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A. Kvarnkajen

B. Östra Kolkajen

C. Fickparken Bubblan  
koppling till Småbåtshamnen

Z. Graffitiparken  
tillfällig park i öster

Y. Passage Packhusgatan

INLEDNING

BAKGRUND
Norrköping förändras från en industristad till 
kunskapsstad och staden kommer att växa kraftigt 
när hamnen flyttar ut mot Bråviken och de gamla 
hamnmiljöerna bebyggs. Den nya stadsdelen Inre 
Hamnen kommer på sikt att utvecklas till en tät 
innerstadsmiljö med bostäder, service och handel. 
En detaljplan för Inre Hamnen antogs 2016-07-01 av 
Norrköpings stadsbyggnadskontor.

Kajerna längs Motala ström gestaltas som ett samlande 
offentligt rum. Föreliggande program omfattar fyra 
platser; Kvarnkajen, Östra Kolkajen, Fickparken 
Bubblan samt Graffitiparken. Programarbetet bygger 
vidare på Andersson Jönssons förslag Bygga Brygga som 
vann andra pris i arkitekttävlingen om Inre Hamnens 
offentliga rum som hölls under hösten 2016. 

Parallellt med detta arbete tar Nyréns fram ett 
motsvarande program för Gasverkskajen, Västra 
Kolkajen, Hamnparken och Hamntorget. Tyréns har 
sedan xx arbetat med utvecklingen av Inre Hamnen som 
helhet och arbetar nu med gestaltning av Inre Hamnens 
inre delar, offentliga platser, parker och gator. 

MÅL & SYFTE
Programmet ska fungera som underlag för fortsatt arbete 
med framtagande av systemhandling för respektive 
område. 

Inledning - Bakgrund - flygbild
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Kvarnkajen
område A

Grafittiparken
område Z

Östra Kolkajen
område B

Passage Packhusgatan
område Y

Fickparken Bubblan
område C

Västra Kolkajen - Nyrens

Inre Hamn - Tyrens

Kulör- och materialstrategi för Inre hamnen
Next:Norrköping

Joanna Pierre
Kulör of Sweden AB

September 2016

Kvalitetsprogram Inre hamnen - etapp 1

Next: Norrköping

SAMRÅDSHANDLINGKronomagasinet 1
SPN 2014/0287 214
2016-06-30

Tävlingsprogram, landskapsarkitektur, Inre hamnen
Next:Norrköping

Inre hamnen – vår gemensamma målbild

Next:Norrköping

UNDERLAG
Norrköpings kommun har arbetat fram ett antal 
visionsdokument, som fungerat som grund för arbetet 
med Inre Hamnen.

• Dagvattenutredning Inre Hamn 2016-06-22

• Detaljplan Inre hamn 2017-04-05

• IH solstudie 2016-05-31

• IH vindstudie utvärdering av förslag 2016-05-31

• IH vår gemensamma målbild

• Kulör och materialstrategi för Inre Hamn 2016-10-12

• Kvalitetsprogram Inre Hamn - etapp 1 2016-06-30

• Kulturhistorisk utredning Saltängen

• Planbeskrivning 2016-06-30

• Planprogram Inre Hamn 2014-06-24

• Projekt renspumpanläggning Norrköping Hamnbron

• Resultat fokusgrupper för Inre Hamn

• Tävlingsprogram Landskapsarkitektur Inre Hamn

• Vattenavstånd nivåer Inre Hamn 2017-04-06

OMFATTNING & AVGRÄNSNING
Andersson Jönsson Landskapsarkitekter har på uppdrag 
av Norrköpings kommun tagit fram föreliggande 
program för gestaltning av allmän mark inom den nya 
stadsdelen Inre Hamnen. Programmet omfattar fyra 
platser; Kvarnkajen med Kanontorget, Östra Kolkajen, 
Fickparken Bubblan samt Graffitiparken. 

FÖRUTSÄTTNINGAR

Förutsättningar - Diagram A - avgränsning
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FÖRUTSÄTTNINGAR

Omvandlingen av hamnmiljön tar tillvara stadens vatten och det vattennära 
boendet ger unika konkurrensfördelar – en aktiv stadsdel med sport-och 
hälsoprofil.

• Bad, vattensport, kajaker och båtpooler.

• Löpslingor, spontanidrottsplatser och utegym.

• Ett banbrytandeförnyelseprojekt som ska väcka intresse nationellt, men 
också internationellt.

Arkitekturen ska inte lämna någon oberörd och präglas av mångfacetterad 
arkitektur, rik i variation, form och material. 

• Kulturhistoriska arv lyfts fram och står i kontrast till det nya och 
framåtblickande.

• Stadsdelen ska tidigt sättas på kartan med tillfälliga verksamheter, 
aktiviteter och arrangemang.

• Olika verksamheter – stora och små företag, handel, kontor, offentlig 
service och aktiviteter utifrån människors intressen och livsstil. 

• En stadsdel som präglas av spontanitet och som alltid utvecklas.  

NORRKÖPINGS GEMENSAMMA MÅLBILD FÖR INRE HAMNEN

Närheten till innerstaden, resecentrum, stadsparken Johannisborg och 
utbudet av restauranger, caféer, konstnärlig verksamhet och företag ger Inre 
hamnen liv och puls.

• En stadsdel med folkliv, ett flöde av människor och urban kultur.

• Händelser och funktioner koncentreras till viktiga stråk, parker, kajer 
och torg.

• Naturligt sammankopplad med den övriga staden.

• Kvarter med levande bottenvåningar. Variation i materialval, höjd och 
volym, entréer mot gatorna och välkomnande mötesplatser.  

Urbant Banbrytande

Ansvarsfullt

En grön stadsdel med tydlig miljöprofil som möjliggör en hållbar utveckling, 
med parker av olika karaktär och grönstråk som fungerar som ekologiska 
kopplingar. 

• I boendet ska även finnas bostadskomplement som stödjer en hållbar 
livsstil, såsom solceller, vindsnurror och cykelgarage. 

• Stadsdelen ska vara tilltalande för olika målgrupper i blandade åldrar – 
både när det gäller boende och besökare. 

• Här ska erbjudas olika sorters bostäder, med olika upplåtelseformer.
Mångfacetterat

För att tydliggöra mål och vision för Inre Hamnen har Norrköpings kommuns projektledare tillsammans 
med byggherrar och arkitekter tagit fram en gemensam målbild. Arbetet har skett genom grupparbeten, 
delredovisningar och studiebesök, och ambitionen har varit att skapa en målbild som ska fungera som 
plattform för ett arbete som sträcker många år fram i tiden:
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FÖRUTSÄTTNINGAR

GEMENSAMMA GESTALTNINGSELEMENT

Kajstråket
Rörelsen och det gemensamma stråket för gång och 
cykel längs kajen.

Kajstråket
Uteserveringar
Gemensamma koncept för inramning av 
uteserveringar.

Uteserveringar
Krönsten kajer
Befintlig äldre kajsten som behålls, placeras 
på så stor del av yttre kajen som möjligt för ett 
sammanhängade kajintryck. 

Krönsten
Befintliga belysningsmaster
Ska följa kajen på både södra och norra sidan, behålla 
det stråk som leder ögat ut mot havet. Masternas 
armaturer ska inte användas som belysning utan nya 
armaturer kommer att få monteras på lämplig höjd 
på masten. Masterna kan flyttas närmre eller längre 
från kajen men bör stå ungefär(detta diffar redan 
idag lite olika) parvis med den mast som motsvarar 
på södra kajen.

Livräddningsutrustning placerad i anslutning till 
belysningsmast.

Belysningsmast

Bryggor
Organowood, impregnerad. Alt. Bitus linax

Bryggor
Cykelställ
Norrköpingsstället – ritat av Nyréns för 
Kalvhagenprojektet.

Cykelställ
Bänk
Korg, Nola. Finns i olika storlekar och varianter, 
fritt att föreslå.  Även färg kan varieras. (bild Nola 
hemsida)

Bänk

Picknickbord

Picknickbord
Buzz, Vestre (bild Vestre hemsida)

Papperskorg  
City, Vestre, i corten/färg. Minst 120 liter.

Big Belly (bild Vestre hemsida)

Markbeläggning
De mer kostnadsdrivande materialen ska fokuseras 
till kajerna. Längre in i området måste materialen 
vara något enklare, men desto mer uppfinningsrika 
i sitt sammanhang.

Betong, Asfalt, Trä

Tegel i grå kulörer, används i små mängder och ej 
där ytan skuggas, eller under vegetation.

Bef storgatsten/smågatsten

Betong

Asfalt/gatsten
Växter
Träd: Tall, Pinus sylvestris, Svarttall, Pinus nigra, 
Silverpäron, Pyrus salicifolia, Korstörne, Gleditsia 
triachanthos, Björk

Övrig: Havtorn, Hakonegräs, Hakonechloa macra, 
Vresros, Rosa rugosa, Vårlök

Svarttall

Livräddnings- 
utrustning

Papperskorg

Hakonegräs

Turkos

Kulör
Specifik turkos kulör för utemiljöer är: NCS S 4030-
B50G (se bild).

Norrköpings kommun har listat ett antal gemensamma gestaltningselement, som ska vara kännetecknade 
för Inre Hamnen i sin helhet:
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Lek- och aktivitetUtegymSport och aktivitet Uteserveringar

Besöksmål Konstprojekt GrafittiLjusdesign

Träd SkuggaRaingarden

Hållplats turbåt Gångfartsgata

Besöksmål (konsthall/bad/kyrka etc)  X
Konstprojekt    X
Ljusdesign    X
Graffitti      X

Nya träd (stamdiameter minst 30 cm) X
Raingardens, dagvattenbädd (damm) 
Skugga (av bladverk, pergola)  X

Hållplats för turbåt   X
Gångfartsgator     X
Markvärme 
Laddpunkter för elbil

FÖRUTSÄTTNINGAR

Kultur

Socialt

Grönstruktur

Infrastruktur

relevans

Norrköpings kommun har tagit fram ett kvalitets-
program för Inre Hamnen som beskriver de 
övergripande principerna och riktlinjerna för att 
Inre hamnen ska motsvara den gemensamma 
målbilden.

Kvalitetsprogrammet innehåller två nivåer. Dels 
en ”basnivå” som alla ska leva upp till i olika 
avseenden och som flyttar fram positionerna för 
bland annat ny grön teknik och god arkitektur, 
men också en ”spetsnivå” för att stimulera 
kreativitet och variation efter de olika intressen 
som olika byggherrar och arkitekter kan ha. Mål 
och lösningar för ”spetsnivå” kommer då att 
variera inom området. Det ger en mångfald av 
lösningar och skapar en variation och en hållbar, 
blandad och levande stad. För spetsnivån ska 
minst 15 stycken punkter uppfyllas i respektive 
projekt inom valfritt målområde.

Vi har delat in spetsarna i fyra kategorier; kultur, 
socialt, grönstruktur och infrastruktur. De 15 
spetsar som vi valt att arbeta med för våra fem 
områden beskrivs i tabellen till höger.

KVALITETSPROGRAM INRE HAMNEN

UTVALDA SPETSARSPETSAR

Sport- och aktivitetsyta (vuxna)  X
Uteserveringar    X
Utegym
Lek- och aktivitetsytor (barn)  X
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Landmärken Objekt Material

Inom området finns idag en mängd platsanknutna 
objekt, material och andra element som kan 
återanvädas eller tas tillvara för nytt ändamål. 
Material såsom gatsten och betong kan återanvändas, 
och föremål som kranar, skopor, förtöjningspollare 
och containrar kan bidra till att bevara och förtydliga 
områdets identitet och karaktär. Återanvändning kan 
ske genom; återbruk, upprustning, omgestaltning, ny 
funktion eller till konstprojekt. 

FÖRUTSÄTTNINGAR

stor kran 

transportband 

mindre kran

graffitimurar

belysningsmast

propeller 

container

släpvagn

stege

räddningsutrustning

sopcontainer

skopa

förtöjningspollare

förtöjningshandtag

förtöjningsring

järnvägspår 

kranbana

belysningsutrustning

skyltar betong kloss

träsyltar

smågatsten/storgatsten

asfalt/betong

lastpallar

skyltar

stålvajer

bojar

avgränsning trä/stål

betongstöd

betongstöd

betongrör

träsyllar

betongsyllar

markplattor

plåttunnor

lantbruksvagn

behållare med ställ

gunnebonät

brunnar med lock

gungdjur

betongskivor

stålbalkar

nätstaket

stockar

gummidäck

En inventering av element som kan återanvändas 
har genomförts vid två tillfällen under våren 2017 
av Andersson Jönsson Landskapsarkitekter AB (se 
dokumentet Inre hamnen, Norrköping - Inventering 
av element i området, 2017-03-22). De flesta element 
/ objekt kommer att återanvändas inom Graffitiparken 
då det överensstämmer väl med omådets struktur och 
koncept. Det är även till Graffitiparken de befintliga 
graffitimurarna kommer att flyttas.

ELEMENT SOM KAN ÅTERANVÄNDAS
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1. NATURPARKEN

2. INDUSTRILANDSKAPET

3. STADSLANDSKAPET

4. INRE HAMNEN

• Berika stadens offentliga rum 
 

• Respektera och ta avstamp i platsen 
 

• Stärka kulturarvet, såväl gårdagens  
som morgondagens 

• Omsorg om detaljerna och ett  
formspråk med hög kvalitet 

• Fånga stadens mångfald och främja  
social integration, interaktion 

• Främja stadslivet 
 

• Åldras vackert och värdigt 
 

 genom nya vattennära platser och miljöer som 
stimulerar våra sinnen 

 genom att utgå från hamnens grundstruktur och  
funktioner vid omdaningen till en samtida stadsmiljö

 genom att lyfta fram hamnens material och strukturer 
från förr och tillföra nya element för framtidens minnen

 genom noggrann och engagerad bearbetning av alla 
delar från det lilla till det stora 

 genom att erbjuda många olika platser för möten och 
verksamheter och spontana aktiviteter 

 genom omsorgsfullt utformade stad- och vattenrum 
som inbjuder till möten och dialog 

 genom ärliga och hållbara materialval och en 
omsorgsfull bearbetning i liten och stor skala

ANALYS

NORRKÖPINGS VATTENRUM
Norrköping är starkt präglat av vattnet. Fiske, frakt och 
vattenkraft har varit drivkraften för stadens utveckling 
och framväxt. Centralt genom staden rinner Motala 
ström genom fyra identitetsskapande stadsstrukturer där 
vattnet möter staden på olika sätt. 

1.Naturparken:Lugnt flytande vatten med trädridåer 
längs strandzonen. Promenader i naturparksmiljö. 
Miljön kännetecknas av sport/aktivitet.

2.Industrilandskapet:Dramatiskt vatten i olika skepnader, 
ömsom forsande ömsom stilla vatten. Promenader 
längs med, över och under vatten i spännande historisk 
industrimiljö. Miljön kännetecknas av kultur/utbildning.

3.Stadslandskapet:klassiskt vattenmöte längs stenskodda 
kajer. Miljön kännetecknas av urbanitet/historik.    

4.Inre hamnen:Funktionsstyrt vattenrum i ruff/sliten 
hamnmiljö. Miljön kännetecknas av aktivitet/transport.

INRE HAMNENS IDENTITET
Förslaget bygger en ny identitet åt Inre Hamnens kaj- 
och vattenrum där varje område har nya formelement 
och strukturer som löper längst med kajens/kajstråkets 
riktning med olika intensitet. Material och former ger 
ramar och platser för olika funktioner och aktiviteter  
längs kajen. Utformningen tar avstamp i platsen och 
anpassas till befintliga eller nya strukturer. Genom att 
varje plats ges en egen identitet skapas en intressant 
rytm och en unik karaktär längs Inre Hamnens kajstråk. 
Där platsen tillåter har befintliga material och element 
återanvänds för att befästa platsens historik.

Analys - Diagram A - Norrköpings vattenrum

Analys - Diagram B - Identitet
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storlek: 6x100m
plats: Stockholm
läge: vid bebyggelse
funktion: gata

gröna rum i mindre 
skala längs med ett 
stråk där vegetation 
kan upplevas

storlek: 10x60m
plats: Henriksdal
läge: vid vattnet
funktion: kaj 

kajstråket skala och 
materal ger utrymme 
för rörelse / vistelse 
längs med vattnet 

storlek: 30x60m
plats: Shanghai
läge: bland bebyggelse
funktion: fickpark

omgiven av grönska 
med blickpunkter, en 
stillsam och vacker 
grön ö mitt i stan  

storlek: 15x50m
plats: Köpenhamn
läge: bland bebyggelse
funktion: fickpark 

enkel koncept som 
skapar en plats med 
identitet och grönska 
mitt i stan

storlek: 30x30m
plats: New york
läge: vid vattnet
funktion: park

grönska fram till 
vattnet, ny landskap 
möter den befintliga 
strukturen

storlek: 20x30m
plats: Stockholm
läge: vid bebyggelse
funktion: park

organiska former som 
möter marken och 
vegetationen genom 
sittbara kanter

storlek: 30x60m
plats: Stockholm
läge: underbro
funktion: aktivitetsyta 

en lekfull plats 
för alla åldrar 
att upptäcka där 
material och former 
är unika

storlek: 30x80m
plats: Stockholm
läge: vid vattnet
funktion: kaj, park 

enkel markbeläggning 
där omsorg läggs i 
detaljer genom olika 
riktningar / mönster

HENRIKSDALSHAMNEN LYCEUM MANSION 
GARDEN

ODINS LOMME 
ODINSGADE

GANTRY PLAZA  
STATE PARK

JAKTGATAN 
NORRADJURGÅRD

ANDERS FRANZÉNS PARK 
HENRIKSDAL

TRANEBERGSBRONHENRIKSDALSHAMNEN

storlek: 70X200m (ca. 14 600kvm)
etappindelning: 3
läge: solsida vid vattnet
funktion: park, torg, kaj, tillfällig   sportyta

storlek: 15x120m (ca. 2 200kvm) 
etappindelning: 1
läge: solsida vid vattnet
funktion: kaj   

storlek: 20x50m (ca. 1 400kvm)
etappindelning: 1
läge: bland bebbygelse vid saltängsgatan
funktion: park

storlek: 70x390 (ca. 26 600kvm)
etappindelning: 3
läge: vid vattnet längst med saltängsgatan
funktion: tillfällig aktitivetsyta, sportyta och park

Kvarnkajen Östra kolkajen Fickparken Bubblan Graffitiparken

ANALYS

PLATSENS STORLEK & REFERENSPROJEKT
För att få inspiration till gestaltningen av Inre Hamnen har vi analyserat liknande platsers storlek, funktion och karaktär. 
Referenserna har hämtats från Stockholm, Köpenhamn, New York och Shanghai.
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ÅTERSKAPA 
Verksamheter

Det oslipade råa
Betong, sten, stål, trä

Strukturer och material
Tydliga funktioner

SKAPA 
Det oväntade

Plats för konst
Nyskapande gestaltning

Fantasi och lekfullhet
Form och färg

BEHÅLLA 
Struktur

Tidens gång
Känsla av hamn & vatten
Minnen av verksamhet

Rymd

AKTIVERA 
Nya platser

Nya strukturer
Nya målpunkter

Lek och sport
Möten

UPPLEVA
Vila och samvaro

Ekosystemtjänster 
Biologisk mångfald
Känna årstiderna
Sol och skugga 

BlixholmenJohannisborg

Sylten

Tegelängen & Sylten

Norra promenaden

ANALYS

STRATEGI
Inre Hamnen blir en del av innerstaden. Den nya 
stadsdelen ligger strategiskt placerad i anslutning till 
dagens stadskärna. Genom nya kajstråk, broar och 
parkstråk skapas nya stadsmässiga kopplingar österut 
längs vattnet till Blixholmen, söderut till Tegelängen 
och Sylten och norrut till den framtida stadsparken i 
Johannisborg.

Inre Hamnens norra sida är den första etappen i 
omdaningen av vattenrummet öster om Hamnbron. 
Karaktären av funktionsstyrt vattenrum med ruffa 
kajmiljöer kommer successivt att förändras när staden 
växer österut. När Inre Hamnen blir en del av innerstaden    
kommer den övergripande visionen om vattenrummet 
som stadens identitet och livsnerv att prägla alla de olika 
ingående miljöerna.  

En övergripande strategi för programmering beskriver 
hur olika typer av platser och stadsrum skapas längs 
vattnet. Detta sker genom att:

aktivera - med nya platser, strukturer, och målpunkter 
som lek och sport.

behålla -  befintlig struktur, upplevelse av tidens gång, 
hamnkänsla och minnen av verksamheter. 

återskapa - upplevelsen av det oslipade råa, strukturer, 
tydliga funktioner, material som betong, trä och stål.

skapa - det oväntade, plats för konst, nyskapande 
gestaltning, fantasi och lekfullhet, nya inslag av form 
och färg.

uppleva - genom nya platser för upplevelse av grönska, 
vila och samvaro,  ekosystemtjänster, biologisk 
mångfald, upplevelse av  årstider och sol och skugga. 

Analys - Diagram D - programmering

Analys - Diagram C - strategi
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koppling behålls

koppling återskapas

ny koppling, uppleva grönska

ny koppling, vistelse

ny koppling, aktiveras

ny koppling, planeras

ny koppling

koppling som komple-
terar stadstrukturen

rörelse som framhäver 
gröna rum

stråk som skapar 
möligheter

koppling som förstär-
ker vattenkänslan

rörelse som  
skapar vattenkontakt

stråk som förstärker  
vattenutsikten

Analys - Diagram E - kopplingar

KOPPLINGAR
Områdets gator och stråk bildar ett nät av kopplingar 
med olika karaktär. Här finns befintliga gator som 
behålls, gamla stråk som återskapas, gröna stråk där 
man kan uppleva grönska och nya stråk för aktivitet och 
vistelse. 

entrepunkt förstärks tillägg i stadstrukturentillägg i stadstrukturen tillägg i stadstrukturen planeras 

visuell koppling förstärksstadstrukturen kompleteras uppleselse förstärks flexible rörelse
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KL: 12.00

KL: 09.00

KL: 15.00

KL: 18.00

KL: 06.00

KL: 06.00

KL: 09.00

KL: 12.00

KL: 15.00

KL: 18.00

SOLSTUDIER
Solstudierna har genomförts i en sketchupmodell. 
Bilderna till höger visar vyer över området vid ett antal 
olika klockslag under dagen den 22 maj. Nästa sida visar 
utsnitt för varje delormåde, kl 15.00 den 22 maj.

ANALYS

Analys - Diagram G - solstudie kl: 06.00 -18.00

Solstudien visar att de mest solbelysta platserna 
återfinns i områdets yttre delar i väst, öst och längs 
kajen. Kvarnkajen har goda ljusförhållanden med fri 
solinstrålning från söder. Östra Kolkajen är solbelyst i 
stort sett hela dagen. Fickparken Bubblan har betydligt 
mer skugga, sol letar sig bara delvis in i gatten mellan 
huskropparna och längs gatorna. Delar av parken ligger 
alltid i skugga. Graffitiparken däremot, har öppna ytor 
med fri sol hela året. Entrén från väst påverkas dock av 
skuggning från de högsta husen i öster.

Analys - Diagram F - solstudie, klockslag
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Kvarnkajen har goda 
ljusförhållanden med fri 
solinstrålning från söder. Trädens 
kronor ger en mjuk och varierad 
skugga i parken. Torgytan 
framför Andreas kvarn skuggas 
inte annat än av kranens höga 
gestalt.

Östra Kolkajens stråk är solbelyst 
i stort sett hela dagen. 

Fickparken Bubblan har betydligt 
mer skugga, sol letar sig 
bara delvis in i gatten mellan 
huskropparna och längs gatorna. 
Delar av parken ligger alltid i 
skugga. 

Graffitiparken har öppna ytor 
med fri sol hela året. Entrén 
från väst påverkas dock av 
skuggning från de högsta husen 
i öster.

Kvarnkajen

Östra kolkajen

Graffitiparken

Fickparken Bubblan

KL: 15.00

KL: 15.00

KL: 15.00
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Kvarnkajen
område A

FÖRSLAGET SOM HELHET

KONCEPT
Stadsrummen längs Inre Hamnens kaj kopplar samman 
området och ger kvaliteter för områdets stadsliv. 
Platserna och stråken har delvis olika karaktär, och inom 
och i anslutning till dessa finns plats för aktiviteter och 
värden som sammantaget ger en ökad mångfald och 
attraktion. Där stråken möts utvecklas platsbildningar 
som ger rumslig variation i stadsstrukturen och plats för 
både aktiviteter, avskildhet och möten.

Våra gestaltningsförslag för Kvarnkajen, Östa Kolkajen, 
Fickparken Bubblan och Grafittiparken redovisas i 
följande avsnitt. Kvarnkajen har för tydlighets skull 
delats upp i två områden; Kvarnparken, som är en 
grön park, och Kvarnkajen som har karaktären av ett 
torg. Varje plats redovisas för sig, med beskrivning 
av karaktär, utformning, mark- och växtmaterial och 
referensbilder.
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Östra Kolkajen
område B

Fickparken Bubblan
område C

Grafittiparken
område Z
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Uppväxta träd tas tillvara.

Befitling Identitetsskapande objekt.
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A1

A2

BETONG SMÅGATSTEN

ASFALT

ASFALT

ASFALT

GRÄSMATTA

ASFALT

SMÅGATSTEN

STORGATSTEN

BETONG

STENMJÖL

PLANTERINGGRÄSMATTA

KRÖNSTEN

TAKTILA PLATTOR

BETONG

cykel & gångstråk
entrétorg

låg mur

gångstråk

gångstråk med bef. spårräls

trappa med sittgradänger

cykelstråk

bef. teknikbyggnad

sittkant

bef. teknikbyggnad

växtskärm

växtskärm

promenadstråk

bef. byggnad

planerad ny  byggnadbef. byggnad

cykelstråk

gångstråk med bef. spårräls

+3.00 +2.70 +2.33

+2.40

+2.66

+3.15

+4.00

+3.57

+2.70

+4.06

+1.60

+1.60

+1.80

+1.80
+1.80

+2.17

KVARNPARKEN
INRE HAMNENS ENTRÈ - VATTENUTSIKT

GESTALTNINGSKONCEPT
Parken mellan Hamnbron/Packhusgatan och Andreas 
kvarn utformas som en grönskande entré till den nya 
stadsdelen Inre hamnen. Parkens uppvuxna träd och 
sluttningen mot söder utnyttjas för att skapa en sinnlig 
och välkomnande parkupplevelse för besökaren till 
Inre hamnen. Från den nya parkentrén vid korsningen 
Packhusgatan/Saltängsvägen anläggs ett nytt gångstråk 
ned till Kvarnkajens generösa kajplan. Stråket utformas 
som ett pärlband av ytor som slingrar sig ned mellan de 
befintliga träden. Längs stråket bildas platser för  bänkar 
och konstinstallationer. Spaljéer med klängväxter och 
lägre planteringar skapar rumsligheter mot gångstråket 
och de öppna gräsytorna. Trafiken från Hamnbron 
skärmas av med låga murar som dämpar buller. Mot 
Hamnbrons brofäste anläggs gradänger med sittytor och 
grönska. Gränsen mot Kvarnkajens kajplan utformas 
som en sittbar stödmur. 

Trädskiktet utgörs idag av rödek, skoglönn och oxel. 
Parken kompletteras med vårblommande mindre träd 
som magnolior, körsbär, rosenapel och päron. De 
befintliga träden gallras ur och stammas upp för att ge 
parken mer rymd och ljus. Idag utgör järnvägsspåren 
och Saltängsgatan som korsar rakt igenom parken en 
fysisk och visuell barriär. När spårvägstrafiken upphör 
kan gatan smalnas av till ett gång/cykelstråk och sänkas 
för att skapa ett sammanhållet parkrum med visuell 
vattenkontakt i hela parken. 

Principer för gestaltning
• Grönskande entré till den nya stadsdelen Inre 

hamnen
• Befintliga träd tas tillvara och kompletteras
• Park för avkoppling och konst
• Gräsytor för picknick och lek



Inpiration till sittbar mur kant i stålBefitling Identitetsskapande objekt. Rosenapel är ett litet vackert vårblommande träd.Inpiration till markbeläggningens pärlband.
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Besöksmål Konstprojekt Stora träd Skugga

INRE HAMN . NORRKÖPING . 
Andersson Jönsson Landskapsarkitekter AB

Södermannag. 5 ● 116 23 Stockholm ● Tel. 08 442 19 90 ● www.aj-landskap.se

1 m

Skala 1:100 (A3)

4 m

A1

INRE HAMN . NORRKÖPING . 
Andersson Jönsson Landskapsarkitekter AB

Södermannag. 5 ● 116 23 Stockholm ● Tel. 08 442 19 90 ● www.aj-landskap.se

1 m

Skala 1:100 (A3)

4 m

A2



Klätterväxter som klättrar i träden. Purpurasken lyser med sina höstfärger.Lökar under träd. Blomsterprakt.Uppväxta träd och frodig grönska.
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MARKMATERIAL
Parkens gångstråk består av stora hällar av exempelvis 
platsgjuten betong och sammamlänkande ytor av tex 
smågatsten. Murar och stödmurar utförs av stålplåtar 
och stålbalkar som ger en association till industri och 
hamn. 

VÄXTMATERIAL
Parkens växtmaterial består av gräs med partier av låga 
buskar och skuggtåliga perenner som ger frodig grönska 
under de uppvuxna träden. Volymbildande låga buskar 
ramar in delar av parken utan att skapa dålig genomsikt. 
Tidigt på våren blommar lökarna tillsammans med 
körsbärsträd och magnolior. Päron och rosenapel tar 
sedan vid och slår ut tillsammans med tidigblommande 
perenner. Klätterväxter får klättra vilt i de befintliga 
träden. Några nya karkatärsträd som sibiriskt korkträd, 
purpurask och gulblommig hästkastanj planteras in för att 
höja vistelsen hela året i parken. Utmed gatan planteras 
freemannlönnar som ger en vacker röd höstfärg. Längs 
det gamla tegelhuset planteras vackra trädsyrener.

storgatsten

sittbar stålkant

markmaterial

Klätterväxter

Syren i sorter

perenner perennerperenner

lökar

Freemannlönn

Purpurask Gulblommig hästkastanjSibiriskt korkträd

Bergkörsbär

Japansk magnolia

växtmaterial

Rosenapel

Klätterväxter

Päron

betong smågatsten

stenmjöl krönsten

KVARNPARKEN
INRE HAMNENS ENTRÈ - VATTENUTSIKT



Vy mot Kvarnparkens entrétorg.

21 FÖRSLAG - DELOMRÅDE KVARNPARKEN Andersson Jönsson Landskapsarkitekter



Andersson Jönsson Landskapsarkitekter AB
Södermannag. 5 ● 116 23 Stockholm ● Tel. 08 442 19 90 ● www.aj-landskap.se

Andersson Jönsson Landskapsarkitekter AB
Södermannag. 5 ● 116 23 Stockholm ● Tel. 08 442 19 90 ● www.aj-landskap.se

Andersson Jönsson Landskapsarkitekter AB
Södermannag. 5 ● 116 23 Stockholm ● Tel. 08 442 19 90 ● www.aj-landskap.se

A3
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BETONG

SMÅGATSTEN

SMÅGATSTEN

SMÅGATSTEN

BETONG

TRÄ

SAND

ODLING

PLANTERING

KRÖNSTEN

TAKTILA PLATTOR

sittkant

sittkant

sandhav med beachvolleybollplaner

bryggsystem med solstolar bänkar 

vattenspegel

flyttad kran

bef. spårräls

byggnadstruktur bevaras

hängmattor flyttad belysningsmastöppen evenemangsplats

transportband bevaras

bef. byggnad

planerad byggnad

+1.60

+1.80

+1.80

+1.80

+1.60

+1.75

+1.60
+2.50

+2.58

+1.60

KVARNKAJEN
INRE HAMNENS KULTURCENTRUM - VATTENKÄNSLA

GESTALTNINGSKONCEPT
På Kvarnkajen behålls hamnkaraktären och gestalt-
ningen ger plats för områdets industrihistoria och 
kulturinslag. Transportbandet bevaras och den gamla 
kranen ges en ny placering längre ut på kajen. Här finns 
gott om plats för tillfällig och permanent konst och 
plats för evenemang och aktiviteter av olika storlek och 
karaktär. 

Principer för gestaltning
• Bibehållen hamnkaraktär
• Kultur- och industrihistorien får ta plats
• Utrymme för offentlig konst och kultur
• Samlings- och evenemangsplats
• Vattenspegel på kajen för skönhet och 

dagvattenhantering
• Sandyta för aktivitet
• Träbryggor för solbad



Gatsten i mönster. Aktivitetsytor i sandhav. Park med industrikaraktär och vattenutsikt. Andreas kvarn blir en stark identitetsmarkör för Kvarnkajen.Vattenspegel på torgytan.
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För kajens golv används gatstenen som huvudmaterial, 
med kajnära ytor i enkel radsättning och ytor längre upp 
på kajen med karaktärsfull mönstersättning som ger liv 
och ljusspel i markytorna. Det gamla järnvägsspåret 
bildar utgångspunkt och gräns för uppdelning av kajens 
gatstensytor. 

Under och i anslutning till transportbandet anläggs 
en vattendamm med en tunn vattenspegel genom 
att markytan försänks något. På så sätt speglas 
transportbandets konstruktion från Hamnbron och 
parken. Dammen kan lätt tömmas och ytan kan då vid 
behov bli en del av kajplanet.

I öster, där kajen kommer att ha mer eller mindre grad 
av tillfällig utformning genom framtida kvarter och bro, 
anläggs en mjukt formad aktivitetsyta – ett sandhav –
med plats för avkoppling, spel och idrott. Aktivitetsytan 
utformas något överhöjd över kajens stenytor. Sandhavet 
omges av träddungar som bildar fond och rygg mot 
värmeverket. I kanten anläggs träbryggor för åskådare, 
häng och solbad. 

Uteserveringar Lek aktivitet Besöksmål Konstprojekt SkuggaLjusdesign

INRE HAMN . NORRKÖPING . 
Andersson Jönsson Landskapsarkitekter AB

Södermannag. 5 ● 116 23 Stockholm ● Tel. 08 442 19 90 ● www.aj-landskap.se

1 m

Skala 1:100 (A3)

4 m

INRE HAMN . NORRKÖPING . 
Andersson Jönsson Landskapsarkitekter AB

Södermannag. 5 ● 116 23 Stockholm ● Tel. 08 442 19 90 ● www.aj-landskap.se

1 m

Skala 1:100 (A3)

4 m

A3



goliatpoppel

hagtornsvarttall oxel

växtmaterial

smalbladig silverbuske slån

havtorn strandrågvresros

Strandråg vid sandhavet.

Vinpinade svarttallar.

Sandhavet med plats för beachvolley.

Gradänger i sluttning.
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gruss/sand

1 m

Skala 1:100 (A3)

4 mINRE HAMN . NORRKÖPING . 
Andersson Jönsson Landskapsarkitekter AB
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sand smågatsten återanvänd storgatsten återanvänd krönstenbetongsmågatsten

träbrygga

smågatsten

trädäck

stålkant

VÄXTMATERIAL
Planteringarna på Kvarnkajen består av träd och låg 
gräs- och buskvegetation i anslutning till aktivitetsytan 
med sand. Växtmaterialet hämtar inspiration från utsatta 
havsnära växtmiljöer, med tåliga prydnadsgräs och 
inslag av blommande buskar som rosor och havtorn. 
Trädvegetation är vintergröna träd som svarttall 
med inslag av accenter med bladverk som får starka 
höstfärger.

MARKMATERIAL
Huvudmaterial på kajen är gatsten i några färgnyanser, 
med olika ytbearbetning, där tillgängliga stråk och 
ytor utformas med flammad yta. Även stråk och ytor 
av platsgjuten betong kan förekomma. Den tillfälliga 
aktivitetsytan – sandhavet – utformas överhöjd med 
stålkanter och strid sand.

KVARNKAJEN
INRE HAMNENS KULTURCENTRUM - VATTENKÄNSLA

stenmjöl

markmaterial

betong



Vy från Kvarnkajen mot Kvarnparken.
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Andersson Jönsson Landskapsarkitekter AB
Södermannag. 5 ● 116 23 Stockholm ● Tel. 08 442 19 90 ● www.aj-landskap.se

Tallar i stenmjölsyta.

Andersson Jönsson Landskapsarkitekter AB
Södermannag. 5 ● 116 23 Stockholm ● Tel. 08 442 19 90 ● www.aj-landskap.se

Gräsvegetation med karg karaktär och sittrappa i trä.
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Stora träd Skugga Hållplats turbåt GångfartsgataUteserveringar

ASFALT

SMÅGATSTEN

SMÅGATSTEN

BETONG

STENMJÖL

TRÄ

TRÄ

PLANTERING

TAKTILA PLATTOR

KRÖNSTEN

flyttad belysningsmast

brygga

ramp

ramp

trappa sittkant

sittkant

gångfartsgata

planerad byggnad

planerad byggnad

planerad byggnad

+2.50

+2.50

+2.50

+2.00

+2.27

+2.27

+2.29

+2.08

+2.27

+2.20

+1.15

+1.15

+1.15

+1.82

+1.90

+2.18

ÖSTRA KOLKAJEN
INRE HAMNENS KAJPROMENAD - VATTENKONTAKT

GESTALTNINGSKONCEPT
Östra Kolkajen är ett lugnt trädplaterat stråk längs kajen 
gestaltad för vistelse och möjlighet till vattenkontakt. 
Inspirationen har hämtats från Henriksdalshamnen i 
Stockholm, i kombination med Inre Hamnens befintliga 
orörda vattenmiljöer. Enkelhet och vyer har varit 
nyckelorden. Kajen ska vara en plats där man kan 
passera och njuta av vyerna eller ta en paus och vila 
intill Motala ström. 

Stråket har två skilda rörelsezoner; en övre zon mot 
fastigheterna där den direkta rörelsen sker med bil, 
cykel och gående, samt en lägre zon för stillsamma 
promenader och vistelse invid vattnet. Vistelseytan 
består av en sittrappa i trä omgiven av vegetation med 
vild och karg karaktär i form av tallar och gräs.

Principer för gestaltning
• Gångfartsområde
• Sammanhållet golv med orienterande 

mönster
• Ledstråk längs stenmjölsytan
• Träd längs södra sidan av gatan
• Uppstammade träd för sikt mot vattnet
• Dagvattenhantering i växtbäddar
• Återanvänd krönsten för att markera kajkant
• Grönska i upphöjda planteringsytor i sittkajen
• Gångzon kajpromenad 

B1

B2



Sittrappa med vattenkontakt.

INRE HAMN . NORRKÖPING . 
Andersson Jönsson Landskapsarkitekter AB

Södermannag. 5 ● 116 23 Stockholm ● Tel. 08 442 19 90 ● www.aj-landskap.se

1 m

Skala 1:100 (A3)

4 m

B1

Mjuka organiska former längs kajstråk, ref. Hensriksdalshamnen Stockholm.

Sittplatser inbäddade i gräsvegetation med utsikt mot vattnet.Gräs.
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Stråkets övre zon är en gångfartsgata där bilar, cyklar 
och människor rör sig på gåendes villkor. En organiskt 
formad yta av smågatsten vägleder trafiken och bidrar 
till att sänka farten, samtidigt som den kopplar samman 
hela sträckan mellan fickparken Bubblan och Västra 
Kolkajen. En trädplanering med tallar i stenmjöl löper 
parallellt med gatan och fungerar som ett kompletterande 
stråk och flexibel yta där man kan sitta i trädens skugga 
eller promenera i lugn takt. En trappad yta av trä fungerar 
som sittrappa med utsikt över Motala ström. Upphöjda 
planteringsytor avgränsar och bildar egna små rum längs 
den långsträckta kajen. Trappningarna gör det möjligt 
att sitta i olika riktning och främjar möten och samtal. 
Närmast vattnet finns träkajen med möjlighet till rörelse 
längs vattnet. 

B1

B2



I skydd av gräsplanteringar med utsikt mot vattnet.Tallar i stenmjölsyta.

1 m

Skala 1:100 (A3)

4 mINRE HAMN . NORRKÖPING . 
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återanvänd smågatsten platsgjuten betong stenmjöl trätrappa/sitt trä kaj
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skira gräs

flerstammig 
svarttall

svarttall hängpil

torktåliga växter sesleria

växtmaterial

trätrappakrönsten

stenmjöl

träbrygga

betong smågatsten

markmaterial

MARKMATERIAL
Gångfartsgatan får ett sammanhållet golv av platsgjuten 
betong och smågatsten. Den platsgjutna betongen 
ligger som bas i hela gångfartsområdet. Smågatstenen 
formar en böljade linje med oregenbunden bredd – en 
identitetsskapande detalj för hela gångfartsområdet. 
Längs stenmjölsytan löper ett ledstråk med taktila plattor. 
Markmaterialet i trädplanteringen utgörs av stenmjöl. 
Stenmjölsytan nyttjas även för omhändertagande av 
dagvatten som kan infiltreras i vegetationsbädden.
Kajens promenadstråk längs vattnet består av trä.

VÄXTMATERIAL
Östra Kolkajens planteringar hämtar inspiration från 
utsatta havsnära miljöer, med växter som kan hantera 
vind och torka. Här används tåliga prydnadsgräs med 
inslag av blommande perenner. Planteringarna utgör 
en viktig del av kajens uttryck där vegetationen skapar 
rumslighet i den mindre skalan och bjuder in till vistelse.

Det vintergröna trädet svarttall pryder kajpromenaden. 
Detta är valt för att kunna hantera en varm och periodvis 
mycket torr växtplats. Svartallen lämpar sig också bra 
vad gäller kajens vindutsatta läge och säkerställer därmed 
en långsiktigt god växtutveckling. Som accentträd vid 
kajens ändar föreslås hängpil, vilken även den passar 
bra i en vattennära miljö. 

ÖSTRA KOLKAJEN
INRE HAMNENS KAJPROMENAD - VATTENKONTAKT
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Vy från Östra kolkajen mot väst.



Principer för gestaltning
• Park med ett sammanhållet golv i mönster 
• Ljusgestalning som förenar
• Ett grönt rum av tre gröna planteringskullar 

upphöjda planteringsytor
• Träd och planteringar avskärmar/skapar rum
• Sikt mot vattnet och kajen
• Mjuk mark genom att använda stenmjöl
• Gångfartsområde gata E med ledstråk
• Gångfartsområde parktorg inkl vändyta för 

person bil och handikapparkering

Rum för vila. Rum för samtal. Sittplatser i grönska.Skir grönska skapar avskildhet och mjuk skugga.

Andersson Jönsson Landskapsarkitekter AB
Södermannag. 5 ● 116 23 Stockholm ● Tel. 08 442 19 90 ● www.aj-landskap.se

Andersson Jönsson Landskapsarkitekter AB
Södermannag. 5 ● 116 23 Stockholm ● Tel. 08 442 19 90 ● www.aj-landskap.se

C2

C1
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ASFALT

ASFALT

SMÅGATSTEN

SMÅGATSTEN

STENMJÖL PLANTERING

PLANTERING

PLANTERING

TAKTILA PLATTOR

flyttad belysningsmast
pergola med klätterväxter

upphjöda planteringsytor

BETONG

parkeringsplats

promenadstråk

entrétorg

passage

sittkant

sittkant

gångfartsgata

upphjöda planterings-

promenadstråk

planerad byggnad

planerad byggnad

+2.18
+2.00

+2.00

+2.10

+2.20

+2.20

+2.60

+2.50

+2.40+2.22

+2.30

+3.00

+3.40

+3.20

GESTALTNINGSKONCEPT
Fickparken Bubblan är en lugn plats för ro och 
avkoppling. Här öppnar sig ett litet grönt rum som 
avgränsas av gröna kullar med frodig växtlighet och ett 
tak av skira trädkronor. Inspirationen har hämtats från 
de japanska trädgårdarnas enkelhet och stilisering av 
naturen. Bubblan är en plats där man kan dra sig tillbaka 
från kajens aktiva stråk, en avskild plats för samtal och 
begrundan. 

Parken består av tre gröna upphöjda öar av vegetation 
med en öppen hårdgjord yta i mitten. Genom parken löper 
ett mjukt böljande promenadstråk som sammanbinder 
kajen med gatan. De gröna öarnas mjukt rundade kanter 
är delvis upphöjda och kan användas som för att sitta 
på. En konstpergola fungerar som ett lekfullt inslag som 
väcker nyfikenhet och ger platsen identitet.

FICKPARKEN BUBBLAN
INRE HAMNENS Ö MED AVKOPPLING - VATTENUTSIKT



En plats att försvinna i.Mjukt formspråk.

INRE HAMN . NORRKÖPING . 
Andersson Jönsson Landskapsarkitekter AB

Södermannag. 5 ● 116 23 Stockholm ● Tel. 08 442 19 90 ● www.aj-landskap.se

1 m

Skala 1:100 (A3)

4 m

INRE HAMN . NORRKÖPING . 
Andersson Jönsson Landskapsarkitekter AB

Södermannag. 5 ● 116 23 Stockholm ● Tel. 08 442 19 90 ● www.aj-landskap.se

1 m

Skala 1:100 (A3)

4 m

Trädkronornas tak ger skugga och avskildhet.Bekväma sittplatser.
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Stora träd SkuggaBesöksmål KonstprojektLjusdesign

C2

C1



markbelysning

asfalt stenmjöl

betong

smågatsten

markmaterial

markbelysning

hybridmagnolia rostlönnhybridtall

perenner

kinesisk sekvoja bergkörsbär ginkgo

japansk selkovajapansk vingnöt sophora

kinesisk blomsterkornell ormbunkar

bergkörsbär japansk magnoliastrimlönn

växtmaterial

Öar av grönska med distinkta hårdgjorda kanter.
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1 m

Skala 1:100 (A3)

4 mINRE HAMN . NORRKÖPING . 
Andersson Jönsson Landskapsarkitekter AB

Södermannag. 5 ● 116 23 Stockholm ● Tel. 08 442 19 90 ● www.aj-landskap.se

asfalt

plantering med träd, buskar och perenner sittkant av trä

stenmjöl smågatsten

FICKPARKEN BUBBLAN
INRE HAMNENS Ö MED AVKOPPLING - VATTENUTSIKT

MARKMATERIAL
Parkens sammanhållna grönska bildar en grön oas 
bland de höga kvartern. Markmaterialet i parkens 
huvudstråk består av smågatsten i en böljande linje 
som binds samman med Östra Kolkajen. I kanterna 
mellan grönskan och stråket finns ytor av stenmjöl. De 
omgivande hårdgjorda ytorna kring parken utgörs av 
asfalt. En detalj i parken är en lekfull markbelysning.
Längs med gata E finns ledstråk, med taktila plattor.

VÄXTMATERIAL
Tanken med parken är att åstadkomma en artrik, 
flerskiktad miljö av växtmaterial med inspiration från 
Asien. Fickparken blir en oas, ett grönt rum, där skira 
arter som zelkova och pagodträd ramar in och ger ett 
transparent ljusgenomsläpp. Växterna komponeras 
efter säsongsrelaterade kvalitéer såsom bladutspring, 
blomning, sommar- och vintergrönska, fruktsättning, 
höstfärger, vintersiluett med mera.  Buskar i olika 
former och nivåer skapar dynamik och rumskänsla. 
Samtidigt ska det finnas en god genomsikt. Vintergröna 
buskar och träd ger en trygg bas året om och skapar 
effektfulla kontraster vid övriga växters vårblomning 
och höstfärgning. Genom att bygga upp en varierad 
vegetation kommer även den biologiska mångfalden att 
stärkas på platsen. 



vy från Saltängsgatan diagonal mot Östra kolkajen
Andersson Jönsson Landskapsarkitekter



Interaktiv konst får ta plats.Kontraster mellan konst och växtlighet. Lek och sport får ta plats.Flexibla planteringar och återanvändning av material.

Andersson Jönsson Landskapsarkitekter AB
Södermannag. 5 ● 116 23 Stockholm ● Tel. 08 442 19 90 ● www.aj-landskap.se

Andersson Jönsson Landskapsarkitekter AB
Södermannag. 5 ● 116 23 Stockholm ● Tel. 08 442 19 90 ● www.aj-landskap.se

Installationer får ta plats.

34 FÖRSLAG - DELOMRÅDE GRAFFITIPARKEN Andersson Jönsson Landskapsarkitekter

BEF. KRÖNSTEN

BEF. ASFALT

ASFALT

BEF. ASFALTBETONG

PLANTERING
GRÄSMATTA

flyttbar vägg flyttbar vägg

bef. spårrälsrampvattentorg

bef. belysningsmast grillarinteraktiv vägg 50 från kajkant

flyttad graffitmurplanerad yta för transformatorstation

trappa

passage

parkeringsplats

bef. belysningsmast

målad asfalt

trappa

sprickan: träd & plantering

utsiktstorg

flexibel utställningsyta

bef. byggnad bef. byggnad

+1.85

+1.10+2.00

+2.17

+2.21

+2.37

+1.50

+1.50

+1.50

GRAFFITIPARKEN
INRE HAMNENS LEKPLATS - VATTENUTSIKT OCH KULTURRUM

GESTALTNINGSKONCEPT
Graffitiparken är en levande plats gestaltad för vistelse 
och aktivitet med möjlighet till möten och skapande. 
Inspirationen har hämtats från flera projekt i världen som 
tex danska Fredericia tillfälliga parken och Odinparke, 
Belgiska Boerenhol experimental garden och Parckfarm/ 
Texture tillfälliga torg, och flera installations- och 
tillfälliga konstprojekt i gaturummet. 

Platsen användning och befintliga förutsättningar 
har varit viktiga utgångspunkter för gestaltningen av 
Graffitiparken. Den öppna plana ytan innebär goda 
förutsättningar för att flytta hit befintliga graffitimurar. 
Det korta tidsperspektivet som innebär att platsen byggs 
upp tillfälligt ger också möjlighet att experimentera med 
tillvaratagna platsanknutna objekt som både ger platsen 
en stark identiet och knyter an till platsens historia.

Graffitiparken ska bli unik i sitt slag, både genom sin 
storlek och kombination av funktioner. Parken ska bli 
ett offentligt rum för skapande, där man som besökare 
kan tal del på det sätt man vill – genom att medverka 
eller iaktta. 

Principer för gestaltning
• Bevarat golv av asfalt
• Bevarad befintlig krönsten och spårräls
• Sammanhållen grönska i form av en spricka 

genom hela området, fylld med gräs, 
perenner och träd

• Rum skapas av graffitimurar
• Ny belyning för graffitimurar och och längs 

kajstråket
• Befintlig belysningstolpar
• Nya servicefunktioner (toa, papperskorg mm)
• Sikt mot vattnet och kajen



Plats för graffitiverksamhet.

Återanvända material.

Andersson Jönsson Landskapsarkitekter AB
Södermannag. 5 ● 116 23 Stockholm ● Tel. 08 442 19 90 ● www.aj-landskap.se

Grönska får ta dyka upp. Konst får dyka upp.
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BEF. KRÖNSTEN

BEF. ASFALT BEF. ASFALT

BEF. ASFALTPLANTERING
PLANTERING

bef. kran hög graffitimur hög graffitimur

flexibel yta flexibel yta hög graffitimurbef. spårräls

parkeringsplats

flyttbara väggar målad asfaltflyttad graffitmur

50 från kajkantbef. belysningsmast bef. belysningsmast

hög graffitimur

bef. byggnad

Sport aktivitet Uteserveringar Utegym Lek aktivitet Besöksmål Konstprojekt Graffiti

Här finns också plats för spontana sportevenemang och 
andra event som förändrar rummen under ett dygn, en 
årstid eller år. Därför är också de flesta av rummen i 
området flexibla så att besökarna kan använda området 
för den funktion de behöver just då.

Genom hela Graffitiparken öppnas marken upp i en 
grön spricka där asfalten tas bort och vegetationsbäddar 
anläggs med grönska i form av perenner, gräs och träd. 
På särskilda platser varieras markmaterialet med inslag 
av betong, smågatsten eller grus beroende på platsens 
funktion. 

Murarna/väggarna är en kombination av befintliga 
graffitimurar, nya höga graffitimurar och nya interaktiva 
väggar i olika material som glas, metall eller trä. Tanken 
är att dessa interaktiva murar också ska kunna flyttas  
och/eller snurras för att skapa nya rum och aktiviteter.

Befintliga belysningsmaster rustas upp  och behålls där 
de står idag, kompletterande belysning ska finnas längs 
med kajstråket och vid murarna.

Viktigt för området är även tillägg av möblering och 
service såsom toaletter, skräpkorgar, sittplatser etc. 

Z2Z1



1 m

Skala 1:100 (A3)

4 mINRE HAMN . NORRKÖPING . 
Andersson Jönsson Landskapsarkitekter AB
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plats för möbler sprickan - plantering med träd, buskar och perenner

Plats för egna uttryck genom att rita/färga befintlig asfalt. Plats för vistelse.Plats för lek. Plats för enskildhet.Plats för häng.
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GRAFFITIPARKEN
INRE HAMNENS LEKPLATS OCH KULTURRUM - VATTENUTSIKT

MARKMATERIAL
Graffitiparkens markmaterial består främst av befintlig 
asfalt som behålls. Även kajens befintliga krönsten 
bevaras. I visa områden behålls även spårräls som en 
intressant detalj. Spårrälsen kan även användas som 
kanter till planteringsytor som fylls med grönska. 

Genom hela Graffitiparken öppnas marken upp i en 
grön spricka där asfalten tas bort och vegetationsbäddar 
anläggs med grönska i form av gräs, perenner och träd. 
På särskilda platser varieras markmaterialet med inslag 
av betong, smågatsten eller grus beroende på platsens 
funktion.

krönsten

smågatstengruss/sandgräs/plantering

betongsmågatsten

markmaterial



Vegetation som bryter upp ur betongen.Perukbusken kontrasterar mot gräs.
1 m

Skala 1:100 (A3)

4 mINRE HAMN . NORRKÖPING . 
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möbler av trä

trädplantering, svarttall

graffitimurspår i mark

Grönska spricker ur asfalten.Plats för historia.
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VÄXTMATERIAL
Graffittiparkens växtval speglar det robusta och opolerade 
uttryck som kajmiljön förmedlar. I linje med tanken om 
att återanvända objekt från platsen, används här arter 
som hör hemma i just ruderatlika miljöer. Snabbväxande 
pionjärer som pil, poppel, korstörne, gudaträd, silverlönn 
och björk utgör trädskikt. ”Sprickan” som löper genom 
graffitiparken utgörs av tåliga prydnadsgräs med inslag 
av sol- och insektsälskande perenner som för tankarna 
till ”vilda” prärieplanteringar.

Andra överlevare, som exempelvis vresros, havtorn och 
slån fungerar som låga marktäckande buskar i grupper 
medan eldtorn och perukbuske kan fungera i mer solitär 
form. Längst ut på kajen som är de mest utsatta miljöerna 
står grupper av svarttallar. 

smalbladig silverbuske

havtorn

tuvrör

skallerormsmartorn

strålrudbeckia

svarttall silverlönn gudaträd

korstörnegoliatpoppel vitpil

vresros liten bergtall

alpmarton

tuvtåtel

blek solhatt

blodtopp

svartbjörkhimalayabjörk körsbärsplommon

växtmaterial

perukbuske



Plats för vinteraktiviteter.Plats för överraskningar. Plats för möten.

INRE HAMN . NORRKÖPING . 
Andersson Jönsson Landskapsarkitekter AB
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1 m

Skala 1:100 (A3)

4 m

INRE HAMN . NORRKÖPING . 
Andersson Jönsson Landskapsarkitekter AB
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1 m

Skala 1:100 (A3)

4 m

Z1

Plats för utrustning. Plats för återanvändning.Plats för deltagande.
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GRAFFITIPARKEN
INRE HAMNENS LEKPLATS OCH KULTURRUM - VATTENUTSIKT

TILLFÄLLIGA PLATSER & FLEXIBLA RUM
Graffitiparkens alldeles särskilda karaktär består av en kom-
bination av tillfälliga platser och flexibla rum – gestaltade 
för att locka till aktivitet och skapande och därigenom 
ge möjlighet till möten människor emellan. Detta kräver 
att vi skapar nya alternativ till offentliga rum med andra 
egenskaper än den permanenta funktion och användning 
som vi vanligtvis ser. Graffitiparkens stadsrum har en 
grundstruktur av grönska, murar och platsbildningar som 
bildar en ram, men inom denna struktur tillåts skapandets 
ofärdiga, lekfulla, råa och oordnade former ta plats.

Graffitiparkens stadsrum behöver intensifieras genom 
att ge människor utrymme i flera dimensioner: både 
horisont ellt, men även vertikalt, i skala och i tid. Detta 
kan uppnås genom att använda tak, mark, väggar, olika 
utrustning, olika aktiviteter vid olika tider – på dygnet, 
årstider eller året. Graffitiparkens utrymmen behöver  
vara öppna och ofärdiga för att skapa en mer mångsidig 
och mänsklig stad, där besökare och boende känner sig 
välkomna att anpassa, skapa och justera rummet efter 
sina egna behov. 

De öppna och tomma utrymmena ger plats för tillfälliga 
och flexibla rum, såsom: popup-park, popup-utställning, 
konst installationer, graffitifestival, allmänna grillplatser, 
food-trucks, bordtennisbord, helgens basket turne, 
möjlighet till att låna uttrustning till graffitiverksamhet 
eller sällskapspel. För uppnå  riktigt trivsamma vistelse-
miljöer och ökat stadsliv är det viktig att tänka på 
sommar-/vintersäsong, vardag/helg och dag/kvällstid, 
vilket innebär behov av exempelvis väderskydd, värme, 
belysning, vatten, toaletter, återvinning mm.



Rum för skapande och möte.
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1 m

Skala 1:100 (A3)

4 m
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1 m

Skala 1:100 (A3)

4 m

Z2

Rum för kultur. Rum för event.Rum för sport.Rum för sommar aktiviteter. Rum för konst.

Rum för utbyte. Rum för förändring. Rum för paus. Rum för semester.
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Andersson Jönsson Landskapsarkitekter AB
Södermannag. 5 ● 116 23 Stockholm ● Tel. 08 442 19 90 ● www.aj-landskap.se

Bef. mur = 90m Bef. mur = 140m

Bef. mur = 17m

Bef. mur = 14m

Bef. mur = 14m

Grafisk graffiti.Färgstark graffiti. Graffiti på nya material.Graffiti med hjälp av UV-ljus.
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GRAFFITIPARKEN
INRE HAMNENS LEKPLATS OCH KULTURRUM - VATTENUTSIKT

Utgångspunkter :
• låga murar
• höga murar *minst 4m
• långa murar *minst 10st tills.
• murar med skugga
• murar i närhet av grönska
• murar vintertid ute
• murar i olika former
• murar i olika material
• murar som är flexibla
• murar för alla åldrar
• murar för att öva

• murar för att visa sig / 
processen

• murar underhålls 1gg  per år
• papperskorg inkl. sprayburkar
• sittplatser
• toaletter
• belysning
• stegar
• informationplats
• parkeringsplats / angöring
• ruff, oordnad ??

• området ska tillåta 
barnfamiljer 

• området ska vara flexibelt för 
event/aktiviteter

• ett fritt stråk för gående längs 
kajen

ETAPPINDELNING

De befintliga grafittimurarna som ska återanvändas 
finns idag längs Kolkajen. Våren (april) 2017 påbörjas 
saneringen av Kolkajen och under sommaren 2017 

påbörjas omplaceringen av de grafittimurar som har god 
kvalite.  Innan omplacering och flytt av murarna genomförs 
en inventering av murarnas kvalitet och hållbarhet. 
Total längd mur som flyttas uppgår till 275 meter. 

Från hösten 2017 kommer område 3 att användas som 
lagringsplats för material, objekt, element och etc i 
väntan på ny placering / användning.

Etapp 1: Omplacering av befintliga graffitimurar ska ske 
i området Z1,  50 meter från kajkanten.

Etapp 2: Planerade nya graffitimurar i varierad höjd; 
höga (minst 4 meter) och lägre (max 2 meter).

Etapp 3: Planerade nya murar/väggar av olika material. 
Dessa ska vara flexibla och kunna anpassas för olika 
event. Vissa av dessa är interaktiva / flyttbara.

ETAPP 3
ETAPP 1

ETAPP 2 befintliga murar som ska flyttas: 275m

ny placering för befintliga murar: 275m

nya murar höga: 180m

nya murar/väggar interaktiva: 165m

befintliga murar som ej sparas

Graffitiparken - Diagram A - etappindelning

Graffitiparken - Diagram B - placering av murar, befintliga och nya



Vy från gata F mot öst.
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Storskalig graffiti.

Ljusgraffiti.

3D-graffiti.

Graffiti.

Grafisk graffiti.

Konst och vegetation.

Graffitikonst / mural / målning
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installation

kran
kran

parkskulpturer belysningsmast

belysningsmast

belysningsmast

belysningsmast

vatteninstallation

skulpturbro/pergola

ljusprojektion

skulptur interaktiv vägg

installation/ljuskonst

interaktiv vägg

flyttade graffitimurar

interaktiv vägg

högre graffitimurar

installationer/tillfällig konst

lägre graffitimurar

KONST I DET OFFENTLIGA RUMMET
SKAPANDE OCH DELTAGANDE

GRAFFITI & MURAL KONST
Inre Hamnens befintliga graffitimurar är redan idag ett 
identitetsskapande inslag i stadsbilden. Därför har det 
också varit ett medveten strategi att ta tillvara och flytta 
så många graffitimurar som går när området utvecklas. 
Detta innebär att det aktiva stadsrummet inte försvinner 
utan förflyttas och förbättras. Utgångspunkten är att 
det offentliga rummet tillhör alla och därmed borde 
få modifieras av alla. Detta ger även uttrymme för att 
etablera dialog och aktivt stödja denna konstnärliga 
komponent som är en stark konstform i Norrköping. 

INSTALLATIONER & TILLFÄLLIG KONST
Att skapa plats för deltagande och involverande konst 
kräver yta, något som det finns gott om i Graffitiparken. 
Här ska inte kreativiteten begränsas av fysiska ramar eller 
profession – med graffitikulturen som förebild utvecklas 
platsen till öppna, fria ytor där både sport/rekreation och 
graffiti/konst kan samexistera. Ibland i ordnade former 
som en del av ett event/festival/workshop, men oftast 
bara som en yta besökare kan ta för sig i och skapa 
utifrån egna initiativ.

permanentgraffiti tillfälligprojektion

Konst - Diagram C - konstnärlig strategi

SKULPTUR & PERMANENT KONST
Detta omfattar de flesta typer av former och volymer som 
kommer att placeras permanent i området. Skulpturerna 
kan utföras i alla typer av material – men det är mycket 
viktigt att särskild hänsyn tas till området historia. Detta 
kan göras genom exempelvis återanvändning eller 
återbruk av objekt eller material från platsen. Området 
vid Kvarnparken planeras för flera skulpturer och på så 
sätt skapa en upplevelsepark.

PROJEKTION & BELYSNINGSKONST
Interaktionen mellan färg och ljus kan användas för att 
förbättra upplevelsen och funktionen av en offentlig 
plats. Med hjälp av ljuskällor, armaturer och färgpigment 
vill vi återanvända de befintliga belysningsmasterna och 
förstärka områdets identitet.  Projektioner i mark kan 
ske på strategiska platser. 

Graffitiparken - Diagram D - konst, typ och läge



Återanvänt material.

Skulptur.

Återanvända objekt.

Skulptur.

Skulptur.Markmaterial.

Permanent konst / skulptur

Installation.

Ljus och vegetation.

Olika färger.

Armatur i mark.

Självlysande asfalt.

Projektion från ljuskälla.

Belysningskonst / projektion

Installation.

Måla med vatten.

Gatukonst.

Installation.

Gatukonst.

Performance.

Installation på staket.

Installation.

Installation / interaktiv konst.

Installation av återbrukade element.

Naturkonst.

Tillfällig konst / installation /performance /gatukonst 
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