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Det här dokumentet visar hur bebyggelsen och 
stadsmiljöerna i det framtida Inre hamnen kommer 
att se ut. Projekten som presenteras är framtagna 
och beskrivna av kommunen och fastighetsägarnas 
arkitekter. Syftet med dokumentet är att samordna 
den yttre miljön och lägga fast en kvalitetsnivå som 
kommunen och fastighetsägarna gemensamt enats 
om. 

I Gestaltningsprogrammet konkretiseras de övergri-
pande målen och visionerna för stadsdelen i spän-
nande och karaktärsfulla hus, parker och platser. Alla 
viktiga pusselbitar för att forma Inre hamnen till en 
unik och mångfacetterad stadsdel. Utgångspunkt för 
gestaltningsprogrammet är kvalitetsprogrammets 
avsnitt om arkitektur samt den framtagna kulör- och 
materialstrategin för Inre hamnen.

Gestaltningsprogrammet utgör ett komplement till 
detaljplanen och kommer att ligga till grund för kom-
mande bygglovsprövningar. Genom att i tidigt skede 
tydligt visa projektens ambitioner ökar möjligheten 
att säkerställa kvalitéerna vid genomförandet.

Etapp 2 har efter samrådet delats upp i två de-
taljplaner. De västra kvarteren kommer att redovisas 
tillsammans med den detaljplan som de kommer att 
ingå i.

Inledning 

Bild: HSB, Tengbom
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Gestaltning kvarter
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4 - Kommande tilldelning

Kvarter 4 
Kvarteret ägs av kommunen och är ännu inte tillde-
lat. 

Markanvisningstävling
När tilldelning blir aktuellt kommer markanvisnings-
tävling att genomföras. Tävlingskriterier beslutas 
då av stadsplaneringsnämnden. Målsättning är att 
tomten ska tilldelas till två till tre aktörer.

Gestaltningskoncept
Gestaltning av kvarteret ska ske enligt övergripande 
riktlinjer i kvalitetsprogrammet (avsnittet "Innovativ 
arkitektur"). Liksom för övriga kvarter inom Inre 
hamnen eftersträvas här en variation även inom 
kvarteret. Kvarteret delas in i flera olika byggnader 
där varje byggnad har ett eget uttryck med variation 
i höjd, kulör, material, fasaduttryck och takutform-
ning. 

Mot de större gatorna Norra Promenaden och Jung-
frugatan kan bebyggelsen vara högre för att sedan 
trappas ned in mot stadsdelen, Slottsgatan och 
Munkgatan. Mot de två större gatorna bör bebyg-
gelsen ha en mer formell och "stram" gestaltning.

Släpp mellan byggnaderna och passager in i kvarte-
ret kan placeras mot Slottsgatan och Munkgatan.

Eventuella nedfarter till garage bör placeras i kvarte-
rets norra del mot Norra promenadens parallellgata.

Kvarteret har en relativt stor och rymlig gård. Möj-
ligheten att tillföra ekosystemtjänster och plantera 
flera större träd bör tillvaratas. Mängden hårdgjord 
yta ska minimeras. Lekmiljö ska anordnas på inner-
gården.

Innehåll 
Kvarteret kan innehålla både bostäder och verksam-
heter. Bottenvåningarna kan med fördel innehålla 
publika verksamheter, främst mot Jungfrugatan och 
Norra Promenaden. Där finns krav om att minst 25 
procent av bottenvåningen ska utgöras av lokalyta 
för centrumfunktioner exempelvis butikslokal. Mot 
Jungfrugatan och Norra Promenaden måste hänsyn 
tas till förhöjda bullernivåer vid planering av bostä-
der.   

Kulör/material
Projektet ska följa den framtagna kulör- och ma-
terialstrategin. Då kvarteret ligger i Inre hamnens 
nordligaste del, mot Norra Promenaden ska enligt 
strategin varmare kulörer användas här. 

Jungfrugatan

Norra Promenaden

M
unkgatan

Slottsgatan
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5 - Riksbyggen, ARQLY

Där Saltängsgatan korsar Jungfrugatan återfinns 
kv Munken 24. Kvarteret består övervägande av 
hyresrätter. I sydväst markeras kvarteret genom 
att hörnet i ovan nämnda korsning utformas som 
ett torn. Tornkaraktären förstärks av intilliggande 
byggnadsdelars utformning. Kvarteret är uppdelat 
i fyra tydliga volymer: Loftgångs- och tornhuset, 
Skifferhuset, Tegelhuset och Tegelkasernen. Samtliga 
delar har sina egna karaktärsdrag men binds 
samman genom entréutformningar, smidesdetaljer, 
regelbunden fönstersättning och omsorgen om 
detaljer.

Vid tre av kvarterets hörn finns lokaler för olika typer 
av verksamheter. All parkering av bilar och cyklar 
löses i ett garage som nås från Slottsgatan. Det frigör 
maximalt med yta för en rekreativ bostadsgård. 

Vy från hörnet Jungfrugatan-Saltängsgatan.
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Kvarterets uppbyggnad
Kv. Munken 24 har sin högsta punkt med Tornhuset om sju våningar. Våninghöjden 
avtar sedan till sex med Loftgångshuset för att landa på fem vid Tegelkasernen mot 
Slottsgatan. På liknande sätt minskar våningshöjderna längs Saltängsgatan till sex för 
Skifferhuset till fem vid Tegelhuset innan gaveln sedan höjer sig till sex våningar. På 
Munkgatan trappas höjden ner rejält till tre våningar vid Tegelhusets lägsta del. 

Kvarteret har medvetet utformats med högre byggnadshöjder åt väster. Detta för att 
skapa en skärm för resten av kvarteret mot den mer trafikerade Jungfrugatan. Därefter 
trappas kvarteret ner mot den lugnare gårdsgatan, Munkgatan, som delas med 
Munken 23. Nedtrappningen syftar till att skapa ett intimare och luftigare gaturum 
vilket speglas i Munken 23. Entréplanet är förhöjt i hela kvarteret vilket ger luftiga 
lokaler och lägenheter. Släpp i bebyggelsen mot Jungfrugatan, Munkgatan samt en 
portik från Saltängsgatan öppnar kvarteret och välkomnar boende och besökare till 
den privata gårdsmiljön. Nedtrappningen i våningshöjd gör även att gården blir mindre 
sluten. De boende kan erbjudas utblickar tvärs över kvarteret och vidare bort mot 
kvartersgrannen och staden i övrigt.

Orienteringsplan.

Tornhuset
7 vån.

Loftgångshuset
6 vån.

Tegelhuset
5-6 vån.

3 vån.

Tegelkasernen
4 - 5 vån.
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Skifferhuset
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5 vån.

Saltängsgatan Munkgatan
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Gestaltning 
Vår ambition har varit att skapa 
en varierad bebyggelse i en ändå 
sammanhållen gestaltning. För att 
uppnå detta har vi använt ett antal 
gemensamma gestaltningsgrepp för 
både Munken 24 och 23. 

Vi vill med gestaltningen tydligt 
knyta an till det industriarv och dess 
tegelarkitektur som är kännetecknande 
för Norrköpings innerstad och låta 
detta bli ett modernt tillskott till staden.

Projektets bärande delar:

• Fyra tydligt uppdelade volymer
• Fallande höjd från väst till öst
• Regelbunden fönstersättning och 

variation med små medel
• Gedigna material som skiftar i kulör 

från norr till söder
• Indragna balkonger mot Saltängsgatan 

och  Jungfrugatan
• Djupverkan i tegelförband

Vy från hörnet Slottsgatan-Munkgatan.
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Tydliga entréer kännetecknar kvarteret.Referens av tänkt tegel.

Kulör, materialitet och gestaltning
En förhöjd mörkgrå betongsockel förankrar samtliga 
byggnader. Fönsteröppningarna i markplan vilar på 
denna sockel. Den gemensamma utformningen av 
sockel och fönsterplacering på markplan är en av de 
gestaltningskaraktärer som binder samman detta 
kvarter. Vidare ger en regelbunden fönstersättning 
ett lugn i fasaderna. 

Livfulla fasader med variation skapas med små 
grepp. För det första har de tegelsorter som valts 
färgskiftningar som ger liv. För det andra används 
kulören på tegelfogen för att skapa upplevd variation 
i färg och form. Ett exempel på detta är att tvärgående 
band skapas genom att variera kulör på tegelfogen. 
Ett tredje grepp för att skapa variation är att låta 
delar av tegelförbandet skjuta ut för att skapa 
3D-verkan, reliefer, på fasader med färre öppningar.  
 
Ytterligare gestaltningsgrepp som är gemensamt för 
byggnaderna i kvarteret är mötet mellan fönster och 
fasad. Det förstärks genom en plåtram som råder 
utanför fasadmaterialet. Samtliga bostadshusentréer 
har en likartad utformning. En ram av corténstål löper 
runt öppningen och råder utanför fasaden. Cortén 
används även på fasad för att binda ihop ytterligare 
dörrpartier i anslutning till entréerna.  Lösningen är en 
detalj som skapar karaktär och bidrar med variation 
genom skuggverkan över dagen.

3D-verkan med tegelförband. Indrag och fog. Skiffer och fönsterramar.
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Tornhuset

Tornhuset Skifferhuset

Skifferhuset Tegelhuset

Fasad mot Saltängsgatan.

Tornhuset 
Et t  varmgråt t ,  handslaget tegel  med s tor 
färgvariation ger Tornhusets strikta fasad en 
livfull yta. Horisontella band skapas genom att 
tegelytan mellan våningarna får en mörkare fog än 
tegelytan mellan fönstren. Detta band knyter ihop 
Tornhuset med Loftgångshuset.  Lägenheterna här 
har indragna balkonger där den indragna fasaden 
kläs med en laserad träpanel med ett obehandlat 
utseende. Fönster- och smidesdetaljer lackeras i 
en kulör som knyter an till corténstålet. Taket har 
utformats så att det får en tydlig hörnspets för att 
förstärka den upplevda höjden hos byggnaden.

Skifferhuset
Detta hus särskiljer sig från övriga genom att det 
har ett mörkgrått skiffer som fasadmaterial. Skiffret 
monteras som romber och har en naturlig skiftning 
som varierar tydligt beroende på väder och väta. 

Fönstersättningen är regelbunden. Alla fönster har 
en ram av plåt i en corténliknande kulör som råder 
utanför skiffret vilket ger en skuggverkan över 
dagen. Fönsteröppningarna har en tät del som kläs 
med plåt i en corténliknande kulör. 

Huset har ett flackt sedumtak som sluttar in mot 
gården. 

I markplan finns en portik som leder boende 
och besökare in till den gemensamma gården. 
Denna portik livar i bredd med ovanliggande 
fönsteröppningar. Några lägenheter har entré från 
gårdsplanet medans övriga nås från loftgångar.
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Tegelhuset - högdelen

Tegelhuset

Fasad mot Munkgatan.

Tegelhuset - högdelen 
Detta hus består egentligen av tre delar. Högdelen 
i sex våningar flankeras mot Saltängsgatan av en 
femvåningsdel och avslutas med en trevåningsdel 
mot Munkgatan. Samtliga delar kläs med samma 
varmgula, schatterade tegel. Markplan har en 
mörkare fog som sveper runt hela huset. Den 
mörkare fogen fortsätter sedan upp på hela 
femvåningsdelen. 

För att ytterliggare markera högdelen så kragar 
denna ut mot Saltängsgatan och har ett brantare 
tak än övriga delar. Taket på högdelen utförs med 

bandtäckt plåt som takmaterial medans övriga 
delar har sedumtak. Den strikta fönstersättningen 
bryts i högdelen av med generösa takkupor vilket 
är ett unikt gestaltningsgrepp för Tegelhuset inom 
kvarteret. Högdelen har indragna balkonger mot 
Saltängsgatan och utanpåliggande mot Munkgatan 
och gården

De smala fönsterpartierna på Lågdelen  ger vertikalitet 
till byggnadsvolymen. Den lägre volymen bidrar till 
att skapa ett mer öppet gaturum tillsammans med 
Munken 23. Unikt för Lågdelen är att den slutna 
gavelfasaden mot Tegelkasernen utformas med ett 
tegelförband som förskjuts på djupet för 3D-verkan.

Tegelhuset - lågdelen Tegelkasernen
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Tegelkasernen - lågdelen

Tegelkasernen

Fasad mot Slottsgatan.

Tegelkasernen - högdelen

Tegelkasernen 
Längs med Slottsgatan ligger denna tegelkasern. 
Byggnaden har fem våningar mot Jungfrugatan och 
trappas ner en våning mot Munkgatan. 

Tegelkasernen har ett varmt, rödbrunt, tydligt 
schatterat tegel som fogas med en mörkgrå fog. 
Detta kombineras med svartlackerade fönster- och 
smidesdetaljer samt svart bandtäckning på taket. 

För att förstärka byggnadens längd så används teglet 
inte som fasadmaterial på hela byggnaden utan 
högdelens översta våning kläs med samma svarta  
plåt som taket. 

den egna bostaden. På loftgången inryms även 
lägenhetsförråd som kläs med en svartlaserad 
träpanel.

Mot gatorna har huset franska balkonger. De 
franska balkongerna ger tillsammans med tvåluftade 
höga fönster en vertikalitet som spelar mot det 
längsgående teglet.

På tegelkasernen används det gestaltningsmässiga 
greppet för entréutformning till att även omfatta 
ovanliggande trapphus och dess stora fönster mot 
gatan. 

Högdelen är till skillnad från Lågdelen ett 
loftgångshus med mindre lägenheter där loftgången 
givits ett djup för att erbjuda plats att vistas utanför 
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Loftgångshuset TornhusetTegelkasernen

Loftgånghuset

Fasad mot Jungfrugatan.

Loftgånghuset 
De horisontella band i tegel som bildas i Tornhuset 
bildar här front på den delvis täckta loftgången. 
Detta förstärker den upplevda längden hos 
byggnaden samtidigt som den täta delen minskar 
bullerstörningen från Jungfrugatan.

I markplan skapas en privat zon framför entréerna 
genom att de avskärmas från gatan med en 
hög mur. Huset har enbart mindre lägenheter. 
Lägenhetsförråden placeras på den djupa loftgången 
och bidrar där till att skapa en halvprivat zon utanför 

den egna bostaden. Samtliga lägenheter har 
balkong i lägenhetens hela bredd mot gården. 
Balkongfasaden kläs med en träpanel som laserats 
för att ge ett obehandlat uttryck.

Taket har en diagonal nock som lutar något 
åt söder med fall mot gata och gård. Takets 
utformning syftar bland annat till att förstärka den 
visuella höjden hos Tornhuset.
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Gårdsvy sett från portiken från Saltängsgatan.



16

Gård 5 - Riksbyggen, ARQLY

Inspirationsbilder: Ett grönt gårdsrum . Illustrationsplan Innergård.

Torg

Upphöjd  
träterrass

Lek

Gångstråk

Gräsyta

Lund

Glänta

Innergård gestaltningsidé
Gården utformas som ett rekreativt rum avsett att skapa trivsel och samhörighet för de 
boende i kvarteret. Utformningen är storskalig med stora sammanhängande ytor för att 
ge ett balanserat intryck tillsammans med de omgivande byggnadsvolymerna. Målet har 
varit att skapa ett gårdsrum som upplevs grönt och lummigt. Gångstråk har förlagts för 
att skapa gena vägar till omkringliggande målpunkter i Inre hamnen och Resecentrum. Då 
all cykelparkering inryms i garaget har gårdarnas gestaltning utformats med rekreation, 
samvaro och lek i fokus. 
 
Den norra gårdsdelen rymmer en aktiv zon med en upphöjd träterrass som har placerats 
i det läge med flest soltimmar. Terrassen överbygger och tar till vara på yta som krävs för 
frihöjd för garagenedfarten. I den aktiva zonen ingår även en torg- och en lekyta. Den 
södra delen som under stora delar av året har naturlig skugga utformas som en lugnare 
zon. Ytan utan gårdsbjälklag har utnyttjats för att skapa en trädlund. Marken moduleras 
för att skapa en intressant miljö med rumskänsla. I gläntan kan man lägga sig ner på en 
sittskulptur i trä och betrakta himlen eller föra ett lågmält samtal med vänner.    
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Innergård materialitet och växtval
Innergården ska upplevas trivsam, trygg och personlig. Material 
och utrustning ska vara robust, lättskött och hållbar samtidigt 
som detaljer såsom materialmöten och belysning behandlas 
omsorgsfullt. Privata zoner som uteplatser och de semiprivata 
entréerna särskiljs från de allmänna ytorna genom material, 
ledande belysning samt lägre murar och skärmar.  
 
Markmaterial 
Allmänna ytor som gångstråk och torg beläggs med betongplattor 
och omges med en fris av storgatsten i granit. Gångstråk och ytor 
i gårdens centrala del utförs med stenmjöl medan området som är 
avsett för lek utförs med fallskydd av corkeen. Genom ytorna med 
marktäckare finns en smitväg av trampstenar. Gröna ytor avgränsas 
med kantstöd av corténstål.  
 
Belysning 
Längs de huvudsakliga gångstråken utmed byggnaderna placeras 
pollare av corténstål som harmonierar fint ihop med växtlighet och 
byggnader. Ljusnivån i den aktiva zonen liksom vid samtliga entréer 
och vid garagenedfarten är högre än nivån i den lugnare zonen. 
Stämningsskapande belysning på utvalda trädstammar, i lekhuset, 
och vid träterassen ger gården en ombonad, trygg och vacker 
känsla under dygnets mörka timmar.    
 
Växtmaterial 
Växtmaterialet utgörs av ett mindre antal arter för att skapa 
massverkan och lugn. En viktig aspekt av valt växtmaterial är att 
de ska bidra med årstidsvariation i färg och form. Ett exempel på 
detta är att valt träd, Prunus 'Accolade' ska vara flerstammigt. 
Sorten har anseende blomning och höstfärg. På liknande sätt ska 
utvalda sorter av marktäckare, prydnadsgräs och perenner att 
skapa karaktär och påminna om årstidernas växlingar på gården.   

Inspirationsbilder
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Gårdsvy sett från träterassen.
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6 - Kommande tilldelning
V

arvsgatan

Norra Promenaden

M
unkgatan

Slottsgatan

Kvarter 6
Kvarteret ägs av kommunen och är ännu inte 
tilldelat.

Markanvisningstävling
När tilldelning blir aktuellt kommer markanvisnings-
tävling att genomföras. Tävlingskriterier beslutas 
då av stadsplaneringsnämnden. Målsättning är att 
tomten ska tilldelas till två till tre aktörer.

Gestaltningskoncept
Gestaltning av kvarteret ska ske enligt övergripande 
riktlinjer i kvalitetsprogrammet (avsnittet "Innovativ 
arkitektur"). Liksom för övriga kvarter inom Inre 
hamnen eftersträvas här en variation även inom 
kvarteret. Kvarteret delas in i flera olika byggnader 
där varje byggnad har ett eget uttryck med variation 
i höjd, kulör, material, fasaduttryck och takutform-
ning. 

Mot Norra Promenaden, diagonalen och platsbild-
ningen norr om kvarteret kan bebyggelsen vara 
högre. Den här sidan som vetter mot platsbildningen 
blir kvarterets framsida och här är den arkitektonis-
ka gestaltningen extra viktig. Kvarteret utgör en av 
platsens/parkens väggar och är samtidigt början på 
diagonalen, gång och cykelstråket som löper genom 
stadsdelen och tar boende och besökare ned till ka-

jen och vattnet. Spännande och kvalitativ arkitektur 
är därför viktig både i gatuplan på bottenvåningen 
och i övre plan som kommer att upplevas på avstånd 
för de som vistas i parken. På den här sidan ska inga 
släpp finnas utan kvarteret ska vara bebyggt i hela 
sin längd. Släpp mellan byggnaderna och passager in 
i kvarteret kan istället placeras mot Slottsgatan eller 
Munkgatan där en mindre formell karaktär eftersträ-
vas, med lägre höjder och öppningar in i kvarteren.
Eventuella nedfarter till garage bör placeras mot 
Varvsgatan. 

Lekmiljö ska anordnas på innergården. Mängden 
hårdgjord yta ska minimeras. 

Innehåll 
Kvarteret kan innehålla både bostäder och verksam-
heter. Bottenvåningarna kan med fördel innehålla 
publika verksamheter, främst mot diagonalen. Där 
finns krav om att minst 25 procent av bottenvåning-
en ska utgöras av lokalyta för centrumfunktioner 
exempelvis butikslokal.  

Kulör/material
Projektet ska följa den framtagna kulör- och ma-
terialstrategin. Då kvarteret ligger i Inre hamnens 
nordligaste del, mot Norra Promenaden ska enligt 
strategin varmare kulörer användas här. 

"diagonalen"
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7 - Riksbyggen, ARQLY

Vy från hörnet Saltängsgatan-Varvsgatan.

Kvarteret Munken 23 delar den lugnare, 
intimare Munkgatan med Munken 24. 
Denna gata blir som en förlängning av 
gården för de som har entréer mot den.

Kvarteret är uppdelat i tre tydliga delar 
som vänder sig till olika kundkategorier. 
"Steg 1", med mindre lägenheter för 
förstagångsköpare, "Familjedelen", med 
större bostäder till familjer och "Bonum" 
med lägenheter utformade för att vara 
särskilt attraktiva för 55+.

Likt Munken 24 löses fastighetens hela 
parkeringsbehov i ett garage som nås via 
nedfart från Varvsgatan
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Slottsgatan

Saltängsgatan

Bonum
4 + 1 vån.

Familj
4 vån.

Kvarterets uppbyggnad
Kvarteret är uppdelat så att det är ett släpp från Munkgatan in till gården i väster 
och ett från Varvsgatan i öster vilket gör Steg 1-huset till en friliggande byggnad och 
Bonum och Familjedelen sitter ihop i en U-form 

Från Saltängsgatan nås gården via en portik som skiljer Familjedelen från Bonumdelen. 
Portiken vigdas mot innergården vilket ger ett ökat ljusinsläpp i portiken från gården. 
Med gårdsmotivet och ljuset välkomnas boende och besökare in i kvarteret. 

Byggnaderna i kvarteret är relativit jämna i höjd. Endast hörnet Munkgatan-
Saltängsgatan sticker upp med sina sex våningar.

Saltängsgatan
Varvs

gatan
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Vy från hörnet Slottsgatan-Munkgatan.

Gestaltning 
Vår ambition har varit att skapa en 
bebyggelse där varje del tydligt har en 
egen identitet men ändå ingår som en 
del av ett sammanhållet kvarter. 

Mot norr ligger Steg 1 huset som 
inrymmer mindre lägenheter utan egna 
uteplatser men med en gemensam 
terrass. 

Mot Munkgatan och Saltängsgatan 
finns familjedelen med större bostäder 
så som stadsradhus, etagelägenheter 
och större lägenheter. Många med 
egna takterasser och uteplatser i flera 
väderstreck.

Mot Varvsgatan återfinns Bonum-huset 
med stora lägenheter och generösa 
inglasadebalkonger mot gården samt 
delvis inbyggda takterasser. 

Projektets bärande delar:

• Tydligt uppdelade byggnadsvolymer
• Sammanhållen byggnadshöjd
• Stora gröna takytor
• Generösa egna balkonger, terasser
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Skärmtegel, hörn & takfot

Kulör/materialitet
Tegel, skärmtegel, corténstål och träpanel är 
de material vi valt att arbeta med. Från norr till 
söder skiftar tonerna från varmt rostbrunt längs 
med Slottsgatan till lite svalare grått och gult mot 
Saltängsgatan. 

Med små medel som att byta fogkulör åstadkoms 
stora variationer med samma tegel. 

Taken kläs med bandtäckt plåt eller sedum. Sedumet 
bidrar dels med att fördröja dagvatten vid mindre 
regnfall samt ger gröna ytor att blicka ut på från de 
högre husen.

Tydliga entréer kännetecknar kvarteret.Vägg och tak med samma material.

Skärmtegel , hörn & takfot Skyddad uteplatsTegel sampelar med Cortén
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Familj - lägenhetsdelen

Familjedelen

Bonum

Fasad mot Saltängsgatan.

Familj - lägenhetsdelen 
Med tydliga horisontella band i ett varmgult 
tegel markerar denna byggnad tydligt hörnet 
Saltängsgatan - Munkgatan. 

Huset är som högst mot Munkgatan för att sedan 
trappas ner mot Bonumdelen. Tegelbanden 
förstärker tydligt denna effekt. 

Delar av lägenheterna har indragna balkonger 
mot Saltängsgatan medans trappningen och den 
indragna takvåningen har generösa terrasser. 

Den indragna takvåningen ges en egen karaktär med 
en grålaserad träpanel och sadeltak klädd med plåt. 
Denna volym samspelar med den underliggande och 
förstärker blocket av tegel med en känsla av ett eget 
hus placerat på toppen.
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Steg 1Bonum

Bonum

Fasad mot Varvsgatan.

Bonum 
Detta hus kännetecknas av utformningen av taket, 
ett sadeltak där nocken ligger över kortändan 
och fallet blir på längden. Terrasserna på översta 
våningen blir som urgröpningar i taket. Takformen 
bidrar bland annat med friare utblickar från 
terrasserna på Familjedelen intill. 

Huset har utformats med ett ljust, tydligt schatterat 
tegel som samspelar väl med den corténstålsliknande 
kulören på fönster- och smidesdetaljer. 

Entréplanet förankras genom en mörkare fog och 
en förhöjd betongsockel som fönstren vilar på. 
In mot gården byter huset skepnad med en stor 
"balkonglåda" utvändigt klädd med corténliknande 
plåt och invändigt med träpanel. Balkonglådan 
avslutas med ett ört- och sedumtak som ger en 
upphöjd blomsteräng åt de översta lägenheterna att 
blicka ut över.
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Steg 1

Fasad mot Slottsgatan.

Steg 1
Tillsammans med en lägre betongsockel bildar det 
rödbruna handslagna teglet en stabil bas att landa 
den mer skulpturala överbyggnaden klädd med 
skärmtegel. På Steg 1 - huset bildar skärmteglet 
både tak och fasadmaterial vilket ger intrycket av ett 
tegelblock. Terrasserna på den översta våningen har 
utformats så att det ser ut som de har skurits ut ur 
tegelblocket. 

Stor vikt läggs vid utformningen av hörndetaljer, 
takfot, knäckar på taket och alla öppningar i 
muren. Alla fönsteröppningar har en ram i en 
corténstålsliknandekulör som råder utanför 
skärmteglet. Det samma gäller öppningarna mot 
loftgången i gårdsfasaden. Dessa öppningar förses 
även med vinkelställda, vertikala lameller som bildar 
fallskydd, insynsskydd och solskydd och ger en tydlig 
variation i fasaden som förändras när man rör sig 
längs med fasaden.

Steg 1 - huset vänder sig till förstagångsköpare 
och har överlag små lägenheter. Dessa har inga 
balkonger ut mot gatan och inte heller in mot 
gården vilket ytterligare förstärker känslan av ett 
tegelblock. Huset är ett loftgångshus där fasaden 
in mot loftgången är helt klädd med en grålaserad 
träpanel för att skapa en tydlig kontrast mellan den 
yttre skärmtegel fasaden. 

Steg 1
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Familj - stadsradhusdelen 
Längs Munkgatan ligger stadsradhusen och 
etagelägenheterna. Detta är den mest exklusiva 
delen av kvarteret. Med ett och samma tegel har 
variation skapats genom att med ljusa och mörka 
fogar bilda upplevelsen av horisontella och vertikala 
tegelband.   
 
Stadsradhusen har en halvprivat förgård som skyddas 
av en tegelmur. Utrymmet har dubbel takhöjd 
där taket utgörs av den upphöjda loftgången till 
etagelägenheterna. Djupet på denna 

loftgång ger etagelägenheterna en halvprivat 
zon utanför entréerna avskild från gatan. Även 
om stadsradhusen och etagelägenheterna delar 
samma huvudsakliga fasadliv gör indraget från 
gatan att gaturummet blir luftigare. 

Etagelägenheterna har indragna balkonger mot 
gatan klädda med träpanel och en upphöjd altan 
mot gården där en längsgående pergola av limträ 
ger skydd från solen.

Familj 

Fasad mot Munkgatan.

Familj - stadsradhusen Familj - lägenheternaSteg 1



28 Gårdsvy sett från portiken från Saltängsgatan i söder med Steg 1 huset i fonden. 
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Gård 7 - Riksbyggen, GKAK

Upphöjd  
träterrass

Lek

Gångstråk

Lund

Pergola

Innergård gestaltningsidé
Gården utformas som ett rekreativt rum avsett att skapa trivsel och samhörighet för de 
boende i kvarteret. Utformningen är storskalig med stora sammanhängande ytor för att 
ge ett balanserat intryck tillsammans med de omgivande byggnadsvolymerna. Målet har 
varit att skapa ett gårdsrum som upplevs grönt och lummigt. Gångstråk har förlagts för 
att skapa gena vägar till omkringliggande målpunkter i Inre hamnen och Resecentrum. Då 
all cykelparkering inrymms i garaget har gårdarnas gestaltning utformats med rekreation, 
samvaro och lek i fokus. 
 
Den norra gårdsdelen rymmer en aktiv zon med en upphöjd träterass. Terassen överbygger 
och tar till vara på yta som krävs för frihöjd för garagenedfarten. I den aktiva zonen ingår 
även en lekyta. Den södra delen som under stora delar av året har naturlig skugga utformas 
som en lugnare zon. Ytan utan gårdsbjälklag har utnyttjats för att skapa en trädlund. Marken 
moduleras för att skapa en intressant miljö med rumskänsla. I gläntan kan man lägga sig ner 
på en sittskulptur i trä och betrakta himlen eller föra ett lågmält samtal med vänner. 

Inspirationsbilder. Illustrationsplan Innergård.
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Inspirationsbilder.

Innergård materialitet och växtval
Innergården ska upplevas trivsam, trygg och personlig. Material och 
utrustning  ska vara robust , lättskött och hållbar samtidigt som detaljer 
såsom materialmöten och belysning behandlas omsorgsfullt. Privata zoner 
som uteplatser och de semiprivata entréerna säskiljs från de allmänna ytorna 
genom material, ledande belysning samt lägre murar och skärmar.  
 
Markmaterial 
Allmänna ytor som gångstråk och torg beläggs med betongplattor och omges 
med en fris av storgatsten i granit. Gångstråk och ytor i gårdens centrala 
del utförs med stenmjöl medan området som är avsett för lek utförs med 
fallskydd av corkeen. Genom ytorna med marktäckare finns en smitväg av 
trampstenar. Gröna ytor avgränsas med kantstöd av corten.  
 
Belysning 
Längs de huvudsakliga gångstråken utmed byggnaderna placeras pollare av 
cortenstål som harmonerar fint ihop med växtlighet och byggnader. Ljusnivån 
i den aktiva zonen liksom vid samtliga entrér och vid garagenedfarten är 
högre än nivån i den lugnare zonen. Stämningsskapande belysning på utvalda 
trädstammar, i lekhuset, och vid träterassen ger gården en ombonad, trygg 
och vacker känsla under dygnets mörka timmar.    
 
Växtmaterial 
Växtmaterialet utgörs av ett mindre antal arter för att skapa massverkan 
och lugn. En viktig aspekt av valt växtmaterial är att de ska bidra med 
årstidsvariation i färg och form. Ett exempel på detta är att valt träd, Prunus 
'Accolade' ska vara flerstammigt. Sorten har  anseende blomning och 
höstfärg. På liknande sätt ska utvalda sorter av marktäckare, prydnadsgräs 
och perenner att skapa karaktär och påminna om årstidernas växlingar på 
gården.
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Gårdsvy sett från gavel på stadsradhus i norr mot portiken från Saltängsgatan i söder. 
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NORRA PROMENADEN

PARALLELLGATAN

SLOTTSGATAN
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Portik till gården
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HÖRNHUSET

Entré till lokal

Portik till gården

Grön länk mellan 
diagonalen och gården

VARVSGATAN

”DIAGONALEN”GÅRDSHUSET

Sedumtak

Gård för cyklar, 
lek & umgänge.

Mot Brännerigatan 
fasas hörnet av, för 
att visuellt leda in till 
aktivitetsstråket.

8 - HSB, Moment Arkitekter

En hamn är transaktioner. Det är varor och 
människor, som flyttas mellan olika platser. Av 
fartyg, på fartyg, till olika upplag, terminaler och 
mot platser längre in i landet. Det finns en inbyggd  
horisontallitet. I alla förflyttningar med traverser, 
räls, vägar och transportband, men även med kajens 
linje som möter vattnet och utblicken ut mot havet. 
Det vertikala är koncentrerat till punkter, till kranar 
och  silos.

I Norrköpings inre hamn finns rester kvar av 
den tidigare bebyggelsen. Stora upplagsplatser, 
lagerbyggnader och småindustri bryts i kvarterens 
inre upp i äldre bostadshus, uthus och lager. De är 
i en annan skala, vilket skapar en brokighet och ett 
tidslager. Just de olika lagrena av tid och funktion är 
platsen fylld av, och de vill vi ta tillvara på. 

Vi vill använda oss av platsens historia och översätta 
hamnens olika skalor till ett modernt bostadskvarter. 
Vår tolkning är en mer storskalig och solid 
tegelarkitektur mot Norra promenaden, Varvsgatan 
och Brännerigatan, kvarterets ”ansikte utåt”. I söder 
däremot, öppnar kvarteret upp sig mot Diagonalen 
genom Gårdshuset. Likt befintliga gårdshus är 
det mindre i skalan och avviker i material mot 
huvudbyggnaderna. Vi försöker uppnå en balans 
mellan det brokiga och det horisonellt storskaliga, 
för att skapa en helhet, som passar både platsen 
och vår tid.

Sedumtak
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Fasadutsnitt -
Skisserad 
gestaltningsprincip

Fasadutsnitt -
Skisserad 
gestaltningsprincip

Referens - Fönsterband

Referens - Gestaltningsprincip 
sockelvåning

Axonometrisk vy från nordväst

Axonometrisk vy från nordöst

Referens - Utskjutande byggnadsdel

Pulpettakens lutning mot söder och väster 
maximerar möjligheterna för att kunna 
integrera solpaneler med hög verkningsgrad.

Parkhuset & Promenadhuset

Promenadhuset kopplar ihop nu och då.
Den äldre fasaden mot Norra promenaden lever kvar 
och kan skymtas i den nya sockelfasaden genom 
en markerad sockelvåning, som anspelar på den 
gamla strukturen genom sin höjd och tegelkulör. Det 
längsgående glasbanden högre upp på fasaden för 
tankarna till en upplyst traversbana som ger huset 
en tydlig horisontell riktning. Horisontell utan att 
vara monoton. Och en lykta på kvällen ut mot Norra 
Promenadens träd. Teglets höga detaljrikedom och 
varierade bränningsgrad ger en dynamisk fasad som 
är rik på variation. 

Parkhuset öppnar sig mot aktivitetsstråket på 
Brännerigatan. Gatuplanet öppnas upp genom 
studiolägenheternas entréer med generösa 
glaspartier. Det indragna fasadlivet ger en privat 
zon vid lägenheter.  Huset trappas ned genom att 
bli mer transparant uppåt. Metallpartierna på de 
indragna översta våningarna kopplar an till områdets 
materialitet och till Promenadenhuset.
I bottenvåningen arbetar vi med gröna nyanser som 
knyter an till  färgskalan i hamnen och grönskan i  
aktivitetsstråket mittemot.

Referens - Rytm fönster, indragen 
våning

Referens - LivförskjutningarReferens - Fasadkomposition
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Fasadutsnitt -
Skisserad 
gestaltningsprincip

Fasadutsnitt -
Skisserad 
gestaltningsprincip

Referens - Fönstersättning

Referens - VolymAxonometrisk vy från sydväst

Axonometrisk vy från nordväst

Referens - Material

Gårdhuset & Hörnhuset

Gårdhuset knyter an till småindustrins och hamnens 
karaktär genom sin småskalighet. Huset är i trä, 
som uthus ofta är. Det öppnar sig mot Diagonalen 
och fungerar som en länk mellan innergården och 
promenadstråket utanför.

Hörnhusets rundade hörn välkomnar de viktiga 
flödena från Norra promenaden och Varvsgatan. 
Huset fungerar som kvarterets front, som vänder 
ansiktet mot staden. Här finns lokaler i gatuplan och 
en stor portik, som leder in på innergården. Huset 
terrasseras ned mot söder för att möta Diagonalen 
och Gårdshuset. De rundade hörnen är inte bara en 
vänlig detalj i människans skala utan även en detalj 
från Norrköpings industrilandskap.

Gårdsrummet

För att skapa en mer sammanhållen innergård 
kommer fasaderna in mot gården i huvudsak var 
putsade. Inslag av tegeldetaljer från de murade 
husen samt trädetaljer används för att knyta ihop in- 
och utsidan. 

Referens - Rundat hörn

Referens - MurningReferens - Våningsindrag & 
materialbehandling

Gemensam 
takterrass

Takterrass



35

Gården har en stark rumslighet, och är omsluten på fyra 
sidor. Två generösa släpp mot söder gör emellertid att 
gården känns inbjudande, ljus och solig, med god kontakt 
mot Diagonalen.

I förhållande till Diagonalen är gården upplyft, och nås via 
trappa eller ramp. Från öster och väster kommer man in 
via portiker. Endast norra sidan, mot Norra Promenaden, 
är utan öppningar.

Gestaltningen bygger på mycket grönska, en oas mellan 
husen. Linjerna är mjuka och organiska, gångarna vindlar 
fram. Lägenheterna på bottenvåningen har uteplatser. De 
ramas in av upplyfta planteringar med blandad växtlighet. 
Mitt på gården finns en gemensam yta för lek och 
samvaro. Den är till viss del täckt av en pergola som gör 
att man sitter skyddad från blickar från förnstren. Gården 
ska locka till vistelse.

Materialen hör hemma i hamnområdet. Marktegel på 
hårdgjorda ytor, stenmjöl på de vindlande gångarna. De 
upplyfta planteringarna kantas av cortenstål. Pergolan 
har stolpar i trä. Mellan stolparna spänns stålvajrar för 
klätterväxter. Stålvajrar finns också på en lite högre höjd, 
för den linspända belysningen som ger ett samlande och 
mysigt ljus till gården.

Växtligheten är varierad. Frukt och bär, liksom blommande 
växter som lockar insekter, planteras framför allt på de 
ytor som blir solbelysta.  Träd och solitärbuskar ger gröna 
volymer, olika marktäckande växter under. Klätterväxter 
klär in pergolan och kan även gå upp på fasader.

Gård 8 - HSB, Tengbom

Gårdens centrala del med lek, och samvaro i pergolan Gårdens bjuder in med generös trappa mot söder

Fågelperspektiv En ramp gör gården tillgänglig för alla.
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ILLUSTRATIONSPLAN 
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Blandade planteringar med frukt 
och bärbuskar, växter som lockar 

insekter, vintergrönt, högt och 
lågt.

PORTIKCykelparkering

i Marktegel på hårdgjorda ytor, appellerar 
till det tegel som finns, och har funnits, i 
hamnområdet.
Övriga gångytor i stenmjöl.

FÖRKLARINGAR
1. Lekyta och plats för 
samvaro 
2.Sandlåda 
3.Upplyfta planteringar 
med ljuslist infälld i kant-
en.
4.Pergola
5.Linspänd belysning över 
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Cykelparkering
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9 - Kommande tilldelning, förskola 

V
arvsgatan

"bränneriparken"

Slottsgatan

Kvarter 9
Kvarteret ägs av kommunen och är ännu inte tillde-
lat. Kvarteret kommer att användas för förskoleän-
damål.

Arkitekttävling
Målsättning är att förskolans gestaltning ska tas fram 
genom en arkitekttävling.  

Gestaltningskoncept
Gestaltning av kvarteret ska ske enligt övergripande 
riktlinjer i kvalitetsprogrammet (avsnittet "Innovativ 
arkitektur"). 

Tomtens spännande triangulära form bör vara ut-
gångspunkt för gestaltningen. Förskolebyggnaden 
behöver således vara platsspecifik. Byggnadens och 
gårdens gestaltning ska vara spännande och inspi-
rerande för barnen samtidigt som den också berikar 
stadsmiljön. 

Då tomten är relativt liten (2430 kvadratmeter) bör 
även byggnadens tak användas för utomhusvistelse 
och komplettera utomhusmiljön på gården. Det är 
viktigt att det finns bärighet för växtlighet och ut-
rustning på takbjälklaget. Byggnaden kan med fördel 
utformas så att takyta blir en naturlig fortsättning av 
gårdsytan på marken med varierad topografi, genom 
kreativa lösningar ges barnen utrymme för fantasi 
och kreativitet i lek och lärande.   

"diagonalen"

Innehåll 
Kvarteret ska innehålla en förskola med tillhörande 
gård. Initialt uppskattas att cirka fyra förskoleavdel-
ningar bör rymmas. 

Inlastning av varor bör ske från Varvsgatan. Där bör 
även plats för att hämta och lämna barn anordnas 

för att inte dra in trafik på Slottsgatan.

Det är viktigt att lastytor, parkeringar, komple-
mentbyggnader inte ska ta utrymme från värdefull 
gårdsyta. Ytor för lasthantering och parkeringar bör 
därför inte anordnas inom tomten, lasthantering bör 
ske från gata.



38

Läge C, tomtyta: ~ 2000 kvm

karta med förslag

Läge B och C, detaljplan, etapp 2 
(antagen plan 2019)
Inom etapp 2 av Inre hamnen, som är den största etappen till ytan och antal boende har vi studerat två olika 
lägen för förskola på egen tomt. Tomterna är tänkta att inhysa en förskola med 4-5 avdelningar. 
De illustrerade tomterna har en byggnad i storlek motsvarande kommunens typförskola i två våningar. 

Det fi nns många bra exempel på platsspecifi ka förskolor som tillför mycket till stadsmiljön. Vi redovisar ett 
antal exempel från köpenhamn och Barcelona.

karta med förslag

Läge B, tomtyta: ~ 2500 kvm

B

C

Diagonalen

Motala ström

Läge C, tomtyta: ~ 2000 kvm

karta med förslag

Läge B och C, detaljplan, etapp 2 
(antagen plan 2019)
Inom etapp 2 av Inre hamnen, som är den största etappen till ytan och antal boende har vi studerat två olika 
lägen för förskola på egen tomt. Tomterna är tänkta att inhysa en förskola med 4-5 avdelningar. 
De illustrerade tomterna har en byggnad i storlek motsvarande kommunens typförskola i två våningar. 

Det fi nns många bra exempel på platsspecifi ka förskolor som tillför mycket till stadsmiljön. Vi redovisar ett 
antal exempel från köpenhamn och Barcelona.

karta med förslag

Läge B, tomtyta: ~ 2500 kvm

B

C

Diagonalen

Motala ström

Ytstudier. Bilder från "Förstudie avseende förskole- och 
skolverksamhet i Inre hamnen". Illustrationerna visar tom-
ten med en byggnad i storlek motsvarande kommunens 
typförskola i två våningar. Bilderna redovisar inte förslag 
på gestaltning. 

Referens förskola med gård på tak "Författarhuset" i 
Köpenhamn av COBE Arkitekturdesign. 

Om gårdsytan på tak ska bli ett bra komplemet till 
gårdsytan på mark är det viktigt att rätt funktioner 
placeras på rätt ställe. Takterassen kan bli en lugn 
och skyddad miljö där funktioner som exempelvis 
sova ute, äta ute, takodling/ växthus med fördel kan 
placeras. Gårdsytan på mark kan istället användas för 
funktioner som är mer ytkrävande och sådant som 
kan samnyttjas och också användas av allmänheten 
under de tider då förskolan inte är öppen. Exempel 
på sådana funktioner kan vara gungor och klätterlek, 
generellt funktioner med fokus på lek. 

Då takytan är en mer konstruerad/byggd miljö bör 
ytan i markplan istället vara en mer "naturlig" miljö 
med mycket växtlighet och terrängvariation och 
höjdskillnader. Att gården har stora ytor av vildväxt 
natur är en viktig del av planeringen av förskolegår-
den. Hur förskolegården är utformad har mycket 
stort påverkan på barnens utveckling vad gäller 
motorik, koncentrationsförmåga, lek, hur mycket 
barnen rör på sig, hur mycket vitamin D de får i sig 
eller hur mycket ultraviolett strålning de utsätts för. 
Det är därför viktigt att skuggande träd och buskage 
finns på gården.
   
Kulör/material
Projektet ska följa den framtagna kulör- och materi-
alstrategin. 

Referens växthus på tak. Abraham Joshua Heschel School 
av Scape studio.
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10 - Kommande tilldelning

V
arvsgatan

Saltängsgatan

"bränneriparken"

Slottsgatan

Kvarter 10
Kvarteret ägs av kommunen och är ännu inte tillde-
lat.

Markanvisningstävling
När tilldelning blir aktuellt kommer markanvisnings-
tävling att genomföras. Tävlingskriterier beslutas då 
av samhällsplaneringsnämnden. Målsättning är att 
tomten ska tilldelas till två till tre aktörer.

Gestaltningskoncept
Gestaltning av kvarteret ska ske enligt övergripande 
riktlinjer i kvalitetsprogrammet (avsnittet "Innovativ 
arkitektur"). Liksom för övriga kvarter inom Inre 
hamnen eftersträvas här en variation även inom 
kvarteret. Kvarteret delas in i flera olika byggnader 
där varje byggnad har ett eget uttryck med variation 
i höjd, kulör, material, fasaduttryck och takutform-
ning. 

Mot Saltängsgatan kan bebyggelsen vara högre och 
ha en mer formell och "stram" gestaltning. Här ska 
inga släpp finnas utan kvarteret ska vara bebyggt i 
hela sin längd. Släpp mellan byggnaderna och passa-
ger in i kvarteret kan istället placeras mot Slottsgatan 
där en mindre formell karaktär eftersträvas, med läg-
re höjder och öppningar in i kvarteren. Bebyggelsen 
längs Varvsgatan och parkstråket "bränneriparken" 
blir en övergång mellan den högre strama bebyggel-

sen mot Saltängsgatan och den lägre friare in mot 
Slottsgatan. 

Särskilt fokus bör läggas på gestaltningen av be-
byggelsen mot Saltängsgatan och Rasphusplan. 
Rasphusplan är en central plats i den nya stadsdelen. 
Fasad och bottenvåningar måste gestaltas med stor 
omsorg då bebyggelsen utgör en av platsens väggar.

Särskilt viktigt är också att gestalta bottenvåningen 
mot parkstråket så att den upplevs som levande och 
inbjudande trots att inget krav om placering av lokal 
med centrumfunktion finns här. 

Kvarteret har en mycket stor och rymlig gård. Möj-
ligheten att tillföra ekosystemtjänster och plantera 
flera större träd bör tillvaratas. Mängden hårdgjord 
yta ska minimeras. Lekmiljö ska anordnas på inner-
gården.

Eventuella nedfarter till garage bör placeras mot 
Varvsgatan.

Innehåll 
Kvarteret kan innehålla både bostäder och verksam-
heter. Bottenvåningarna kan med fördel innehålla 
publika verksamheter, främst mot Saltängsgatan där 
krav finns om att minst 50 procent av bottenvåning-
en ska utgöras av lokalyta för centrumfunktioner 
exempelvis butikslokal. 

Kulör/material
Projektet ska följa den framtagna kulör- och materi-
alstrategin.

Rasphusplan
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11 - Kommande tilldelning
K

ronom
agasinsgatan

Norra promenaden

"bränneriparken"

Slottsgatan

Kvarter 11
Kvarteret ägs av kommunen och är ännu inte tillde-
lat.

Markanvisningstävling
När tilldelning blir aktuellt kommer markanvisnings-
tävling att genomföras. Tävlingskriterier beslutas då 
av samhällsplaneringsnämnden. Målsättning är att 
tomten ska tilldelas till två till tre aktörer.

Gestaltningskoncept
Gestaltning av kvarteret ska ske enligt övergripande 
riktlinjer i kvalitetsprogrammet (avsnittet "Innovativ 
arkitektur"). Liksom för övriga kvarter inom Inre 
hamnen eftersträvas här en variation även inom 
kvarteret. Kvarteret delas in i flera olika byggnader 
där varje byggnad har ett eget uttryck med variation 
i höjd, kulör, material, fasaduttryck och takutform-
ning. 

Mot Norra Promenaden kan bebyggelsen vara högre 
och ha en mer formell och "stram" gestaltning. 
Här ska inga släpp finnas utan kvarteret ska vara 
bebyggt i hela sin längd. Släpp mellan byggnaderna 
och passager in i kvarteret kan istället placeras mot 
övriga gator där en mindre formell karaktär eftersträ-
vas, med lägre höjder och öppningar in i kvarteren. 
Bebyggelsen längs parkstråket "bränneriparken" 
och Kronomagasinsgatan blir en övergång mellan 

den högre strama bebyggelsen mot Norra Prome-
naden och den lägre in mot Slottsgatan. Släpp mot 
parkstråket är särskilt motiverat vid förskolan för att 
skapa kontakt mellan förskola och parkmiljö.

Särskilt viktigt är också att gestalta bottenvåningen 
mot parkstråket så att den upplevs som levande och 
inbjudande trots att inget krav om placering av lokal 
med centrumfunktion finns mot parken. 

Eventuella nedfarter till garage bör placeras mot 
Kronomagasinsgatan. 

Beskrivning av kvarterets gård finns på separat sida 
42.

Innehåll 
Kvarteret kan innehålla både bostäder och verksam-
heter. I kvarterets nordvästra hörn finns byggrätt för 
en mindre förskola in mot gården. Bottenvåningarna 
kan med fördel innehålla publika verksamheter. Krav 
om lokal finns mot den platsbildning som bildas där 
"diagonalen" skär genom Slottsgatan, där ska 25 
procent av bottenvåningen ska utgöras av lokalyta 
för centrumfunktioner exempelvis butikslokal. 

Kulör/material
Projektet ska följa den framtagna kulör- och ma-
terialstrategin. Då kvarteret ligger i Inre hamnens 

nordligaste del, mot Norra Promenaden ska enligt 
strategin varmare kulörer användas här. 

Förskola
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12 - Kommande tilldelning

Kvarter 12
Kvarteret ägs av kommunen och är ännu inte tillde-
lat.

Markanvisningstävling
När tilldelning blir aktuellt kommer markanvisnings-
tävling att genomföras. Tävlingskriterier beslutas då 
av samhällsplaneringsnämnden. Målsättning är att 
tomten ska tilldelas till två till tre aktörer.

Gestaltningskoncept
Gestaltning av kvarteret ska ske enligt övergripande 
riktlinjer i kvalitetsprogrammet (avsnittet "Innovativ 
arkitektur"). Liksom för övriga kvarter inom Inre 
hamnen eftersträvas här en variation även inom 
kvarteret. Kvarteret delas in i flera olika byggnader 
där varje byggnad har ett eget uttryck med variation 
i höjd, kulör, material, fasaduttryck och takutform-
ning. 

Mot Saltängsgatan kan bebyggelsen vara högre och 
ha en mer formell och "stram" gestaltning. Här ska 
inga släpp finnas utan kvarteret ska vara bebyggt i 
hela sin längd. Släpp mellan byggnaderna och passa-
ger in i kvarteret kan istället placeras mot övriga ga-
tor där en mindre formell karaktär eftersträvas, med 
lägre höjder och öppningar in i kvarteren. Bebyggel-
sen längs parkstråket "bränneriparken" och Krono-
magasinsgatan blir en övergång mellan den högre 

strama bebyggelsen mot Norra Promenaden och den 
lägre in mot Slottsgatan. Släpp mot parkstråket är 
särskilt motiverat vid förskolan för att skapa kontakt 
mellan förskola och parkmiljö.

Eventuella nedfarter till garage bör placeras mot 
Kronomagasinsgatan.

Beskrivning av kvarterets gård finns på separat sida 
42.

Innehåll 
Kvarteret kan innehålla både bostäder och verksam-
heter. I kvarterets sydvästra hörn finns byggrätt för 
en mindre förskola in mot gården. Bottenvåningarna 
kan med fördel innehålla publika verksamheter. Krav 
om lokal finns mot Saltängsgatan, där ska 25-50 
procent av bottenvåningen ska utgöras av lokalyta 
för centrumfunktioner exempelvis butikslokal. Samt 
mot den platsbildning som bildas där "diagonalen" 
skär genom Slottsgatan, där ska 25 procent av bot-
tenvåningen ska utgöras av lokalyta.

Kulör/material
Projektet ska följa den framtagna kulör- och materi-
alstrategin. 

K
ronom

agasinsgatan

Saltängsgatan

"bränneriparken"
Slottsgatan

Förskola
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Gård - 11 och 12, förskole- och bostadsgård

Kvarter 11 och kvarter 12 innehåller möjlighet till 
förskoleverksamhet. En tvåvånings förskola in mot 
gården går att uppföra i respektive kvarter. Gårdsy-
tan behöver då fungera både för förskoleverksam-
heten och de boende i kvarteret.  

Stora delar av gården behöver nyttjas som förskole-
gård för att uppnå tillräcklig yta för barnen. För att 
gården ska bli funktionell och attraktiv för både för-
skoleverksamheten och boende är avgränsningen av 
förskolegården samt tillgängligheten till den viktig. 

Kvarteret har en stor och rymlig gård. Möjligheten 
att tillföra ekosystemtjänster och plantera flera större 
träd bör tillvaratas. 

Förskolegård
Det är även viktigt att se över hur ytan kan skapa 
mervärden, exempelvis genom att bidra till ekosys-
temtjänster som infiltration av dagvatten samt ökade 
sinnesintryck och en mer varierad lek. Man har i 
studier konstaterat att upplevelsen av slitna naturliga 
material inte upplevs lika negativ som slitna konst-
gjorda material, vilket gör att det här, där ytorna 
är begränsade är lämpligt att skapa mer naturlika 
miljöer. Naturlika miljöer med terrängvariation och 
en mångfald av växter, ytskikt och former ger även 
högre upplevelsevärden och fler ekosystemtjänster.

Att gården har stora ytor av vildväxt natur är en 
viktig del av planeringen av förskolegården. Hur för-
skolegården är utformad har mycket stort påverkan 
på barnens utveckling vad gäller motorik, koncen-
trationsförmåga, lek, hur mycket barnen rör på sig, 
hur mycket vitamin D de får i sig eller hur mycket 
ultraviolett strålning de utsätts för. Därför är det 
även mycket viktigt att skuggande träd och buskage 
finns på gården.

Bostadsgård
Bostäderna bör ha en "egen" fredad zon i anslutning 
till bostadshusen och deras entréer. Stora delar av 
gården kan sen användas till förskoleverksamheten 
dagtid men vara öppen och tillgänglig för boende 
under kvällar och helger. 

Som komplement till gårdsytan på mark bör bostä-
derna ha gemensamma takterrasser. Vistelseytorna 
på taken kan ge de boende en solbelyst och lugn 
miljö dagtid då förskoleverksamheten pågår och 
stora delar av innergården inte går att nyttja för de 
boende.

Avgränsning 
För att förskolegården ska användas även av boende 
under kvällar och helger behöver avgränsning och 
entréer till ytan utformas så att miljön upplevs inte-
grerad och lätt att öppna upp när den inte används 

NORRKÖPINGS KOMMUN 

Stadsbyggnadskontoret 

 28(79) 

 Vårt diarienummer 

 SPN 2017/0516 214 
   

 

 

Samhällsbyggnadskontoret 

utformning som visar vilka ytor som lämpar sig bäst för barn respektive 
andra grupper av användare. Det bör skapas ett flertal rumsbildningar så att 
både boende och förskolebarn kan vistas ute samtidigt och hitta en skyddad 
plats. 

Det är även viktigt att se över hur ytan kan skapa mervärden, exempelvis 
genom att bidra till ekosystemtjänster som infiltration av dagvatten samt 
ökade sinnesintryck och en mer varierad lek. Man har i studier konstaterat 
att upplevelsen av slitna naturliga material inte upplevs lika negativ som 
slitna konstgjorda material, vilket gör att det här, där ytorna är begränsade är 
lämpligt att skapa mer naturlika miljöer. Naturlika miljöer med 
terrängvariation och en mångfald av växter, ytskikt och former ger även 
högre upplevelsevärden och fler ekosystemtjänster. 

Murergården i Köpenhamn är ett gott exempel där en form av samnyttjande 
uppnåtts på mycket liten yta. Denna gård på endast 1000 kvadratmeter och 
nyttjas av 60 förskolebarn och 100 fritidsbarn. Gården innehåller både 
varierad terräng, olika naturliga markmaterial, planteringar och träd samt 
många olika aktivitetsmöjligheter och rumsbildningar. 

     
Figur 20. Murergården i Köpenhamn, Landskapsarkitekt Helle Nebelong. 
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Samhällsbyggnadskontoret 

             
Figur 21. Murergården i Köpenhamn, Landskapsarkitekt Helle Nebelong. 

Stadsdelen kommer att generera behov av skola. Detta har dock bedömts 
bättre kunna lösas på platser utanför men i direkt anslutning till Inre hamnen 
på ytor som tillåter större etableringar och bättre möjlighet till friyta. Ett 
möjligt läge är norr om planområdet, i anslutning till den framtida 
stadsparken vid Johannisborg. Ett annat är söder om planområdet inom 
området Sylten/Tegelängen. Båda lägena är beroende av bra färdvägar för 
skolbarn, trygg passage över Norra Promenaden samt gång-och cykelbro 
över Motala ström.  

Kontor 
Etapp 2 innehåller redan i dagsläget kontor, bland annat Stadiums 
huvudkontor utmed Norra Promenaden, i nära anslutning till 
centralstationen och Hamnbron. Tanken är att ett nytt huvudkontor ersätter 
den nuvarande kontorsbyggnaden som blir en entrébyggnad till den nya 
stadsdelen. Kontoren byggs delvis som huvudkontor för sportföretaget 
Stadium, vilket ska avspeglas både i byggnaderna och i deras kringliggande 
funktioner.  

Murergården i Köpenhamn, Landskapsarkitekt Helle Nebelong.

av förskolan. "Naturliga" avgränsningar med plante-
ringar, nivåskillnader, murar, mindre byggnader eller 
liknande är att föredra framför stängsel eller staket.  
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13 - Brabo, ÅWL 

Gränden- vy från Promenadtorget

Skala  / A3

ÅWL Arkitekter, Brabo Inre Hamnen, 2021-05-25, PilarPromenadkv och Kv Gränden
En högre byggnad markerar Promenadtorget 
och blir en nod längs Norra promenaden. Platsen 
levandegörs av bottenvåningen och dess offentliga 
ytor, vilka bjuder in och öppnar upp mot gränden. 
Torget blir en välkomstplats för kvarteret med 
identitetsskapande arkitektur som sätter tonen för 
hela kvarteret. 

I Gränden skiftar karaktären från stadsmässig - 
gentemot promenaden - till mer småskalig karaktär. 
Bottenvåningarna bjuder på blandade funktioner. 
Gränden utgör ett lugnt stråk i en intim skala. Den 
upphöjda gården längs gränden tillför ljus och 
grönska till stråket.

Variation i takutformning, materialval, 
fönstersättning och balkongutformning bidrar till att 
berika gaturummet och bryta ner skalan. 
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Fasad mot - Norra Promenaden 1:500

Slottsgatan- Vy från Svanens torg

Kulör/Material

Gestaltningen tar avstamp i äldre 
industribyggnadstradition som omtolkas till modern 
arkitektur. De stadsmässiga fasaderna mot Norra 
promenaden har inbjudande bottenvåningar och 
tegel, glas och betong som fasadmaterial. Färgskalan 
går i bruna, grå och röda toner. 

Den höga byggnaden har en en utmärkande fasad i 
rödpigmenterad betong. Skalan bryts ner genom en 
horisontell indelning mellan våningarna. 

Mot gränden är karaktären mer intim och hemtrevlig 
i varma brunröda färger.

Mot lokalgatorna blir fasaderna mindre strikta 
och varieras i volym och takutformning. Franska 
balkonger varvas med grunda stadsbalkonger mot 
gatan och mer generösa balkonger mot gården. 

betong tegel

Kv Gränden

Kv Svanen

Villakvarteret

Hemliga trädgården

Gränden

Svanens
Torg

Promenadtorget

Promenadkv.

7

4+2

4+1

4+1

4+1
4+1

4+1

4+2

4+1

4+2

5+1

1

1

5+1

7

5+1

4+1 4

4+1

4+1

4+2

6+1

4+112

4+1

Skala  / A3

ÅWL Arkitekter, Brabo Inre Hamnen, 2021-05-25, Pilar

Skala  / A3

ÅWL Arkitekter, Brabo Inre Hamnen, 2021-05-25, Pilar

Skala 1:500/ A3

ÅWL Arkitekter, Brabo Inre Hamnen, 2021-05-25, Fasader (3)
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Fasad mot - Norra Promenaden 1:500

Fasad mot - Kronomagasinsgatan 1:500

UTKAST - FASAD BEARBETAS

Referens-omsorgsfulla detaljer Referens-materialmöte Ref- modern industriell arkitektur Ref- Material och volym

Skala  / A3

ÅWL Arkitekter, Brabo Inre Hamnen, 2021-05-25, Pilar

Redovisad gestaltning är framtagen av ett och 
samma arkitektkontor. Avsikten är att kvarteret ska 
delas upp och att flera olika arkitektkontor anlitas i 
senare skede. På grund av detta kan förändringar i 

utförande ske. Vid en sådan uppdelning ska redovis-
ningen ses som den kvalitetsnivå som ska hållas för 
projekten.
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Gård 13 - Brabo, ÅWL

Gestaltningskoncept
Promenadkvarteret och Gränden med gård hämtar 
sin inspiration från äldre industrimiljö. Formspråket 
är strikt, gångar och sittytor utgörs av marktegel och 
trädäck, inramade av frodiga gröna planteringar.

Promenadkvarteret har flera gemensamma 
uteplatser med trädäck, pergola och hängande 
belysning. Här finns möjlighet till odling, lek och 
en gräsmatta för spel och lek. Ytorna ramas in av 
planteringar.

Grändens gård har flera gemensamma sittplatser i 
olika storlek för utearbete, avkoppling och umgänge. 

Gränden mellan kvarteren får ett golv av sten eller 
marktegel och blir en promenadvänlig och naturlig 
mötesplats för boende och besökare. 

Kulör/material/växtval
Färgskalan för material och växter är mustig 
och frodig med en mörkgrön grundpalett som 
kontrasterar mot de hårdgjorda materialens 
rödbruna färgskala. Planteringar har varierande 
växter med gräs, blad, blomning och skira 
trädkronor. Materialen är naturliga som trä, tegel 
och corten. Skala 1:600/ A4

ÅWL Arkitekter, Beställare Inre hamnen, 2020-12-21, skiss! Sektion promenadkvarteret och gränden

PROMENADKVARTERET

PRIVAT
UTEPLATS

LEKPLATS
GEMENSAM
UTEPLATS

PRIVAT
UTEPLATS

UTE-
ARBETSPLATS

GEMENSAM
UTEPLATS

GÅGATA

GRÄNDEN

Referensbilder: frodiga planteirngar, hängande belysning, trappor mot gränden.

Sektion. skala 1:600 (A4).
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Rubrik
Text 

Skala 1:600/ A4

ÅWL Arkitekter, Beställare Inre hamnen, 2020-12-18, skiss! Illustrationsplan Promenadkvarteret och gränden
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Trädäck.
Långbord,
hängande
belysning

Marktegel

Marktegel

Marktegel

Pilkojor

Frodig
plantering

Sittplats

Illustrationsplan. Skala 1:600 (A4).
Referensbilder material/växter: trä, marktegel, corten och frodiga 
växter.

Visualisering av gränden.

Redovisad gestaltning är framtagen av ett och 
samma arkitektkontor. Avsikten är att kvarteret ska 
delas upp och att flera olika arkitektkontor anlitas i 
senare skede. På grund av detta kan förändringar i 
utförande ske. Vid en sådan uppdelning ska redovis-
ningen ses som den kvalitetsnivå som ska hållas för 
projekten.
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14 - Brabo, ÅWL
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Referensbild
Entrépartier i trä och sockel i 
natursten

balkonger/ uteplatser mot gården

Redovisad gestaltning är framtagen av ett 
och samma arkitektkontor. Avsikten är att 
kvarteret ska delas upp och att flera olika ar-
kitektkontor anlitas i senare skede. På grund 
av detta kan förändringar i utförande ske. 
Vid en sådan uppdelning ska redovisningen 
ses som den kvalitetsnivå som ska hållas för 
projekten.

Kvarteret Svanen

Kvarteret Svanen har sin front mot Svanens 
torg och bildar en nod och mötesplats längs 
Diagonalen. Kvarteret delas upp av en gång som 
utgör en förlängning av Gränden. De transparenta 
bottenvåningarna innehåller lokaler vars 
verksamheter kan spilla ut på torget och levandegöra 
området. 

En karaktäristisk triangulär byggnad markerar 
Svanens Torg och blir identitetsskapande för 
kvarteret och platsen. Från Diagonalen skymtar man 
den upphöjda bostadsgården som delar med sig av 
sin grönska och tillför en spännande skalförskjutning 
längs stråket. 

Hemliga trädgården

Kv Gränden

VillakvarteretGränden

Svanens
Torg Diagonalen

Promenadtorget

Promenadkv.

7

4+2

4+1

4+1

4+1
4+1

4+1

4+2

4+1

4+2

5+1

1

1

5+1

7

5+1

4+1 4

4+1

4+1

4+2

6+1

4+112

4+1

Tegel

Betong

Trä

Referenser- Varierande takutformningReferenser- tegeldetaljering

Kv Svanen

Kv Svanen i fonden av Gränden

Axonometri- våningstantal och 
trapphusindelning
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Gestaltning/ Kulör och Material

Byggnaden mot torget har en stadsmässig karaktär 
i ljust pigmenterad betong. De integrerade 
balkongerna ger fasaden ett lätt uttryck och 
skapar en social utezon i anslutning till torget.  
Bottenvåningen aktiveras av lokaler mot torget och 
Slottsgatan. 

Kvarteret har ett återkommande gestaltningstemai 
form av ett rutnät. Variationer på temat ger 
en detaljrikedom till kvarteret och knyter ihop 
gestaltningen som helhet. 

Ljust tegel och betong är huvudsakligt fasadmaterial. 
Som helhet upplevs kvarteret monokromt men bryts 
upp av texturen som går från det grova teglet till en 
slät betong. Teglet har en ljus grå eller beige kulör 
som harmoniserar med betongens kulör.

Fasaden kring den upphöjda gården får en varm 
karaktär i trä eller med inslag av trä. 

Räcken och fönsterkarmar har en kulör som 
harmoniserar med teglet och putsen. Variationer 
på franska balkonger mot gatan och mer generösa 
balkonger mot den gröna gården. Omsorg läggs vid 
bottenvåningens detaljering med fönsterpartier i trä 
och sockel i natursten eller tegel i en varm kulör ton i 
ton med övrig fasad.  

 

Sektion Svanens Torg 1:500

Park

Gångfartsgata,
Kronomagasinsgatan

Svanens Torg

Fasadutsnitt mot Slottsgatan

Skala  / A3

ÅWL Arkitekter, Brabo Inre Hamnen, 2021-01-12, Pilar

Skala  / A3

ÅWL Arkitekter, Brabo Inre Hamnen, 2021-01-12, Pilar
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Gård 14 - Brabo, ÅWL 

Skala 1:20/ A4

ÅWL Arkitekter, Beställare Inre hamnen, 2020-12-17, skiss! Principsektion Svanen

Skala 1:600/ A4

ÅWL Arkitekter, Beställare Inre hamnen, 2020-12-18, skiss! Illustrationsplan Svanen

SLOTTSGATAN

SVANENS
TORG

MARKTEGEL

DIAGONALEN

Lek

Pergola

Långbord

Solstolar

Gräsmatta
Gemensam

uteplats

Odling

Privata uteplatser

Gemensam
uteplats

"Bryggor" i trä

G
rä

n
d

,
m

a
rk

te
g

e
l 
o

c
h

p
la

n
te

ri
n

g
a

r

BÄNKAR

Gestaltningskoncept
KV. Svanens gård har karaktären av en brygga vid 
havet. Gångar och vistelseytor utgörs av trädäck, 
runt om svajar höga vassliknande prydnadsgräs. 

Gården innehåller två gemensamma uteplatser i 
olika storlek, odlingsmöjligheter, lekytor och en 
öppen gräsmatta för lek och spel. På den stora 
gemensamma uteplatsen finns långbord under en 
pergola. Här finns också solstolar i bästa solläge. 
Lekplatsen har utrustning som följer gårdens 
koncept.

Väster om punkthuset finns en liten torgyta inom 
kvarteret, Svanens torg. Torget beläggs med mark-
tegel som knyter an till den allmänna platsmarkens 
kulör och materialpalett. Ett träd med luftig skir 
krona ger behaglig lövskugga. 

Grändgatan mellan kvarterens båda hus beläggs 
även den med marktegel. Gränden innehåller 
planteringsytor, sittplatser, cykelparkering och 
planteringsytor med träd och blommander perenner.

Kulör/material/växtval
Färgskalan är, precis som för kvarterens hus, ljus, 
naturlig och vilsam. Grånat trä ihop med prydnads-
gräsens ljusa vippor. Träbryggorna har oregelbundna 
vinklade former och ett mönster bildas av variation i 
brädornas riktning. 

Illustrationsplan. Skala 1:600

Referensbilder material/växter: Bryggor i trä, mönster bildas genom 
variation plankornas riktning.  Ljusa skira prydnadsgräs. Marktegel 
på torget och i gränden. Principsektion, gångar av trä mellan svajande fält av höga gräs.
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Skala 1:300/ A4

ÅWL Arkitekter, Beställare Inre hamnen, 2021-01-27, skiss! Sektion Svanen

ODLING PRIVAT
UTEPLATS

"BRYGGA"
AV TRÄTRÄDÄCK

GEMENSAM
UTEPLATS

PERGOLA
"VASS"

PRYDNADSGRÄS

Sektion. Skala 1:300

Referensbilder: Prydnagsgräs intill trädäck, lekutrustning med 
havstema, odling. Vy mot Svanens Torg

Bild: Stiliom / Lissy Boesen

Redovisad gestaltning är framtagen av ett och 
samma arkitektkontor. Avsikten är att kvarteret ska 
delas upp och att flera olika arkitektkontor anlitas i 
senare skede. På grund av detta kan förändringar i 
utförande ske. Vid en sådan uppdelning ska redovis-
ningen ses som den kvalitetsnivå som ska hållas för 
projekten.
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Kvarteret Lommen ligger i den östra delen av Inre 
Hamnen på norra sidan om Saltängsgatan och ingår 
i utbyggnaden av etapp två. 

Byggrätten sträcker sig längs med Saltängsgatan, i 
öster möter gatan rälsdiagonalen som löper genom 
området. Lommen har därför fått en killiknande 
form. Med hänsyn till fastighetens orientering, 
form och längd har det blivit naturligt att föreslå en 
byggnad som i väster har en måttlig höjd som sedan 
stegrar mot öster och avslutas i ett högre punkthus. 
På så vis anpassar den sig till dagsljusförhållande 
på platsen samtidigt som den resulterande 
byggnadsvolymen blir ett intressant inslag i 
gaturummet och dess omgivning.

"Lommen" kännetecknas av en elegant 
sammanhållen volym- och materialgestaltning av 
hög kvalité och kompletteras med generösa, gröna 
utemiljöer på flera nivåer.

 Projektets bärande delar:

• Sammanhållen volym som stiger jämt från väst 
till öst.

• Sammanhållande tegel som skiftar i kulör mellan 
volymerna. 

• Runda former med radier i hörn.
• indragna balkonger längs saltängsgatan.
• Stora takterrasser som kompenserar för den 

mindre  gården.

15 - Peab, ARQLY
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Gestaltning
Vi har valt att knyta samman hela kvarteret med en 
sammanhållen gestaltning. Byggnaden accentueras 
genom en medveten materialbehandling där teglet 
skapar ett skal för byggnaden med en riktning/
linje som följer resningen mot öster. Samtidigt ges 
takvåningarna ett lättare uttryck som reser sig våning 
för våning mot öster. Tillsammans med teglets 
kontinuerliga linje skapar takvåningarnas trävolymer 
ett intressant samspel mellan volym och materialitet. 
Huskroppens rundade former förstärker byggnadens 
riktningar och skapar en känsla av rörelse.
Byggnaden är utformad som två byggnadskroppar 
i de nedre planen som kopplas samman över en 
passage som binder samman det diagonala stråket 
med saltängsgatan och i förlängningen rakt ner mot 
Strömmen. I anslutning till passagen ryms lokaler för 
exempelvis kafé och restaurang som kan nyttjas av 
boende och besökare i Inre hamnen.
Takvåningen ges en avvikande utformning där 
taken delvis utgörs av flertalet takterrasser, varav två 
generösa terrasser delas av de boende i kvarteret. 
Takvåningen utformas med en ljus, obehandlad 
träpanel som grånar med tiden. Även taken bekläs 
med takplåt i ljus kulör, allt för att tillsammans med 
träet ge de avslutande våningarna en känsla av 
lätthet. Här ser vi framför oss att växtlighet används 
frikostigt och skapar ett levande taklandskap mitt i 
staden.
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Fasad mot söder

Huvudfasaden längs med Saltängsgatan har 
indragna balkonger, mot gården får lägenheterna 
utskjutande balkonger. Första planet och gården är 
upphöjda för att skapa en privat zon för de boende. 
Parkering anordnas under mark med infart från 
Kronomagasingatan.
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Black beauty, mörk fog Black beauty, ljus fog

Fasad med indragna balkonger Entré

Trä (fasad takvåning)

Kulör/materialitet
Byggnaden är rejäl och förankrad på platsen med ett 
mörkare tegel som det "bärande" materialet. Det 
blir en spännande kontrast mot takvåningarnas lätta 
trävolymer och terrassernas grönska. Användningen 
av tegel möjliggör också en gestaltning som 
uttrycker samhörighet och distinktion på samma 
gång genom variation av fogkulören. Teglets 
traditionella framtoning utmanas i "Lommens"  
rundade hörnen och den stegrande diagonalen 
som ger byggnaden en spännande känsla av rörelse 
och lätthet. Kring öppningar och entréer bearbetas 
tegelsättningen för att ge besökare en känsla av 
omsorg vid mötet med byggnaden. 
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Plan 7 gemensam terrassPlan 5 gemensam terrass

Principsektion  terrass

Plan 5 gemensam terrass

Plan 7 gemensam terrass

Gemensamma terrasser
De två gemensamma terrasserna erbjuder imponerande 
utsikt och en variation av sittmöjligheter och aktiviteter, 
både för mindre sällskap och större grupper. Den västra 
terrassen ger i två nivåer helt olika upplevelser. På den 
lägre nivån finns under pergolan små bord med sikt 
över gården, odlingslådor och grillplats. En passage 
med bänkar erbjuder mindre platser med vyer mot 
solnedgången. Samtidigt medför detta en övre nivå 
med fria utblickar. Genom användning av vegetation 
och bänkar skapas en pirrande frihetskänsla mitt i 
områdets taklandskap. Här finns flera möblemang som 
bjuder in till gemenskap. 
Den östra terrassen är större, flexibel och bjuder på en 
variation av nyttjandemöjligheter. Den bjuder in till lek, 
träning, avkoppling och festligheter. Bord kan dukas 
upp i anslutning till gemensamhetsrummet. Yogamattor 
kan rullas ut, bordtennisbord flyttas fram och 
hängmattor placeras ut eller lämnas omöblerad med 
plats för dans och rörelse. Fantasin sätter gränserna.

Gård 15 - Peab, ARQLY
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Sektion A-A genom 
innergård och gångstråk

Diagonal gång och cykelstråk 
med koppling till nya station

Pausyta mellan gård 
och gångstråk

Upphöjd gård med plats 
för lekytor och umgänge

Upphöjd innergård

A

A

Innegård/omgivning
På Innergården skapas samhörighet med generös 
grönska för de boende i kvarteret. Här finns 
utrymme för avkoppling, upptäckande, lek och 
umgänge. Gården får direktkontakt med det 
diagonala gång- och cykelstråket samtidigt 
som en klar gräns mellan det offentliga- och 
halvprivata rummet dras genom sockelmuren som 
likt huskroppen fått en stegrande utformning. De 
hårdgjorda ytorna av natursten, respektive grus 
används för att avgränsa vistelsezonerna på den 
upphöjda gården vilket skapar möjligheter för 
boende att lätt avgränsa egna platser längs med 
fasaderna samtidigt som det ger en sammanhållande 
rumslig gemenskap. Växtligheten tar en central 
plats på gården och träspänger binder samman 
lekområdet och grönytorna.  För att ytterligare utöka 
upplevelsen av upptäckarglädje gömmer de gröna 
ytorna små naturstensstigar med stolar utplacerade 
mellan träd, ormbunkar och perenner. Lekmiljön 
är liten men kompakt och riktar sig till alla sinnen. 
Nivåskillnaderna utnyttjas effektivt med rutschkana, 
klättervägg och vattenlek.

Innergård
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Passage Elevation

Passagen
I mellanrummet mellan de två huskropparna skapas 
en gångpassage. Passagen knyter ihop det diagonala 
gång och cykelstråket med saltängsgatan och vidare 
i riktning mot kajen. Cykelparkering, växtlådor 
och sittmöjligheter samlas i detta utrymme som 
blir en bilfri zon. Bostadshusets mörka tegelfasad 
blir en fortsättning i markbeläggningen för 
cykelparkering och husets ljusa betongsockel återges 
i markbeläggningen för gångstråket. 
Passagen blir ett slags vardagsrum/uterum för de 
boende och passerande där man under tak kan slå 
sig ner mot tegelväggen där sittbänkar kragar ut från 
fasadsockeln.  
Passagen blir entré för två av bostadskvarterets 
trapphus och är även tänkt att vara kvarterets 
mötesplats med angränsande postrum och 
tvättstuga. 

Passage

Upphöjd innergård Upphöjd innergård Vattenlek Passage
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16 - Brabo, ÅWL

Den Hemliga Trädgården
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Referens-Entréparti Referens-hörnbalkong Referens- 
detaljering tegel

Hemliga trädgården-
Ex på blandade funktioner 
i kvareret

Referens-cykelverkstad i 
uppglasad bottenvåning

Gestaltningskoncept

Villakvarteret är en plats där olika skalor och 
tidsepoker möts. Den befintliga villan och stallet 
moderniseras och kompletteras med ny bebyggelse 
som förhåller sig till dessa i höjd, volym och 
gestaltning. 

Den hemliga trädgården blir en grön och lummig 
offentlig plats, inramad av villan, stallet och 
kontorshusen. En upphöjd grön gård ansluter 

till stallets baksida. Balkonger och små privata 
uteplatser omger gårdsrummet.

Den Hemliga trädgården är kvarterts kärna. Det 
blir en lokal mötesplats som stärker områdets 
attraktionskraft och identiteten för både stadsdelen 
och kvarteret. Gestaltningen hämtar inspiration från 
den klassiska villaträdgården med mycket hemkänsla, 
som möter ett modernt kontor.

Arkitekturen präglas av en tidlös, högkvalitativ 
utformning. Särskild omsorg ges till 
bottenvåningarna som bidrar till att levandegöra 
gaturummet. Bottenvåningarna har blandade 
funktioner med lokaler, kontor och bostäder.

Det varierade programmet i kombination med 
materialval och platsbildningar lägger grunden för 
kvarterets identitet och arkitektur.

Fasad mot Norra Promenaden 1:500 (Spridd arkitekter)Fasadutsnitt mot Lotsgatan 1:500

Skala  / A3

ÅWL Arkitekter, Brabo Inre Hamnen, 2021-05-25, Pilar

Skala  / A3

ÅWL Arkitekter, Brabo Inre Hamnen, 2021-05-25, Pilar

Skala 1:500/ A3

ÅWL Arkitekter, Brabo Inre Hamnen, 2021-05-25, Fasader (3)
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Kulör/Material

Variation och indelning i fasaderna skapas med olika 
kulörer, upphöjda kvartershörn och en blandning 
mellan kontor och bostäder.

Huset längs Norra promenaden har en fasad i 
tegel eller puts i rödbrun kulör och en varierad 
bottenvåning som bjuder in till den hemliga 
trädgården. Dess tidlösa karaktär och den vertikala 
indelningen knyter an till villans höjd och uttryck.

Det huvudsakliga fasadmaterialet längs lokalgatorna 
är tegel i varma toner i rött och brunt med inslag av 
gråbeige.

Karmar, fönsterdörrar och balkongräcken bidrar till 
husdelens unika karaktär. Balkonger varvas med
franska balkonger för att försärka variationen längs 
gaturummet. 

Bostadsdelarna utförs huvudsakligen med sadeltak 
och kontorsdelar med platta tak. Takkupor varvas med 
indragna takvåningar och avvikande gavelmotiv i hörn 
för att skapa en intressant taklinje. 

Redovisad gestaltning är framtagen av ett och samma 
arkitektkontor. Avsikten är att kvarteret ska delas upp 
och att flera olika arkitektkontor anlitas i senare skede. 
På grund av detta kan förändringar i utförande ske. Vid 
en sådan uppdelning ska redovisningen ses som den 
kvalitetsnivå som ska hållas för projekten.

Kv Gränden

Kv Svanen

Villakvarteret

Hemliga trädgården

Gränden

Svanens
Torg

Promenadtorget

Promenadkv.
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Skala  / A3

ÅWL Arkitekter, Brabo Inre Hamnen, 2021-05-25, Pilar

Fasad mot Slottsgatan
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 Gård 16 - Brabo, ÅWL

Gestaltningskoncept
Villakvarterets gård är uppdelad i två nivåer, där den 
övre, kallad Vår Trädgård, fungerar som bostadsgård 
för de boende i kvarteret och den nedre, kallad Den 
Hemliga Trädgården, har en mer offentlig karaktär. 
Gården gestaltas med klassik trädgårdskänsla som 
skapar en hemtrevlig atmosfär och knyter ihop 
den äldre bebyggelsen i kvarteret med den nya. 
Formspråket är mjukt och böljande. 

Kulör/material/växtval
Gångar och vistelseytor utförs i stenmjöl för att 
skapa tillgängliga ytor med karaktär av traditionell 
grusgång. Stenmjölsytorna ramas in av friser i 
smågatsten. Byggda element och möbler utförs i trä. 
Växtmaterialet består av klassiska trädgårdsväxter, en 
grön frodig bas med inslag av exempelvis rosbuskar, 
hortensior och blommande perenner. Färgskalan 
är ljus och varm. Uppstammade större träd och 
flerstammiga mindre träd ger volym, skugga och 
rumslighet. 

Illustrationsplan. Skala 1:600
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PERGOLA

Referensbilder material/växter: Stenmjöl, smågatsten, rosor och trä. 
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Den Hemliga Trädgården
De böljande grusgångarna leder in från de urbana 
gatorna till en grön och vilsam oas. Trädgården 
omgärdas av både äldre och nya byggnader 
som fylls med funktioner så som exempelvis co-
working kontor, café, galleri och butiker vilket ger 
förutsättningar för en unik mötesplats i området. 

Vår Trädgård
Bostadsgården är en gemensam trädgård, gestaltad 
med fokus på gemenskap för de boende i kvarteret. 
Höjdskillnaden mot den hemliga trädgården nedan 
ger bostadsgården en privat känsla, samtidigt som 
den förstärker platsens unika karaktär. 
Bostadsgården är en plats för grannar att samlas. 
Generösa vistelse-, odlings och lekytor gör att 
det är lätt att samlas och bidrar till en stark 
gemensamhetskänsla. Gården gestaltas med både 
ekologisk och social hållbarhet i fokus. 

Sektion. Skala 1:600

Skala X:XXX/ A3

ÅWL Arkitekter, Brabo Inre Hamnen, 2020-12-21, skiss Villakvarteret

ODLING

GEMENSAM
UTEPLATS

PERGOLAGEMENSAM
UTEPLATS

PRIVAT
UTEPLATS

TRAPPA

STALLET

DEN HEMLIGA TRÄDGÅRDEN

VÅR TRÄDGÅRD

VILLAN

PARK

Referensbilder: Odling, gemensam uteplats, pergola, runda former Vy mot Den Hemliga Trädgården från Lotsgatan

Redovisad gestaltning är framtagen av ett och 
samma arkitektkontor. Avsikten är att kvarteret ska 
delas upp och att flera olika arkitektkontor anlitas i 
senare skede. På grund av detta kan förändringar i 
utförande ske. Vid en sådan uppdelning ska redovis-
ningen ses som den kvalitetsnivå som ska hållas för 
projekten.
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17 - Kommande tilldelning

Kvarter 17
Kvarteret ägs av kommunen och är ännu inte tillde-
lat.

Markanvisningstävling
När tilldelning blir aktuellt kommer markanvisnings-
tävling att genomföras. Tävlingskriterier beslutas 
då av stadsplaneringsnämnden. Målsättning är att 
tomten ska tilldelas till två aktörer.

Gestaltningskoncept
Gestaltning av kvarteret ska ske enligt övergripande 
riktlinjer i kvalitetsprogrammet (avsnittet "Innovativ 
arkitektur"). Liksom för övriga kvarter inom Inre 
hamnen eftersträvas här en variation även inom 
kvarteret. Kvarteret delas in i flera olika byggnader 
där varje byggnad har ett eget uttryck med variation 
i höjd, kulör, material, fasaduttryck och takutform-
ning. 

Mot Saltängsgatan kan bebyggelsen vara högre och 
ha en mer formell och "stram" gestaltning. Här ska 
inga släpp finnas utan kvarteret ska vara bebyggt i 
hela sin längd. Släpp mellan byggnaderna och pas-
sager in i kvarteret kan istället placeras mot övriga 
gator där en mindre formell karaktär eftersträvas, 
med lägre höjder och öppningar in i kvarteren. 

Kvarteret har en relativt liten gård där stora delar av 

markytan ofta kommer att ligga i skuggan. Det är en 
viktig förutsättning att ta med sig vid gestaltning av 
gården så att funktioner som kräver solljus placeras 
där rätt förutsättningar finns. Mängden hårdgjord 
yta ska minimeras. Lekmiljö ska anordnas på inner-
gården.

Eventuella nedfarter till garage bör placeras mot Sal-
tängsgatan eller den södra delen av Lotsgatan. 

Innehåll 
Kvarteret kan innehålla både bostäder och verksam-
heter. Bottenvåningarna kan med fördel innehålla 
publika verksamheter. Krav om lokal finns mot den 
platsbildning som bildas där "diagonalen" skär ge-
nom Åbodgatan och Saltängsgatan, där ska 25 pro-
cent av bottenvåningen ska utgöras av lokalyta för 
centrumfunktioner exempelvis café eller butikslokal. 

Kulör/material
Projektet ska följa den framtagna kulör- och materi-
alstrategin. 
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Gestaltning allmän plats
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Inledning
Enligt planprogrammet för Inre hamnen ska gång- 
och cykeltrafikanter prioriteras i den nya stadsdelen. 
Gatunätet kommer därför att utformas för att bli så 
attraktivt som möjligt för de trafikslagen. 

Gatorna

Gatorna ska också vara en attraktiv och grönskande 
del av det publika rummet och en yta som kan 
nyttjas av de boende. För att uppnå detta kommer 
området att delas in i kvartersgrupper inom vilka 
zoner skapas där fordonstrafiken är minimerad. 

Inom kvartersgruppen finns lugnare gator, kvarters-
gator, som bara ska användas gång och cykel samt 
angöring för boende och eventuella verksamheter. 
Utanför kvartersgruppen finns de gator, lokalgator 
och stadshuvudgator, som behövs för att fordon ska 
kunna ta sig genom området. 

För att få en genare väg för gång- och cykeltrafikan-
ter som ska till resecentrum bevaras den diagonal 
som redan idag i form av ett gammalt industrispår, 
sträcker sig genom området. 

Gatornas utformning ska tydligt visa vilka gator som 
utgör primära stråk för fordonstrafik och vilka gator 
som främst är till för de boende eller för vistelse. 
På så sätt kan trafik med högre hastighet och med 
syftet att smidigt transportera sig genom området 
koncentreras till vissa gator som utformas med fokus 
på trafiken. Övriga gator kan utformas med större 
fokus på vistelse, vilket gör att de kan bidra med fler 
värden för en god boendemiljö i området. Samtliga 
gator ska vara utformade för att uppfylla de behov 
som finns för tillgänglighet och funktionalitet för alla 
samt framkomlighet och säkerhet, t.ex. angöring, 
räddningstjänst och andra samhällsfunktioner. 
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Stadshuvudgata-Jungfrugatan
Gestaltningskoncept 
Huvudgatorna utgör primära stråk för fordonstrafik 
och gator för genomfart kring och genom området.
Utformningen signalerar huvudgata och knyter an till 
stadens övriga utformning av promenaderna.
Sektionen har separerade trafikslag med spårväg 
i mitten och anpassning till högt antal trafikanter. 
Jungfrugatan blir en förlängning av Östra prome-
naden och ska i sin utformning knyta an till denna. 
Dubbla trädrader förtydligar gatans primära roll i 
hierarkin, bidrar med grönska samt ger volym som 
balanserar gatans skala och rumslighet. 
Utvecklingen av Jungfrugatan ligger långt fram i 
tiden, vilket gör att den i nuläget kommer ges en 
tillfällig utformning. Trädraderna kommer planteras, 
men yta för spårvägen blir tillfälligt grön parkmark.

Kulör-, material- och växtval
Utrustning så som parksoffor, bänkar, 
papperskorgar och liknande utförs av stål och 
trä och följer det program som finns framtaget 
för gemensamma gestaltningselement 2019-
12-06. Gällande kulör- och materialval så följs
framtagen kulör- och materialstrategi som är del av
detaljplanehandlingarna.
De dubbla trädraderna kommer utgöras av lind för
att bygga vidare på promenaderna. Spårområdet
och trädytorna kommer vara gräsbeklädda. Gång-
stråken närmast fasaderna blir plattbeklädda och
cykelbanorna och bilstråken av asfalt. I ett första
skede blir spårområdet parkmark med en varierad
och snabbt volymbildande vegetation.

Lokalgata-Kronomagasinsgatan, Kaptensgatan
Gestaltningskoncept
Lokalgatorna utgör liksom stadshuvudgatorna primä-
ra stråk för fordonstrafik och gator för transport 
inom och genom området.
Se ges en utformning som signalerar primärt stråk 
för fordonstrafik inom området och bjuder in 
trafiken att välja gatan för transport. Sektionen har 
separat gångbana och cykeltrafik i blandtrafik, samt 
anpassning till ett relativt högt antal trafikanter.

Illustration Östra promenaden, Utvecklings- och bevarandeplan 
Norrköpings promenader 2018
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 Kulör-, material- och växtval
Utrustning så som parksoffor, bänkar, papperskorgar 
och liknande utförs av stål och trä och följer det 
program som finns framtaget för gemensamma 
gestaltningselement 2019-12-06. Gällande kulör- 
och materialval så följs framtagen kulör- och 
materialstrategi 2020-02-28. 
Trädrader, på en eller båda sidor av gatan förtydligar 
gatans primära roll i hierarkin, bidrar med grönska 
samt ger volym som balanserar gatans skala och 
rumslighet. Trädslag med ”stadsmässig” karaktär 
och form väljs. Trädraderna kan med fördel bestå 
av mer än en art för att öka grönstrukturens 
resiliens och biologiska mångfald, samt ge en större 
årstidsvariation upplevelsemässigt. Gångstråken 
närmast fasaderna blir plattbeklädda och bilstråken 
utförs av asfalt. Möbleringszonerna med träd utgörs 
av smågatsten.

Kvartersgata 1-Slottsgatan
Gestaltningskoncept 
Kvartersgatorna utgör sekundärt stråk för 
fordonstrafik och gator för transport till hemmet 
eller annan målpunkt samt för vistelse. Fokus läggs 
på gatans historiska sträckning, värden för vistelse 
och en god boendemiljö, samt tillgänglighets- och 
säkerhetsaspekter. Utformningen signalerar att 
gatan utgör sekundärt stråk för främst de boende, 
vilket skiljer gatan från de primära stråken.
Sektion för blandtrafik, med en gemensam yta för 
alla trafikslag och utan nivåskillnader.
Vid anslutning från lokalgator och vid korsningar 
inom ”superblock”  ges en utformning som 
bryter den längsgående siktlinjen, förtydligar 
gatans sekundära roll i hierarkin samt bidrar med 
vistelsevärden och sänkt hastighet.

Kulör-, material- och växtval
Utrustning så som parksoffor, bänkar, papperskor-
gar och liknande utförs av stål och trä och följer det 
program som finns framtaget för gemensamma ge-
staltningselement 2019-12-06. Gällande kulör- och 
materialval så följs framtagen kulör- och materialstra-
tegi 2020-02-28. 
En trädrad placeras för att bidra till sänkt hastighet 
och för att förtydliga gatans sekundära roll i hierarkin 
vilket främst upplevelsemässigt skiljer gatan från de 
primära stråken. Trädraden kan med fördel växla från 
ena till andra sidan av gatan. Trädslag ska vara av 
”stadsmässig” karaktär och bidra med grönska, men 
hålla en tillräckligt liten storlek för att räddning med 
höjdfordon ska vara möjlig över/genom trädraden. 
Trädraderna bör bestå av mer än en art för att öka 
grönstrukturens resiliens och biologiska mångfald. 
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Kvartersgata 2 Munkgatan, Åbodgatan, Lotsgatan, 
Slottsgränden 
Gestaltningskoncept
Kvartersgatorna utgör sekundära stråk för 
fordonstrafik och gator för transport till hemmet eller 
annan målpunkt samt för vistelse.
Fokus läggs på värden för vistelse och en 
god boendemiljö samt tillgänglighets- och 
säkerhetsaspekter. Utformningen signalerar att 
gatan främst är till för boende, vilket skiljer gatan 
från de primära stråken. Utformningen bidrar även 
med grönska i stadsmiljön. Sektionen utformas 
för blandtrafik, med en gemensam yta för alla 
trafikslag och utan nivåskillnader. Vid anslutning från 
lokalgator och vid korsningar inom ”superblock” 
ges en utformning som bryter den längsgående 
siktlinjen, förtydligar gatans sekundära roll i hierarkin 
samt bidrar med vistelsevärden och sänkt hastighet.

Kulör-, material- och växtval
Utrustning så som parksoffor, bänkar, papperskorgar 
och liknande utförs av stål och trä och följer det 
program som finns framtaget för gemensamma 
gestaltningselement 2019-12-06. Gällande kulör- 
och materialval så följs framtagen kulör- och 
materialstrategi 2020-02-28. 
Planteringar placeras utmed gatan för att förtydliga 
gatans sekundära roll i hierarkin samt bidra med 
grönska och värden för vistelse. Planteringarna 
utgörs av träd, buskträd, lökväxter samt 
marktäckande buskar och perenner. Artval och 
placeringar ska ge variation upplevelsemässigt samt 
över årstiderna. Trygghetsaspekter ska beaktas 
exempelvis genom att ge släpp mellan krona och 
undervegetation samt inte ge grenar som hinder för 
stråk. 

Träd och buskträd väljs som ger grön volym, men 
håller en tillräckligt liten storlek för att räddning 
med höjdfordon ska vara möjlig över/genom 
planteringarna. Planteringsytorna utförs i nivå 
med kringliggande mark eller upphöjda med låg 
kant. Möblering med bänkar och cykelställ utförs i 
anslutning till planteringsytorna.

Jaktgatan Norra Djurgårdsstaden, AJ Landskap
Jaktgatan Norra Djurgårdsstaden, AJ Landskap
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Diagonalen med Platsbildningar

Inledning
Från korsningen Munkgatan/Parallellgatan i norr 
och diagonalt ned till Lotsgatan/Saltängsgatan i 
söder sträcker sig ett gammalt industrijärnvägsspår. 
Sträckningen kommer bevaras och omvandlas till ett 
gång- och cykelstråk med namnet Diagonalen. Där 
Diagonalen skär igenom stadsdelens rutnätsgator 
och bebyggelsestruktur skapas flera mindre 
triangulära platser.

Gestaltningskoncept
Utgångspunkten för gestaltningen är att skapa  ett 
inbjudande och tryggt gång- och cykelstråk med 
mänsklig skala och värden för vistelse. Stråket 

utformas med en gemansam yta utan höjdskillnader, 
för både fotgängare och cyklister. Tillgängligheten 
tillgodoses genom att skapa ledstråk av naturliga 
ledytor exempelvis fris eller fasadlinje.
För att ta ned skalan i höjdled på det relativt 
långsmala stråket är det viktigt med olika typer 
av element som bildar ett inre tak så som 
linspänd belysning eller pergolor. De triangulära 
platsbildningarna ger möjlighet att skapa 
variation längs stråket, blickfång och olika typer 
av vistelsemiljöer med exempelvis planteringar, 
klätterväxter, uteserveringar och sittplatser. 

Platsbildningarna ger även möjlighet till 
trädplanteringar, eftersom det där finns utrymme 
och ljus. Längs sträckningen kan grönskan 
kompletteras med klätterväxter och linspänd 
belysning där det är lämpligt.  Då stråket och 
siktaxeln blir väldigt lång är det även viktigt med 
grönska som hamnar i blickfånget vid de platser där 
bostadsgårdar möter diagonalen. Där Diagonalen 
korsar övriga vägar ges stråket en utformning som 
tydligt visar dess roll, att nyttjas endast för gång- och 
cykeltrafik. Den gamla rälsen sparas helt eller delvis 
för att minna om stråkets historia.

Illustrationer Diagonalen, Nyréns arkitekter
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Konst
Inom Diagonalen kommer även ett konstprojekt 
att ta plats för att bidra till kvaliteter som bjuder in 
till stråket samt ge en koppling till kringliggande 
stadsdelar. Konstverket kommer att bestå av 
flera skulpturer som placeras i de platsbildningar 
som uppstår längs Diagonalen. Konstnärernas 
utgångspunkt har varit Diagonalens originella 
sträckning och att den i det nya bostadsområdet 
bryter mot det förväntade riktningarna likt en farled 
på snedden genom det annars tydliga rutnätet. 
Skulpturerna kommer även att förstärka stråkets 
sträckning som siktlinje och knyta an till områdets 
historia med sin färg och form. Skulpturerna utmed 
”signaturstråket” fungerar även som vägvisare in 
mot gröna rum för socialt liv och möten mellan dem 
som bor i kvarteren och besökande.

Kulör-, material- och växtval
Gång- och cykelstråket kommer till stor del vara 
belagt med asfalt. För att skapa variation kan 
inslag av historiska material från platsen, så som 
smågatsten och storgatsten användas. Delar av den 
gamla rälsen kommer att bevaras. I platsbildningarna 
utgörs markmaterialet av stenmjöl, samt även 
här med inslag av olika typer av gatsten. Som 
avgränsning finns murar av granit. För utrustning 
och detaljer kan lackat stål eller kortenplåt användas. 
För att skapa rumslighet och en mer mänsklig skala 
längs stråket används linspänd belysning. Vajrar kan 
även användas för att skapa gröna pergolatak med 
klätterväxter. Belysning i övrigt görs av solitärträd, 
annan rumsbildande vegetation samt konstverk. 

Växtligheten längs stråket anpassas till det utrymme 
som finns. Vid platsbildningarna kan större 
stamträd, flerstammiga träd och andra mer frodiga 
planteringar skapas. I de smalare sektionerna kan 
grönska skapas med hjälp av klätterväxter och smala 
flerstammiga träd. Växtmaterialet ska vara varierat 
med växlingar över årstiderna med vårblommande 
träd och lökväxter, sommarblommande perenner, 
vackra höstfärger samt vintergröna arter. 
Utrustning så som parksoffor, bänkar, papperskorgar 
och liknande utförs av stål och trä och följer det 
program som finns framtaget för gemensamma 
gestaltningselement 2019-12-06. Gällande kulör- 
och materialval så följs framtagen kulör- och 
materialstrategi 2020-02-28. 

Konstverk Diagonalen, Peter Johansson/Barbro Westling-
Illustration Nyréns arkitekter
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Bränneriparken, Nyréns

Gestaltningskoncept
Brännerigatan utgör ett brett och grönt gaturum 
med enkelriktade angöringsgator på var sida om 
ett nedsänkt aktivitetsstråk. Förutom att erbjuda en 
mängd aktiviteter, ytor för vistelse och grönska så 
utgör de nedsänkta ytorna ett utjämningsmagasin 
för dagvatten vid 100-årsregn. Stråket har en 
grön karaktär med trädplantering både längs 
nedsänkningens långsidor och grupperat nere på 
den lägre nivån. Den västra sidan utförs med en 
grönskande slänt och den östra sidan utgörs av 
anlagda gradänger, trappor, ramper, planteringar 
och sittytor i bra solläge. 
Bränneriparkens aktiviteter är tänkta att passa 
många målgrupper avseende exempelvis kön, ålder 
och intresse. Stråket utförs med en blandning av 
flexibla och programmerade ytor. Här ges möjlighet 
att kunna delta aktivt och/eller betrakta olika 
aktiviteter. Brännerigatan korsas och delas i två 
delar av gång- och cykelstråket Diagonalen och 
Slottsgatan. 
Den norra delen, närmast Norra Promenaden 
rymmer en bollinriktad yta med hög intensitet samt 
aktiviteter med fast utrustning för klättring och 
träning. Ytan möter sedan en flexibel plats för dans, 
musik och show. Tanken med klättring och träning i 
närheten av musik och dans är att det går enkelt att 
växla mellan aktiviteterna och finna inspiration från 
andra deltagare. 6
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Ytan för dans och show samspelar med torgytan i 
korsningen Slottsgatan/Brännerigatan/ Diagonalen, 
då torgytan kan fungera som en mindre scen med 
plats för en grupp åskådare.
I den södra delen, söder om Slottsgatan, 
får lek för mindre barn ett större utrymme. 
Huvudkomponenten är en öppen yta för spring och 
fart. Delar av ytan kan gestaltas som en slinga med 
olika enkla hinder exempelvis kullar, velodromer och 
tunnlar, som inspirerar till lek och balans. Föräldrar 
kan ha god uppsikt över leken från gradängerna 
på sidan och från ytorna runt om. Aktivitetsytan 
närmast Saltängsgatan har fokus på gruppaktivitet, 
lek och spel med låg intensitet så som pingis, boule 
och sällskapsspel. Grönska och träd kan kombineras 
med dessa aktiviteter och Brännerigatan kommer att 
få ett grönt och inbjudande intryck från Rasphusplan. 
Aktiviteterna placeras så att högintensiva och 
lågintensiva ytor skapas både i den norra och södra 
delen av parken.

Kulör-, material- och växtval
Lek- och idrottsutrustning ska utgöras av tåliga 
material. Utrustningen måste stå emot ett högt 
slitage från många användare, då denna park är 
central i området och kommer att nyttjas av många. 
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Den måste även klara av att vid kraftiga regn 
delvis stå under vatten. Detsamma gäller för 
exempelvis markmaterial, murar, trappor och 
ramper. Utrustning så som parksoffor, bänkar, 
papperskorgar och liknande utförs av stål och trä 
och följer det program som finns framtaget för 
gemensamma gestaltningselement 2019-12-06. 
Gällande kulör- och materialval så följs framtagen 
kulör- och materialstrategi 2020-02-28. Olika typer 
av växtlighet med olika uttryck och karaktär nyttjas 
för att dela upp aktiviteterna längs Brännerigatan. 
Ytorna kan vara enbart träd i hårdgjord yta/stenmjöl 
samt planteringar med både buskar och träd. 
Vissa aktiviteter kan på några platser flyta in under 
trädkronorna, exempelvis boule, picknickbord, 
spelbord och kubb.

Perspektiv Bränneriparken, NyrénsExempel på aktivitets- och lekfunktioner, foton Elisabet Manfred



76

Norra Promenadens parallellgata med parker, Sweco

Inledning
I norra delen av planområdet sträcker sig Norra 
Promenaden. Den består av lindalléer som till större 
delen planterades i slutet på 1800-talet. De utgör 
ett byggnadsminne sedan 1994 och skyddsområdet 
omfattar hela gaturummet från kvartersmark 
till kvartersmark. Alléerna omfattas även av 
det generella biotopskyddet enligt miljöbalken. 
Promenaden utgör en viktig del av Norrköpings 
stadsstruktur och ramar in Inre hamnen mot 
norr. Den är främst ett parkstråk för gående och 
cyklister, men kommer även att få viktiga sociala och 
rekreativa värden för de boende i Inre hamnen.

Gestaltningskoncept Parallellgatan
Vid utformning av den enkelriktade nya lokalgatan, 
Parallellgatan, har fokus lagts på värden för vistelse, 
en god boendemiljö samt goda tillgänglighets- 
och säkerhetsaspekter. Gatan är enkelriktad och 
inkluderas i den intilliggande grönytan/vistelsemiljön, 
vilket signalerar att gatan är ett stråk för främst 
fotgängare och cyklister. 
Gatan utformas med en gemensam yta för alla 
trafikslag, utan nivåskillnader.

Stråket knyter samman Inre hamnen och dess 
grönstruktur med övriga stadens parker.
Norra Promenaden ansluter i norr till grönområdena 
kring Johannisborgs slottsruin. Detta område kan 
i framtiden utvecklas till en viktig stadspark för 
boende i närområdet och för hela Norrköping. 
Det blir därför viktigt att skapa en trygg och säker 
passage över Norra promenaden till detta.
Parallellt med Norra promenaden måste en mindre
lokalgata tillskapas för att möjliggöra angöring till de 
nya fastigheterna. Delarna där gatan avslutas i Öster 
och väster kommer endast vara framkomlig med 
gång- och cykeltrafik. Därför skapas här två mindre 
parkmiljöer i anslutning till Norra promenaden.

Flygbild Norra promenaden, Norrköpings kommun
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Allmän plats längs fastigheterna utförs som en 
grönyta med trädgårdskaraktär i direkt anslutning 
till bebyggelsen. Detta förstärker promenadernas 
historiska karaktär, och knyter an till det tänk 
som fanns när promenaderna anlades. Där det är 
möjligt förbättras trädens livsförhållanden genom 
förbättrade växtbäddar. 

Markmaterial utförs av grått stenmjöl eller 
asfalt beroende på funktion. Generellt gäller att 
markeringar i marken ska utföras i markmaterial och 
inte genom målning, t.ex. trafiklinjer och symboler i 
mark för att särskilja gång- och cykeltrafik.
I kanten mot gräsytor och vegetationsytor läggs en 
fris med en eller två rader storgatsten. Sten läggs 
kortsida mot kortsida i halvt förband. Sten som 
används i Promenaderna ska vara grå granit av 
god kvalitet med hög hållfasthet. I första hand ska 
begagnad sten användas.

Kulör-, material- och växtval
Vid utformning, färgsättning, materialval och 
liknande tas hänsyn till mål i ”Utvecklings- och 
bevarandeplan för Norrköpings promenader” 
2018 samt "Möbleringsprogram för Norrköpings 
promenader" 2019. 

Möbler och material ska vara av gedigen  
och genuin gestaltning med massiva, rena 
naturmaterial och en mättad kulörpalett.
Anordningar i mark, som t.ex. markgaller, utförs i 
omålat gjutgods. Lösa möbler och utrustning med 
en servicefunktion eller ett verktyg som cykelpumpar 
och dricksvattenfontäner målas gröna. Trä ska vara 
av hållbara träslag som ek eller lärk och vara odlade 
i Sverige. Trädetaljer målas ej utan oljas. Trädelar, 
exempelvis brädor i sits och ryggstöd ska vara lätta 
att underhålla och byta ut.
Växtmaterialet får gärna ha en historisk koppling 
till promenaderna. För att skapa den tänkta 
trädgårdskaraktären kan både små prydnadsträd, 
solitärbuskar, blommande mindre buskar, häckar, 
perenner och lökväxter användas. Det får även gärna 
finnas vintergröna inslag. 

Södra promenaden förgårdsmark, Bevarande- och 
utvecklingsplan för Norrköpings promenader 2018

Materialexempel från Möbleringsprogram för Norrköpings 
promenader 2019.
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Västra delen
Gestaltningskoncept
Stråket är tänkt att uppmuntra till aktivitet och 
rörelse med sitt lekfulla formspråk. Bänkar och 
pergola varierar i höjd och skapar spännande 
rumslighet. Samtidigt blir det en grön plats med 
klätterväxter, mindre prydnadsträd och perenner. 
Hällar eller plattor föreslås som markmaterial närmast 
fasad och att ett randigt mönster i olika stenstorlekar 
kan plocka upp mönster och riktning från husets 
fasad. Mot gräsmattan kan ytor av stenmjöl bli ett 
mjukare material och en trevlig plats för exempelvis 
en uteservering och en aktivitetsyta. 
Pergolan i stål är tänkt att skapa tak i stråket som tar 
ner skalan mot de höga husen. 

Formen anknyter också till Norra promenadens 
strikta klippning. Genom att anpassa pergolan 
i olika höjder längs stråket kan den antingen 
fungera som ett tak eller en lägre armgång, och 
bli en del av rörelsekonceptet. Aktivitetsytan kan 
innehålla enklare utegym, studsmatta, parkour eller 
liknande som kopplar an till idrott och hälsa. Det 
finns utrymme längs fasad att vid behov köra fram 
en personbil i parkstråket tillsammans med gång- 
och cykeltrafik. Ytan är tänkt att vara flexibel och 
möjliggöra för uteservering under sommarhalvåret. 
Längs med fasad finns en mindre möbleringszon för 
bland annat urnor och bänkar. Även cykelparkering 
anordnas i stråket. 

ILLUSTRATIONSPLAN
Stråket är tänkt att uppmuntra till aktivitet och rörelse 
med sitt lekfulla formspråk. Bänkar och pergola varierar 
i höjd och skapar spännande rumslighet. Samtidigt 
blir det en grön plats med klätterväxter, mindre 
prydnadsträd och perenner. 

Hällar eller plattor föreslås som markmaterial närmast 
fasad och att ett randigt mönster i olika stenstorlekar 
kan plocka upp mönster och riktning från husets fasad. 
Mot gräsmattan kan ytor av stenmjöl bli ett mjukare 
material och en trevlig plats för uteservering och en 
aktivitetsyta. 

Pergolan i stål är tänkt att skapa tak i stråket som tar 

ner skalan mot de höga husen. Formen anknyter också till 
Norra promenadens strikta klippning. Genom att anpassa 
pergolan i olika höjder längs stråket kan den antingen 
fungera som ett tak eller en lägre armgång, och bli en del 
av rörelsekonceptet. Aktivitetsytan kan innehålla enklare 
utegym, studsmatta, parkour eller liknande som kopplar 
an till idrott och hälsa. 

Det finns utrymme längs fasad att köra fram en bil i 
parkstråket tillsammans med gång- och cykeltrafik. Ytan 
är tänkt att vara flexibel och möjliggöra för uteservering 
under sommarhalvåret. Vändplats är anordnad intill 
Slottsgränd samt i mitten av stråket för angöringen till 

kvarterets norra entréer. Cykelparkering anordnas i 
stråket. Längs med fasad finns en mindre möbleringszon 
för bland annat urnor och bänkar. 

Stråket belyses med stolpar för allmänbelysning. Pergolan 
och sittbänkarna kan ha integrerad belysning som riktas 
ner mot ytan. 

I promenaden föreslås enklare lökplanteringar som kan 
ge vårblomning. Samma bänkar återupptas längs med 
gång- och cykelvägen i norra promenaden och en smitväg 
i stenmjöl går in i den gamla gångvägens dragning som 
gör det möjligt att röra sig under träden och kopplar ihop 
parken med Norra promenaden. 

Alla överbyggnader föreslås att utföras utan nollfraktion 
för att skapa en genomsläpplighet. Bänkarna kan också 
utföras i lätta stålkonstruktioner som kräver mindre 
förankring. 

Skala 1:400 NBänkar som 
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Gång- och cykelväg Norra promenaden

Kulör-, material- och växtval 
Sittbänkar och pergola utförs av stål i grå och 
gröna nyanser. Sitsar utförs av stål eler trä. Som 
markmaterial används genomsläppligt stenmjöl 
närmast promenaderna, smågatsten och plattor 
eller hällar i gång- och cykelstråket. Platsen belyses 
med stolpar för allmänbelysning och pergolan och 
sittbänkarna kan förses med integrerad belysning. 
I parken skapas grönska på olika nivåer med 
hjälp av skuggtåliga perenner och lökväxter med 
spännande lövverk och lång blomning. Vid delar av 
pergolakonstruktionerna kan frodiga klätterväxter 
planteras och bidra till att skapa en trivsam skala och 
grönska i ögonhöjd. I promenaden föreslås enklare 
lökplanteringar som kan ge vårblomning. 

Illustrationsplan och perspektiv Västra delen, Sweco
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Östra delen
Gestaltningskoncept
Intill Norra promenaden mellan förlängningen av 
Åbodgatan och Lotsgatan ligger ett kontorshus 
byggt år 1919, ritat av Karl Flodin. Byggnaden 
har högsta kulturhistoriska värde och kommer att 
bevaras. Det blivande parkstråket består till största 
delen idag av gräsmatta och en grusad yta. Intill 
kontorshuset finns en tätvuxen ligusterhäck och i 
trädgården en flerstammig syren och ett fruktträd på 
det som är tänkt att bli kvarterets framtida gårdsyta. 
Ett högt staket avgränsar ytan i väster mot en 
industrifastighet där ett nytt kontorshus kommer att 
byggas.

Det nya parkstråket omfamnas av en ligusterhäck 
som följer Norra promenadens raka rader. Friser av 
smågatsten, perenner, små träd och sittmöbler tar 
ner skalan på platsen och skapar en trädgårdskänsla. 
Sittmöbler i stråket bjuder in passerande att 
uppehålla sig på platsen. Genom parken går en 
3 m bred gång- och cykelväg, som ansluter till 
Åbodgatan och Lotsgatan. Från det befintliga 
huset finns en gång av smågatsten ut till Norra 
promenaden. En motsvarande smitväg föreslås 
framför det nya huset. Platsen fungerar som en 
välkomnande entré till det befintliga och det nya 
huset. Framför det nya huset finns en flexibel yta 
som exempelvis kan vara en liten bouleplan eller en 
plats för bord för utekontoret. 

Kulör-, material- och växtval
Sittbänkar utförs av stål i grå och gröna nyanser, 
med sitsar av stål eller trä. Som markmaterial 
används genomsläppligt stenmjöl och smågatsten 
samt asfalt med en fris av storgatsten i gång- 
och cykelstråket. Stråket belyses med stolpar för 
allmänbelysning. Sittbänkarna kan ha integrerad 
belysning och befintlig syren föreslås belysas 
underifrån. Växtförslaget utgår från att befintlig 
syren och ligusterhäcken bevaras. Häcken 
återanvänds som rumsavdelare i parken mellan 
de olika entrérummen. Intill syrenen anläggs en 
större perennplantering med skuggtåliga växter. 
Mindre flerstammiga prydnadsträd planteras som 
komplement till Norra promenadens höga kronor. 

ILLUSTRATIONSPLAN

Parkstråket omfamnas av en ligusterhäck som följer Norra 
promenadens raka rader. Friser av smågatsten, perenner, 
små träd och sittmöbler tar ner skalan på platsen och 
skapar en trädgårdskänsla. Sittmöbler i stråket bjuder in 
passerande att uppehålla sig på platsen. 

Rörelse

Genom parken går en 3 m bred gång- och cykelväg. Den 
ansluter till Åbodgatan och Lotsgatan. I Åbodgatans 
förlängning ansluter den till Norra promenaden med en 
gång- och cykelväg. 

Från det befintliga huset finns en stig i smågatsten till 
Norra promenaden, en motsvarande smitväg föreslås 
framför det nya huset. 

Rum

Platsen fungerar som välkomnande entréer till det 
befintliga och det nya huset med blommande växter och 
ytor framför entréerna som kan användas av de som 
nyttjar byggnaden. Framför det nya huset finns en flexibel 
yta som kan vara en liten bouleplan eller en plats för bord 
för utekontoret. 

Växtlighet

Förslaget utgår från att befintlig syren och ligusterhäcken 
bevaras. Ligusterhäcken återanvänds som rumsavdelare i 
parken mellan de olika entrérummen. 

Intill syrenen anläggs en större perennplantering med 

skuggtåliga växter. För att den nya häcken och den 
befintliga häcken ska få tid att växa till samma storlek 
anläggs perenner i framkant mot gång- och cykelvägen 
som täcker upp utrymmet mellan häck och gång- och 
cykelväg.

Mindre flerstammiga prydnadsträd planteras som 
komplement till Norra promenadens höga kronor. 
Exempelvis kopparlönn och prydnadskörsbär som kan 
bidra med flera kvalitéer över de olika årstiderna.  

Belysning

Stråket belyses med stolpar för allmänbelysning. 
Sittbänkarna kan ha integrerad belysning och befintlig 
syren föreslås belysas underifrån.

Cykelparkering

Två platser för cykelparkering finns i anslutning till 
Åbodgatan och Lotsgatan framför både det nya och det 
befintliga kontorshuset. 

Utförande

Gång- och cykelvägen beläggs med asfalt och utförs med 
en smågatstensfris i tre rader. Totalbredden är 3 m. 

Överbyggnaderna för stenmjöl och smågatsten 
föreslås att utföras utan nollfraktion för att skapa en 
genomsläpplighet. Bänkarna kan också utföras i lätta 
stålkonstruktioner med träsits som kräver mindre 
förankring. 

Skala 1:200 N
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Illustrationsplan och foto Östra delen, Sweco
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SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET

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

Next:Norrköping

I samband med Ostlänken står Norrköping inför sitt största stadsutveck-
lingsprojekt någonsin. Nya stadsdelar kommer att ta form, samtidigt 
som ett helt nytt resecentrum ska byggas. Allt under samlingsnamnet 
Next:Norrköping. Läs mer på webbplatsen next.norrkoping.se.




