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Förord

Denna programhandling behandlar de offentliga rummen i den första etappen av Inre Hamnen i Norrköping. De 
nya platserna är Gasverkskajen, Kolkajen, Hamnparken och Hamntorget. 
Programarbetet bygger vidare på det vinnande förslaget i arkitekttävlingen om Inre Hamnens offentliga rum som 
avhölls under hösten 2016. I tävlingen utsågs Nyréns förslag med mottot Koolkajen till vinnare. Programhandlingen 
är ett underlag för framtida projekteringar. 

Detta projekt har tagits fram under vintern och våren 2017 åt Norrköpings kommun, Tekniska kontoret under 
ledning av Rickard Huld och Cecilia Österholm. 

Projektgruppen som producerat materialet består av Nyréns, ÅF Lighting och WSP. Följande personer har deltagit 
på Nyréns;
Daniel Ericsson (uppdragsansvarig), Bengt Isling (ansvarig landskapsarkitekt), Marcus Abrahamsson (ansvarig 
arkitekt), Caroline Almqvist (handläggare), Maja Råby (medverkande landskapsarkitekt), Andreu Taberner (bilder).

Sammanfattning

Norrköping förändras från industristad till kunskapsstad och kommer att växa kraftigt när hamnen flyttar ut mot 
Bråviken och de gamla hamnmiljöerna som töms kan bebyggas. De första delarna av den nya stadsdelen Inre 
Hamnen byggs på de två nya öar som skapas, omslutna av kanaler som kopplas till Motala ström. En serie nya 
offentliga rum byggs vid vattendraget; Gasverkskajen, Kolkajen, Hamnparken och Hamntorget. Utgångspunkten 
för dem är att komma närmare Strömmen och använda hamnmiljöerna vid det unika vattendraget på olika nya 
sätt. Rummen förtydligas med arkitektoniska tillägg, belysning, nya funktioner och vegetation. Kajerna används 
för angöring, cykel, gång, bad, fika, uteserveringar, kanot, restaurang, glasskiosk, turbåtar och en mängd andra 
urbana aktiviteter. Platserna är både till för de som bor i området och besökare från hela Norrköping. 
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Bild 1
Karta från 1879. Viktigt är dockan, kajlinjen 
samt rutnätsstaden. Element som nya Inre 
hamnen fångar upp

Bild 2
Pågående hamnverksamhet från mitten av 
1900-talet

Bild 3
Karta från 1719. Lillån har sitt utlopp i 
Strömmen

Bild 4
Karta från 1783. Kv Brax och Skeppsholmen

Bild 5
Karta från 1798. Kv Lillån och Skeppsholmen

HISTORISKA KARTOR
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FLYGFOTO
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ORTOFOTO MED OMRÅDESGRÄNS
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Beskrivning av förslaget

NORRKÖPING VÄXER

Norrköping växer och förändras från industristad 
till kunskapsstad. Staden växer främst nära 
centrum, till exempel när Inre Hamnen byggs 
ut med nya stadskvarter. Detta blir möjligt när 
hamnen flyttar längre ut mot Bråviken. Stadens 
befolkning efterfrågar rekreation och nöjen i 
centrala lägen. Antalet barnfamiljer ökar i centrum 
vilket ställer större krav på lekplatser, tillgänglighet 
och trygga miljöer. Norrköping vill utvecklas som 
turistdestination och sommarstad för invånarna. 
Vi har i detta programarbete sökt skapa nya 
offentliga rum i den nya stadsdelen som svarar 
mot dessa förändringar. Utgångspunkten är att 
komma närmare Strömmen och använda det unika 
vattendraget på olika sätt och förtydliga det med 
t.ex. belysning som en fortsättning av arbetena med 
Södra Kajen och Norra Kajen närmare centrum. 

KOPPLING TILL PLATSENS HISTORIA

Förslaget bygger vidare på platsens historia 
som hamn i kanten av Motala ström med spår 
av ett skeppsvarv och moderna tillägg i form 
av Sveriges största fria graffittivägg. Till det 
kommer de nya tilläggen med ett nytt gatunät, 
broar, kanaler, bostadshus, restauranger som 
ska göra detta till en plats att bo och vistas på 
och bli en integrerad del av Norrköpings stad. I 
programförslaget fylls den tidigare slutna hamnen 
med liv och rörelse, funktioner och platser som 
inbjuder till aktivitet. Här finns också plats att 
upptäcka och njuta av stillheten. Platserna kan bli 
föränderliga och inbjudande med oväntade inslag 
där det finns något som lockar och välkomnar 
alla. Tonåringen som badar, pensionären som 
bastar, stadssportaren som paddlar kajak, 
småbarnsfamiljen på sandstranden, aw-gänget 
på uteserveringen och familjen som äter picknick 
på bryggorna. Med återanvändning av material, 
grönska och smarta lösningar för mobilitet, lokalt 
omhändertagande av dagvatten och biologisk 
mångfald, är förslaget både ansvarsfullt och 
hållbart över tid. Det nya hamnområdet kan få en 
unik identitet med en kombination av fantasifull 
gestaltning och ett nyskapande helhetstänk. 

DEN HÅLLBARA HAMNEN

En viktig aspekt i utformningen av Inre hamnen är 
social hållbarhet. Det är fokus på hälsa, umgänge, 
aktiviteter. Det ska finnas något för alla. Människor 
som bor och verkar i området kan känna sig hemma 
här, men även människor från andra delar av staden 
ska känna sig välkomna, få anledningar att söka sig 
till området så nya oväntade möten kan uppstå. I 
Inre Hamnen skapar vi nya naturvärden som främjar 
ekosystemtjänster och biologisk mångfald – både 
i parken och på kajerna. Växtmaterialen är robusta 
och anpassade efter platsens förutsättningar. 
Kajens dagvatten leds ner i planteringsytorna 
och fördröjs och filtreras innan det leds vidare 
ut i Motala ström. Pionjärarter som de som växer 
där idag ger både grönska och rumslighet längs 
kajerna. Miljön är utformad för att främja humlor och 
bin, smådjur, småfåglar och sjöfåglar. Beståndet 
av gös, asp och öring ges bättre förutsättningar 
genom utplacering av risvasar och åtgärder i 
bottnar. Platsen prioriterar människors rörelse och 
vistelse och inbjuder till promenader och båt- och 
cykelturer, här ger vi de bästa förutsättningarna för 
aktiva och avgasfria färdsätt med låg miljöpåverkan.

ÅTERBRUK, IDENTITET OCH UNICITET

Hamnmiljön innehåller element och material med 
starkt signalvärde. Genom att ta fasta på de 
befintliga kvalitéerna och återanvända material 
ger vi kajen en ny identitet med kopplingar till 
industriarvet. Stråket av stålluckor som kan 
fällas upp och målas med graffiti får en ny roll i 
gestaltningen och utgör ett nyskapande ytskikt i 
gångbanan. Med tiden slits graffitin ner och nya 
konstnärer kan inbjudas till att måla ytorna på nytt. 
Kranen med kranräls återanvänds och flyttas in 
i området. Förtöjningsringar och delar av kajens 
granitkant kan återanvändas och belysningsmaster 
väcks till liv med nya moderna armaturer. 

Delområden:

GASVERKSKAJEN OCH KOLKAJEN

Kajerna, liksom rutnätsplanen, knyter ihop Inre 
Hamnen med staden. Den stora kranen ger 
platsen karaktär och området präglas av grönska 
och en mångfald av funktioner, aktiviteter och 
uteserveringar. Containrar fylls med olika funktioner 
som badvakt, kanot- och paddelbåtsuthyrning, 
kiosker och våffelstuga, hamnkontor för turbåtar 
och kan enkelt transporteras bort om ytorna behövs 
för evenemang eller andra ändamål. Här kan man 
leka och slå sig ner vid sittplatser anpassade till 
olika behov, på trädäck och flyttbara solstolar på 
räls. Bryggor i olika nivåer skapar olika rum och 
platser där man kan mötas eller få en stunds vila. 
Lekutrustning, gångstråk, cykelbana och generösa 
cykelparkeringar uppmuntrar till en aktiv livsstil. 
Lösningen med träbryggorna utanför kajen är 
flexibel och kan anpassas på olika sätt till de 
förändrade användningar som kan komma, med fler 
funktioner, större eller mindre delar som flytbryggor 
eller olika antal bassänger för bad.

HAMNPARKEN 

En central grönskande park som tar för sig av 
platsen i största möjliga mån med stora träd med 
skogsbrynskänsla och ett inre rum som öppnar sig 
mot Motala ström. Hamnparken utgör en kontrast 
mot den urbana omgivningen, en lugn plats med 
ekologiska och rekreativa värden. Här finns även 
plats för ett strandbad och lek bland träden och 
öppna gräsytor. Parken är avgränsad av grönska 
med plats för dolda skyddande staket. Inne i den 
tätare grönskan finns små stigar där barnen kan 
leka och upptäcka den artrika växtligheten. Parken 
är ihopkopplad med omgivningarna med två nya 
spänger som gör att man kan snedda genom 
parken och utnyttja hela ytan. I alla ingångar till 
parken finns entréplatser. Parken gränsar i väster 
mot en kanal som minner om var skeppsdockan en 
gång låg. Badplatsens inre rum utförs i ektimmer – 
samma material som dockan en gång byggdes av. 

HAMNBADET 

I Inre Hamnen finns flera badplatser som 
kompletterar varandra och erbjuder något för alla. 
Man kan simma under broarna mellan de olika 
delarna vilka avgränsas med nät ut mot Motala 
ström så att man inte sugs iväg. Alla bassänger 
och vattenytor där man badar i naturligt vatten har 
lutande sidor i strömriktningen för att människor 
ska kunna bada och simma tryggt. I Hamnparken 
finns en skyddad sandstrand lämplig för familjer 
och de minsta barnen. För motionssimmarna finns 
en utomhussimbana med 25 meters längd som 
kan bidra till att främja en aktiv livsstil för både 
boende och besökare. Brofästet är en given plats 
för ett tillgängligt fribad. Här finns även publika 
omklädningsrum, wc, bastu, dusch och hopptorn 
på taket till bastun. För de mer tunnhudade 
badarna finns en uppvärmd bassäng. Badet utgörs 
av en flytbrygga som följer med vattenståndet. 
Skillnaderna i vattennivåerna fångas upp i en trapp- 
och rampkonstruktion som följer med vattenståndet 
likt ett teleskop. På det sättet kan en gradäng 
breda ut sig längs hela badets kant och maximal 
tillgänglighet och angöring till badet skapas. 
Gradängerna i syd- och västläge är djupa nog att 
breda ut sin picknic filt och lagom höga att sitta på 
som långa bänkar. 

HAMNTORGET

Hamntorget är en liten platsbildning mellan parken 
och badet. Här, i det gröna centrumet med liv och 
rörelse kan man slå sig ner och betrakta badlivet, 
strömmen och växtligheten. Här finns en container 
med glasskiosk med badvaktens utsiktsplats 
på taket. Hamntorget kan användas flexibelt för 
evenemang, marknader och scen. 

LANDMÄRKET OCH BROFÄSTET

Detaljplanens byggrätt har utvecklats till områdets 
landmärke med plats för en restaurang som kan 
fungera som en naturlig ankarpunkt längs kajen. 
Taket är därför utformat som en utsiktsplats mot 
hamnen och havet i öster och staden i väster. 
Det lutande taket blir en soltrappa som vänder 
sig mot badet och eftermiddags- och kvällssolen. 
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Den har potential att bli en mötes- och hängplats 
i staden. Trappan kan även användas som läktare 
riktat mot något som utspelar sig på Hamntorget, 
tillsammans med bastun bildas en urban amfiteater. 
Byggnadens övre våning får en magnifik takhöjd 
och utsikt mot hamninloppet och bottenplanet 
är utformat för maximal kontaktyta mot staden. 
Mot strömmen har byggnaden fått en egen 
bryggkonstruktion som blir en solig uteservering 
och en generös plats vid brofästet. 

Program: 

TRAFIK OCH ANGÖRING

Trafikfrågorna hanteras av Tyréns. 

Gatorna i sin helhet i stadsdelen är utformade som 
gångfartsområden där de olika trafikslagen blandas 
på de gåendes villkor utan alltför mycket styrning. 
Det innebär att bilarna får köra max 7 km/tim. 
Gatorna är smala och enkelriktade.

UTESERVERINGAR

I området finns uteserveringar utpekade i 
detaljplanen främst i bottenvåningarna i två 
bostadshus. Därtill kommer uteserveringen som 
hör till byggnaden vid Hamntorget och badet med 
en friliggande restaurang som har en solterrass 
på taket. Kring containrarna på kajen kan det 
förekomma mindre uteserveringar. 
Uteserveringarna avgränsas i detta projekt. De 
ligger direkt på mark i byggnadernas närhet. De 
utrustas av restaurangerna enligt det kommunala 
program som finns för uteserveringar. I programmet 
bestäms hur avgränsningarna ska utföras och vilken 
utrustning som får användas. De ska endast finnas 
under sommarhalvåret. 

BRYGGA FÖR TURBÅTAR

På Kolkajen förbereds en plats med brygga och 
biljettkiosk för en turbåt till Bråviken, skärgården 
och Kolmårdens djurpark. Den förses med en 
tillgänglig brygga. 

Material:

KULÖR- OCH MATERIALVAL

Förslaget tar avstamp i den befintliga hamnmiljöns 
identitet och uttryck och utgår från Inre Hamnens 
kulör- och materialstrategi. Platsgjuten betong 
och miljöanpassat trä utgör huvudmaterialen 
i förslaget. Körplåtar med graffiti, kranen och 
belysningsmaster är viktiga identitetsbärande 
material och detaljer som återbrukas. Den rostiga 
kranrälsen återanvänds för att förtydliga gränser 
mellan material och funktioner.
Träets kulör och betongens varma gråskala 
bildar en kulörmässig fond som kompletteras av 
accenter i den turkosa hamnkranekulören. Den 
turkosa Norrköpingsfärgen och containerkulörerna 
fungerar som mer lekfulla inslag som går igen längs 
kajpromenaden och i de permanenta och temporära 
kiosk- och aktivitetscontainrarna. Graffitistråket 
står för ett innovativt användande av de kulörer och 
material som redan finns i området.

MATERIAL PÅ KAJERNA 

Kajen utförs av betong med krön av granit som 
återvunnits av den befintliga kajen. Körytor och 
gångytor är huvudsakligen belagda av platsgjuten 
betong med inslag av stål. Vegetationen på kajerna 
inramas och skyddas av stålgaller och stålkantstöd. 
Grafittistråket av rörliga stålplattor. Stolpar för 
belysning och andra konstruktioner utförs av 
fackverk av stål. Containrar av målas i klara färger, 
den återvunna kranen är av målat stål, de höga 
belysningsstolparna av stålfackverk. 

BROAR

Broarna är fem stycken som förbinder de två öarna 
med varandra och fastlandet. De är konstruerade 
med bärning och räcken av stålfackverk Tre av dem 
är körbara med brobana av stålplåt. De andra två är 
gångbroar med brobana av trä. 

BRYGGOR

Bryggorna ligger utanför kajen. De utförs med 
ytskikt av trä med konstruktioner av stål. Fasta 
bryggor grundläggs på pålar. Flytbryggor med 
pontoner av flytkroppar och betong. 

BADBRYGGA MED TELESKOPPRINCIP

Trappkonstruktionen är uppbyggd av fyra flytblock 
som inte är sammankopplade sinsemellan. 
Flytblocken hålls på plats i sidled med pålar som 
har en teleskopdel som är fäst i gradängen. Varje 
flytblock påverkar därför en enskild gradäng i 
höjdled. Teleskopet har ett stopp som definierar 
gradängens lägsta nivå. Förändras vattenståndet 
och flytblocken stiger så tar flytblocket med sig 
gradängen uppåt. Med de fyra flytblock vi använt 
oss av kan alla vattenstånd täckas in där HHW 
skulle innebära ett plant golv som näst intill livar 
med kajkanten och LLW skulle innebära att alla fyra 
flytblock utgör gradänger. Trapporna däremellan 
gradängerna har vi valt att färgsätta i kajens turkosa 
signalfärg för att de ska vara väl synliga i de fall de 
sticker upp. 

VÄXTMATERIAL

Hamnparken utgör områdets gröna lunga och 
utformas med tydlig skogsbrynskaraktär och en tät 
och artrik vegetation i både ört-, busk- och trädskikt. 
Parkens ytterkanter utgör en grön ram mot gator 
och öppnar upp sig in mot mitten. Växligheten 
främjar ekosystemtjänster och insekts- och fågelliv. 
Planteringarna på kajen är inspirerade av den 
spontana växtligheten i dagens Saltängen där 
uppslag björk, gräsarter och olika ogräs har letat 
sig igenom den spruckna asfalten. I förslaget finns 
pionjärväxter som snabbt etablerar sig i tuffa miljöer. 
Arter som rallarros, kruståtel och hallon. Björk och 
asp. Planteringarna utförs i längsgående band med 
galler man kan - och får - gå på. Vissa planteringsytor 
kommer att nötas ner av gående, vilket ger en känsla 
av folkliv och naturliga smitvägar. Vid evenemang 
eller andra aktiviteter kan vegetationen enkelt kapas 
ner, för att snabbt växa upp igen.

UTRUSTNING OCH MÖBLER

Parkmöbler enligt gemensamt möbleringsprogram. 
Rörliga solstolar av trä på räls. Staket av stål med 
fallskydd av vajernät. Lekutrustning med bärning av 
stålfackverk. 

LANDMÄRKET
Byggnaden är trappformad och har en portik för 
passage av gång och cykel i nord västlig riktning. 
Takets gradänger är publika och har ett fallskydd i 
form av ett räcke på 1100 mm. Östra delen är två 
våningar och kan med fördel innehålla en restaurang. 
Väster om portiken möjliggörs ett utrymme under 
gradängen som är i en våning där teknik till bad, 
publika toaletter och sophantering för restaurangen 
ligger. Byggnaden är grundlagd i strömmen på pålar. 

BASTU
På den flytbryggan som innehåller bad finns en 
trappformad byggnad som även den är anlagd på 
flytblock. Takets gradänger är publika. Byggnaden 
innehåller plats för två avdelningar för ombyte, bastu 
och duschar. I det utrymme som avdelningarna delar 
finns ett förmak med plats för byte av rullstol, en 
städskrubb och en RWC.    

Upp på taket tar man sig från fast del via stege. 
Avståndet upp till taket kan därför variera beroende 
på vattenstånd. Hopp från taket sker genom 
öppning i räcket. Höjden på hoppet blir i nuvarande 
utformning 4 meter. För att säkerställa att den som 
hoppar inte kommer i kontakt med byggnaden har 
bastun en utkragande och lutande vägg.

BELYSNING

Se separat belysningsprogram från ÅF.     
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ANALYS
STRÅK, BADPLATSER OCH 
GRÖNSTRUKTUR

Stråk och nod. Badplatser - Gamla dockan. Grönstruktur.
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22 mars 09.00

22 juni 09.00

22 mars 12.00

22 juni 12.00

22 mars 17.00

22 juni 17.00

ANALYS
SOLSTUDIER FRÅN SKETCHUPMODELL
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ANALYS
SKALJÄMFÖRELSE PARK
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ANALYS
SKALJÄMFÖRELSE BAD
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KVALITETSPROGRAM SPETSAR
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 Det finns möjlighet att angöra med turbåt
 Uteserveringar
 Det finns besöksmål (konsthall/bad/kyrka etc) som är öppet för alla besökande 
 Aktivitetsyta innehållande exempelvis klättervägg finns inom allmän plats
 Lek- och aktivitetsytor finns för både barn och vuxna
 Större träd, med stamdiameter om 30 cm eller mer, planteras
 Anläggning av Rain Gardens eller damm
 Pergolor eller andra anläggningar som ger skugga med hjälp av bladverk anläggs
 Arbetar med ljusdesign
 Graffitti som inslag i allmän plats
 Det finns konstprojekt inom allmän plats
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GEMENSAMMA 
GESTALTNINGSELEMENT

Bild 1
Växtmaterial: Hakonegräs, Korstörne och 
Björk.

Bild 2
Markbeläggning: trä, tegel i grå kulörer, 
betong.

Bild 3
Parkbänk Korg från Nola. Färg kan varieras.

Bild 4
Papperskorg City från Vestre. Corten/färg.

Bild 5
Cykelställ Norrköpingstället - ritat av Nyréns. 

Bild 6
Gemensam signalfärg vilken utgår från 
Hamnkranens kulör.

1

2

3 4 5

6
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Bild 1
Grafitti som inslag i allmän plats. 

Bild 2
Befintlig hamnkran flyttas in på 
Gasverkskajen.

Bild 3
Befintlig belystningsmast som rustas och 
återanvänds.

Bild 4
Anläggning av raingardens.

Bild 5
Befintlig krönsten med utrustning 
återanvänds på den nya kajen.

Bild 6
Det finns besöksmål som är öppet för alla 
besökande

Bild 7
Pergolor eller andra anläggningar som ger 
skugga med hjälp av bladverk.
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2

5

6



18 PROGRAMHANDLING | 2017-04-28
INRE HAMNEN

Som en referens till Inre Hamnens tidigare 
användning placeras containrar längs kajen 
för att husera olika verksamheter, tillfälliga 
som permanenta. Containrarna byggs om i 
olika uträckning och funktionerna kan vara; 
kajakuthyrning, galleri, café, hamnkontor, 
omklädning, toaletter, kiosk, personalutrymmen, 
teknikutrymme, badvaktstorn och flexibla 
containrar som hyrs ut till olika initiativ. 

Den vanligaste sorten som är inritad i planen är 
en 20 fots container som har dessa mått:
Yttermått: L: 6058 mm, B: 2438 mm, H: 2591 
mm 
Innermått: L: 5890 mm, B: 2350 mm, H: 2390 
mm 
Golvyta: 13.8 kvm. 

Containrarna kan kompletteras med islorering, 
fönsterpartier och inredning som möjliggör de 
olika funktionerna. 

Platserna där containrarna kan placeras ska 
förberedas med anslutningspunkt för el och 
VA. 

CONTAINRAR
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Gasverkskajen
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Planutsnitt lekplats.

I Hamnparkens norra ände finns en lekplats 
anpassad för barn i åldrarna 5-12 år. En gammal 
gasklocka som tidigare stått i hamnen får nu en ny 
användning på platsen och blir grundkonstruktionen 
för lekställningen där nya klätternät och gungor 
fästs in. Grönskan omsluter konstruktionen och 
ger känslan av att naturen tagit över den gamla 
industrimarken. Inne i den tätare grönskan, på 
vardera sida om gasklockan,  finns små stigar och 
kojor där de yngre barnen kan leka och upptäcka 
den artrika växtligheten. Vegetationsbrynet, som 
omsluter parken, öppnar vid gasklockans gungor 
upp sig och en utblick mot centrumtomten skapas. 
Runt gasklockan finns sittplatser i brynvegetationen 
där föräldrar kan ha ett öga på barnen när de klättrar 
i lekställningen eller springer runt på gräsytorna 
framför lekplatsen. 

LEK I HAMNPARKEN

A

B

C

D
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glansälväxing

blå bolltistel ryskt martorn rölleka

ruderatmark

cikoria

perovskia

vallmoprästkragerenfana

tuvtåtelglansälväxing

blå bolltistel ryskt martorn rölleka

ruderatmark

cikoria

perovskia

vallmoprästkragerenfana

tuvtåtelglansälväxing

blå bolltistel ryskt martorn rölleka

ruderatmark

cikoria

perovskia

vallmoprästkragerenfana

tuvtåtelglansälväxing

blå bolltistel ryskt martorn rölleka

ruderatmark

cikoria

perovskia

vallmoprästkragerenfana

tuvtåtelglansälväxing

blå bolltistel ryskt martorn rölleka

ruderatmark

cikoria

perovskia

vallmoprästkragerenfana

tuvtåtel

glansälväxing

blå bolltistel ryskt martorn rölleka

ruderatmark

cikoria

perovskia

vallmoprästkragerenfana

tuvtåtelglansälväxing

blå bolltistel ryskt martorn rölleka

ruderatmark

cikoria

perovskia

vallmoprästkragerenfana

tuvtåtel
glansälväxing

blå bolltistel ryskt martorn rölleka

ruderatmark

cikoria

perovskia

vallmoprästkragerenfana

tuvtåtel

glansälväxing

blå bolltistel ryskt martorn rölleka

ruderatmark

cikoria

perovskia

vallmoprästkragerenfana

tuvtåtel
glansälväxing

blå bolltistel ryskt martorn rölleka

ruderatmark

cikoria

perovskia

vallmoprästkragerenfana

tuvtåtel

kanariegräs kavelhirsar

vägtistel

hirs hönshirskanariegräs kavelhirsar

vägtistel

hirs hönshirskanariegräs kavelhirsar

vägtistel

hirs hönshirskanariegräs kavelhirsar

vägtistel

hirs hönshirs

kanariegräs kavelhirsar

vägtistel

hirs hönshirs

kanariegräs kavelhirsar

vägtistel

hirs hönshirs

1 Planutsnitt, kajplantering.

2 + 3 Inspirationsbilder ruderatmark.

4 Kanariegräs.

5 Kavelhirsar.

6 Hirs.

7 Hönshirs.

8 Vägtistel.

9 Glansväxling.

10 Tuvtåtel.

11 Perovskia.

21 3

4 5 6 7 8

9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19

Befintliga ruderatväxter

Inplanterat växtmaterial

12 Blå bolltistel.

13 Rysk martorn.

14 Renfana.

15 Prästkrage.

16 Vallmo.

17 Rölleka.

18 Cikoria.

VÄXTFÖRSLAG KAJER
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A Skugga.

B Bryn.

C Hårdgjort.

D Solitärer.

E Vattennära.

SKUGGA
Betula pendula
Pinus nigra
Prunus sargentii

BRYN
Amelanchier lamarckii
Corylus avellana
Ribes alpinum
Sambucus nigra
Salix caprea
Rosa dumalis
Rosa rugosa
Prunus spinosa
Hippophae rhamnoides
Ribes nigrum

HÅRDGJORT
Prunus serrulata
Tilia cordata

SOLITÄRER
Gleditsia triachantos
Pinus nigra
Quercus palustris
Pyrus salicifolia

VATTENNÄRA
Salix alba
Luzula

VÄXTPLATS

TYP AV VÄXTER

VÄXTFÖRSLAG PARK

A

A

C

D

E

B

B

B

1 31
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Siktlinje.

Öppen gräsyta.

1 Gräsmatta.

2 Lek.

3 Strand.

4 Gata.

VÄXTLIGHETENS FUNKTIONER

RUMSLIGHET

1

2

3

4
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SEKTION
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SEKTION
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SEKTION
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STOPP

TELESKOP

FLYTBLOCK

 
LLW -0,65 

+ 2.2

 
MHW +0,79 

+ 2.2

STOPP

TELESKOP

FLYTBLOCK

 
LLW -0,65 

+ 2.2

 
MHW +0,79 

+ 2.2

DIAGRAM FLYTBLOCK
Badet utgörs av en flytbrygga som följer med 
vattenståndet. Skillnaderna i vattennivåerna 
fångas upp i en trapp- och rampkonstruktion 
som följer med vattenståndet likt ett 
teleskop. På det sättet kan en gradäng 

PRINCIP FLYTBRYGGA MED BAD

SEKTION C-C

breda ut sig längs hela badets kant och 
maximal tillgänglighet och angöring till badet 
skapas. Gradängerna i syd- och västläge 
är djupa nog att breda ut sin picknic filt och 
lagom höga att sitta på som långa bänkar. 

Naturligt vatten Klorerat och uppvärmt vatten

Naturligt vatten 
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DETALJER
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DETALJER
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Det övergripande konceptet för broarna är att vi 
använder oss av fackverket som utryck och delvis 
som konstruktionsprincip. Denna industriella 
formvärld delar de med fackverksmasterna för 
belysning och ny lekutrustning.
Gemensamt för de yttre broarna är att deras bärning 
i huvudsak består av en lådbalk av stål och att de 
utanför denna lådbalk är kompletterade med vingar 
av stålrör. Körbanan är tät i plåt och har fall från 
mitten av bron mot var kortsida. Plåten har uppvikta 
sidor som bildar skydd för plogning. Den västra och 
östra bron är trafikerad av bil medan den mittersta 
ej ingår i vägnätet annat än för gång och cykel. 
Räcket utgör påkörningsskydd och är sektionerat så 
att endast den del som är påkörd behöver bytas ut. 
Räckets höjd är 1400mm medan dess nätklädda, 
täta del, endast är 900 mm. Den fria bredden för 
alla broarna är 5.5 meter.

YTTRE BROAR
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Dessa smalare smitvägar in och ut ur parken är 
sammankopplade med gångstråk och ska endast 
dimensioneras för gång, ej cykel och ej heller för 
snöröjning. Det innebär en räckeshöjd på 1100 mm 
istället för 1400 mm. Hela räckeshöjden används 
konstruktivt och bildar en fackverksbalk som är fritt 
upplagd på kanalmurarna. 
Broarna har en överbyggnad i träplank som ligger 
upplagda på sekundärer och tertiärerer av stålrör. 

GÅNGSPÄNGER



32 PROGRAMHANDLING | 2017-04-28
INRE HAMNEN



PROGRAMHANDLING | 2017-04-28
INRE HAMNEN

33











38 PROGRAMHANDLING | 2017-04-28
INRE HAMNEN

CYKELPOLLARE
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