arbetsplats   190 arbetsplatser/ha

Boende:

• Innerstaden:      
21 000         28 000

• Centrala staden minus innerstaden:                           
28 000         70 000

• Totalt centrala staden:     
49 000         98 000

Arbetsplatser:

• Innerstaden:      
17 000         23 000

• Centrala staden minus innerstaden:      
15 000         60 000

• Totalt centrala staden:     
32 000         83 000

Detta visar att om de utpekade omvandlingsområ-
dena (250 ha) utvecklas i linje med UN-Habitats 
riktlinjer för hållbar stadsplanering, och övriga 
delar i den centrala staden har en fortsatt gradvis 
utveckling av boende och arbetsplatser (0,5 – 1 
%), så skulle antalet invånare i centrala staden 
fördubblas och antalet arbetsplatser t o m mer än 
fördubblas. Den totala dag- och nattbefolkning-
en i centrala staden skulle då gå från 81 000 till 
181 000.

Utveckling-
spotentialen
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Referens 2: Norrköpings innerstad

I ett annat, mer Norrköpings-bekant, scenario kan 
man använda sig av den befintliga innerstaden 
som modell och referens för de nya områdena. 
Innerstaden har i dag 125 invånare per hektar och 
runt 100 arbetsplatser per ha. 

Om man skulle planera och bebygga de 250 ha 
brownfields med samma tätheter och liknande 
programmering som dagens innerstad så skulle 
det tillföras 31 300 nya invånare och 25 000 nya 
arbetsplatser. En jämförelse mellan nuläget och 
2050:

Boende:

• Innerstaden:      
21 000         28 000

• Centrala staden minus innerstaden:      
28 000         64 000

• Totalt centrala staden:     
49 000         92 000

Arbetsplatser:

• Innerstaden:      
17 000         23 000

• Centrala staden minus innerstaden:      
15 000         38 000

• Totalt centrala staden:     
32 000         61 000

Detta visar att om de utpekade omvandlingsom-
rådena (250 ha) utvecklas med samma tätheter 
och programmering som innerstaden, och övriga 
delar i den centrala staden har en fortsatt gradvis 
utveckling av boende och arbetsplatser (0,5 – 1 
%), så skulle antalet invånare i centrala staden 
nästan fördubblas och antalet arbetsplatser likaså 
fördubblas. Den totala dag- och nattbefolkning-
en i centrala staden skulle då gå från 81 000 till 
153 000.

Tillväxtpotentialen i den befintliga centrala staden 
är alltså enorm. Beräkningarna är inte gjorda för att 
försöka förutspå eller för att föreslå en utveckling. 
Syftet är att visa på den stora utvecklingspotential 
som finns inom geografin. Det innebär inte bara 
att det finns stora möjligheter för staden att under 
en lång tid växa vidare i sina centrala delar. Det 
innebär också att värdefull mark i andra delar av 
staden kan sparas för viktig stadsnära rekreation, 
som produktiv jordbruksmark och för att värna 
biologiska värden och samband i befintlig natur. 

Längre fram kommer en jämförelse även att göras 
med volymer som på olika sätt hanteras i den 
pågående planeringen.

Scenarier CS 2050

20000

40000

60000

80000

100000

2000 2010 2020 2030 2040 2050

Inv. UN-Habitat Inv. ref. innerstad Inv. fortsatt 0,9%

Arb. UN-Habitat Arb. ref. innerstad Arb. fortsatt 0,9%

Scenarier: utveckling av 250 ha i linje med 
UN-Habitats riktlinjer; med samma tätheter och 
program som befintlig innerstad; respektive en 
framskrivning av de senaste 20 årens tillväxt.
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Framtidshänsyn

En strategi för den centrala staden måste ta hänsyn 
till de stora stadsutvecklingsprojekt som pågår i tre 
väderstreck: Butängen och Inre hamnen i norr och 
nordost; Sylten i öster; och Västra staden i sydväst.

En hel del av områdena som har beskrivits ovan är 
redan under planering. I vissa delar finns färdiga 
detaljplaner och genomförandet är i full fart, som i 
Inre hamnen etapp 1 och i delar av Västra staden. 
Annat är under planering i olika faser. För Inre 
hamnen etapp 2 är detaljplan antagen; i Västra 
staden pågår flera detaljplaner; för Butängen, 
Johannisborg och det nya resecentret (Ostlänken) 
finns ett omfattande planprogram. Sylten har en 
stadsbyggnadsvision som guidar de kommande 
omvandlingarna.

Eftersom så mycket konkret planering pågår i 
flera av dessa områden skulle man kunna påstå 
att man får den bästa framtidsprognosen om man 
sammanställer vad som faktiskt är på gång. Inga 
nya påhitt eller djärva skisser på möjliga lösningar, 
utan en systematisk kartläggning av vilka strukturer 
och användningar kommunen på olika sätt redan 
är mitt uppe i. Den bilden man då får ger en bra 
utgångspunkt att ta spjärn mot, för att undersöka 
om vi är på rätt väg för att stegvis bygga ut staden 
Norrköping på ett sätt som matchar ”den framtida 
storregionala staden”. De planer som redan finns, 

och som fortsätter att utvecklas och justeras, 
innehåller tillsammans mycket information om 
vilken stadsform som Norrköping 2050 kan 
förväntas få. Strukturer av gatunätverk, tänkta 
tätheter och program (bostäder, arbetsplatser, 
publika verksamheter); tillsammans ger de en hint 
om den framtida stadsformen. Genom att kartlägga 
och analysera den har vi också möjligheterna att 
justera, trimma och optimera resultatet.

De kartor och analyser som följer bygger på 
insamlad information från alla större planerings- 
och genomförandeprojekt som pågår i den centrala 
staden. För Butängen, Inre hamnen, Sylten, Västra 

staden, Norra Himmelstalund, Sandtorp och 
Vilbergen har en lägesbild samlats in från pågående 
projekt och planering1. Detta är gjort på en så 
konkret nivå som är möjligt för det skede som 
projekten befinner sig i. Gatunät, bebyggelsetät-
heter och tänkta program har sedan positionerats 
i kartan på ett sätt som gör det jämförbart med 
de tidigare visade analyserna för nuläget. På detta 
sätt kan strategier formuleras som kan sägas ta 
framtidshänsyn.

1 Volymer, strukturer och programmering kommer från 
projektledare och samlades in under slutet av 2020 och början 
av 2021. Input kategoriserades på liknande vis som nulägesdata 
(bostäder, arbetsplatser och publika verksamheter). BTA är över-
satt till boende och arbetsplatser med följande nyckeltal: 100 
kvm BTA/bostad och 2,1 invånare/bostad; 20 kvm BTA/arbets-
plats; 100 kvm BTA/arbetsplats publik verksamhet.

Sammanställning av utvecklingsscenario 2050 
(Geografisk information).
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Stadsform 2050

Nya lägen

Den omfattande stadsutvecklingen i Butängen, Inre 
hamnen, Sylten och Västra staden kommer att på 
ett grundläggande vis omforma även gatunätet, det 
bärande skelettet, i de centrala delarna. 

I analyskartan till höger syns hur det på sikt 
kommer att innebära att områden som tidigare var 
mindre centrala nu integreras i de mest centrala 
delarna. Genom ett helt nytt gatunät i Butängen 
sammankopplas en del av staden som i nuläget 
är nästan helt avskuren från innerstaden. I Inre 
hamnen återställs det tidigare rutnätet och genom 
förbättrade kopplingar och nya broar blir området 
en mer integrerad del av innerstaden än vad som 
är fallet i dag. Även Sylten ”kommer närmare” 
innerstaden genom anpassningar i gatunätet, 
förbättrade kopplingar över Östra promenaden 
och broar till Inre hamnen. I Västra staden och 
Folkparken är det framför allt Västra promenaden 
och den nya bron över Strömmen som på ett 
avgörande sätt gör att områdena blir bättre 
integrerade delar av innerstaden. I kartan syns också 
att den nya stadsplanen för Butängen, plus Västra 
promenaden-bron, bidrar till att Marielund blir en 
del av de mer centrala delarna.

Allt detta, alla dessa strukturella förändringar, 
skapar nya starka lägen och områden. Genom 
att skapa gatunät som är väl sammankopplade 
och vidareutveckla redan givna styrkor, är 
stadsplanering, med andra ord, ett mycket starkt 

verktyg för att skapa nya stadsvärden. Genhetsana-
lyser och framtida starka urbana stråk redogörs för 
längre ner, under avsnittet om urbanitet, stråk och 
platser.

Integration, GC-nät 2050 (3 km).
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Tillgänglig kollektivtrafik

Den starka koncentrationen av ”tillgänglighetsmöj-
ligheter” i de centrala delarna, dvs. en hög tillgång 
till linjer och hållplatser och en hög turtäthet, 
kommer att förstärkas genom den inriktning som 
angivits i Framtidens Resor i Norrköping och den 
nyligen framtagna trafikstrategin. 

Kollektivtrafiken får en struktur i de centrala 
delarna som har en större och tydligare ”arbets-
fördelning” mellan passagerna över Strömmen. 
Vid sidan av de starka res- och bytesnoderna 
resecentrum och Söder Tull (med axeln 
Drottninggatan) så kommer starka bytespunkter 
att växa fram vid Norr och Väster Tull, Gustav 
Adolfsplan och Norra Promenaden/nya Östra 
Promenaden. Genom att planera och reglera 
Kungsgatan kommer bilvolymerna att kunna 
minskas så att framkomligheten för kollektivtra-
fiken (som i dag är relativt usel) blir bättre. Ny 
spårvagnsdragning i Kungsgatan och vidare genom 
Västra staden och Vilbergen till Vrinnevisjukhuset, 
kommer att stärka Kungsgatan som ett starkt stråk 
för kollektivtrafiken. I söder är det Nygatan som 
utgör det starka stråket i öst-västlig riktning.

De starka kollektivtrafikstråken är i de flesta fall 
även stråk som återkommer i den strategiska 
strukturbilden längre fram.

Linjer kollektivtrafik; FRiN 2035.
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Täthet och program

De strukturer (gatunät) som beskrevs i förra stycket 
är självklart till för att ”fyllas” med bebyggelse 
och olika användningar. För att åskådliggöra inte 
bara vilken ny struktur Norrköping får med den 
kommande innerstadsexpansionen, utan också 
hur mycket och vad den kan tänkas komma att 
innehålla, har en serie av täthetskartor tagits fram.

Boende

I bilden till höger syns hur den framtida befolk-
ningstätheten kan komma att se ut. Som beskrivits 
tidigare så bygger detta på den programmering 
som ett antal större planeringsprojekt arbetar med i 
dagsläget.

En sak som man genast kan lägga märke till är 
att det i delar av Butängen och i Inre hamnen 
planeras för boendetätheter som vi ännu inte har 
i Norrköping. Man ser även att det formas ett 
slags zon mitt i innerstaden med relativt låg andel 
boenden, från Söder tull, längs Drottninggatan 
och till det nya resecentret. Utanför den här zonen 
finns de högre boendetätheterna; i Butängen norr 
om resecenter, Inre hamnen, Östantill, Berget 
och Nordantill. Delvis förklaras detta, som vi 
kommer att se nedan, av att det mellan Söder tull 
och nya resecenter finns och planeras för mycket 

arbetsplatser. Detta stråk blir ännu tydligare i 
analysen av blandstad. 

Om det i dag bor ca 49 000 i den centrala staden så 
visar sammanställningen av planerade mängder till 
2050 på en fördubbling till 100 000 invånare.

1 900 - 3 000

1 200 - 1 900

690 - 1 200

330 - 690

1 - 330

1 800 - 2 400

1 200 - 1 800

630 - 1 200

230 - 630

1 - 230

Boende_2050 Arbetsplatser_2050

1 150 - 1 930

730 - 1 150

330 - 730

110 - 330

1 - 110

Publika_2050

2 600 - 4 200

1 600 - 2 600

840 - 1 600

410 - 840

1 - 410

Totalt_2050

3 000 - 4 500 2 400 - 5 700

4 200 - 7 200
Täthet boende 2050, inom 250 m gångavstånd.
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Arbetsplatser

I kartbilden till höger, som visar mängden och 
fördelningen av arbetsplatser, är de stora kon-
centrationerna av kontorsmiljöer i Butängen och 
Sylten tydliga. Till detta kan man även förvänta 
sig en gradvis ökning av arbetsplatser i befintliga 
miljöer, men lokalt är de mängderna säkerligen 
relativt begränsade och kommer inte att förändra 
kartbilden. Även här blir det tydligt att den arbets-
platstäthet som planeras för i omvandlingsområ-
dena i norr och öster är högre än vad som finns i 
staden i dag.

Med tanke på den allt större betydelse som de 
kunskapsintensiva branscherna (inom näringsliv, 
förvaltning, utbildning) kommer att få så är det 
rimligt att anta ett ökat behov av kontorsarbetsmil-
jöer under kommande decennier. Det finns också 
starka argument för att lokalisera en stor mängd 
av arbetsplatser med maximal tillgänglighet till 
regionen och resten av landet, dvs runt Ostlänken 
och det nya resecentret. 

Samtidigt måste volymerna vara avstämda efter 
vilka behov som kan tänkas vara realistiska. Jämför 
man dagens mängd arbetsplatser med det planerade 
scenariot inser man att det skulle behövas en extrem 
arbetsmarknadstillväxt (och befolkningstillväxt) för 
att befolka de planerade kontorsytorna. 

I dagsläget finns det ca 32 000 arbetsplatser i den 
centrala staden. I det planerade scenariot ryms 
totalt runt 80 000 arbetsplatser.

Täthet arbetsplatser 2050, inom 250 m gångavstånd.

1 900 - 3 000

1 200 - 1 900

690 - 1 200

330 - 690

1 - 330

1 800 - 2 400

1 200 - 1 800

630 - 1 200

230 - 630

1 - 230

Boende_2050 Arbetsplatser_2050

1 150 - 1 930

730 - 1 150

330 - 730

110 - 330

1 - 110

Publika_2050

2 600 - 4 200

1 600 - 2 600

840 - 1 600

410 - 840

1 - 410

Totalt_2050

3 000 - 4 500 2 400 - 5 700

4 200 - 7 200
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Publika verksamheter

Publika verksamheter1 följer med utvidgningen 
i norr och nordost, men med rejält lägre 
servicetäthet än i koncentrationerna runt City och 
Skvallertorget. Samtidigt som de nya områdena i 
norr och öster har högre boende- och arbetsplat-
stätheter än den nuvarande innerstaden, som vi såg 
i de två tidigare analyskartorna, så har områdena 
en lägre kommersiell och offentlig service-täthet. 
Förenklat innebär detta att de stora mängder 
människor som bor, arbetar och besöker har ett 
relativt litet utbud av affärer, restauranger, skolor, 
förskolor, etc.

En allt viktigare del av det som inkluderas i 
kartbilden till höger är besöksnäringen. Den har 
ökat i Norrköping och kan antas bli än viktigare 
framöver. Kombinationen av målpunkter (kultur, 
restauranger, shopping) och allt mer attraktiva 
och intressanta gatu- och stadsmiljöer är en stor 
tillgång. Ju mer diversifierat program (mycket att 
välja på), desto fler anledningar för invånare från 
andra delar av kommunen och från andra delar av 
landet att söka sig till staden. Ett antal besök med 
positiva upplevelser kan också leda till att valet 
faller på Norrköping som boendeort. ”Kampen 
om ytorna” i de centrala delarna gör det svårare att 
lösa behoven av förskolor, skolor, äldreboenden, 

1 För definition se sid 39

gruppboenden, etc. Nya byggnader måste på ett 
helt annat sätt förhålla sig till de befintliga förut-
sättningarna. Lokalplaneringen behöver hitta nya 
och mer moderna lösningar för att matcha den mer 
yteffektiva stadsmiljöns förutsättningar.

Slutsatsen är att det finns behov av att tidigt satsa 
på en mer offensiv programmering av offentlig och 
kommersiell service i de nya utvecklingsområdena.

Täthet publika verksamheter 2050, inom 250 m gångavstånd.

1 900 - 3 000

1 200 - 1 900

690 - 1 200

330 - 690

1 - 330

1 800 - 2 400

1 200 - 1 800

630 - 1 200

230 - 630

1 - 230

Boende_2050 Arbetsplatser_2050

1 150 - 1 930

730 - 1 150

330 - 730

110 - 330

1 - 110

Publika_2050

2 600 - 4 200

1 600 - 2 600

840 - 1 600

410 - 840

1 - 410

Totalt_2050

3 000 - 4 500 2 400 - 5 700

4 200 - 7 200
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Total täthet

Bilden visar den sammanlagda tillgängliga tätheten 
för boende och arbetsplatser. Det måttet stämmer 
ganska väl överens med bebyggelsetäthet. Det blir 
tydligt i bilden hur tätheterna stegras från den 
befintliga innerstaden till de nya områdena i norr 
och nordost. För att därefter abrupt upphöra. 
I andra riktningar minskar tätheten och staden 
tunnas gradvis ut. Tydligast är detta från Berget, via 
Västra Staden (Ektorp) och till Skarphagen. Vad 
den ”hårda fronten” mot nordöst kan innebära för 
staden återkommer vi till senare.

Täthet totalt (boende och arbetsplatser) 2050, 
inom 250 m gångavstånd.

1 900 - 3 000

1 200 - 1 900

690 - 1 200

330 - 690

1 - 330

1 800 - 2 400

1 200 - 1 800

630 - 1 200

230 - 630

1 - 230

Boende_2050 Arbetsplatser_2050

1 150 - 1 930

730 - 1 150

330 - 730

110 - 330

1 - 110

Publika_2050

2 600 - 4 200

1 600 - 2 600

840 - 1 600

410 - 840

1 - 410

Totalt_2050

3 000 - 4 500 2 400 - 5 700

4 200 - 7 200



60

Stadsform 2050

Blandstad

Blandstaden följer med innerstadsexpansionen 
mot norr och öster (se bild till höger). I stort 
sett kommer djupa zoner längs Strömmen, från 
Dragsbron till Johannisborgsförbindelsen, att 
innehålla en balanserad mix av bostäder och 
arbetsplatser. Tre delar i de nya områdena i nordost 
avviker från detta. Det ena är det mindre området 
runt kvarteret Presidenten, det andra hittar man 
runt Freudenbergs i Sylten, och det tredje är det 
större området runt den nya centralstationen. I 
de här områdena dominerar arbetsplatser. Runt 
stationen planeras stora mängder kontorsyta 
och det syns tydligt i den här analysbilden. 
Under avsnittet Diagnoser för ökade stadsvärden 
längre fram återkommer frågan om lämplig 
programmering, bland annat i Butängen.

Det tidigare beskrivna ”underskottet” på boende 
i och runt City och runt nya resecentrum syns 
tydligt även i den här bilden.

Blandstad 2050: grad av mix boende - 
arbetsplatser inom 250 m gångavstånd.

100 - 86 % boende

86 - 71 % boende

71 - 57 % boende

57 - 43 % boende

29 - 43 % boende

Mix_2020

14 - 29 % boende

0 - 14 % boende

6,2 - 8,2

4,6 - 6,2

3,5 - 4,6

2,7 - 3,5

1,9 - 2,7

Mix_2020

0,9 - 1,9

0 - 0,9
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Framtidsplaneringen – en 
jämförelse

Tidigare beskrevs två framräknade scenarier för 
de 250 ha utvecklingsbar mark inom den centrala 
staden. Det ena byggde på UN-Habitats riktlinjer 
för hållbar stadsplanering, det andra på en täthet 
liknande dagens innerstad. 

En jämförelse mellan nuläget och det ovan 
kartlagda, planerade 2050 scenariot skulle se ut så 
här:

Boende:

• Innerstaden:      
21 000         28 000

• Centrala staden minus innerstaden:      
28 000         71 500

• Totalt centrala staden:     
49 000         100 000

Arbetsplatser:

• Innerstaden:      
17 000         23 000

• Centrala staden minus innerstaden:      
15 000         58 000

• Totalt centrala staden:     
32 000         81 000

De planerade volymerna ligger mycket nära det 
tidigare beräknade UN-Habitat scenariot. Det är 
högre i vissa delar (Butängen) och lägre i andra, 
men sammantaget pekar det på en utveckling som 
är i linje med det tidigare, hypotetiska UN-Habitat 
scenariot (150 invånare och 190 arbetsplatser per 
hektar).

Scenarier CS 2050

20000

40000

60000

80000

100000

2000 2010 2020 2030 2040 2050

Inv. UN-Habitat Inv. ref. innerstad Inv. fortsatt 0,9%

Arb. UN-Habitat

Inv. planeras

Arb. ref. innerstad Arb. fortsatt 0,9%

Arb. planeras

Tre scenarier: utveckling av 250 ha i linje med 
UN-Habitats riktlinjer; med samma tätheter och 
program som befintlig innerstad; planerade volymer; 
respektive en framskrivning av de senaste 
20 årens tillväxt.
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Grader av urbanitet

På samma sätt och med samma definitioner 
som tidigare använts för att beskriva urbanitet 
för nuläget kan förväntade grader av urbanitet 
för 2050 scenariot kartläggas. Bilden till höger 
visar hur de olika miljöerna fördelar sig om den 
tidigare beskrivna stadsformen genomförs, dvs. om 
gatunätet (läge), täthet och programmering skulle 
bli som planerat.

De stora och tydligt avläsbara skillnaderna mot 
nuläget är ”urbaniseringen” av Butängen, Inre 
hamnen och Sylten. Västra delarna av Inre hamnen 
och Sylten blir genom den planerade utvecklingen 
del av den högurbana miljön, enlig de definitioner 
som använts, medan urbaniteten ”klingar av” längre 
österut. Butängen uppvisar en blandad bild. Stora 
delar hamnar inom det högurbana, medan området 
runt resecentrum och ner mot Strömmen får 
etiketten urban miljö.

Några andra effekter som är värda att 
uppmärksamma är expansionen in i Marielund och 
”reträtten” från delar av Söderstaden och Ljura. 
Expansionen av högurban och urban miljö in i 
Marielund hänger samman med utvecklingen i 
Butängen. Läget blir mer centralt, dvs. de redan 
ganska höga integrationsvärdena (centralitet) 
ökar något, samtidigt som närheten till många 

boende och arbetsplatser i Butängen påverkar. 
I Söderstaden och Ljura gäller lite grann det 
omvända. Även om inget antas förändras i de 
delarna så innebär den större centrumförskjutning-

en åt norr och öster att de här delarna, relativt sett, 
blir aningen mindre centrala i staden som helhet. 

Starkt högurban miljö

Högurban miljö

Urban miljö

Semi-urban miljö

Grader av urbanitet och starka stråk. Framtidsbild 2050.
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Urbana stråk

Inom det aktuella området finns det även en 
hierarki mellan gator. Vissa är viktigare än andra 
för många av rörelserna i staden och mellan olika 
stadsdelar och målpunkter. För att urskilja en 
hierarki mellan gator är den tidigare beskrivna 
genhets-analysen (betweenness) användbar. 
Analyskartan till höger visar betweenness för gång 
och cykel, med ett analysavstånd på tre kilometer.

De starka stråken i analysen klingar ganska snabbt 
av i de östra delarna av Butängen och Inre hamnen. 
Detta är en utmaning för de nya områdena och 
orsaker till detta och förslag på hur det kan hanteras 
presenteras längre fram, i kapitlet Stadsbyggnads-
strategier. Drottninggatan förlängs som starkt 
stråk till nya resecentrum och vidare norrut. Västra 
promenaden-bron och bro över Riksvägen skapar 
rejält starka stråk genom Folkparken till Ektorp 
respektive Himmelstalund. I den nya stadsplanen 
för Butängen blir Bergslagsgatan och dess 
förlängning en stark koppling mellan resecentrum 
och Marielund.

Det är viktigt att komma ihåg att de starka stråk 
som visas relaterar till ett slags mellanskala, 3 km. 
På den mer lokala skalan 1km kan andra stråk 
vara starka och av betydelse för sin närmiljö. På 
motsvarande vis kan utfallet se annorlunda ut på 
hela stadens skala, 5 km.

Betweenness gång- och cykelnät (3 km, de två 
högsta kategorierna av fyra).
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Urbana platser

Stadsutvecklingen i Butängen, Inre hamnen och 
Sylten innehåller flera viktiga nya offentliga platser. 
Det nya torget vid resecentrum kommer att bli 
mycket välbefolkat, både på grund av det stora 
flödet av resenärer och sitt strategiska läge i den 
centrala staden. I kartbilden blir det också tydligt 
att stora ytor längs Strömmens kommer att bli 
viktiga platser. De nya kajerna kommer att ge 
staden många och kontinuerliga kontakter med 
vattnet.

Vid sidan av befintliga urbana platser, som 
beskrivits tidigare för nuläget, så visar kartan även 
ett antal platser som i dag är relativt anonyma 
eller kanske inte ens uppfattas som platser. Men 
genom stadens utveckling och tillväxt så har de 
stor potential att bli strategiskt viktiga platser i 
framtiden. I några fall handlar det om lägen som 
redan i dag är relativt starka, i andra om platser 
som blir starkare genom att stadens struktur 
förändras. Exempel på ett redan starkt läge är 
centrala Marielund, som ytterligare förstärks genom 
relationen till det nya Butängen. Tre exempel på 
lägen som kommer att öka i betydelse visas som 
schematiska blå cirklar i kartan: i Sylten, i norra 
Folkparken och i östra Kneippen. Till stor del beror 
den starkt ökade potentialen på de nya broar som 
planeras (till Inre hamnen respektive Västra Prome-
naden-bron).

De viktigaste platserna i centrala staden, 2050. Starka platser

Starka platser, men dåligt omhändertagna

Mindre intensivt använda platser, mer perifera

Poten�alla platser i fram�den, ”bubblare”
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Kategori 1 (rött): Starka platser

Centralt läge och tät kontext. Med väl definierade 
stadsrum, med tydliga avgränsningar mellan 
offentligt och privat. Bebyggelsen ligger oftast i 
fastighetsgräns. Stora delar består av hårdgjord och 
mångfunktionell yta. Utformning och materiali-
sering som bekräftar platsens roll och status. En 
stor andel aktiva bottenvåningar mot platsen. Väl 
definierad plats för främst mänsklig vistelse.

Exempel: Tyska torget, Nya Torget, Hörsalsparken, 
Norra kajen.

Kategori 2 (lila): Starka platser men dåligt 
omhändertagna 

Centralt läge och relativt tät kontext. Relativt väl 
definierat stadsrum, med tydliga avgränsningar 
mellan offentligt och privat. I stor utsträckning är 
de dominerade av trafik, körytor och parkering. 
Det vilket visar sig i utformning och funktionell 
hierarki där vistelse ofta domineras av trafik.

Exempel: Gamla torget, Stortorget, Norrtull, 
Oxtorget, Chamberts plats.

Kategori 3 (ljusblått): Mindre intensivt använda 
platser, mer perifera

Mer perifert läge och kontext med lägre 
tätheter. Splittrad rumslig bild med till exempel 
förgårdsmark, öppen bebyggelse. Ofta dominerar 
trafik över mänsklig vistelse.

Exempel: Ljura torg, Kristinaplatsen.

Kategori 4 (mörkblått): Potentiella platser i 
framtiden

Detta är ”bubblare”, dvs platser som är relativt 
ouppmärksammade i dag men som har potential 
för att bli viktiga platser i framtiden, kanske främst 
på stadsdelsnivå.

Exempel: nya Ljura torg, plats vid Albrektsvägen/
Gamla Övägen, Ektorp C, Sylten, Marielund, 
Vägträffen.



66

Stadsform 2050

Urbanitet, stråk och platser

Lägger man samman de tre tidigare analyserna får 
man en bild av samspelet mellan urbanitet, starka 
urbana stråk och platser.

I väl tillgängliga miljöer med ett stort underlag i 
omgivningen (många boende och arbetsplatser) 
är förutsättningarna goda för höga flöden 
av människor. Platser och gaturum där den 
potentialen inte är lika stark är givetvis även de 
viktiga för staden och dess invånare och besökare. 
Lugna gator och platser har andra kavliteter och 
förutsättninger. Kartan till höger visar just på den 
stora variation av miljöer och typer av stadsliv som 
ryms inom den centrala staden.

Eftersom skillnaderna är så stora mellan den ena 
gatan och en annan, eller mellan läget för ett 
kvarter jämfört med ett annat, är det så viktigt att 
ha koll på förutsättningarna. Det kan gälla att till 
exempel kunna avgöra om ett läge eller en fastighet 
kan ha kommersiella lokaler i bottenvåningen. Eller 
om ett torg ska utformas för att ta hand om många 
människor som både rör sig över det och vistas där, 
eller om det främst ska utformas som ett torg som 
är den lite mer stilla och lugna platsen med mindre 
flöden. Dessa teman återkommer i nästa avsnitt om 
strategier.

Starka platser

Starka platser, men dåligt omhändertagna

Mindre intensivt använda platser, mer perifera

Poten�alla platser i fram�den, ”bubblare”

Starkt högurban miljö

Högurban miljö

Urban miljö

Semi-urban miljö
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Stadsbyggnadsstrategier för stadsvärden

Strategier
• Strukturbild 2050 – ett rumsligt ramverk.

• Monitorering för ökade stadsvärden.

• Strömmen (mer) i centrum.

• De nya promenaderna.

• Polycentrisk innerstad.

• Urbaniseringsstråk.

• Expandera 15-minutersstaden.

• Utveckling av viktiga platser och starka stråk.

• Starka interaktionsmiljöer - lägen för lokaler.

• Mer möjligheter för fler.

• Nya områden vitaliserar det befintliga.

• Förtäta med ökad kvalitet.

• Utveckla och förgröna det offentliga rummet.

• Utbyggnadsordning och transformationstakt.

Följande strategier har formulerats för att på bästa sätt 
utveckla de stora värden som redan finns i den centrala 
staden och ta tillvara de potentialer som uppstår 
genom Ostlänken och stadsutveckling i Butängen, Inre 
hamnen, Sylten och Västra staden. 

Strukturbilden på nästa sida är avsedd att ge ett 
rumsligt ramverk för den långsiktiga utvecklingen 
av den centrala staden, både för de starkaste bärande 
gaturummen, viktiga platser och för en successiv stads-
utveckling längs starka kommunikationsstråk. Dessa så 
kallade urbaniseringsstråk beskrivs utförligare i ett eget 
avsnitt längre fram.
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Strukturbild 2050 - ett rumsligt ramverk

Strukturbild 2050: starka stråk, viktiga offentliga platser och 
urbaniseringsstråk.
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Monitorering för ökade 
stadsvärden

Den framtidsbild som visats och analyserats här 
behöver betraktas och användas på två olika sätt. Å 
ena sidan ger den rumsligt stöd för att långsiktigt 
peka ut lägen, stråk, platser och egenskaper. Å 
andra sidan är det inte alltid säkert att den framtid 
som visas upp i alla aspekter är önskvärd. Det här 
stycket handlar om det senare.

Det är viktigt att ha en realistisk bild av potentialer. 
Ett exempel på en grundläggande utmaning i 
stadsformen togs upp tidigare (s 63) och kan 
förtydligas om man jämför integration och genhet, 
i bilden till höger. Den stora expansionen i norr och 
öster av innerstaden, med ett väl sammankopplat 
gatunät, gör att de nya områdena blir väldigt 
centrala i staden (den röda ytan). Samtidigt tar 
stadskärnan abrupt slut vid den nya fronten. Det 
innebär att flöden som ”råkar” passerar de här 
delarna, på väg till och från målpunkter längre 
ut, inte blir så stora. Detta syns om man tittar 
på de starkaste stråken, de gatusträckorna med 
högst betweenness (de streckade linjerna). I Östra 
Butängen och Inre hamnen är man alltså nära allt 
(hög integration), men andra som inte bor eller 
arbetar där kommer sällan ”råka” passera områdena. 

Till de här ”naturliga” förutsättningarna kommer 
naturligtvis påverkan från målpunkter och att-
raktiviteter. Nya resecentrum kommer att vara en 
mycket stark magnet som även drar en del rörelser 
genom de beskrivna områdena. Men man ska 
även här tänka på att de flesta rörelser till och från 
stationen består av människor från de beskrivna 
områdena själva, inte av människor som använder 
dem som en del av rutten till stationen. Men säkert 
kommer en viss del av rörelser från Oxelbergen 
och Lindö att ta vägen genom västra Inre hamnen 
och Butängen, för att ta sig till och från stationen. 
Kajerna och vattnet i Inre Hamnen kommer också 
att dra besökare från resten av staden. Den absolut 
viktigaste tillgången i området, som målpunkt 

för många, är dock Johannisborgs slottsruin. Att 
göra den till en attraktiv och välbesökt stadspark 
kommer att skapa en målpunkt som leder besökare 
genom de beskrivna områdena. Man kan med 
andra ord påstå att en lyckad Johannisborgspark är 
en dubbel tillgång för Butängen och Inre Hamnen: 
en tillgång för boenden i områdena och en magnet 
för besökare som rör sig igenom och befolkar 
områdena. 

På liknande sätt som gjorts ovan kan flera 
olika egenskaper, både som begränsningar 
och möjligheter, identifieras genom att göra 
bedömningar utifrån resultaten i den här 
utredningen. Bilden nedan visar några enkla 
exempel på vad det kan innehålla. Runt nya 
resecentrum, exempelvis, uppnås inte samma 
grad av urbanitet som vi har i dagens mest urbana 

Nära till allt, men inte så många som 
passerar. Man får jobba hårt för flöden 
= starka målpunkter, attraktivitet, etc.

2050: de starkaste stråken och område med hög centralitet.
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delar. Anledningen är att det brister vad gäller 
blandstad; området domineras av arbetsplatser. 
En annan utmaning med Butängen är den relativt 
låga andelen publika verksamheter. Även detta 
sänker graden av urbanitet. Om målsättningen är 
att göra områdena runt det framtida resecentrum 
till en högurban del av centrala staden så behöver 
dessa svagheter hanteras. Andra slutsatser som 
kan dras ur analysbilden nedan är att urbaniteten 
är ganska låg i vissa delar, trots centrala lägen och 
hög täthet. Exempel är delar av Nordantill, Berget 
och Östantill. Här är dominansen av bostäder 
stor och det är relativt få publika verksamheter. 
På omvänt vis kan man beskriva Citys situation. 
Här är läget centralt, tätheten hög och koncen-
trationen av publika verksamheter är som störst i 
hela kommunen. Samtidigt sänker avsaknaden av 
boende i området urbaniteten.

På det här sättet kan olika förutsättningar och 
utmaningar i centrala staden beskrivas. Efter det 
kan strategier och insatser formuleras, om en 
förändring och utveckling av rådande situation 
är önskvärd. Det kan handla om att, exempelvis, 
programmera för fler bostäder i närheten till 
nya resecentrum och öka mängden publika 
verksamheter i Butängen; att tillföra mer bostäder i 
City; att jobba för andra funktioner än bostäder när 
ändringar och förtätningar görs i Nordantill och 
Östantill. Eller att förbättra kopplingar för att göra 

lägen mer centrala och tillgängliga, och därmed 
öka dess potentiella urbanitet. För att löpande 
kunna ställa diagnos och formulera insatser behövs 
underlag och analyser som är uppdaterade. 

Monitorering kräver med andra ord ett 
systematiserat arbetssätt med underlag, data och 
analyser som görs tillgängliga för många.

Exempel på ”feed-back-loop” till den pågående planeringen.

Näst viktigaste 
plats efter RC

Domineras av 
arbetsplatser

Svagt på 
publika 
verksamheter

Framgång 
som målpunkt 
för hela 
staden är 
oerhört viktigt

Urban fullträff

Tillvarata 
styrkorna hos 
Ektorp C

Främst dag- 
befolkning är 
en svaghet

Domineras av 
bostäder

Utmärkt läge 
för en arena

Viktig målbild 
att jobba 
mot!
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Strömmen (mer) i centrum

Strömmen blir åter det absoluta centrum i staden. 
Strömmen är orsaken till att Norrköping existerar 
som stad. Under många år var en stor del av den 
avstängd, men sakta men säkert har den blivit en 
tillgänglig och attraktiv del av staden. Där den 

tidigare var en bas för industrin är den nu för 
människan. 2050 ligger Strömmen mitt i den 
centrala staden och utgör själva centrum. Tillgäng-
ligheten har ökat ytterligare och platser att träffas 
på och vara aktiv har tillkommit. Strömmen har 
blivit basen i kunskapsstadens ekonomi. 

I dagsläget befinner sig ca 30 % av de mest urbana 
miljöerna norr om Strömmen, 70 % söder om. 
Med den planerade expansionen av innerstaden 
mot norr och öster kommer bilden att bli en 
annan. I 2050 scenariot ligger ungefär lika stor del 
av de mest urbana miljöerna norr och söder om 
Strömmen (drygt 50 % norr om och nästan 50 

Nuläge. Fördelning av urban miljö norr och söder om Strömmen. 
Den inbördes skillnaden mellan broarnas roll att binda samman 
staden över Strömmen: ju tjockare rött desto högre genhet 
(potential för flöden).

30%

50%

70% 50%

2050. Fördelning av urban miljö norr och söder om Strömmen. 
Den inbördes skillnaden mellan broarnas roll att binda samman 
staden över Strömmen: ju tjockare rött desto högre genhet 
(potential för flöden).
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% söder om). Strömmen är i dagsläget central för 
Norrköping, men kommer i framtiden alltså att 
i ännu större utsträckning bli centrums centrala 
rumsliga element.

För att tillvarata den här möjligheten behöver 
fortsatt utveckling, riktat arbete och investeringar 
ske på strategiskt viktiga delar av Strömmen. I 
arbetet med Inre hamnen och Sylten är kajer och 
offentliga miljöer vid vattnet viktiga för både de 
nya stadsmiljöerna och för allmänheten att kunna 
röra sig både längs, på och över vattnet. Annan 
planering och utveckling som är viktiga för att 
utveckla Strömmen som det centrala motivet 
i staden är exempelvis projektet Västra staden 
(Strömbacken), Folkparken och gamla fängelset, 
kontinuerlig upprustning och utveckling i 
innerstaden, ökad tillgänglighet i Industrilandska-
pet. Ännu längre västerut, utanför det studerade 
området i det här arbetet, finns stora möjligheter 
att öka tillgänglighet till vattnet och attraktivitet 
inom det pågående samhällsbyggnadsprojektet 
Himmelstalund.

Ju mer central Strömmen blir för de vitala urbana 
miljöerna, desto viktigare blir även kopplingarna 
över vattnet. Att röra sig längs vatten erbjuder 
ibland gena sätt att förflytta sig, vid många andra 
tillfällen ger det stora rekreativa kvaliteter och 
upplevelser. När en allt större del av bostäder 

och arbetsplatser kommer att befinna sig norr 
om Strömmen blir det helt avgörande att ha täta 
kopplingar över vattnet. Av den anledningen 
kommer en ”förädling av det urbana kapitalet” även 
att gynnas av fler broar. Broar är inte bara viktiga 
för de funktionella kopplingarna utan bidrar även 
starkt till attraktiviteten och upplevelsen av staden. 
Broar ger möjligheter till utblickar och vyer över 
både vatten och stadsmiljöer som är viktiga både 
för boende, arbetande och besökare.

De kommande decennierna kommer stadens 
mest urbana centrummiljöer att expandera starkt 
norr- och österut. För att ta tillvara på den stora 
potential, och de stora gemensamma värdena, 
måste innehållet (programmeringen) anpassas till 
de strukturella förutsättningarna.

Programmeringen av stadens innehåll kommer med 
ny teknik att förändras kraftigt. Handeln finns kvar 
men i annan form och med delvis annat utbud. 
Samtidigt utgör själva ökningen av invånare och 
arbetstillfällen att det finns ett större underlag. 
Galleriorna i City kommer att förändras, nya 
användningar kommer till och handeln struktureras 
om. Fler boende i och runt City behövs för att 
skapa en mer levande stadsmiljö 24/7. Delar 
föråldras och behöver byggas om eller rent av rivas 
inom befintlig gatustruktur. Varuförsörjningen sker 
på ett mer decentraliserat sätt än i dag.

Expansion av urbanitet - ökat urbant kapital.
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De nya promenaderna

Stora delar av promenaderna kommer att hamna 
mer ”i” innerstaden och inte längre främst utgöra 
innerstadens yttergräns. De kommer att förbinda, 
koppla ihop stadsdelar på ömse sidor. Det här gäller 
i första hand Norra och Östra promenaden, men 
även där Södra promenaden möter Västra staden 
kan detta komma att ske. 

Skapa ett slutande promenadsystem som inte längre 
är främst innerstadens yttre gräns utan centrala 
gaturum som kopplar samman stadsdelar, både i 
promenadernas riktning och tvärs över. På så sätt 
blir promenaderna både välanvända och attraktiva 
stråk, och de kopplar ihop stadsdelar på ömse sidor. 

Både platser, torg och gröna rum behöver 
förstärkas. De centrala promenaderna bevaras 
och idén om en Västra promenad fullföljs. På 
så vis får staden en ringled för gång- och cykel. 

Promenaderna får fler utlöpare som också pekar 
ut riktningar för att bättre binda samman den 
centrala staden med områdena utanför (se även 
Urbaniseringsstråk nedan). Lindövägen, Söderkö-
pingsvägen, Skarphagsleden, Finspångsvägen och 
Gamla Övägen omformas till nya promenader med 
en utformning som hjälper till att klara ett antal 
miljöutmaningar. Dagvattenhantering, biologisk 
mångfald och svalkande skugga är några områden 
som prioriteras. 

Promenaderna som bärande stadsbyggnadselement. Nuläge. Ett slutande promenadsystem och nya radiella promenader, 2050.



75

Stadsbyggnadsstrategier för stadsvärden

Polycentrisk innerstad

Olika stadsdelar och områden i den centrala 
staden har skilda utmaningar och kräver specifika 
angreppssätt. Kartbilden nedan illustrerar principen 
att innerstaden behöver betraktas som sammansatt 
av delar med egna kännetecken och identiteter. De 
olika delarna kompletterar och förstärker varandra. 
Industrilandskapet har en säregen historia och 
erbjuder en stadsmiljö som skiljer sig från ”Indu-
strilandskapet 2.0” i Sylten. De historiska spåren i 
bebyggelse och gatustruktur skiljer sig men de två 
exemplen har även olika representativitet – olika 
symboliska betydelser.

En generell princip för utvecklingen i centrala 
staden är att tillvarata och bygga vidare på 
stadsvärden. Men den principen behöver tillämpas 
med respekt för stadsmiljöernas olikheter. För 
att på bästa sätt vidareförädla kvaliteter och 
utgångspunkter i stadsformen behöver all planering 
grundas i en kartläggning av kulturmiljö, stadsform 
och andra viktiga förutsättningar. Det är en 
förutsättning för att långsiktigt bygga vidare på 
en central stad som får sin styrka av delar som 
kompletterar varandra och erbjuder en bred 
palett av upplevelser och kvaliteter. Skillnader och 
kontraster gör den sammantagna helheten större.

2050. Skillda identiteter och kvaliteter; väl sammanhållna och 
-kopplade.
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Urbaniseringsstråk

Urbaniseringsstråken pekar ut utvecklingszo-
ner kring långsiktigt starka stråk som kopplar 
samman den centrala staden med ytterområden. 
Det bärande gaturummet ska här utvecklas och 
successivt utformas för att uppnå trafikstrategins 
mål, exempelvis starka GC- och kollektivtrafik-
stråk. Utöver detta ska utvecklingen av stråken 
genomföras så att gröna värden och kvaliteter 
stärks. Bebyggelseutveckling och förtätning inom 
zonen ska ske på sätt så att successivt kännetecken, 
kvaliteter och stadsvärden utvecklas inifrån och 
ut. Noder och platser där urbaniseringsstråken 
korsar starka tangentiella stråk är extra viktiga 
att uppmärksamma och utnyttja för exempelvis 
bytespunkter för kollektivtrafiken eller publika 
funktioner som behöver bra tillgänglighet.

En stegvis utveckling av urbaniseringsstråken ger 
fler möjlighet till ökad tillgänglighet till stadens 
gemensamma resurser. Detta gynnar i det längre 
perspektivet en bättre social integration och ett 
minskat bilberoende. Ett ökat reseunderlag i och 
kring de starka stråken skapar allt bättre förutsätt-
ningar för robust och turtät kollektivtrafik. Det 
är viktigt att urbaniseringsstråken utvecklas som 
funktionellt effektiva gaturum för gång och cykel, 
bra framkomlighet för kollektivtrafik, leveranser 
och nödvändig biltrafik. Att göra det enklare för 

gång och cykel ökar möjligheterna till rörelse 
i staden vilket har en positiv hälsoeffekt. Mer 
befolkade gaturum ökar generellt tryggheten och 
bidrar till ökad tillit och tolerans. För alla urbanise-
ringsstråk gäller att attraktivitet och vistelsekvalitet 

i det bärande gaturummet måste ökas genom att 
minska den nuvarande dominansen av biltrafik. De 
i dagsläget ofta överdimensionerade gaturummen 
erbjuder också goda möjligheter att tillföra träd och 
gröna värden.

Utvecklingzoner (urbaniseringsstråk) som länkar inifrån och ut, 
mellan inner- och ytterstad.
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Expandera 15-minutersstaden

Norrköpings centrala delar kommer att vara en 
15-minutersstad. I den centrala staden går det går 
att nå i stort sett alla delar av staden med cykel på 
en kvart, och de flesta funktioner som behövs i 
vardagen finns att nå till fots på en kvart. Det gör 
vardagslivet lätt att leva utan att mycket tid går åt 
för förflyttning. Inom 15 minuter till fots eller med 
cykel ska en norrköpingsbo ha tillgång till platser 
för att utbilda sig, arbeta, dela och återanvända, 
hämta leveranser, njuta av naturen, shoppa och äta 
bra.

Möjliggör strukturer som ger god tillgänglighet 
i närområden till nödvändig vardagsservice. 
Relativt höga tätheter ger bra underlag för 
service (kommunal, kommersiell och kollektiv-
trafik). Programmera användningar på ett sätt 
så att maximal tillgänglighet uppnås. I befintliga 
områden ökas vardagslivsindexet dels genom att 
kontinuerligt arbeta för förbättrade kopplingar och 
minskade barriärer, dels genom att stötta befintliga 
publika verksamheter och tillföra nya på sätt som 
gynnar närmiljön. I tillkommande områden är det 
likaså tillgänglighet och programmering som avgör 
nivån på vardagslivsindexet. Ett nytt område som 
är väl sammankopplat med befintliga områden 
innebär att nya invånare smidigt kan ta del av det 
befintliga utbudet och befintliga stadsdelar får ett 
ökat utbud genom funktioner som tillförs i det nya.

Expanderat vardagslivsindex genom ökad tillgänglighet 
och riktad lokalisering/programmering.
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Utveckling av viktiga platser 
och starka stråk

Starka stråk

Utvecklingen av det offentliga rummet har under 
de senaste decennierna främst hanterats som 
enskilda projekt och relativt lite som system. 
Oftast är det trafikfrågan som behandlas och för 
det mesta i delar eller avsnitt där det för tillfället 
är problem med framkomligheten för bilismen. 
Kommunen saknar en övergripande plan för 
allmän plats. Arbetet med FRiN (Framtidens Resor 
i Norrköping) levererade en grundstruktur för 
resor till och från det kommande resecentrumet. 
Den nyligen antagna trafikstrategin ger ytterligare 
grund för att hantera trafikfrågorna. Samtidigt 
så saknas en ”syntes” som pekar ut de viktigaste, 
övergripande stråken, i sig själva, utifrån rumsliga 
förutsättningar och mål. Med en sådan struktur, 
som bilden ovan är ett förslag på, så kan en annan 
typ av prioritering göras. Mål och riktlinjer som rör 
trafikslagen (trafikstrategin) och grönstruktur kan 
sedan tillämpas för att omforma gaturummen så 
att en bättre balans uppnås mellan, rörelse, vistelse, 
klimatanpassning, bättre mikroklimat, etc.

Inom området körs i framtiden bara fossilfria 
fordon som är tystare. Även gatornas utformning 
gör att buller dämpas. Ljuden i gatumiljöerna 
kommer främst från människor; sorl och samtal, 
barn, cyklar. Denna förändring kommer att ske 
efterhand och är den största förändringen av 
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människors sinnesupplevelser inom de kommande 
30 åren. Renare fordon ger även mindre utsläpp till 
luft och vatten. Gaturummen utformas successivt 
för att ge mer utrymme för gång och cykel. I vissa 
för kollektivtrafiken strategiska stråk kommer buss 
och spårvagn att vara viktiga inslag.

Centrum och innerstaden kommer att expandera, 
ja, men det betyder inte att stadsdelar som 
inte genomgår någon större förändring förblir 
oförändrade. Det nya kommer stärka det redan 
befintliga. Detta är ett viktigt budskap som kräver 
en proaktiv strategi även i befintliga områden. Ett 
ökat ”tryck” på dessa områden (mer människor) 
ställer krav på ett offentligt rum som kan ta hand 
om fler. Tillspetsat kan man säga att det redan 
höga ”användningstrycket per kvadratmeter allmän 
plats” i de centrala delarna kommer att bli ännu 
högre. Det kräver prioriteringar kring exempelvis 
framkomlighet, men ger även en allt större 
anledning att försäkra sig om en (tillräckligt) hög 
investerings- och driftbudget per kvadratmeter. I 
de starka stråken är mängden människor som rör 
sig per dygn många gånger fler än i en mer perifer 
gata i ett villaområde. Den högre tätheten bidrar 
givetvis, men också att många rör sig i stråken för 
att ta sig till arbetsplatser, upplevelser, utbildning, 
resecentrum, etc. Denna skillnad måste översättas i 
en utformning och gestaltning som måste få kosta.

Det finns ett behov av att ha extra höga gestalt-
ningsambitioner/-krav i och längs de utpekade 
stråken och platserna. Detta gäller både för 
bebyggelse, markbehandling av kvartersmark och 
för utformning av allmän plats.

Platsutveckling

De torg som finns inom den centrala staden är 
i olika skick och har olika användningar. Ibland 
är de mer eller mindre förspillda ytor, som t ex 
Stortorget. I vardagen har Nya torget funktionen 
som handelstorg och Tyska torget som proces-
sionsplats för firande, demonstrationer och dylikt. 
Gamla torget har varit aktuellt för ombyggnad 
i samband med åtgärderna för Hörsalsparken, 
men detta har skjutits framåt. En strategi för det 
offentliga rummets utveckling framåt, mot 2050, 
måste hantera och peka ut de olika förutsätt-
ningarna, behoven och önskade insatserna. Kate-
goriseringen nedan utgår från den som är gjord 
för nuläget och föreslår kortfattat strategier för 
befintliga platser och ett antal ”nya” platser.

Kategori 1 (rött): Starka platser

Centralt läge och tät kontext. Med väl definierade 
stadsrum, med tydliga avgränsningar mellan 
offentligt och privat. Bebyggelsen ligger oftast i 
fastighetsgräns. Stora delar består av hårdgjord och 
mångfunktionell yta. Utformning och materiali-
sering som bekräftar platsens roll och status. En 
stor andel aktiva bottenvåningar mot platsen. Väl 
definierad plats för främst mänsklig vistelse.

Strategi: vårda kvaliteter genom drift, bibehålla 
och öka kvaliteter vid reinvesteringar och 
förändrade utformningar.

Exempel: Tyska torget, Nya Torget, Hörsalsparken, 
Norra kajen.
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Kategori 2 (lila): Starka platser men dåligt 
omhändertagna 

Centralt läge och relativt tät kontext. Relativt väl 
definierat stadsrum, med tydliga avgränsningar 
mellan offentligt och privat. I stor utsträckning är 
de dominerade av trafik, körytor och parkering. 
Det vilket visar sig i utformning och funktionell 
hierarki där vistelse ofta domineras av trafik.

Strategier: tillvarata förändringar i kontexten 
(ökad täthet och tillgänglighet); arbeta för 
utformning som bättre är i linje med trafikstra-
tegin, vilket även ger goda förutsättningar för 
mänsklig vistelse och klimatanpassning/grönska.

Exempel: Gamla torget, Stortorget, Norrtull, 
Oxtorget, Chamberts plats.

Kategori 3 (ljusblått): Mindre intensivt använda 
platser, mer perifera

Mer perifert läge och kontext med lägre 
tätheter. Splittrad rumslig bild med till exempel 
förgårdsmark, öppen bebyggelse. Ofta dominerar 
trafik över mänsklig vistelse.

Strategier: med ökad centralitet och tätare 
kontext i framtiden kan dessa platser få en större 
vikt; värna dem och låt dem utvecklas med som 
viktiga noder och mötespunkter.

Exempel: Ljura torg (bör avvecklas), Kristinaplat-
sen.

Kategori 4 (mörkblått) = Potentiella platser i 
framtiden

Detta är ”bubblare”, dvs platser som är relativt 
ouppmärksammade i dag men som har potential 
för att bli viktiga platser i framtiden, kanske främst 
på stadsdelsnivå.

Strategier: möjligheterna att utveckla platserna 
ska inte byggas bort; förstudier för platserna ska 
tas fram.

Exempel: nya Ljura torg, plats vid Albrektsvägen/
Gamla Övägen, Ektorp C.
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Starka interaktionsmiljöer - 
lägen för lokaler

En stark interaktionsmiljö har höga flöden 
av människor i det offentliga rummet och en 
utformning av bebyggelsen på kvartersmark som 
tillvaratar potentialen (lokaler). Graden av urbanitet 
och styrkan hos närliggande stråk ger viktiga stöd 
för att avgöra och, där så ses som nödvändigt, styra 
var och hur lokaler i bottenvåningar kan eller ska 
finnas.

Arkitekturstaden Norrköping föreskriver att 
lokaler i bottenvåningar ska tillskapas i ”urbana 
centrala lägen”. För att kunna avgöra om ett det 
i ett visst läge är viktigt att planera för lokaler 
i bottenvåningen (och i vilka det är rimligt 
att anta att det inte är kommer att fungera) 
behöver sammanhanget beskrivas och förstås. 
Kartläggningen av urbanitet och starka stråk och 
platser erbjuder ett sådant underlag. 

Underlaget kan fungera som ett allmänt använt 
stöd för att formulera kommunens kravspecifi-
kation i exempelvis ett planärende: ”lokaler ska 
finnas/lokaler bör finnas/skapa möjlighet för 
lokaler/lokaler är olämpliga”. Där lokaler inte är 
rimliga eller inte kan bedömas som framgångsrika, 
behövs andra grepp för att skapa goda gränssnitt 
mellan bebyggelse och allmän plats. 

Stöd för urbana lägen, starka interaktionsmiljöer.
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Det är exempelvis extra viktigt att även utveckla 
hur boende möter allmän plats i dessa starka och 
potentiellt välbefolkade gaturum och platser. 
Bostäder på bottenvåningen mot gata eller 
plats behöver utvecklas och nya koncept och 
utformningar undersökas och stimuleras. Bara så 
kan vi ta höjd för dynamiken och förändringarna 
inom e-handel, ökat småföretagande, 
pakethantering, nya typer av arbetsplatser, etc.

Det framtagna underlaget ger vidare stöd i 
arbetet med stadsbyggandsvisioner, -strategier 
och förstudier genom att på globalt vis peka ut de 
viktigaste potentiella stråken, platserna och möjliga 
clustren (koncentration av lokaler för handel, 
restauranger, annan service). I detaljplanearbetet 
fungerar det som stöd för beslut om lägen och 
storlekar på lokaler och vilka verksamheter som kan 
vara möjliga/framgångsrika. Underlaget kan även 
användas i diskussioner och förhandlingar med 
olika enheter inom kontoret och med exploatörer 
och konsulter.

Det är givetvis viktigt att tänka på att det fortsatt 
krävs skräddarsydda bedömningar av lokala förut-
sättningar. Men det presenterade underlaget ger en 
god information om avgörande kontextuella för-
utsättningar i starka stråk och runt viktiga platser, 
både i nuläget och med höjd tagen för kommande 
förändringar (innerstadsexpansion).



83

Stadsbyggnadsstrategier för stadsvärden

Mer möjligheter för fler

I centrala staden bor det i dag ca 49 000 invånare 
och finns det runt 33 000 arbetsplatser. Som de 
tidigare beräkningarna visade finns det möjligheter 
att fördubbla antalet invånare och arbetsplatser. 
De utbyggnadsområden som planeras och byggs 
ut i dag utgör stommen. De delar som vi i dag 
inte självklart räknar till de mest centrala kommer 
genom innerstadsexpansionen att på sikt uppfattas 
som sådana. Delar med lägre täthet kommer att 
ligga kvar i kanten av det centrala men kan också 
komma att bli allt mer intressanta för förändringar. 
Till 2050 kommer med stor sannolikhet inte 
siffran 100 000 invånare att uppnås, men det finns 
utrymme för den och planeringsinsatserna ska 
dimensioneras för detta.

Fler invånare och bättre tillgänglighet ger ett ökat 
underlag. Den enskilde individen får ett allt bättre 
och större utbud att välja mellan. Detta kommer 
att vara stora konkurrensfördelar både för att locka 
till sig nya invånare och för att allt bättre kunna 
erbjuda befintliga invånare attraktivitet och ett brett 
serviceutbud.

Nya områden vitaliserar det 
befintliga

Resonemangen om stadsutveckling bygger ofta på 
att staden utvecklas inifrån och ut. Det har varit 
något av ett mantra under de senaste decennierna. 
Det är i sig inget fel med det greppet, men det 
är viktigt att även vända på resonemanget. Nya 
(och omvandlade) stadsdelar som Butängen, 
Inre hamnen och Västra staden kommer ha stor 
påverkan på de områden som ligger innanför. 
Detta är viktigt att förstå och uppmärksamma. Att, 
exempelvis, ett par tusen nya invånare kommer 
att bo i Västra staden kommer att få konsekvenser 
för stadsdelen Berget. Fler invånare i Västra staden 
innebär större flöden av människor som passerar 
Berget på väg till arbete, utbildning, resecentrum 
och upplevelser. Detta ökar möjligheterna för 
kulturellt utbud, handel, restauranger, caféer, etc. 
Samma sak gäller för Inre hamnen, Butängen och 
Sylten. De nya tillskotten av boende och arbetande 
kommer att medföra ett rejält ökat tryck på (eller 
enklare uttryck: många nya som passerar eller söker 
sig till) stadsdelarna Östantill, västra Saltängen och 
Gamla staden. Ett större underlag förbättrar förut-
sättningarna för redan starka kommersiella lägen. 
Detta är viktigt att ta höjd för. 

Söderport; förbinder Ljura och Hageby längs ett urbaniserings-
stråk.
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Förtäta med ökad kvalitet

Flera av områden som har beskrivits ovan kommer 
att genomgå stora förändringar. I andra delar 
kan förändringstempot förväntas vara lägre och i 
vissa delar kommer den bebyggda miljön att vara 
relativt stabil under en längre tid. I de delar där 
en kontinuerlig förändring kan förväntas ske, och 
som bör bejakas och möjliggöras, är det viktigt 
att ha som grundläggande strategi och inriktning 
att förtätningar ska ske på kvartersmark. Det kan 
finnas skäl för vissa undantag, men som generell 
regel är detta viktigt. Det är på det här sättet 
som rutnätsstaden (innerstaden) har haft en stor 
förmåga att anpassas efter rådande tiders olika 
behov. Det som dock inte (eller åtminstone ytterst 
sällan) har bebyggts är det bärande offentliga 
rummet i form av gator och grönytor. Några 
exempel på undantag är kvarteren Presidenten 
och Spiran där tidigare gatunät bebyggdes med 
storkvarter. Även de omfattande saneringarna 
under 1960- och 70-talen skedde till största del 
på kvartersmark. Att bygga vidare på befintlig 
kvartersmark är även ett sätt att värna och 
möjliggöra utveckling av de gemensamma gröna 
kvaliteterna (se även punkten ”förgröning” nedan).

Problematiken med parkering på kvartersmark 
i de mer centrala delarna kommer att behöva 
uppmärksammas mer framöver. Parkeringsytor
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tränger undan andra viktiga användningar och 
kvaliteter och försvårar den viktiga klimatanpass-
ningen. Hårdgjorda ytor tränger undan grönska 
och platser för socialt umgänge och barns lek. 
En lösning på detta är att jobba strategiskt med 
gemensamma mobilitetshus som löser p-behovet. 
Fördelarna jämfört med parkeringsgarage under 
byggnader och mark är flera. De är billigare och 
kan ges en mer rationell utformning. Skalfördelar 
gör att annan service som är kopplad till mobilitet 
kan erbjudas (cykelparkering, uthyrning, 
reparation, bil pool). Parkering under gårdar 
medför bjälklag som är svåra och dyra att göra 
gröna. Med bevarad mark på innergårdar kan träd, 
annan grönska, odlingar och dagvattenhantering 
utformas på ett mycket bättre sätt (djupare rotning 
av träd, infiltration) och därmed ge mycket högre 
vistelsekvaliteter och klimatdämpande effekter 
(skuggning, svalka, fuktbalans).

I linje med Arkitekturstaden så ställs krav på 
platsanalys vid ny bebyggelse. I de starka stråken 
och runt de viktiga utpekade platserna är det extra 
viktigt att kräva en väl gestaltad livsmiljö. I dessa 
lägen ska särskilt höga krav på utformningen av 
bebyggelse, kvartersmark och det offentliga rummet 
ställas.
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Utveckla och förgröna det 
offentliga rummet

När förtätning sker är det viktigt att skydda och 
värna den viktiga gemensamma resurs som den 
allmänna platsen utgör. Samtidigt behöver det 
offentliga rummet ”andas med” i utvecklingen. Ny 
bebyggelse, fler boende, arbetsplatser och besökare 
kommer att ställa högre krav på väl utformade 
och hållbara offentliga miljöer. Högre bebyggelse-
tätheter kräver kompensatoriska kvaliteter i det 
offentliga rummet. Det i sin tur kräver att vi tar 
höjd för högre investeringsnivåer och anstränger oss 
extra mycket när vi utformar och utvecklar.

För att öka kvaliteter och göra staden mer robust 
inför klimatförändringar är det viktigt att värna 
befintliga gröna kvaliteter i det offentliga rummet 
och utveckla nya. I den tätare staden, och i 
områden där förtätning kan komma att ske på 
kvartersmark, är det viktigt att skydda de offentliga 
ytorna (låta de fortsatt vara offentliga, förtätning 
ska ske på kvartersmark). Det finns stora vinster 
att göra i de ofta till största delar hårdgjorda 
markmiljöerna i våra gaturum. Vid ombyggnation 
i samband med investeringar, exploateringar och 
reinvesteringar/underhåll ska alltid undersökas hur 
det offentliga rummet kan bli grönare. Ofta kan 
ett förverkligande av trafikstrategins mål i exv ett 
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gaturum gå hand i hand med plantering av träd 
och tillskapande av grönstråk och –ytor. Genom 
att förgröna delar av den hårdgjorda andelen så 
kan både miljö-, attraktivitets- och tillgänglighets-
vinster skapas. Grönska och GC ska få lika mycket 
plats eller mer i gaturummen. Detta gäller i den 
studerade geografin vid ny eller ombyggnation.
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Utbyggnadsordning och 
transformationstakt

Utveckling och byggnation är redan på gång 
i Inre hamnen (Östra Saltängen) och Västra 
staden. I Butängen/Johannisborg och Sylten pågår 
planering. I samma tidsfönster kan man tänka sig 
att placera Södra Risängen och Dagsbergsfältet. 
Detta centrumnära område, med god tillgänglighet, 
har stor potential, inte minst när omvandlingen 
av Östra Promenaden är färdig och den stora 
infartsvägen Söderköpingsvägen omvandlas till 
en mindre trafikdominerad stadsgata med mer 
mänsklig skala och gröna inslag. Den planerade 
utbyggnaden av badhuset och kommande behov 
av service i relativt centrala lägen kan ses som goda 
anledningar att ta ett helhetsgrepp för området. 
Hela områdets utveckling beror bl a på förutsätt-
ningar som alternativa lösningar för ridklubben, 
omvandlingen av Ljura trafikplats och privata fast-
ighetsägares vilja att utveckla. En omvandling ger 
också viktiga möjligheter att skapa nya kopplingar 
mellan Ljura och Oxelbergen/Risängen. Området 
från promenaderna till Söderleden utgör i dag en 
stark barriär mellan dessa stadsdelar.

På ännu längre sikt kan man se goda möjligheter 
för fortsatt utveckling i den östra delen av Inre 
hamnen och även i Sylten öster om Syltenberget. 

Med byggnation av Ostlänken och nytt 
Resecentrum, plus den planerade stadsutveck-
lingen i Södra Butängen, kan man förvänta sig 
att stadsutveckling kommer att fortsätta att ske 
norr om stationen, i Norra Butängen. Ur ett 
stadsbyggnadsperspektiv är det dessutom klokt 
att fortsätta expansionen av innerstaden norrut, 
både för att tillvarata de stationsnära lägena, 

och för att (fortsätta) att motverka att den tätare 
blandstaden staden alltför snabbt tar slut i norr. 
Mer stad norrut, som fortsätter in i södra Ingelsta, 
kommer på lång sikt att vara ett strategiskt mycket 
starkt sätt att tillvarata och bygga vidare på de 
styrkor och investeringar som görs med Ostlänken, 
Resecentrum och de stora stadsvärden som finns i 
den nya innerstaden.

Transformationstakt
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På längre sikt bör även undersökas om och hur 
verksamhetsområdet vid Skarphagsleden, som 
gränsar till Västra staden, kan ges ny utformning 
och nya användningar. På samma vis som 
Dagbergsfältet/Södra Risängen, så kan det här 
området erbjuda möjligheter att tillgodose 
exempelvis servicebehov i relativt centralt läge. 
Pågående och fortsatt stadsutveckling i Västra 
staden och Sandtorp kommer att ytterligare 
förstärka områdets strategiska läge.

Områden i den centrala staden kommer att 
förändras i väldigt olika tempo de kommande 
decennierna. Relativt stora delar av geografin är 
områden som på strukturell nivå kommer att förbli 
ganska oförändrade. Förutom det kontinuerliga 
omhändertagandet av allmän plats (investering, 
investering och drift) och lokala tillägg och 
förtätningar på kvartersmark, så kommer den 
övergripande strukturen att förbli relativt intakt. 
Exempel på områden som bör ses och behandlas på 
det här viset är Kneippen, Skarphagen, Klingsberg, 
Oxelbergen, Marielund och Lagerlunda. I dessa 
”lugnare områden” bor i dagsläget nästan 25 000 av 
den centrala stadens 49 000 invånare.

Större förändringar i anslutning till några av dessa 
områden kan på sikt leda till mer omfattande 
förändringar även i delar av dessa mer ”lugna 
områden”. Lagerlunda kommer t ex påverkas av 

närheten till Butängen och Oxelbergen kommer 
att hamna i ett nytt läge när grannarna Sylten/
Tegelängen och Dagsbergsfältet/södra Risängen 
förändras. I ett sådant scenario kan fastigheter börja 
köpas upp och rivas för tätare bebyggelse.

Markägande (kommunen eller kommunalt 
bolag) – grova uppskattningar, utvecklingsbar 
kvartersmark:
•  S Butängen: 50 %
•  N Butängen: 0 %
•  Inre hamnen: 70 %
•  Sylten: 20 %
•  Dagsbergsfältet/södra Risängen: 70 %
•  Västra staden: 50 %
•  Borgs: 0 %

I S Butängen, Inre hamnen och Dagsbergsfältet är 
kommunen (eller kommunala bolag) en relativt stor 
markägare. I de andra transformationsområdena är 
marken främst i privat ägo.
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Om resultaten i den här utredningen ska få 
långsiktigt genomslag är det viktigt att resultatet 
sprids i organisationen. Det finns även delar i 
arbetet som med fördel kan vidareutvecklas. Det 
gäller inte minst möjligheterna till ett skarpare 
digitalt analysarbete som kan vara till stor och 
bred nytta i planeringen. Nedan listas insatser 
och aktiviteter som behöver utföras efter denna 
utredning och med dess metod och resultat som 
utgångspunkter.

• Ta fram en light-version av denna rapport, 
ett slags atlas med de viktigaste kartorna och 
kortfattad presentation av strategierna.

• Kategorisera de starka stråken, på liknande vis 
som är gjort för platser.

• Ta fram en utvecklingsplan för det offentliga 
rummet. Detta ska göras med utgångspunkt 
i strukturbild 2050. Utvecklingsplanen ska 
peka ut en konkret strategi för det offentliga 
rummet som system och ge handfasta riktlinjer 
för utformningen. Den ska även innehålla en  
handlingsplan som prioriterar mellan de mest 
angelägna utvecklings- och investeringsbeh-

Dokumentet ägs med fördel av stadsträdgårds-
mästaren, på liknade vis som Arkitekturstaden 
Norrköping ägs av stadsarkitekten.

• Erbjuda feed-back till pågående planering. Detta 
är relevant både för de större samhällsbyggnads-
projekten och för detaljplaner och exploaterings- 
och investeringsprojekt. Resultaten från SCS ska 
användas för att synliggöra ev diskrepans mellan 
å ena sidan (t ex) planerade antal och lägen för 
arbetsplatser och publika lokaler, och , å andra 
sidan, behoven som skapas av befolkningstillväx-
ten.

• Ta fram strukturbild för hela staden med samma 
metod.

• Spridning och förankring av kunskap, resultat 
och strategier till enheter på SHBK.

• Tillgängliggöra de viktigaste kartorna digitalt 
(Dika och/eller Storymaps).

• Det behövs bättre kunskap om flöden av cyklister 
och fotgängare i staden. Empirisk data kan 
användas för att bedöma i vilken utsträckning 

den ”naturliga” potentialen i de utpekade stråken 
och platserna (för nuläget) korrelerar med 
verkliga flöden.

• Mer samlad kunskap om täthetens konsekvenser. 
Forskningsprojektet Smart täthet erbjuder 
verktyg för detta.

• Formulera strategier för kvalitativa 
kompensationer för att hantera ev negativa 
effekter av högre tätheter – ett långsiktigt behov.

• Monitorering för bättre planering:

 o Data och analyser behöver med   
                          viss periodicitet uppdateras.

 o Bildar basen för en digital tvilling.

 o Organisera för löpande    
  input från de stora projekten, exv  
  via Antura.

 o Ett första steg: ta fram ett PM om   
  behoven, upplägg, ansvar och tids-  
  och resursbehov.

Handlingsplan för stadsvärdesutveckling



91

Handlingsplan för stadsvärdesutveckling

Motiv till monitorering

Nyttor i processerna (huvudsakliga målgrupper 
inom parentes):

• Prioritering av plats- och stråkutveckling (infra, 
stadsmiljö).

• Stöd i DP vid programmering (lokaler, publika 
verksamheter, arbetsplatser) och utformning 
(bottenvåningar, P, bebyggelsetyper, gränssnitt 
bebyggelse-offentligt rum, arkitektoniskt uttryck) 
(DP, stadsmiljö, ÖS).

• Kollektivtrafik- och lokalförsörjningsplanering 
(infra, ÖS).

• Genomförandet av ÖP, exv i arbetet med stads-
byggnadsstrategier och –visioner (ÖP, ÖS).

• Utvärdering av markvärdesutveckling, strategiska 
markförvärv och markförädling (exploatering, 
ÖS).

• Lokaliseringsutredningar: ger stöd för ett 
”performativt” arbetssätt, likt exemplet Arena 
(ÖS, m fl).

• Stadsformsanalyser som naturliga underlag 
i den kontinuerliga ÖP-processen ger högre 

måluppfyllelse och bättre stadsvärdesutveckling 
(ÖP, ÖS).

• Social hållbarhet och hållbara transporter: 
vardagslivsindex ger stöd vid lokaliseringar och 
planering vilket ökar den samlade tillgänglighe-
ten till stadens gemensamma resurser och ökad 
måluppfyllelse kring 15-minutersstaden (ÖS, 
infra).

• Gemensam metodutveckling håller oss i framkant 
i digitaliseringsprocessen (ÖS, GI, m fl).
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Nedan listas sju olika samhällsområden och ett 
antal trender och utmaningar som kan förväntas 
uppträda inom dessa. Beskrivningen balanserar 
mellan utvecklingar som kan förefall oundvikliga 
och andra som mer är ett slags målbeskrivning och 
en viljeinriktning. Den är på intet sätt uttömmande 
utan ska mer ses som ett brett försök till 
kartläggning. För varje område beskrivs exempel på 
strategier i den här förstudien som kan förväntas ha 
effekter som hjälper till att hantera utmaningarna 
och stöttar en önskvärd utveckling. Listan kan fyllas 
på och utvecklas vidare.

Tekniska och organisatoriska 
former

Digitalisering, artificiell intelligens, 5G och Internet 
Of Things.

Ökat distansarbete och fortsatt ökade kunskaps- 
och kompetenskrav på arbetsmarknaden. 

Allt bättre tillgång till komplex data kring exv. 
stadens reella flöden.

Förändringar i transportsystemen: autonoma bilar; 
individuell mikromobilitet; stadsnära omlastnings-
terminaler – ökade godsrörelser i täta delar av 
staden. 

Mikroterminaler/omlastningsterminaler för 
omlastning till mindre fordon. 

Digitalisering och teknisk utveckling inom 
logistiska system (distribution och lager): e-handel/
externhandel/stadskärna. E-handel och logistiksats-
ningar bidrar till att utarma stadskärnan och leder 
till förändrade konsumtionsmönster.

Utspridda leveransboxar.

Material- och teknikutveckling i byggsektorn: LCA, 
hållbara material och infrastrukturbyggnationer.

Koppling till strategier: 

• Expansion av urbanitet: centrummiljöer där 
tillväxten av kunskapsintensiva branscher (KIBS) 
kan frodas; urbana mötesmiljöer med hög 
interaktion och blandat utbud matchar väl en 
utveckling där kontor blir mer mötesplats för 

kreativa aktiviteter.

• Expandera 15-minutersstaden: förenklar 
distansarbetet när service finns inom nära 
räckhåll. Varuleveranser i närområdet, 
matleveranser hem till dörren etc. Närhetsprin-
cipen och del av arbetet i hemmet inskar det 
sammanlagda resebehovet.

• Starka interaktionsmiljöer – lägen för lokaler: För 
att den fysiska handeln ska överleva och fortsätta 
vara chansrik behöver den ha rätt lägen i staden. 
Kunskapsbaserade bedömningar gör planering 
(exv i DP) mer träffsäkra och förutsägbara för 
marknaden.

• Urbaniseringsstråk: dessa zoner blir viktiga 
kopplingar mellan inner- och ytterstad och kan 
även hantera nya former för varudistribution, 
närmare invånarna. Där urbaniseringsstråk 
möter exv ringleden skapas starka noder som kan 
fungera som hubbar för vidare distribution.

• Utveckling av viktiga platser och starka stråk: 
I detta kontinuerliga arbete har kommunen 
möjligheten att agera förebildligt genom att 
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använda mindre miljöbelastande material och 
välja utformningar för mer hållbar anläggning 
och drift. LCA bör göras av utformningar 
och upphandlingar och för att följa upp och 
möjliggöra ständiga förbättringar kring hållbar 
anläggning.

Relation till naturen

Klimatförändring: ökade risker för skyfall, stigande 
havsyta och mer frekventa och starkare värmeböljor.

Behov av skräddarsydda klimatanpassningslösning-
ar i den tät(are) staden.

Från tekniska till mer ”naturliga” lösningar: exv. 
dagvattenledningar kompletteras eller ersätts 
med öppna lösningar som dammar och kanaler; 
AC och kylning ersätts med naturlig eller byggd 
solavskärmning (grönska, bebyggelse).

Ökad förståelse för behov av grönska för 
mikroklimat och för rening och fördröjning av 
dagvatten.

Sammanhängande grönytor, både för ekologiskt 
mer robusta förutsättningar och för att dämpa vid 

värmeböljor, leder även till högre vistelsekvaliteter.

Det offentliga rummets bidrag till klimatutsläpp 
blir allt mer uppmärksammat. Lägre 
klimatpåverkan och resursförbrukning gör att högre 
och andra krav kommer att ställas på utformning, 
material och underhållsmetoder.

Koppling till strategier: 

• Strömmen (mer) i centrum: Strömmen är både 
en enorm tillgång och en utmaning. Dagvatten 
belastar med föroreningar. En stigande havsnivå 
innebär att successiva insatser behöver planeras 
och genomföras för att skydda bakomliggande 
områden. Samtidigt är Strömmen viktig, 
pedagogiskt, för att ständigt uppmärksamma 
naturen i den urbana miljön.

• Urbaniseringsstråk: dessa kan fylla en viktig roll 
för dagvattenhantering, grönska med mera.

• De nya promenaderna: mer yta och rum för 
grönska och träd och mindre hårdgjorda ytor 
underlättar dagvattenhantering och renar; sociala 
vinster.

• Värna, utveckla och ”förgröna” det offentliga 
rummet: mer växtlighet och trädkronor i 
gatumiljöer och på viktiga platser ger bättre 

fuktbalans och skuggning och mildrar extrema 
temperaturer. Sammantaget kan reningen av 
dagvatten förbättras.

Sociala relationer

Ojämlikhet och segregation (ohälsa, inkomst, 
arbetslöshet; bostadssegregation) och ojämlik 
geografisk utveckling riskerar att tillta. Sätt att 
motverka detta i samhällsplaneringen får allt mer 
betydelse.

Det offentliga rummet måste garantera Jämställdhet 
(trygga och attraktiva offentliga rum).

Barnrättsperspektivet får en allt större betydelse. 
I planering, byggande och drift kommer det att 
krävas att skala, utformning och programmering 
som möjliggör självständig, säker och trygg 
användning av det offentliga rummet.

Isolering – gemenskap. Det offentliga rummet, 
aktiva mötesplatser och en generös tillgång till 
service får en stor betydelse för att motverka 
isolering och segregation.
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Koppling till strategier:

• Expandera 15-minutersstaden: att arbeta 
långsiktigt med detta skulle få till följd att allt 
fler får en smidig tillgång till de gemensamma 
resurser som finns i staden. Väl utspridda och 
rätt placerade målpunkter utgör även viktiga 
mötesplatser för människor från olika områden 
och med olika bakgrunder och förutsättningar.

• Urbaniseringsstråk: kopplar samman de 
centrala delarna med mellan- och ytterstaden. 
Förbättrade kopplingar, tryggare gaturum och 
kompletterande bebyggelse inom dessa zoner 
ökar alla invånares tillgång till den centrala 
stadens gemensamma resurser, och gör staden 
utanför de centrala delarna bättre tillgängliga för 
boende och arbetande i de centrala delarna.

• De nya promenaderna: promenaderna binder 
samman stadsdelar och blir starka rekreations-
stråk och miljöer där människor kan mötas.

• Utveckling av viktiga platser och starka stråk: 
genom att satsa på och utveckla trygga stråk och 
välanvända platser skapas allt bättre förutsätt-
ningar för alla invånare och besökare att mötas 
och ta del av stadens utbud. Starka stadsmiljöer 
bidrar också till den kollektiva stoltheten.

Föreställningar och kulturella 
värderingar

Från industrikris till återhämtning och stolthet: 
ett levande kollektivt arv som kommer att allt mer 
fungera som en kraft för mod och entusiasm i 
utvecklingen av den nya staden.

Ostlänken kommer att innebära ett rejält 
språng för den storregionala staden, med (inter)
nationell uppkoppling. Ökad uppkoppling ökar 
möjligheterna och skapar förutsättningar för 
tolerans, diversitet och nya perspektiv.

I den tätare staden kommer invånare och besökare 
att allt mer värdera de naturliga inslagen som 
planteringar, träd, parker och stadsnära rekreations-
möjligheter.

Norrköping har länge varit en multikulturell 
kommun och en ökad värdering av detta kommer 
att visa sig vara en stor tillgång för staden och 
kommunen.

Idrotten har länge varit en viktig del av 
Norrköpings identitet. För invånare och besökare 
fortsätter bilden av Norrköping som idrotts- och 
kulturstad att vara stark.

Koppling till strategier: 

• Strömmen (mer) i centrum: den redan starka 
identitet som Strömmen ger staden kommer att 
bli ännu viktigare. 

• De nya promenaderna: genom att förstärka och 
vidareutveckla denna starka identitet ökas attrak-
tiviteten och stoltheten i staden.

• Polycentrisk innerstad: genom att respektera och 
tillvarata de olika identiteter som områden och 
stadsdelar har kommer bilden av Norrköping att 
fortsätta stärkas.

Arbetsprocess och varu- och 
tjänsteproduktion

Kunskapsintensiva tjänstenäringar (KIBS) kommer 
att fortsätta att växa. Många av dessa samspelar med 
den producerande industrin. 

Tillverkningsbasen i form av exv. papper, sågverk 
och metallindustri blir allt mer beroende av hög-
teknologiska lösningar och processer. Därigenom 
växer behovet av service- och underhållsföretag, 
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innovation och administrativa stödfunktioner.

Förändrad sammanställning av branscher.

Den tidigare avindustrialiseringen har avstannat 
och det kommer att kunna ske en återindustrialise-
ring inom vissa nischade branscher.

För vissa yrkesgrupper kommer andelen 
distansarbete att kunna fortsätta att öka.

Globalisering, konkurrens och plötsliga struktur-
omvandlingar gör den framtida arbetsmarknaden 
(företag och efterfrågade kompetenser) svårförut-
sägbar.

Den pågående skalförstoringen inom delar av 
offentlig service och privat företagsamhet fortsätter.

Koppling till strategier: 

• Expansion av urbanitet: centrummiljöer där 
tillväxten av kunskapsintensiva branscher (KIBS) 
kan frodas; urbana mötesmiljöer med hög 
interaktion och blandat utbud matchar väl en 
utveckling där kontor blir mer mötesplats för 
kreativa aktiviteter.

• 15-minutersstaden: ett ökat distansarbete 
underlättas av god tillgång till vardagslivets 

service i närområdet.

• Löpande diagnoser för ökade stadsvärden: 
genom kontinuerlig monitorering kan rätt 
programmering göras och planeringen kan 
adaptera till förändringar inom näringslivet. 
Detta är mycket viktigt för att följa och hantera 
förändrade behov inom exempelvis arbetsplatser 
och av publika verksamheter.

Institutionella och juridiska 
former

Demokrati och medborgarinflytande utvecklas. 

Kundperspektivet och New Public Management 
kommer att mötas av motkrafter som argumenterar 
för vikten av en stark offentlig regi, i moderniserad 
form.

Privatiserad välfärdsservice gör planering av den 
offentliga servicen svårare.

Den statliga politiken för gestaltad livsmiljö 
kommer att öka medvetenheten om vikten av väl 
utformade stadsmiljöer och byggnader. Kraven som 

kan ställas på tillräcklig kvalitet i den bebyggda 
miljön kan 

Kommande förändringar i PBL och Miljöbalken 
kan få konsekvenser för hur väl det offentliga kan 
ta helhetsansvar och stötta enskilda initiativ genom 
sin förmåga till samordnad regi. 

Barnkonventionen kommer att kräva ökad inlevel-
seförmåga hos planerare och politiker. Städer och 
miljöer som är bra för barn är nästan alltid bra för 
alla.

Koppling till strategier: 

• Utveckling av viktiga platser och starka stråk: 
detta är ett tungt område där kommunen kan 
implementera och förverkliga målsättningarna i 
politikområdet gestaltad livsmiljö och barnkon-
ventionen.

• Staden längst strömmen: gestaltad livsmiljö.

• Kvalitativ förtätning på kvartersmark: gestaltad 
livsmiljö och barnkonventionen.

• De nya promenaderna: gestaltad livsmiljö och 
barnkonventionen.
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Vardagslivet

Medborgarnas krav på en funktionell, attraktiv och 
trygg närmiljö/offentligt rum kommer att öka.

En god tillgång till offentlig och kommersiell 
service kommer fortsatt att behövas i den fysiska 
miljön, även om format och upplägg behöver 
anpassas till konkurrensen från e-handel och –
service.

Sociala medier ökar hastigheten och tonläget 
i diskussioner kring brister och möjligheter i 
stadsmiljön.

Kvalitet och upplevelser/attraktivitet i det offentliga 
rummet blir av allt större vikt i konkurrensen 
mellan städer om invånare, företag och kompetens.

”Dragkampen” mellan stadslivets och förorten, 
den mindre orten och landsbygden kommer 
att fortsätta. Genom att fortsätta att utveckla 
fördelarna, inte minst för vardagslivet, hos 
stadsmiljön kan en större andel av befolkningen 
lockas att stanna kvar i eller flytta in till staden när 
familjen växer. Barnvänliga städer blir ett mått på 
en stads framgångsfaktor!

Koppling till strategier: 

• Expansion av urbanitet: ett ökat underlag ger 
dragkraft för service; det offentliga rummet 
blir mer befolkat och därmed tryggare; ger 
investeringsunderlag för ökad attraktivitet i det 
offentliga rummet.

• De nya promenaderna: en stark attraktivitets-
faktor som kompenserar med grönska och 
rekreation i den relativt täta staden.

• Expandera 15-minutersstaden: bättre 
tillgänglighet till vardagsservice underlättar allas, 
även barnfamiljens, vardagslivspussel.

• Mer möjligheter för fler: Fler invånare och bättre 
tillgänglighet ger ett ökat underlag. Den enskilde 
individen får ett allt bättre och större utbud 
att välja mellan. Detta kommer att vara stora 
konkurrensfördelar både för att locka till sig nya 
invånare och för att allt bättre kunna erbjuda 
befintliga invånare attraktivitet och ett brett 
serviceutbud.

• Utveckling av viktiga platser och starka stråk: ett 
tryggare och mer befolkat offentligt rum är en 
viktig del av Norrköpings ”attraktivitetskapital”, 
både som tillgång för befintliga boenden och 
som dragkraft för nya invånare.

• Kvalitativ förtätning på kvartersmark: Den 
ökade tätheten kompenseras med rymliga och 
väl utformade gårdsmiljöer. Dessa är viktiga och 
trygga tillgångar för lek, fritid och återhämtning.

• Värna, utveckla och ”förgröna” det offentliga 
rummet: en successiv minskning av dominansen 
av asfalt och bilar i många gaturum kommer att 
leda till mer befolkade och barnvänliga gator.
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