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Arkitekturstaden Norrköping har utarbetats av en arbetsgrupp bestående av 
representanter från samhällsbyggnadsprocessens olika kontor Arbetet har letts av 
stadsarkitekt Karin Milles. Gruppen har därutöver bestått av stadsträdgårdsmästare 
Anna Wejde, stadsantikvarie Hanna Domfors, planarkitekt Martin Heidesjö, 
planarkitekt Linda Apelgren och bygglovarkitekt Roland Nitz.

Foto: Juliana Fälldin

Kimstad Kyrkby, 2018 
Byggherre: Conlega 
Arkitekt: Tengbom
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Sammanfattning 

1. Arkitekturen ska berika 
När Norrköping växer ska vi alltid ha ett helhetsperspektiv. Arkitekturen ska ta sin ut-
gångspunkt i stadens sammanhang och tillföra positiva värden som berikar platsen.

2. Arkitekturen ska respektera sin omgivning 
Arkitekturen i Norrköping ska gestaltas i relation till sin omgivning och respektera var  
tids arkitektur, stadsdels- och områdeskaraktär. Ny bebyggelse ska utformas med hänsyn 
till arkitektoniska kvalitéer hos omgivande bebyggelse.

3. Arkitekturen ska stärka kulturarvet 
När vi utvecklar Norrköping ska vi förvalta såväl det befintliga som det framtida kultur-
arvet på ett klokt, men samtidigt innovativt sätt. Det ska vara tydligt avläsbart vad som är 
gammalt och vad som är nytt. Detta gäller såväl vid nybyggnation som vid tillbyggnad/
ombyggnad av befintliga hus.

4. Arkitekturen ska ha ett formspråk med hög kvalitet 
Nya byggnader och platser ska vara goda representanter för vår tids arkitektur. Hög  
arkitektonisk kvalitet med omsorg om detaljerna ska eftersträvas, oavsett läge i staden.

5. Arkitekturen ska främja social integrering och interaktion 
Norrköping ska vara en integrerad och blandad stad där människan är i fokus.  
Arkitekturen ska fånga stadens mångfald. Detta ska ske genom medveten planering  
av funktioner i bebyggelse och stråk så att naturliga mötesplatser skapas.

6. Arkitekturen ska främja stadslivet 
När vi förtätar staden ska vi skapa gynnsamma förutsättningar för stadslivet. Med om-
sorgsfullt utformade, utåtriktade bottenvåningar och mötesplatser i stadsrummet blir  
miljön inbjudande, trivsam och trygg.

7. Arkitekturen ska åldras vackert och värdigt 
I Norrköping ska vi bygga ekonomiskt, socialt, funktionellt och estetiskt hållbart samt 
miljö- och klimatmässigt bra. Ekonomiskt – inte snålt.

För att försäkra oss om att det som byggs i vår stad håller tillräckligt hög 
arkitektonisk nivå har ett antal strategier utarbetats. Dessa ska efterföljas 
vid all form av byggnation som påverkar stadsbilden eller stadsrummet.

Foto: Juliana Fälldin
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Tullhusbron, 2012 
Byggherre: Norrköpings kommun
Arkitekt: Erik Andersson 

Foto: Juliana Fälldin
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Inledning

Arkitekturstaden: Framtagandet

Arkitekturstaden Norrköping har utarbetats efter bred 
förankring hos medborgare, näringsliv och politik. Un-
der våren 2016 diskuterades arkitekturens roll för upp-
levelsen av staden och de sju strategierna i olika forum. 
Ett antal föreläsningar, workshopar och seminarier med 

företrädare från näringslivet (fastighetsägare, byggherrar 
samt konsulter), politiken samt allmänheten har hållits, 
också dessa med fokus på arkitekturstrategierna. 

Utifrån de synpunkter som framkom vid de olika aktivi-
teterna har riktlinjer formulerats för att förtydliga syftet 
med de sju strategierna.

Arkitekturstaden Norrköping är Norrköpings kommuns riktlinje för arkitektur och 
stadsbyggnad. Riktlinjen ska gälla i samhällsbyggnadsprocessens alla skeden - från tidig idé till 
färdig byggnad eller plats. 

Norrköpings stadsbibliotek, 1972
Arkitekt: Sten Samuelsson 

Foto: Juliana Fälldin
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Arkitekturstaden: Syftet 

Norrköping är en stad med framträdande arkitektur från 
olika tider. Riktlinjen ”Arkitekturstaden Norrköping” är 
en bekräftelse på arkitekturens betydelse för Norrköpings 
unika livsrum. När staden och övriga tätorter växer behövs 
ett kommunövergripande styrdokument för att säkerställa 
kvalitetsaspekterna i den byggda miljön. Arkitektonisk 
kvalitet har stor betydelse för oss som lever och verkar här 
men också för alla som besöker vår fantastiska stad.
Kvaliteten på vår byggda miljö påverkar vårt välbefinnan-
de på gott och på ont. En läsbar och genomtänkt bebyg-
gelse är identitetsskapande både för staden och individen. 
Var tids avtryck har ett värde och tidstypiska kvalitativa 
drag ska respekteras. En inkluderande och framgångsrik 
stadsutveckling kräver dels en medvetenhet om att historia 
skapas i vår samtid, dels en förståelse av platsernas betydel-
se utifrån människors olika perspektiv och behov. 
 
Arkitekturstaden Norrköping innehåller strategier och 
riktlinjer för att höja och tydliggöra kommunens ambitio-
ner beträffande arkitektur- och stadsbyggnadsfrågor. 
Hur vi ska bevara, utveckla och förnya vår stad.  
 

Dokumentet ska vara vägledande i kommunens interna 
arbete med arkitektur inom förvaltning och bolag, men 
ska även fungera som en gemensam plattform vid plan-
läggning och bygglovgivning, i dialogen med allmänheten 
och med byggbranschen. Arkitekturstaden Norrköping 
ska gälla på alla nivåer, från den översiktliga planeringen 
till det enskilda bygglovet och kan, rätt hanterad, korta 
och förenkla planeringsprocessen. Riktlinjen fyller också 
en viktig pedagogisk funktion genom att väcka intresse, 
ge kunskap och därmed förståelse för ställningstaganden 
angående vår kommuns utveckling och värdet av kvalita-
tiv arkitektur.
 Utmaningen för Norrköpings kommun, inklusive 
privata aktörer och brukare, ligger i att åstadkomma en 
hög arkitektonisk kvalitet på det som byggs i Norrköping 
i stadens alla gemensamma rum - oavsett plats, funktion 
och skala. Det vi bygger bidrar i högsta grad till stadens, 
områdets eller platsens egenart, identitet och attraktivitet. 
 Lyckas vi med detta kan vi sätta Norrköping på kartan 
som en av Sveriges främsta arkitekturstäder, inte bara med 
vår gamla bebyggelse utan också med det vi bygger idag.
 

Visionsbild Inre hamnen 
Arkitekt: Nyréns 
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För att uppnå samverkan mellan alla aktörer som är 
delaktiga i utvecklingen av vår stad och förståelse hos de 
som bor och verkar här måste vi till att börja med ha en 
gemensam bild av vad arkitektur är och vad arkitektur kan 
åstadkomma för vår stad och vår gemensamma livsmiljö.
 Arkitektur handlar inte enbart om hur ett hus ser ut, 
vilken fasad det har och om man tycker det är snyggt eller 
fult. Arkitektur handlar snarare om utformandet av hela 
vår fysiska miljö, om byggnaderna, men också om rum-
men mellan husen. Om staden och stadsrummet. Om silu-
etter, siktlinjer och utblickar. Om material och kulör. Om 
vilken upplevelse, vilken känsla, man får i den bebyggda 
miljön. Arkitektur berör oss alla. 
 Vår tillvaro formas av arkitekturen och vi förhåller 
oss alltid till den, medvetet eller omedvetet. Arkitekturen 
skapas av många omständigheter; av trender, resurser, 
politik och ekonomi. En rad intressen, funktioner, behov 
och krav ska uppfyllas och många viljor förenas. 
 Rätt hanterad, kan arkitekturen bidra till att överbryg-
ga ekonomiska, sociala och geografiska klyftor i samhäl-

let. Till alla människors möjlighet att ha och ta plats.
 Arkitektur är en viktig tillväxtfaktor för städer som 
konkurrerar i attraktivitet, boende, utbildning och närings-
liv. Planering och formandet av nya inslag i stadsrummet 
samt en långsiktig förvaltning av befintliga strukturer och 
byggnader spelar här en avgörande roll.
 I dagens samhälle prioriteras ofta snabba, rationella 
lösningar och kortsiktiga ekonomiska intressen i byggpro-
cessen. Det kan i förlängningen få motsatt effekt i form 
av exempelvis förvanskade stadsrum eller höga framtida 
kostnader. I ett större perspektiv kan det dessutom leda 
till segregation, ohälsa och ha negativa effekter på vårt 
kulturarv, vår miljö och vår natur. 
 Det är avgörande att arkitektonisk kvalitet inte får stå 
tillbaka för kortsiktiga lösningar. En genomtänkt utform-
ning av och hög kvalitet på bebyggelse och stadsrum lönar 
sig i längden. Alla intressen ska vägas samman till en klok 
helhet. Med god arkitektur kan vi i förlängningen uppnå 
ett hållbart, attraktivt och inkluderande samhälle.

Arkitektur. Vad är det?

Kv. Kroken, pågår, Byggherre: Gamlebro AB, Arkitekt: Helén & Hard
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Vad är god arkitektur? 

Att ett hus är snyggt är inte lika med god arkitektur. Det 
en tycker är fint, tycker någon annan är fult och ingen 
har egentligen fel. Skönhet ligger i betraktarens öga. God 
arkitektur kan snarare sägas vara byggnader och stadsrum 
med en tydlig identitet och med en omsorg om platsen, om 
formen och om materialet. God arkitektur berikar staden 
och håller för tidens tand. 
 God arkitektur behöver inte vara dyr eller exklusiv, 
utan är tvärtom öppen och tillgänglig för alla, oavsett vil-
ka förutsättningar man har. God arkitektur är inkluderande 
och skapar förutsättningar för gemenskap, delaktighet 
och möten. Det är en väl avvägd helhet där alla aspekter 
är beaktade, såväl historiska som tekniska, ekonomiska, 
ekologiska, kulturella, estetiska, sociala och humanistiska. 
 Men god arkitektur kan man först uppnå när ambitio-
nerna finns med från början, hos alla; byggherrar, arkitek-
ter, brukare, politiker och tjänstemän. 

När det finns förståelse, kompetens och vilja till dialog 
och samverkan mellan alla dessa aktörer, som är en del av 
utvecklingen av vår vackra och unika stad, kan vi nå ända 
fram. 
 Norrköping har en mycket stolt arkitekturtradition. Här 
finns ett rikt arkitekturarv som representeras i byggnader 
och områden från skilda tidsåldrar, var och en med sina 
kvaliteter och karaktärer. Norrköping har, med undantag 
för några decennier kopplade till rivningsvågen på 60-ta-
let, alltid stått för god arkitektur och en hög ambitionsnivå 
från alla aktörer. Det ska vi fortsätta med. 
 Som en grund för det goda samtalet behöver vi en 
gemensam plattform att stå på. Arkitekturstaden Norrkö-
ping - kommunens riktlinje för arkitektur och stadsbygg-
nad, utgör denna grund. Riktlinjen ska gälla i samhälls-
byggnadsprocessens alla skeden - från tidig idé till färdig 
byggnad eller plats.

Katscha, 2015, Byggherre: Ivarsson Bygg, Arkitekt: Arkitektur+Development 

Foto: Crelle Ekstrand
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Runt 1600-talet var Norrköping landets befolkningsmäs-
sigt näst största stad, med den mest framträdande hamn-
strukturen och en av de viktigaste industriella lokalisering-
arna i Sverige. Norrköping attraherade såväl landets mer 
framträdande entreprenörer, uppfinnare och båtbyggare 
som adel, politiker och investerare. Hit flyttade arbetskraf-
ten för att pröva lyckan i den stora industristaden.
 De goda tiderna varade fram till 1950-talet då kon-
kurrensen från utlandet blev för svår och många industrier 
tvingades lägga ner. Under 1960-talet var stadens vision 
att de gamla fabriksbyggnaderna skulle rivas och ersättas 
med höghus. Staden sanerades enligt tidens anda och hela 
kvarter revs av i innerstaden. Industrilandskapet utmed 
Strömmen lades i träda och fabrikerna förföll. Under 
1970- och 1980-talen lokaliserades ett flertal statliga verk 
till Norrköping och staden fylldes på nytt av framtidstro.
 Det byggda kulturarvet, stadens strukturer och parker, 
visar på Norrköpings utveckling och expansion, en ut-
veckling som även representerar viktiga skeden i Sveriges 
historia. Kombinationen av olika verksamheters avtryck 
har skapat en varierad och unik stad. Årsringarna innehåll-
er rester av den medeltida stadsbilden och Sveriges äldsta 
rutnätsplan samt unika stadsmässiga strukturer så som 

de trädkantade promenaderna. De bebyggelsemässiga 
avtrycken visar på den rika industristadens offentliga 
byggnader, välbeställda fabrikörer och borgarnas storslag-
na bostäder, men industristadens arbetskraftsinvandring 
genererade även enklare bostäder. Det finns ett flertal bo-
stadsområden med väl gestaltad och tidstypisk arkitektur. 
Verksamheterna genererade en egen typ av arkitektur där 
kronan på verket är industrialismens påkostade bygg-
nadsverk, hamnens logistikbyggnader och tullhus samt 
järnvägsnätets bebyggelsestrukturer. Bland de mer sentida 
tillskotten bör nämnas de statliga verkens monumen-
talbyggnader som är påkostade tidstypiska byggnadsverk 
med framträdande arkitektur.
 Norrköpings unika stadsmiljö påvisar en levande, 
expansiv stad med tydliga årsringar och historiebärande 
inslag från spridda tider. Gemensamt för arkitekturen, 
oavsett när den är uppförd, är att den är tidstypisk, kaxig 
och fylld med den växande stadens framtidstro. Staden är 
sammansatt av olika tiders arkitektoniska representanter, 
vilket visar att god arkitektur alltid kan bära god arkitek-
tur. Trots skillnader i formspråk förstärker byggnaderna 
varandra och bidrar till ett spännande och harmoniskt 
stadsrum. 

Norrköpings karaktär Kulturarvet
Norrköping har en unik historia. Med sitt strategiska läge vid Motala ström och 
Bråviken har staden brett ut sig genom århundraden. De naturliga förutsättningarna, 
kraften från Motala ström, hamnen i Bråviken, naturresurserna i Östgöta bergslag 
och det agrara omlandet, tillhandahöll möjligheter som formade den växande staden 
då och som formar vår stad än idag.

Kraftverket Bergsbron-Havet, 1923
Arkitekt: Ivar Tengbom

Foto: Crelle Ekstrand
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Norrköpings huvudsakliga karaktärsdrag
Industri- och arbetarstaden Norrköping har förändrats 
och är idag en stad med befolkningstillväxt, ett expansivt 
näringsliv, ett växande universitet och med ett mycket 
strategiskt logistikläge. För att värna om de kvaliteter 
som ger staden dess attraktiva identitet är det viktigt att 
tydliggöra, uppmärksamma och aktivt sträva efter att se 
möjligheterna i vår unika kulturmiljö. Karaktärsdragen 
utgör grundstenar till det förhållningssätt som leder till en 
stark och stadsmässig utveckling av Norrköping.
 Genom att beakta stadens årsringar, ta tillvara och ut-
veckla karaktärsdragen stärks platsens särdrag. Då uppnås 
en balans mellan bevarande och utveckling. Norrköpings 
karaktärsdrag är följande:

DEN MEDELTIDA STADEN Kvarnbyn Norrköping nämns för 
första gången tidigt 1300-tal, men det är först efter att 
stadsprivilegierna1384 som staden börjar växa. 

RUTNÄTSSTADEN Delar av staden har en av landets äldsta 
rutnätsplaner från 1641. 

MOTALA STRÖM OCH INDUSTRILANDSKAPET Fallhöjden på 
18 meter lade grunden till Sveriges mest betydande indu-
stristad. Industrilandskapet räddades undan rivning och är 
idag en unik stadsmiljö fylld med nya funktioner.
 

HAMNEN Vid Motala ströms utlopp i Bråviken växte en 
naturlig hamn med båtvarv fram redan under 1600-talet.

VERKSAMHETSOMRÅDEN Norrköping fortsätter att växa, 
men numera ut över stadens omland.

STORSKALIG BOSTADSBEBYGGELSE Den stora inflyttningen 
av arbetskraft till Norrköpings industrier har genererat sto-
ra sammanhängande områden av arbetarbostäder, uppför-
da som exempelvis boföreningar eller av företagen själva. 

SMÅSKALIG BOSTADSBEBYGGELSE Karaktärsskapande för 
stadens småskaliga bebyggelse är den stora utbredningen 
av bostadsområden med trädgårdsstads- och egnahemska-
raktär.
 

INSTITUTIONER OCH DONATIONER Norrköpings industrihis-
toria har genererat ett stort utbud av institutionsbyggnader; 
rådhus, lasarett och vårdhem, skolor, stationsbyggnader 
och från sent 1900-tal även statliga verk och Linköpings 
universitet, Campus Norrköping.
 

OMLANDETS STORGÅRDAR Staden konsumerade mer mat 
än vad den kunde producera, vilket gjorde staden beroen-
de av gårdarna på landsbygden runt omkring.
 

GRÖNA RUM I och kring Norrköping finns betydande års-
ringar av det gröna kulturarvets avtryck. I staden anlades 
parker, promenader, alléer och odlingstäppor. Även inner-
gårdar och förgårdsmark hade stor betydelse för stadsrum-
mets grönska. 
 På landsbygden runt staden fanns parknöjen och de 
stora gårdarna hade ofta påkostade parkanläggningar och 
betydelsefulla fruktträdgårdar.
 

LANDSKAP De naturliga variationerna i topografin är av 
stor betydelse för staden och landskapsbilden.

Louis De Geer Konsert & Kongress, 1994, Arkitekt: Lund & Valentin

Foto: Hanna Domfors



12

Kvarteret Mjölnaren, 2018 
Byggherre: HSB
Arkitekt: Engstrand och Speek 

Foto: Juliana Fälldin
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Norrköpings karaktär Framtiden
Norrköping växer kraftigt. Alltfler väljer att bosätta sig i, studera och arbeta 
i eller besöka vår stad. Trycket på platser för företagsetableringar och på 
bostadsmarknaden är stort. Var ska alla dessa bostäder byggas?

Staden förtätas
Hur kan vi förtäta och ändå, på ett ansvarsfullt, effektivt 
och hållbart sätt, hushålla med vår värdefulla mark?
 Det mest hållbara och kloka sättet att bygga är idag 
framförallt inom de befintliga bebyggelsestrukturerna. 
Vi bygger inåt, i staden. Med Ostlänken, Nya Resecen-
trum och utvecklingen av Butängen och Inre hamnen har 
Norrköping en fantastisk möjlighet att bli en ännu mer 
tillgänglig, attraktiv, samlad och funktionsblandad stad.
 Då är det extra viktigt att vi inte blir fartblinda och 
enbart tacksamma över att det byggs. Vi måste också  
våga ställa krav. Se helheten. Tänka efter före. 

För det finns olika intressen som driver stadens utveck-
ling. För att försäkra oss om att det som byggs i vår stad 
håller tillräckligt hög arkitektonisk nivå har ett antal 
strategier och riktlinjer utarbetats. Dessa ska efterföljas 
vid all form av byggnation som påverkar stadsbilden eller 
stadsrummet. Vid uppstarten av ett projekt, en detaljplan 
eller vid ansökan om bygglov för ny bebyggelse ska  
byggherren formulera projektets arkitektoniska ambi-
tioner, projektets grundtanke, i text och bild, utifrån de 
strategier och riktlinjer som redovisas i detta dokument, 
på kommande sidor.

Nya Torget 2018, Byggherre: Botrygg, Arkitekt: Semrén & Månsson
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Strategier och riktlinjer  
för Norrköpings arkitekturpolitik

När Norrköping växer ska vi alltid ha ett helhetsperspektiv. Arkitekturen ska ta sin 
utgångspunkt i stadens sammanhang, se till gaturummet i sin helhet och tillföra 
positiva värden som berikar platsen.

HELHETSPERSPEKTIVET

När vi förtätar så ska vi alltid ha ett helhetsperspektiv 
och beakta vilka konsekvenser ett projekt får för platsen 
och i förlängningen hela staden. Tillskott ska berika, inte 
försämra. Detta ska gälla alla aktörer, såväl privata som 
offentliga. En hög arkitektonisk nivå genererar ekonomis-
ka och estetiska värden till hela Norrköping och bidrar till 
att alltfler kommer att vilja bo i, arbeta eller studera i samt 
besöka och investera i vår stad.
 Helhetsperspektivet möjliggör en långsiktigt hållbar 
samhällsutveckling där varje kompetens ges utrymme, 
där hänsyn tas till alla människors behov och där klok 
hantering av resurser prioriteras. Med hjälp av en noga ge-
nomtänkt och omsorgsfull utformning av stadens hus och 
stadsrum har vi stor möjlighet att överbrygga ekonomiska, 
geografiska och sociala klyftor.

Istället för att tänka kortsiktigt rationellt ska vi därför 
alltid ha en helhetssyn och fråga oss vad arkitekturen kan 
ge tillbaka i det långa loppet. Helhetsperspektivet handlar 
också om att tidigt beakta alla aspekter som kan påverka 
en byggnads eller en plats utformning; såsom tillgänglig-
het, funktion och genomförbarhet. 

1. Arkitekturen ska berika

Riktlinjer

Vid uppstarten av ett projekt, en detaljplan eller vid ansökan 
om bygglov för ny bebyggelse ska byggherren formulera 
projektets arkitektoniska och stadsbyggnadsmässiga ambitioner, 
projektets grundtanke, i text och bild, utifrån de sju strategierna. 

Omfattningen på en sådan deklaration ska vara i paritet med 
projektets storlek, dignitet och läge. Småhus eller mindre 
förändringar i perifera lägen kräver ingen deklaration.

Visualiseringscenter C, 2010
Byggherre: Akademiska hus 

Arkitekt: ÅWL

Foto: Juliana Fälldin
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Arkitekturen i Norrköping ska gestaltas i relation till sin omgivning och respektera 
var tids arkitektur, stadsdels- och områdeskaraktär. Nya byggnader och platser ska 
utformas med hänsyn till arkitektoniska kvalitéer hos omgivande bebyggelse.

2. Arkitekturen ska respektera sin omgivning

ARKITEKTURARVET

Norrköpings arkitektur och byggda miljö bidrar till och 
hjälper till att forma känslan av tillhörighet och identitet. 
Arkitekturen berättar historien om det förflutna, men 
framförallt är arkitekturen viktig för vår framgång i ut-
vecklingen av staden.
Förståelse och respekt för platsens karaktär och arkitekto-
niska kvalitéer hos omgivande bebyggelse ska alltid vara 
utgångspunkten när nya tillägg och förändringar görs i 
Norrköping. Likaså ska varje byggnads kulturhistoriska 
och arkitektoniska värden beaktas när staden utvecklas. 
Genom att värna om arkitekturarvet – det befintliga såväl 
som det vi lämnar efter oss – kan arkitekturen tillföra sta-
den nya kvaliteter och förstärka det som gör Norrköping 
unikt.

HÖGA HUS

Höga hus påverkar stadens siluett. De fungerar som 
landmärken och orienteringspunkter, men kan också skapa 
problem med vind och skugga. I centrala Norrköping är 
dessutom flygplatsen en begränsande faktor, då flyghin-
derhöjden inte medger byggnader högre än +54,7 meter. 
Då ett högre hus planeras är det viktigt att beakta dessa 
konsekvenser.
 Höga hus kan vara lämpliga på flera sätt. Man kan på 
ett hållbart sätt åstadkomma många kvadratmeter på liten 
yta. De kan också tillföra stadsbyggnadsmässiga kvali-

teter. Genom en framträdande, strategisk placering och 
ett spännande formspråk kan ett eller flera höga hus vara 
lämpliga, värdiga symboler för det växande, moderna och 
modiga Norrköping.
 Men alla stadsdelar i Norrköping lämpar sig inte 
för höga hus. Hänsyn måste alltid tas till platsen. I den 
gamla stenstaden med sin rutnätsplan är husen generellt 
4-6 våningar höga, förutom rådhuset och kyrktornen. Vid 
förtätning i den historiska stadskärnan ska omgivande 
bebyggelse respekteras. Detta gäller såväl höjd som skala 
och ursprunglig gestaltning. I vissa mer perifera lägen och 
på noga utvalda platser kan högre volymer, efter analys, 
bedömas lämpliga även i eller i anslutning till stadskärnan. 
I exempelvis Industrilandskapet och de gamla hamn- och 
industrimiljöerna, med sin brokiga och mer storskaliga 
karaktär, kan en eller flera omsorgsfullt utformade högre 
byggnadskroppar vara ett mycket lämpligt sätt att kom-
plettera de historiska miljöerna.

Riktlinjer

Stadsbilds- och landskapsanalyser. I vissa projekt behövs 
mer övergripande analyser göras, för att tillägget ska samverka 
på ett lyckat sätt med sin omgivning. Det kan handla om 
förtätning i riksintresset innerstaden, vid byggnation av höga 
hus, vid inverkan på gatunät eller gaturum eller vid utveckling i 
miljöer som är extra känsliga och värdefulla.

Industrilandskapet

Foto: Juliana Fälldin

Foto: Peter Holgersson
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KULTURARVET

Norrköpings stadsbild och kulturhistoriska arv är en ovär-
derlig resurs som skapar stadens identitet och medverkar 
till ett rikare stadsliv. Norrköping har många olika typer 
av stadsrum och bebyggelsekaraktärer. När staden växer, 
så måste vi ställa höga krav på den nya bebyggelsen, för 
att inte tappa identiteten. Vårt kulturhistoriska stadsarv 
ska värnas men också utvecklas på ett klokt, samtida och 
innovativt sätt.
 Stadsrummets läsbarhet och förmåga att förmedla 
Norrköpings historia är en viktig aspekt att beakta vid 
förtätning. Det offentliga rummet har stor inverkan på en 
plats karaktär och kan, väl gestaltat, ge ett rikt stadsliv och 
en ännu vackrare och mer trivsam stad.
 Ledorden ”respekt” och ”fantasi” ska vi alltid ha med 
oss när vi utvecklar och förtätar staden. Respekt för det 
kulturhistoriska arvet, men samtidigt mod att prova nya 
lösningar, vara kreativa och uppföra spännande hus. Det 
vi bygger idag utgör morgondagens kulturarv. 

KUNSKAP OCH KOMPETENS

Det finns ett stort behov av att öka kunskapen om arki-
tekturens roll och värde, för att göra den tillgänglig och 
användbar för såväl allmänhet som besökare och närings-

liv. Med en ökad kunskap ges bättre förutsättningar för 
samverkan.
 Norrköpings kommun, dess bolag, politiker och tjäns-
temän ska utbildas så att de får kunskap om och förståelse 
för såväl stadens historiska dimension som värdet av god 
nutida arkitektur. När staden utvecklas finns behov av att 
belysa varför de kulturhistoriska byggnaderna fortsatt ska 
brukas och fyllas med verksamheter, varför ny bebyggelse 
ska utformas med stor hänsyn till platsen och med ett sam-
tida formspråk. 
 Viktigast är att tankemässigt koppla samman det 
kulturhistoriska arvet och dagens arkitektur med modig 
kreativitet, framåtanda och fantasi.

När vi utvecklar Norrköping ska vi förvalta såväl det befintliga som det framtida 
kulturarvet på ett klokt, men samtidigt innovativt sätt. Det ska vara tydligt avläsbart 
vad som är gammalt och vad som är nytt. Detta gäller både vid nybyggnation och  
vid till- eller ombyggnad av befintliga hus.

3. Arkitekturen ska stärka kulturarvet

Riktlinjer

Norrköpings kommun, dess bolag, politiker och tjänstemän 
ska utbildas så att de får kunskap om och förståelse för såväl 
stadens historiska dimension som värdet av god nutida arki-
tektur. Varför ny bebyggelse ska utformas med stor hänsyn till 
platsen, det kulturhistoriska arvet, men även med framåtanda 
och ett samtida, estetiskt tilltalande formspråk.

Aktuella kunskapsunderlag, såsom inventeringar och kulturmil-
jöprogram, ska finnas för värdefulla befintliga miljöer.

Kv. Vett och Vapen 2
Glashuset 2006 
Byggherre: Magnentus 
Arkitekt: Arkidéon

Foto: Juliana Fälldin
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INNOVATION OCH MOD

Formspråket hos Norrköpings befintliga bebyggelse är 
tydligt kaxig med framträdande ambitioner. Stadens histo-
riska drivkraft och entreprenörskap gör sig påmind genom 
byggnadernas påtagliga skala, höga materialkvalitet och 
påkostade formspråk.
 All ny gestaltning ska ta avstamp i platsens karaktär, 
men samtidigt vara modern, fantasifull och innovationsrik. 
Det ska vara tydligt avläsbart vad som är nytt och vad som 
är gammalt. Omsorg om detaljerna höjer husets och plat-
sens värde. Det är detaljerna som är förutsättningen för en 
positiv helhetsupplevelse. Omsorgsfullt utformade detaljer 
får oss att känna att de som byggt huset har brytt sig om 
vår vardagsmiljö. Det är i detaljerna som den arkitektonis-
ka kvaliteten blir extra påtaglig.
 Med spännande samtida arkitektur ska vi sätta va-
rumärket Norrköping på kartan som en arkitekturstad i 
framkant. I Norrköping ska man fortsatt kunna inspireras 
och njuta av våra fascinerande hus, såväl nya som gamla.

Nya byggnader och platser ska vara goda representanter för vår tids arkitektur. 
Hög arkitektonisk kvalitet med omsorg om detaljerna ska eftersträvas, oavsett 
läge i staden.

4. Arkitekturen ska ha ett formspråk med hög kvalitet

Väv 2018,  Byggherre: ED Bygg 
Arkitekt: Spridd och Etat 
            

Foto: Juliana Fälldin

Foto: Juliana Fälldin

Kv Vattenkonsten,  Byggherre: Ringborg(1899) och Ståhl(1987) 
Arkitekt: Werner Northun(1899), Bengt Lindroos (1987)
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MARKTILLDELNING

Hur kommunens mark tilldelas har mycket stor betydelse 
för vilken typ av bebyggelse som uppförs på en plats. En 
aktiv markpolitik är ett av kommunens viktigaste verktyg 
för att främja och säkerställa arkitektonisk kvalitet.
Markanvisningar kan ske på olika sätt beroende på läge, 
dignitet och projekt. I känsliga, viktiga eller särskilt 
värdefulla miljöer bör markanvisningstävlingar anordnas. 
Genom att sätta ett fast pris på marken och ange vilka 
värden som efterfrågas, kan man se till att den byggherre 
som har högst ambitioner att uppföra en byggnad som 
är allra bäst lämpad för platsen är den som också får en 
markanvisning.
 Norrköpings kommun har genomfört ett antal mycket 
framgångsrika markanvisningstävlingar, där kvalitet har 
premierats framför pris. Det här är ett långsiktigt och klokt 
sätt att hantera vår värdefulla mark och så ska vi fortsatt 
jobba i våra känsliga och viktiga miljöer.

ENTREPRENADFORM

När det kommer till själva uppförandet av ett projekt har 
den entreprenadform en byggherre väljer att använda sig 
av mycket stor inverkan på projektets slutresultat. Vid 
totalentreprenad har entreprenören (byggaren) ansvar för 
såväl projektering som byggnation. Detta innebär att 

 
projektets ursprungliga arkitekt ofta byts ut innan eller di-
rekt efter bygglov har beviljats och att den arkitektoniska 
ambitionsnivån ofta drastiskt sänks. Arkitektoniska värden 
rationaliseras bort och projektets bärande idé riskerar att 
gå förlorad. För att motverka utarmningen av projekt i 
viktiga lägen och för att säkerställa att den arkitektoniska 
kvaliteten efterlevs, är det viktigt att ursprungsarkitekten 
följer projektet till färdigställd byggnad.

HUVUDSTRÅK

När vi uppför nya hus eller platser längs viktiga huvud-
stråk ska de utformas med extra stor omsorg. Här rör sig 
många människor och byggnaderna är i sig annonspelare 
för vilken stad man befinner sig i. Detta gäller främst i 
anslutning till betydande bil-, spår- och järnvägar, men 
kan även innefatta viktiga cykel- och gångstråk.
 Husen ska med sin placering förhålla sig till strå-
ken på ett genomtänkt sätt och med sin gestaltning visa 
Norrköpings höga arkitektoniska ambition och stolta 
arkitekturarv. Byggnaderna ska förhålla sig respektfullt 
till intilliggande bebyggelse och vända sig mot stråken, 
inte från. Bilparkeringar ska inte placeras närmast våra 
huvudstråk, det är husen och grönytorna som ska komma i 
första rummet, inte bilarna.

Riktlinjer

Marktilldelning. En aktiv markpolitik är ett av kommunens viktigaste 
verktyg för att främja och säkerställa arkitektonisk kvalitet. I känsliga, vik-
tiga eller särskilt värdefulla miljöer bör markanvisningstävlingar anordnas.

Entreprenadformer. Vilken typ av entreprenad som används påverkar 
ett byggprojekts slutresultat i hög grad. Oavsett entreprenadform ska 
projektets grundidé och arkitektoniska kvalitet utformas med stor hänsyn 
till platsen, det kulturhistoriska arvet, men även med framåtanda och ett 
samtida, estetiskt tilltalande formspråk.

Foto: Juliana Fälldin

Stadium Centrallager, 2005 
Byggherre: Mattsons 
Arkitekt: Thomas Eriksson Arkitekter
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KARTA STADEN

KARTA LANDSBYGD

Huvudstråk  
Befintliga byggnader och stadsdelar ska alltid hanteras med respekt för arkitektoniska särdrag, karaktär och kulturhistoria vid plan-
läggning och bygglov. Extra stor omsorg ska läggas vid gestaltning av byggnader, gaturum och parker i viktiga/väl synliga lägen och 
vid större projekt. Det gäller i synnerhet för innerstaden, längs större infartsvägar, utmed järnvägen samt europavägarna, se Karta 
Staden.

Längs huvudleder i utpekade orter enligt Karta Landsbygd, är byggnaders utformning och placering en viktig parameter som ska 
beaktas.

Foto: Juliana Fälldin
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DET HUMANISTISKA PERSPEKTIVET

Norrköping ska vara en öppen och välkomnande stad där 
alla människor har lika värde och ges möjlighet att leva 
sida vid sida. För att uppnå detta är det viktigt att vår var-
dagsmiljö utformas med omsorg. Arkitekturen ska fånga 
stadens mångfald och skapa möjlighet för vistelse och 
möten. Människan ska alltid vara i fokus.
 Staden ska vara till för alla. Vi ska bygga en bland-
ning av bostäder som ska kunna användas på många 
olika sätt, av olika typer av människor med olika behov. 
Detsamma gäller rummen mellan husen. I utformningen 
av stadens hus och rum ska vi ständigt vara medvetna om 
sociala aspekter såsom kön, ålder och etnisk bakgrund. 
Arkitekturen ska främja social integrering och interaktion. 
Jämställdhets- och barnperspektiven ska alltid beaktas.
 I byggandet av bostäder är de boendes intresse av och 
delaktighet i sitt bostadsområdes utveckling en värdefull 
och viktig resurs som ska tillvaratas. På detta vis kan vi 
åstadkomma kvalitativa och långsiktigt utformade livs-
miljöer där alla kan känna ansvar och känna sig hemma. 
Ökad förtätning medför ett ökat tryck på våra gemensam-
ma ytor, vilket också ställer krav på att öppen kvarter-

smark gestaltas på ett genomtänkt sätt som främjar sociala 
möten, utevistelse och rekreation.

DET OFFENTLIGA RUMMET

Vi ska skapa stadsrum av hög kvalitet som inbjuder till ett 
mångfaldigt stadsliv. Våra gator, torg och parker ska vara 
öppna och tillgängliga för alla. Våra offentliga mötes-
platser ska vara flexibla, variationsrika, inkluderande och 
hålla en hög arkitektonisk nivå.
 När vi utformar våra gemensamma livsmiljöer ska 
vi ha ett helhetsperspektiv och beakta alla dimensioner; 
arkitektoniska, konstnärliga, kulturhistoriska och sociala. 
Stadsrummet ska gestaltas så att Norrköping upplevs som 
en vacker, levande, trivsam, trygg, och spännande stad att 
bo, vistas och verka i. En stad till för alla.

Riktlinjer

Vår gemensamma livsmiljö ska gestaltas så att Norrköping 
upplevs som en vacker, levande, trivsam, trygg, intressant och 
inkluderande stad att bo, vistas och verka i.

5. Arkitekturen ska främja social integrering och interaktion

Norrköping ska vara en integrerad och blandad stad där människan är i fokus. 
Arkitekturen ska spegla stadens mångfald genom medveten planering av funktioner 
i bebyggelse och stråk så att naturliga mötesplatser skapas.

Omdaning Strömparken, 2013 
Arkitekt: Tyréns

Foto: Crelle Ekstrand
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Riktlinjer

Vi ska skapa stadsrum och urbana landskap samt bygga hus 
av hög arkitektonisk kvalitet som inbjuder till ett mångfacet-
terat stadsliv.

I urbana och centrala lägen ska det i detaljplan föreskrivas ett 
specifikt procenttal av bottenvåningarna som ska innehålla 
utåtriktade lokaler med direktaccess från gatan. Detta ska 
också styra byggloven. Befintliga lokaler i staden ska bevaras.

LEVANDE BOTTENVÅNINGAR

Husens bottenvåningar är en viktig del av stadsrummet. 
Deras utformning påverkar hur platsen upplevs. Valet 
av funktion och gestaltning spelar mycket stor roll. Är 
de privata eller offentliga, slutna eller öppna? Innehåller 
de lokaler, restauranger eller andra verksamheter? Bjuds 
man in eller stängs man ute? Blir man sedd eller är man 
ensam?
 Med levande, utåtriktade bottenvåningar får vi staden 
att kännas trygg, inbjudande och intressant. Det är främst 
med kommersiella lokaler vi kan åstadkomma detta. Men 
en tvättstuga, ett cykelrum, en möteslokal, ett öppet och 
inbjudande trapphus eller rent av bostäder med egna en-
tréer mot gatan på lämpliga platser, kan vara andra sätt att 
uppnå denna effekt.
 Befintliga lokaler i byggnaders bottenvåningar ska 
inte förvanskas. Affärslokaler som görs om till bostäder 
är svåra att återställa. Byggs en lokal om ska skyltfönster, 
glaspartier och entré mot gatan bevaras.

GRÖNSKAN OCH VATTNET

När staden förtätas är det extra viktigt att också värna sta-
dens gröna och blåa rum. Parker och grönstråk är viktiga 
rekreations- och mötesplatser och i Norrköping ska alla ha 
tillgång till dem. Våra parker och torg är en viktig del av 
stadens arkitekturarv och av Norrköpings karaktär. När vi 
utvecklar dem, såväl befintliga som nya, ska landskapsar-
kitekturen hålla en hög nivå.
 Läget vid Motala ström och Bråviken är en stor kvali-
tet för Norrköpings stadsmiljö. Vattnet är också en viktig 
del av stadens identitet. Kulturhistoriskt har vattnet haft 
en avgörande roll för Norrköpings utveckling. Det gav 

kraft till industrierna och ger än idag möjlighet att skeppa 
varor och gods från en av Sveriges största och modernaste 
hamnar.
 När nu Norrköping har gått från att vara en utpräg-
lad industristad till att bli en kunskapsstad, har läget vid 
Strömmen en annan betydelse. Idag vill man bo och vistas 
vid vattnet. Industrilandskapet har fyllts med nya funk-
tioner och vår inre hamn omvandlas till en stadsdel för 
tusentals invånare. Tidigare otillgängliga platser iordning-
ställs och finns plötsligt till för alla.
 När staden växer ska vi fortsätta utveckla våra grönst-
råk samt våra stråk längs vattnet på ett vackert, fantasifullt 
och inbjudande sätt, så att ännu fler får tillgång till den 
stora kvalitet vattnet innebär. Vi ska också skapa möjlighet 
till bad genom att utveckla stadsnära, allmänna badplatser 
i Strömmen.

KONST I STADEN

Konst tillför stora kulturella och sociala värden till stads-
rummet i form av ökat välbefinnande och förhöjd livs-
kvalitet. Ofta integreras konst och ljus med varandra och 
skapar tillsammans stadens scenografi.
 Konsten kan vara en del av husets arkitektur eller av 
stadsrummets. Den kan vara tillfällig eller permanent och 
får oss att uppleva våra gemensamma offentliga miljöer på 
helt nya sätt.
 Vi ska sträva efter mer konstnärliga inslag i stadens 
hus och rum. Vi ska sträva efter att involvera konstnärlig 
kompetens i samhällsbyggnadsprocessen enligt gällande 
”Riktlinjer för konstnärlig gestaltning i offentlig miljö”.

6. Arkitekturen ska främja stadslivet

När vi förtätar ska vi skapa gynnsamma förutsättningar för stadslivet. Med 
omsorgsfullt utformade, utåtriktade bottenvåningar och mötesplatser i stadsrummet 
blir miljön inbjudande, trivsam och trygg.

Foto: Crelle Ekstrand

Omdaning Spiran, 2018 
Byggherre: Castellum, Arkitekt: Enter Arkitektur

Foto: Juliana Fälldin
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Parkeringshuset Vårdtornet
Byggherre: Norrköping Parkering AB 
Arkitekt: Utopia

Foto: Juliana Fälldin
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HÅLLBAR ARKITEKTUR

Norrköping har som stad en lång historia. Vi har strukturer 
från medeltiden i Industrilandskapet och rutnätsplaner från 
1600-talet. Den byggda miljön i staden idag är till allra 
största del från 1700-talet och framåt. Var som är sta-
dens centrum har ändrats över tid, industrin har påverkat 
stadens bebyggelse och konjunkturer och trender har 
påverkat stadsbyggandet. Vi har med andra ord haft flera 
århundraden på oss att bygga den stad vi har idag – då ska 
vi också ha ett långt perspektiv framåt när vi bygger nytt.
 Alla tillägg i staden ska utformas med en omsorg om 
både helheten och detaljerna. Om platsen och om miljön. 
Det är att bygga hållbart och hållbar arkitektur klarar 
tidens tand. Hållbar arkitektur åldras värdigt och vackert. 
Det är det arkitekturarv vi ska lämna efter oss till framti-
den.
 Vid byggnation ska hållbara, och så långt som möjligt 
förnyelsebara och återvunna material, användas. Husen 
ska även vara energieffektiva. Detta minskar påverkan på 
vår miljö och vårt klimat samt håller nere underhålls- och 
driftskostnader. Vid all nybyggnation ska det inriktnings-
dokument för miljöpolitiken i Norrköpings kommun (an-
taget av KF i augusti 2017) följas. Inriktningen gäller för 
hela den kommunala förvaltningen, kommunala nämnder 
och kommunala bolag. Inriktningen är ett styrdokument 
som beskriver den långsiktiga politiska viljan inom miljö-
området.

KOMMUNEN SOM FÖREBILD

Norrköpings kommun ska verka för hållbar arkitektur 
av hög kvalitet i såväl byggande som förvaltning och 
underhåll. Vi bygger för medborgarna som alla har rätt 
till en vacker och hållbar livsmiljö. För att staden ska 
vara attraktiv och människor trivas ska vi föregå med gott 
exempel och hålla en hög klass på det kommunala fastig-
hetsbeståndet.

 Kommunen och dess bolag har i sin roll som myn-
dighet i stadsplanering och bygglovgivning och som 
fastighetsägare ett tydligt ansvar att se till att de bygg-
nadsprojekt och åtgärder som planeras i staden genomförs 
med respekt för stadens kulturhistoriska arv och med hög 
arkitektonisk kvalitet. För att uppnå detta ska Norrköpings 
kommun och dess bolag besitta god kompetens i arkitek-
turfrågor inom myndighetsutövning och som beställare, 
inom förvaltning och bolag. Att samverka över förvalt-
nings- och bolagsgränser är en förutsättning.
 Vi ska vara förebilder och skapa en standard som ger 
ett byggnadsarv av väl gestaltade nya offentliga byggna-
der, skolor, vårdbyggnader, bostäder och bostadsområ-
den. Vi ska gå i bräschen för banbrytande och kvalitativ 
arkitektur av hög klass, såväl gestaltningsmässigt som ma-
terialmässigt. Vi ska anlita arkitekter som förmår kombi-
nera såväl brukarnas behov som det ansvar det innebär att 
bygga offentliga byggnader, ofta på känsliga och särskilt 
viktiga platser i vår stad. Det innebär att vid upphandling 
och nyttjande av konsulter ska även kvalitetsaspekten vara 
en avgörande parameter. På så vis kan vi få alla andra 
aktörer att följa efter.

7. Arkitekturen ska åldras vackert och värdigt

I Norrköping ska vi bygga ekonomiskt, socialt, funktionellt, estetiskt 
samt miljö- och klimatmässigt hållbart. Ekonomiskt – inte snålt.

Riktlinjer

För att uppnå arkitektonisk kvalitet ska Norrköpings kommun 
och dess bolag besitta god kompetens i arkitekturfrågor inom  
myndighetsutövning och som beställare, inom förvaltning och bolag.

Kommunen ska verka för att sprida information och öka 
kunskapen om arkitekturens roll och värde. Genom dialog och 
samverkan över kontors- och bolagsgränser får vi plan- och 
byggprocessen att löpa på ett effektivare sätt.

Foto: Juliana Fälldin



Samhällsbyggnadskontoret
Förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21, 601 81 Norrköping 
Telefon: 011-15 00 00
E-post: samhallsbyggnadskontoret@norrkoping.se

År 2035 är Norrköping en av landets främsta miljö kommuner 
med 175 000 invånare. Här har alla barn och ungdomar 
framtids tro. I en innovativ miljö stimuleras entreprenörskap och 
näringsliv som med bredd och spets attraherar talanger och 
studenter. Helt enkelt ett näringsliv och universitet i toppklass. 

Här skapar vi livskvalitet genom upplevelser och stolta miljöer. 
Vi är en ledande kulturstad och Sveriges musikhuvudstad.

Med respekt för stadens själ och med mod och kreativitet 
skapar vi vårt färgstarka Norrköping tillsammans.

FRAMTIDSTRO I ETT FÄRGSTARKT NORRKÖPING

Vision 2035


