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Uppdraget

Kulör of Sweden AB har fått i uppdrag av Norrköpings 
kommun att ta fram en kulör- och materialstrategi för 
Inre hamnen. Programmet ska användas som underlag 
för arkitekter som ritar på ny bebyggelse och stads-
miljö i området samt som stöd i den efterkommande 
bygglovsprocessen. 

Programmet ska skapa en kulör- och materialidentitet 
för Inre hamnen med avstamp i befintlig hamnmiljö 
samt i de visioner som finns för Inre hamnens fram-
tida karaktär och utveckling. Programmet ska utöver 
förslag på material och kulörer även beskriva hur doku-
mentet ska användas i fortsatt arbete och utformning 
av stadsdelen.

Kulör- och materialstrategi för Inre hamnen, etapp 1 inom grön markering
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Tillvägagångssätt
I arbetet med att ta fram en kulör- och materialstra-
tegi för Inre hamnen i Norrköping har första delen av 
arbetet legat i att dokumentera ett färgschema med 
hjälp av att studera befintliga färglager. 

Inmätningar av befintliga tegelbyggnader, plåtfasader, 
hamnkranar, containrar och järnvägsspår gav upphov 
till ett myller av kulörer som inte är helt vanliga i byg-
gande av stadsmiljölandskap. Problematiken med att 
utgå från de kulörer och material som årsringarna 
lämnat efter sig är ofta att det lätt blir en både utslä-
tad och hämmande palett som inte lämnar mycket till 
övers för arkitekternas skapande och byggherrarnas 
visioner. I detta fall var inte det ett problem. 
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Nästa steg har varit att sålla bland färgflagorna, se 
samband i kulörer och ta ut det som är mest känne-
tecknande för Inre hamnen när det kommer till kulö-
rer och material. Här har de karaktäristiska kranarna 
och en handfull containerkulörer fått samsas med mer 
dämpade toner i övriga naturliga material som trä, 
sten, tegel, skivmaterial och plåt.

Steg tre har legat i att omvandla paletten till en fung-
erande strategi för hur kulörer och material kan an-
vändas. 

Kulöra visioner
Målet har redan från början varit att i en kulör- och 
materialstrategi för Inre hamnen ge bränsle till 
nytänk och uppmana till kreativt användande av de 
historiska lagren. 

I de värdeord som utarbetats finns inget gråtrist och 
utslätat. Banbrytande, urbant, mångfacetterat och 
ansvarsfullt är alla begrepp som i sig är kulörstarka. 

Om man litet lekfullt snabbt skulle plocka ihop en 
färgpalett på varje begrepp så utkristalliserar sig 
troligtvis olika färgsamlingar som innehåller både 
kulörstarka och lite mer svärtade toner. Inblandat i 
detta kommer rena material med såväl blänk som 
strukturer. 

Om industrilandskapet i Norrköping baseras på 
Norrköpingsgula slätputsade upplevelser med 
rött tegel och grå, gröna och röda fönster ser det 
framtida Inre hamnen ut på ett helt annat sätt 
kulör- och materialmässigt. 

Detta underlag är grunden till arbetet med att 
skapa en ny färgstark stadsdel – Inre hamnen.
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NCS som språk

Kortfattad beskrivning av NCS-syste-
mets uppbyggnad
NCS-systemet är ett universellt sätt att beskriva 
färger så som vi uppfattar dem visuellt. Varje färg har 
en egen NCS-beteckning som beskriver hur färgen 
är uppbyggd och hur många procent av färgen som 
visuellt består av de olika delarna svarthet, vithet och 
kulörthet. Det gör oss möjligheten att genom färg-
koder beskriva färgen på alla ytmaterial och säker-
ställa att färgen blir precis så som vi vill ha den. 

Vi tittar på färgkoden NCS S 3060-Y90R.
NCS står för Natural Colour System. Det S som följer 
i en färgkod betyder att färgen ingår i de 1950 NCS 
standardfärgerna. Den första delen av koden 3060 
beskriver nyansen och färgstyrkan. Den har 30 % 
svärta och 60 % kulörthet. Resten upp till 100 % 
utgör vitheten; 100- 30- 60= 40, d.v.s. färgen har 10 
% vithet. 

Koden Y90R kallas kulörton eller färgfamilj och kan 
beskrivas utifrån placering i färgcirkeln. Färgcirkeln 
består av de fyra grundfärgerna röd (R), gul (Y), blå 
(B) och grön (G) som är placerade i lika avstånd i
cirkeln. Koden Y90R beskrivs som gul (Y) med 90 %
rött (R). B40G är exempelvis blått med 40 % grönt
osv.

Kort om RAL
När vi väljer kulörer till plåtklädda ytor såsom tak, 
vattenavrinning, dörrar och fönster med mera är det 
ofta RAL vi kommunicerar kulör med. RAL-systemet 
bestod från början av ett fyrtiotal kulörer men har 
idag utökats till en samling på ett par hundra att 
välja mellan. En skillnad från NCS är att det finns 
fluorescerande kulörer i samlingen. 

Andra färgbeteckningar
Leverantörer av exteriöra material använder sig 
ofta av egna färgord och koder för att beskriva sina 
produkter. Ofta kan man översätta dessa i NCS och/
eller RAL men inte alltid. Pratar man till exempel te-
gel med ett specifikt namn som nästan alltid saknar 
färgkoder kan man enkelt mäta in tegelprovet själv 
i närmaste NCS-kod. Det blir sällan exakt utan man 
måste lägga sig närmast. 



Kommunicera med hjälp av färg
När man kommunicerar färg är det enklast om man 
använder så få och precisa begrepp som möjligt. 

Genom att använda begreppen svärta, kulörthet, 
nyans och kulörton eller färgfamilj kan man på ett 
precist sätt förklara en färg. När man pratar i termer 
om jordfärger och mättade färger eller använder be-
skrivande färgnamn som himmelsblå eller limegrön 
uppstår genast tolkningsproblem. Begreppet färg 
har för övrigt två innebörder i det svenska språket; 
färg som material och innehåll i burken samt färg 
som upplevelse av en yta. I engelskan använder man 
sig av två ord för detta; paint och colour.

När man pratar färg kan det vara bra att känna till 
skillnaden mellan egenfärg och uppfattad färg. 
Egenfärgen är den färgkod man kan läsa av när 
man håller ett färgprov mot en yta och nedtecknad 
koden. Denna kod ska vara densamma oavsett vem 
som mäter in färgen eller när det görs under dagen. 
Allt förutsatt att det är dagsljus såklart. När man 
beställer färgprover, föreskriver en färgsättning eller 
pratar färg är det egenfärgen man benämner. 
Den uppfattade färgen däremot är den färg som 
ögat uppfattar och som påverkas och förändras på 
grund av en rad faktorer. Eftersom färger påverkas 
av varandra förändras det lilla färgprovet när det 

kommer upp på fasad utifrån intilliggande fasaders 
färger, markbeläggning och vegetation med mera. 
Dessutom påverkar dagsljusets förändringar under 
dygnet samt över året. Gatubelysning kan förändra 
hur vi uppfattar färgen. 

Avstånd och volym är viktiga aspekter att ta hänsyn 
till när man väljer färgprov. Ju större volym desto 
större risk att färgen förändras. Färgval för fönster 
och markiser innebär oftast inga större överrask-
ningar från färgprov till verklighet då volymen är 
ytterst liten jämfört med fasad och sockel. Strukturer 

och glanstal förändrar hur färgkoden ter sig när den 
kommer upp på en större yta. Och så vidare. Den 
uppfattade färgen är något vi alltid måste ta i beakt-
ning så vi kan förebygga oönskade förändringar.

På ett elegant sätt blir de synliga betongelementen en del av arkitekturen.  
Studentbostäder på KTH ”Forskningen”, Arkitekt: Semrén + Månsson. Byggherre: Einar Mattsson. 
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En färg ses aldrig ensam!
Alla färgsättningar bör utgå från en färg-och materi-
alstudie av platsen där byggnaden eller det som ska 
kläs i färg ska stå. Använd NCS-block eller kulörmä-
tare för att mäta in de kulörer som redan finns. Med 
det menas inte bara befintliga intilliggande byggna-
der utan även mark och vegetation samt att man, 
om möjligt, tar del av projekterade intilliggande hus 
kulörer. 

De färgkoder som på detta sätt samlas in kan man 
sedan använda sig av i sin färgsättning som inspira-
tionsbank. Vill man till exempel ta fram en röd kulör 
till fönster och det finns en brunröd tegelvägg mitt 
emot kan den inmätta tegelväggens kulörton använ-
das men nyansen skilja. 

Från färgprov till verklighet 
I verkligheten upplevs färgen på huset både ljusare 
och starkare/mer kulört än vad det lilla färgprovet 
visar. Den upplevda färgen kommer att upplevas som 
mindre svart 10-15 NCS enheter och mer kulört 5-10 
NCS enheter. Det här är en generell regel som inte 
alltid gäller utan beror på faktorerna ovan.

Färg tenderar också, under vissa omständigheter, att 
inte bara bli ljusare och mer kulörstark utan även för-

ändra sin kulörton. En färg kan helt enkelt flytta på 
sig inom färgcirkeln beroende på de ovan beskrivna 
aspekterna för hur färg kan uppfattas i verkligheten.

Kulörtton Y40R och de färger som ligger motsols 
bakåt i cirkeln (Y30R till R80B) kan hoppa bakåt i cir-
keln och förändras även på detta sätt. Enkelt utryckt 
kan Y10R upplevas som Y eller till och med G90Y när 
den kommer upp på fasad. Det innebär att en vald 
gul under vissa omständigheter upplevas som svagt 
gröngul. 

Tvärtom är det för kulörtonerna Y50R till R70B som 
alla kan dra sig åt motsatt håll det vill säga medsols 
inom färgcirkeln. Föreskriver man en R-kulör kan den 
riskera att uppfattas som en R10B. En röd färg kan 
alltså i detta fall upplevas som svagt lila. 

För de grå-svarta kulörerna gäller att en neutralgrå 
färg i N-kulörton tenderar att uppfattas som blå-
grå-blåsvart. Vill man att slutresultatet ska vara en så 
neutralt grå kulör som möjligt ska man därför välja 
en grå med lite gult i. Exemplen på gråblå fasader 
och socklar är många. 

I praktiken innebär detta att alla färgprover som 
väljs för exteriöra färgsättningar på större volymer 
ska ha så mycket svärta att ser som ”smutsiga och 
tråkiga” då de kommer förändras och upplevas som 

mer kulörstarka och ljusare på fasad. Vad gäller 
mindre volymer som fönster och dörrar, räcken och 
mindre huskroppar med mera så förändras inte det 
lilla färgprovet på samma sätt utan behåller i större 
utsträckning sin egenfärg. 

Inmätning av befintliga kulörer
Hur gör man då för att på bästa sätt mäta in färg 
på ytor? Det bästa sättet att mäta in en färg är att 
lägga färgblocket mot ytan som ska mätas in och 
på avstånd kisa. När färgprovet smälter in i bakom-
liggande kulör har man hittat närmaste NCS-kod 
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att teckna ner. Det går bra att stå såväl i solljus som 
i skugga men oftast är det enklare där solen inte är 
alltför stark. 

Börja med att först försöka hitta vilken kulörton fär-
gen hör till och sedan hitta rätt nyans. När du tänker 
att du hittat närmast möjliga NCS-prov så tittar du 
på baksidans kod och plockar fram samma nyans 
men hos kulörtonerna på respektive sida i färg-
cirkeln. Om du tror att den färgkod som stämmer 
bäst med ytan är 3010-Y50R så plocka även fram 
3010-Y40R och 3010-Y60R och jämför. Det är en bra 
uteslutningsmetod att använda sig av. 

Har ytan flera kulörer som i till exempel trä eller na-
tursten mäter man in flera och har i dem ett färgbib-
liotek att hämta kulörer från i sin färgsättning.

Vad kännetecknar en bra färgsätt-
ning? 
En god färgsättning kännetecknas av tre aspekter. 
Först och främst ska färgsättningen klä huset. Att 
klä huset handlar om att finna färger och material 
som passar stilhistoriskt och formmässigt. Sedan ska 
färgen klä sin omgivning. Att klä sin omgivning bety-
der att färger och material ska väljas i samklang med 
intilliggande färger och material. Att bara stirra sig 

blind på det egna projektet leder sällan till ett lyckat 
helhetsresultat för stadsmiljön. Den tredje aspekten 
är omsorg om alla detaljer på en byggnad i form av 
genomtänkta kulörval även på fogar, vattenavrin-
ning, ventilationstrummor och markiser med mera. 
Det är dessa val som blir ”pricken över i:et” i en 
färgsättning.

 Att ha som mål att skapa en stadsmiljö som håller 
ihop visuellt handlar inte om att alla byggnader ska 
smälta ihop och inte ge utrymme för humor och 
personliga uttryck. Argumenten för de kulör- och 
materialval som görs bör däremot utgå från platsens, 
i detta fal Inre hamnens, egna identitet och uttryck. 
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Kulörschema
Inre hamnen kommer att bebyggas i olika etapper. 
Etapp ett som ligger närmast Strömmen ska utfor-
mas i en kulörmässigt varm gråskala med inslag av 
kulörstarka färgavtryck inspirerade från container-
kulörer och färgerna på kranar och gripklor. Sam-
spelet med vattnet och det gamla varvets historia 
är grundläggande i kulör- och materialval för dess 
byggnationer. Etapp två som kommer att ligga mot 
grönskan i Norra promenaden med Johannisborg i 
fonden ska genomsyras av en rödaktig färgskala. Det 
röda ska stegvis möta det grå och färgstarka genom 
att fasadkulörer tonas in i varandra och blandas upp 
i stadsmiljön. 

Gråskalan i steg ett-området får inte dra åt neu-
tralvitt-grått eller helsvart utan ska ligga i kulörton 
Y-Y30R med en svärta mellan 05-75 och kulörthet 
på max 10. De röda tonerna i efterföljande steg 
begränsas inte åt något håll.  

Hamnens kranar rymmer en mängd olika turkosa ku-
lörer mestadels i kulörton B50G där en NCS-kod har 
valts ut liksom en närliggande RAL-kod. Dessa två är 
NCS S 4030-B50G och RAL 6033.

Containers som skeppas på världens hav målas i 
rederiernas färger och finns därför i alla tänkbara 
kulörer. En handfull inmätta kulörer är: gult NCS 

S 2030-/2050-Y10R, orange NCS S 2040-/2050-
Y30R, rött NCS S 4040-/3560-Y80R, blått NCS S 
5030-/5040-R90B och grönt NCS S 4040-/4050-
B90G. Dessa kulörer ska fungera som inspiration och 
riktmärke i färgsättning av kulörstarka partier. Tänk 
extra mycket på kulörthet och svärta i val av kulör 
så att de ligger nära ovan nämnda. Kulörton kan 
variera.    

Står man på motstående sida Strömmen ska alltså 
kulörskalan i huvudsak vara varmt grå i olika nyanser 
och mörka tak i mörkt grått, svart och mörkt rött.  
Kulörstarka inslag på fönster, dörrar, markiser, lägre 
byggnader, parkbänkar, broar med mera. 

Hur använda kulörschemat?
Kulörschemat kan delas in i tre delar: varm gråskala, 
hamnkranekulörer och containerkulörer. Med ut-
gångsläge från dessa kulörer kan man skapa karaktä-
ristiska färgsättningar som lekfullt tar avstamp i den 
befintliga hamnmiljön. Färg kan läggas inte bara på 
husen utan även på komplementsbyggnader, broar 
och utrustning i utemiljön. Räls som transporterat 
gods över området kommer att tas bort men önsk-
värt är att försöka återanvända dessa på ett kreativt 
sätt. Hamnkranarnas kulörer är särskilt effektfulla 
mot rälsens rostiga kulör. Hur kan dessa färger mötas 
på nytt?

Containerkulörerna lämpar sig extra bra som färg- 
accenter i miljön på till exempel markiser, möbler och 
parasoll till uteserveringar, transformatorbyggnader, 
återvinningsstationer med mera.

Kulörschema för Inre hamnen
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Hamnkranarnas turkosa kulör NCS S 4030-B50G och 
RAL 6033 kan användas till såväl byggnadsdetaljer 
som utrustning på allmän plats. I övrigt kan hela 
spektrat av nyanser i hamnkranarnas kulörton B50G 
användas för färgval av Inre hamnen. 

Ett innovativt användande av de kulörer och material 
som redan finns i området är eftersträvansvärt. 

Kulör- och materialval för Inre hamnen

Allmänt 
Hänsyn ska tas till befintliga äldre byggnaders 
funktion, utseende, placering, material och historia. 
Andreas kvarn är klassat som ”byggnad av högsta 
värde” och bör få en framträdande plats i relation till 
bebyggelse som uppförs i dess närhet. 
Innergårdar bör ges en ombonad karaktär. I Inre 
hamnen ska innergårdarna inte vara neutralt vita 
utan välkomnande och levande i material och kulör. 

Balkonger är element som bör utformas med om-
sorg. Kulörstarka glasade partier i balkonger bör 
undvikas, men däremot kan balkongfronter i andra 
material än glas färgsättas med kran- eller container-
kulörer. 

Sockel
Sockelpartiet på en byggnad fyller funktionen att 
skapa en stabil bas för huset. Den ska harmoniera 
väl med intilliggande sockel såväl färg- som material-
mässigt och ska fungera bra med markbeläggning. I 
de fall det är möjlig bör liten gatsten läggas närmast 
sockeln för att ge bra plats till stuprör och vattenav-
rinningsbrunnar. 
Kulör- och materialval på sockelpartiet är mycket vik-
tigare än vad man först kan tro, särskilt om sockel-
partiet är manshögt och därmed iögonfallande. Lägg 
krut på denna del av fasaden. Sockelkulörer som är 

kalla och drar åt blått bör undvikas. En typisk inmätt 
kulör för betong är NCS S 5005-Y20R vilket kan 
upplevas som kallt trots att det är en hel del gult i 
den. Neutralgrå kulörer i N-skalan upplevs i stort sett 
alltid som blå i vinterljus då de varmgrå kulörerna i 
färgcirkeln tenderar att dra sig motsols i färgcirkeln.

Att låta fasaden löpa ända ner och landa i marken 
kan vara ett arkitektoniskt grepp, då givetvis ingen 
sockel krävs.  

Fasad
I den workshop som byggherrar med arkitekter samt 
kommun genomförde i december 2015 var det en 
gemensam strävan att arbeta med ”naturliga och är-
liga material”. Kännetecknande för Inre hamnen his-
toriskt fram till idag är främst användandet av tegel, 
plåt och trä samt till viss del även betong. Använ-
dande av dessa material för fasader i Inre hamnen 
är därför fortsättningsvis även önskvärt. I många fall 
kommer materialet i sig självt ge kulören varför valet 
av material blir extra viktigt. Materialens karaktär i 
dessa fall ska avspeglas i fasadernas uttryck. 
När det gäller tegel är valet av kulör, bredd och 
utseende på fog samt och förband är det aspekter 
att lägga extra krut på. Fogar mellan prefabricerad 
fasadelement bör ej vara synliga. 
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Tegel kan lätt användas slentrianmässigt varför en 
lekfullhet med materialet där förskjutningar, foglösa 
partier och nyskapande förband välkomnas. 

Betongelement som används ska redovisas och inte 
döljas. En medveten sammanfogning av element är 
i sig ett arkitektoniskt grepp som kan understryka 
målet med att ha så råa och ärliga ytor som möjligt. 
Betong är ett spännande material som kan användas 
och bearbetas på många sätt för att skapa innovativ 
arkitektur. 

Plåt har använts flitigt i hamnområden som Inre 
hamnen och inom området finns en mängd kulö-
rer på dessa fasader. Vid användandet av plåt som 
fasadmaterial kan därför en lekfullhet i kulörval 

passa väldigt bra. Hamnstaden Valparaíso i Chile är 
ett bra exempel på hur den traditionella korrugerade 
”hamnplåten” använts på nyproducerade hus i sam-
tida formspråk. Hur kan vi återanvända den klassiskt 
plåtbeklädda hamnarkitekturen på nytt?

Trä som fasadmaterial återkommer i området idag 
på många lägre rödmålade byggnader. Dessa sär-
skiljer sig i uttryck från de större industriella bygg-
naderna genom att upplevas som mer anpassade 
för människor. För nyuppförda fasader i trä är det 
önskvärt att låta träslaget i sig ge kulören, gråare 
träslag mot vattnet, rödare norrut, eller att använda 
så tränära kulörer som möjligt. Kulörstarka och täck-
ande färger läggs istället på mindre ytor. Detta för 
att stämma med tankarna kring kulörstrategin i stort 

med ”rena” material på fasader och starkare kulörer 
på detaljer och mindre ytor. Trä kan användas på 
många olika sätt, exempelvis liggande eller stående 
panel, träspån eller i skivform.

Även skivmaterial kan användas som fasadmaterial 
där det är lämpligt. Skivmaterial kan ofta väljas i 
flertalet kulörer som på en leverantörs färgkarta inte 
har tydliga samband och hänger ihop. Använd det 
framtagna kulörschemat som måttstock i valet av 
kulör för skivorna och tänk på att det redan på mate-
rialprovet kulörstarka blir ännu mer kulörstarkt då de 
kommer upp på fasad. 



Tak
Tittar man på taken i området idag är det övervä-
gande plåttak men även tegel förekommer. I de 
nybyggnationer som kommer att uppföras är det 
önskvärt med en så enhetlig färgskala på plåttak 
som möjligt. Mörkgrått till svart samt en mörkröd 
kulör på plåttak; RAL 9005 (svart), RAL 7011 (mörk 
grå), RAL 7024 (grafitgrå) samt RAL 3009 (mörk röd) 
eller likvärdiga. 
Om taket är en viktig del av gestaltningskonceptet så 
kan andra kulörer och material väljas, exempelvis där 
fasaden övergår i tak, i samma material. 
Gröna tak är bra alternativ till plåtklädda tak, särskilt 
på lägre komplementbyggnader. 

Fönster och dörrar
Huruvida fönster ska framhävas eller inte kan bero 
ofta på kvalitet och utformning men även placering. 
Av tradition brukar man ”måla in” fönster i källare 
och låga sockelpartier så att de inte syns. Fönster i 
fasad, skyltfönster samt fönster- och dörrpartier till 
entréer behöver inte nödvändigtvis vara i samma 
kulör. Ju starkare kontrast mellan fasadkulör och 
fönsterkulör desto mer fångar de ögat liksom själv-
klart ett kulörstarkt val gör. 

Använd gärna samma kulörton från kulörval på fa-
sad, sockel eller detaljer eller få användning för dina 
inmätta färger från platsen. Är intilliggande fasad 
dovt grön kan fönsterkulör ligga i samma kulörton 
men ha mindre svärta och mer kulörthet. Det bidrar 
till att husen som ligger på samma gata ”pratar” bra 
med varandra. 

Genom att mäta in tre-fyra kulörer i en naturstens-
sockel kan en av dem ligga till grund för val av 
fönsterkulör. 

Temakulörerna från hamnkranar och containrar kan 
även de utgöra fönster- eller dörrkulör, krankulörer-
na företrädesvis i Etapp 1.

Samverkan kvartersbebyggelse och 
allmän plats
Det är viktigt för stadsdelens helhetsintryck att mate-
rial- och kulörer samordnas inom respektive kvarter, 
mellan intilliggande kvarter och även mellan möble-
ring och utformning av allmän plats och kvartersbe-
byggelse. Exempelvis fönster, dörrar, balkongfronter 
kan återspeglas i färgsättning av bänkar, armaturer 
och andra element på allmän platsmark.

Allmän plats
Inom de olika parkmiljöerna som anläggs kan olika 
färgteman utifrån kulörschemat skapas. Broarna 
som binder samman kvarteren kan vara vägledande 
för hur parkmiljöerna utformas kulörmässigt. Om 
en bro har en bestämd orange kulör kan den sätta 
tonen på parkmiljön och olika toner av gult, orange 
och rött i liknande nyanser kan läggas på stolpar, 
lekutrustning, bord etc.  På samma sätt bör kvar-
terens gårdar och de olika byggnaderna försöka 
samspela med intilliggande allmän plats. Parkstråket 
i nord-sydlig riktning och kajstråket i öst-västlig rikt-
ning bör skilja sig i karaktär när det gäller kulörval. 
Hamnkranarnas kulörer bör betonas tyngre i ute-
miljön än containerkulörerna, som mer bör fungera 
som accenter. 



Sammanfattning 
Kulörschemat kan delas in i tre delar: varm gråskala 
i etapp ett, hamnkranekulörer och containerkulö-
rer. Med utgångsläge från dessa kulörer kan man 
skapa karaktäristiska färgsättningar som lekfullt tar 
avstamp i den befintliga hamnmiljön

Etapp ett som ligger närmast Strömmen ska utfor-
mas i en kulörmässigt varm gråskala med inslag av 
kulörstarka färgavtryck inspirerade från containerku-
lörer och färgerna på kranar och gripklor

Etapp två som kommer att ligga mot grönskan i 
Norra promenaden med Johannisborg i fonden 
ska genomsyras av en rödaktig färgskala. Det röda 
ska stegvis möta det grå och färgstarka genom att 
fasadkulörer tonas in i varandra och blandas upp i 
stadsmiljön. 

Hamnkranekulörer i NCS och RAL kan användas till  
såväl byggnadsdetaljer som utrustning på allmän 
plats.

Containerkulörerna ska fungera som inspiration och 
riktmärke i färgsättning av kulörstarka partier.
Ett innovativt användande av de kulörer och material 
som redan finns i området är eftersträvansvärt. 
Stryk upp/montera kulör- och materialprover på en 

större mobil yta som kan flyttas runt på plats för att 
ha möjlighet att betrakta ytan i olika ljus. 

Övriga tips
När man arbetar med färgsättning är det viktigt att 
titta på färg- och materialprover i olika dagsljus för 
att uppfatta förändringar. 

Studera och montera gärna exteriöra kulör- och 
materialprov mot en svart yta. På så sätt får man 
bäst återgivning av hur kulören kommer uppfattas i 
verkligheten. 

Vill du läsa mer så rekommenderas följande böcker:
Utvändig färgsättning av Karin Fridell Anter och Kris-
tina Enberg
Färgen på huset av Karin Fridell Anter och Åke Sved-
myr What colour is the red house av Karin Fridell 
Anter

Hela färgpaletten för Inre hamnen.
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