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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, 
Johanna Bergkvist. 

Styrgrupp: ÖS/ÖP
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Inledning

Detta dokument är en kortversion av förstudien 
Strategi centrala staden (2022). Syftet med 
förstudien är att beskriva hur centrala staden har 
utvecklats; att sammanställa kunskap om nuläget 
och om den framtid kommunen konkret planerar 
för; samt att formulera träffsäkra och användbara 
rumsliga strategier och en långsiktigt hållbar 
strukturbild. Det studerade området avgränsas av 
Söderleden, Riksvägen, Ståthögaleden och den 
planerade sträckningen för Johannsiborgsförbindel-
sen

Basfakta

Norrköpings centrala delar gör ett ”jäkla jobb” för 
staden, kommunen och regionen. 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.

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)

Årlig befolkningstillväxt 2000-2020:
• Innerstaden: 1,2 %
• Centrala staden minus innerstaden: 0,7%
• Övriga staden: 0,7%

Årlig tillväxt av arbetsplatser 2010-2019:
• Innerstaden: 1,9%
• Centrala staden minus innerstaden: 0,6%
• Övriga staden: 1,4%

Innerstaden

Centrala staden
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Stadsbyggnadstyper och 
tidsperioder

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 förutsättningar och 
möjligheter som finns inom den rika stadsmiljön 
som de centrala delarna utgör måste man beskriva 
och förstå de specifika egenskaper som olika 
områden har, utifrån den historiska bakgrunden.

De olika historiska lagren med sina stadsbyggnadstypologiska kännetecken.
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Historia och framtid

Resan från efterkrigstiden fram till idag kan 
illustreras med schemat och bildserien till höger. 
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. 

På 1950-talet slog textilkrisen till och 
produktionen i det centrala industriområdet 
minskade successivt och avvecklades helt under 
1980-talet. Runt millennieskiftet bottnade 
industri- och stadskrisen och staden började 
återhämta sig. Någonstans där inleddes det som 
kan beskrivas som stadens renässans i Norrköping. 

Den förbättrade regionala och nationella 
uppkoppling genom Ostlänken, tillsammans 
med ett expansivt näringsliv, universitet, sjukhus 
mm, ger goda förutsättningar för Norrköping 
att utvecklas mot en storregional stad 2050. 
Utgångspunkten för den framtida staden är att 
maximera dess fördelar med närhet till ett stort 
utbud samtidigt som uppkopplingen gentemot 
världen förbättras. 2050 har det gått 80 år sedan 
bottenkänningen. Ett vitalt näringsliv och en 
attraktiv stad gynnas av en successiv ökning av 
både tillgänglighet och befolkningsunderlag. 

Blandstaden

1945-65

Modernisering - kris

1965-95

Återhämtning

1995-2020

Storregional stad

2020-50
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Norrköpings renässans

Viktiga händelser i utvecklingen sedan 2000:

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

• Campus tillblivelse i slutet av 1990-talet.
• Den första transformationen av industri-

landskapet med nytt konserthus, muséer och 
utbildning på 1990-talet.

• Den fortsatta utvecklingen av industrilandska-
pet 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).

• 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.

• Ombyggnationen av Knäppingsborg 
(2009-11). 

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

• Universitetet fortsätter att utvecklas: 

Kopparhammaren, utbyggnad av bibliotek, 
övergång (2010-tal).

• Lundbergs utveckling av City: Linden, Lyckan 
(Transportstyrelsen mm), Spinnrocken och 
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 (2020-tal).
• Inre hamnen etapp 1 (2020-tal).
• Omvandling av Sandtorp och Sandbyhov 

(2010 -20-tal).

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

Det finns tre grundläggande frågor som behöver 
besvaras för att beskriva platser och områden i den 
fysiska miljön: 

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

Läge

Städers olika strukturer och former påverkar 
människors rörelsemönster. Gatunätets 
uppbyggnad och utformning skapar möjligheter 
och begränsningar i hur vi rör oss i staden. Detta 
i sin tur påverkar tillgänglighet och flöden, 
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 
brukar man använda två mått som båda är centrala 
i Space Syntax teori. Integrationsanalyser ger en 
bra grund för att urskilja centrala (rött) från mer 
perifera (blått) platser och gator. Genhetsanalyser är 
användbara för att identifiera starka stråk.

Integration, nuläge för gång- och cykelnät (AI 3km). Genhet, nuläge för gång- och cykelnät (NB 3km).
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Täthet och program

För att fånga en plats (eller gatas eller byggnads) 
förutsättningar är förståelsen av läget viktig. 
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. 

Kartorna nedan visar tillgänglig täthet av boende 
respektive arbetsplatser. 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 en hög tillgänglig täthet, dvs. det 
finns många andra boende eller arbetsplatser inom 
250 meter; de ljust gula har en lägre täthet av 
boende respektive arbetsplatser.

Täthet boende inom 250 m gångavstånd (2020). Täthet arbetsplatser inom 250 m gångavstånd (2018).

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

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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Med hjälp av stadsformens grundläggande 
egenskaper (läge, täthet och program) kan man 
kartlägga utbredningen av urbanitet i den centrala 
staden. 

Semi-urban miljö:
• Medelhög centralitet
• Medelhög boende- och arbetsplatstäthet

Urban miljö:

• Hög centralitet
• Hög boende- och arbetsplatstäthet

Högurban miljö:

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

Starkt högurban miljö:

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

Stadsvärden och urbanitet

Starkt högurban miljö

Högurban miljö

Urban miljö

Semi-urban miljö

Stadsmiljötyper. Nuläge.
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Vissa gator är viktigare än andra för många av 
rörelserna i staden och mellan olika stadsdelar och 
målpunkter och skapar potential och förutsättning-
ar för bland annat 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. Torg och platser som gemensamma 
vardagsrum i staden är viktiga resurser för alla som 
bor, arbetar, studerar eller besöker staden. 

Lägger man samman de tidigare visade analyserna 
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.

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

Urbanitet, starka stråk och platser

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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För att ytterligare betona de rumsliga egenskaperna 
har de starkaste stråken och de viktigaste platserna 
ritats ut som rum, avgränsade av sina ”bebyg-
gelseväggar”. Strukturbilden som skapas kan 
sägas visa stadens arkitektur. Med det menas 
de grundläggande rumsliga egenskaperna och 
kvaliteterna som präglar och skapar förutsätt-
ningarna för stadslivet (i alla sina facetter) att 
frodas och fortsätta att utvecklas. Märk väl, det 
handlar här om stadens arkitektur, inte stadens 
arkitektur, dvs enskilda byggnaders, kvarters 
och platsers 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.

Stadens arkitektur

Rumslig strukturbild, nuläge: grader av urbanitet och inramningen av de starkaste stråken och de viktigaste offentliga platserna.
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Hittills har analyser och beskrivningar 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.

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 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 planering. 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.

Mot storregional stad 2050
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I analyskartan syns hur på sikt 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 
dagsläget 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 vi-
dareutvecklar redan givna styrkor, är stadsplanering, 
med andra ord, ett mycket starkt verktyg för att 
skapa värden, för att vidareutveckla och skapa nya 
stadsvärden.

Nya lägen 2050

Ett nytt gatunät skapar nya och förändrade lägen (2050).
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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.

Nya tätheter och program 2050

Exempel på 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
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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 visar hur de olika 
miljöerna fördelar sig om den tidigare beskrivna 
stadsformen genomförs, dvs. om gatunätet (läge), 
täthet och programmering skulle bli som planerat.

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 förutsättning-
ar än ett lika välanvänt stråk som passerar ett 
område med många boenden och arbetsplatser 
och kommersiella och andra publika lokaler. 
De potentiellt starkaste stråken i bilden är 
identifierade med hjälp av genhetsanalyser.

Urbanitet, starka stråk och platser 2050

Urbanitet och starka stråk, 2050.

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

Se sid. 30-31 för 
diskussion om 
utmaningar i den 
här delen.
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Stadens arkitektur 2050

För att lyfta fram de rumsliga egenskaperna har de 
starkaste stråken och de viktigaste platserna ritats ut 
som rum, på samma vis som för den tidigare bilden 
av nuläget. 

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. 

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
• Utbyggnadsordning och transformationstakt.

• Öka det urbana kapitalet.

• Strömmen (mer) i centrum.

• De nya promenaderna.

• Polycentrisk innerstad.

• Urbaniseringsstråk, stråk- och platsutveckling.

• Expandera 15-minutersstaden.

• Mer möjligheter för fler.

• Nya områden vitaliserar det befintliga.

• Utveckling av viktiga platser och starka stråk.

• Starka interaktionsmiljöer - lägen för lokaler.

• Förtäta med ökad kvalitet.

• Utveckla och förgröna det offentliga rummet.

• Löpande diagnoser för ökade stadsvärden.

• Strukturbild 2050 - ett rumsligt ramverk.

• Centrala staden i staden.

Ett antal strategier har formulerats för att på bästa 
sätt utveckla de stora värden som redan finns i den 
centrala staden och tillvarata de potentialer som 
uppstår genom Ostlänken och stadsutveckling i 
Butängen, Inre hamnen, Sylten och Västra staden. 
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Kraftsamling och prioritering är viktiga för att 
skapa intresse och ge tydlighet åt marknaden, för 
att få ut störst nytta ur gemensamma investeringar, 
och för att använda kommunens egna resurser på 
ett hållbart och smart vis. Det är därför viktigt att 
ha en överenskommen utbyggnadsordning.

Utveckling och bygnation pågår i Inre hamnen 
(Östra Saltängen) och Västra staden. I Södra 
Butängen/Johannisborg och Sylten är planeringen 
långt gången. Södra Risängen och Dagsbergsfältet 
har stor potential, inte minst när omvandlingen 
av Östra Promenaden är färdig och den stora 
infartsvägen Söderköpingsvägen kan omvandlas 
till en mindre trafikdominerad stadsgata med mer 
mänsklig skala och gröna inslag.

På 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 stadsutvecklingen 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 alltför snabbt 
tar slut i norr. Stora delar av en centrala staden 
kommer att förbli relativt oförändrade. 

Utbyggnadsordning och transformationstakt
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Öka det urbana kapitalet

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 fortsätta förändras kraftigt. Handeln 
kommer att finnas kvar men i annan form och med 
delvis annat utbud. Samtidigt gör 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. Dessutom behövs fler 
boende i och runt City 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. 
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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).

Strömmen (mer) i centrum

Strömmen blir åter det absoluta centrum i staden. 
Strömmen är orsaken till att Norrköping existerar 
som stad. 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. 
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. 
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Stora delar av promenaderna kommer att hamna 
mer ”i” den centrala staden och inte längre främst 
utgöra innerstadens yttergräns. De kommer att 
förbinda och 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. 
De centrala promenaderna bevaras och idén 
om en Västra promenad fullföljs. På så vis 

får staden en ringled för gång- och cykel. Ett 
slutande promenadsystem bildar stadens centrala 
gaturum som kopplar samman stadsdelar, både 
i promenadernas riktning och tvärs över. På så 
sätt blir promenaderna mer blixtlås än barriärer, 
dvs. både välanvända och attraktiva stråk, och 
stråk som kopplar ihop stadsdelar på ömse sidor. 
Promenaderna får fler utlöpare som pekar ut 
riktningar för att bättre binda samman den centrala 

staden med områdena utanför (se även Urbanise-
ringsstråk nedan). Lindövägen, Söderköpingsvä-
gen, 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.

De nya promenaderna
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Olika stadsdelar och områden i den centrala 
staden har skilda utmaningar och kräver specifika 
angreppssätt. Kartbilden 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, 
byggnader 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 vidareutveckla 
stadsvärden. Men den principen behöver tillämpas 
med respekt för stadsmiljöernas olikheter. För 
att på bästa sätt förädla kvaliteter behöver all 
planering grundas i en kartläggning av stadsform, 
kulturmiljö 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.

Polycentrisk innerstad
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Urbaniseringsstråken pekar ut utvecklingszoner 
kring långsiktigt starka kommunikationsstråk 
som kopplar samman den centrala staden med 
ytterområdena. De bärande gaturummen ska här 
utvecklas och successivt utformas för att uppnå 
trafikstrategins mål, exempelvis starka GC- och 
kollektivtrafikstråk. Bebyggelseutveckling och 
förtätning inom zonen ska ske på sätt så att 
kvaliteter och stadsvärden successivt utvecklas 
inifrån och ut.

De torg och platser som finns inom den centrala 
staden är i olika skick och har olika användningar. 
Ibland är de mer eller mindre eftersatta ytor, som 
till exempel Stortorget. I vardagen har Nya torget 
funktionen som handelstorg och Tyska torget 
som processionsplats för firande, demonstratio-
ner 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, som hanterar och pekar ut 
de olika förutsättningarna, behoven, önskade 
insatserna och en prioritering behöver tas fram. 

För mer specifika strategier för de olika platskatego-
rierna, se rapporten Strategi centrala staden (2022).

Urbaniseringsstråk, stråk- och platsutveckling

Urbaniseringsstråk, starka stråk och platser, 2050.
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Norrköpings centrala delar kommer att vara en 
15-minutersstad. I den centrala staden går det 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.

Strukturer som ger god tillgänglighet till nödvändig 
vardagsservice i närområdet ska utvecklas. 
Relativt höga tätheter ger bra underlag för service 
(kommunal, kommersiell och kollektivtrafik). 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 vardagslivsin-
dexet. Ett nytt område som är väl sammankopplat 
med befintliga områden innebär att nya invånare 
smidigt kan ta del av det befintliga utbudet och 
att befintliga stadsdelar får ett ökat utbud genom 
funktioner som tillförs i det nya området.

Expanderat vardagslivsindex genom god tillgänglighet 
och lokalisering/programmering.

Expandera 15-minutersstaden

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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Mer möjligheter för fler

I centrala staden bor det i dag ca 49 000 invånare 
och finns det runt 33 000 arbetsplatser. Som 
beräkningar i rapporten Strategi centrala staden 
(2022) visar finns det möjligheter att fördubbla 
antalet invånare och arbetsplatser. De utbyggnads-
områden som planeras och byggs ut i dag utgör 
stommen. De delar som vi i dag inte självklart 
räknar till de mest centrala kommer genom inner-
stadsexpansionen 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 och företag 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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En stark interaktionsmiljö har höga flöden 
av människor i det offentliga rummet och en 
utformning av bebyggelsen på kvartersmark 
som tillvaratar potentialen (exv. lokaler). Graden 
av urbanitet och styrkan hos närliggande stråk 
utgör viktiga underlag för att avgöra och, där så 
ses som nödvändigt, styra var och hur lokaler i 
bottenvåningar kan eller ska finnas. 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. Kartläggning av urbanitet och starka stråk 
och platser erbjuder ett sådant underlag.

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 
inom kontoret och med exploatörer, fastighetsä-
gare och konsulter. Det är viktigt att komma ihåg 
att bilden baseras till stora delar på hänsyn till 
dagens planering. Ett pålitligt underlag kräver att 
kartläggning hålls uppdaterad.

Starka interaktionsmiljöer - lägen för lokaler
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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. 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). 

I linje med Arkitekturstaden så ställs krav på 
platsanalys vid ny bebyggelse. I de identifierade 
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 ännu högre krav på väl utformade 
och hållbara offentliga miljöer. Högre bebyggel-
setätheter 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.

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 trafikstra-
tegins mål i exv ett 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 
tillgänglighetsvinster 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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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 är viktigt att ha en realistisk bild av potentialer. 
Ett exempel på en grundläggande utmaning i 
stadsformen syns om man jämför integration och 

genhet, i bilden nedan. 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 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. 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 kommer att röra sig igenom och 
befolka områdena.

På det här sättet kan 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 
delar. Anledningen är att det brister vad gäller 
blandstad; området domineras av arbetsplatser. 

2050: de starkaste stråken och område med hög centralitet.

Monitorering för ökade stadsvärden

Nära till mycket, men inte så 
många som passerar. Man får 
jobba hårt för flöden = starka 
målpunkter, attraktivitet, etc.
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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 till höger 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 mer konkreta 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 viktigast 
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- 
dagbefolkning 
är en svaghet

Domineras av 
bostäder

Utmärkt läge 
för en arena

Viktig målbild 
att jobba 
mot!
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Strukturbild 2050 - ett rumsligt ramverk

Strukturbild 2050: urbaniseringsstråk, starka stråk och platser.
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Centrala staden i staden

Stadsmiljöer

Genom att använda samma metod för hela staden 
kan den beskrivas i termer av olika typer av 
stadsmiljöer. Den röda rektangeln uppe till höger 
i diagrammet nedan har använts i Strategi centrala 
staden. En kartläggning av resten av staden i termer 
av centralitet och täthet ger en god övergripande 
bild av lokala variationer i stadsmiljön. I grova 
drag kan man på det här viset urskilja den centrala 
staden, mellanstaden, ytterstaden och de lantliga 
stadsnära miljöerna från varandra.

Norrköpings stadsmiljöer: lantligt, ytterstad, mellanstad och centrala staden.
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Starka stråk och noder

För den centrala staden har starka stråk och platser 
kartlagts. På liknande vis är det av stor vikt att 
kunna peka ut de starkaste stråken och noderna/
målpunkterna på hela stadens skala. Bilden till 
höger är ett exempel på hur en enkel strukturbild 
av staden kan se ut med huvud- och urbaniserings-
stråk, olika kategorier av stadsdelscentra och starka 
besöksmål.

Dessa perspektiv – miljötyper och starka stråk 
och noder – är grundläggande för att långsiktigt 
förädla staden till en allt mer sammanhållen och väl 
fungerande helhet.

Starka stråk och viktigaste noderna/målpunkterna (stadsdelscentra, 
besöksmål/bytespunkter).
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Handlingsplan för stadsvärdes-
utveckling

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 föreslås utföras efter denna 
utredning och med dess metod och resultat som 
utgångspunkter och stöd.

• Kategorisera starka stråk.
• Ta fram en utvecklingsplan för det offentliga 

rummet.
• Erbjuda feed-back till pågående planering.
• Utveckla strukturbild för hela staden med 

samma metod.
• Spridning och förankring av kunskap, resultat 

och strategier nom SHBK.
• Formulera strategier för kvalitativa 

kompensationer för att hantera ev negativa 
effekter av högre tätheter – ett långsiktigt 
behov.

• Etablera monitorering för bättre planering:
• Uppdatera data och analyser med viss 

periodicitet.
• Leverera analyser som kan utgöra basen 

i en digital tvilling.
• Organisera för löpande input från de 

stora projekten, exv via Antura.
• Initialt: ta fram ett PM om behoven, 

upplägg, ansvar och tids- och 
resursbehov.



Samhällsbyggnadskontoret
Samhällsbyggnadskontoret gör det möjligt för Norrköping att fortsätta 
växa och utvecklas på ett hållbart sätt. Vi planerar för nya stadsdelar 
och utvecklar befintliga miljöer. Med respekt för stadens själ och med 
mod och kreativitet skapar vi vårt färgstarka Norrköping tillsammans.

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET

Adress: Trädgårdsgatan 21, 601 81 Norrköping
Tel: 011-15 00 00 Fax: 011-15 31 90
E-post: samhallsbyggnadskontoret@norrkoping.se
www.norrkoping.se


