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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 kommunens och tilldelade byggher-
rars arkitekter. Syftet med dokumentet är att sam-
ordna den yttre miljön och lägga fast en kvalitetsnivå 
som kommunen och byggherrarna gemensamt enats 
om. 

"Gestaltning kvarter och allmän plats, Inre ham-
nen etapp 1" är en bilaga till det övergripande 
kvalitetsprogrammet för Inre hamnen etapp 1. Här 
konkretiseras de övergripande målen och visionerna 
för stadsdelen i spännande och karaktärsfulla hus, 
parker och platser. Alla viktiga pusselbitar för att 
forma Inre hamnen till en unik och mångfacetterad 
stadsdel.
 
Utgångspunkt för gestaltningsbilagan är kvalitets-
programmets avsnitt om innovativ arkitektur samt 
den framtagna kulör- och materialstrategin för Inre 
hamnen.

Dokumentet utgör ett komplement till detaljpla-
nen och kommer att ligga till grund för kommande 
bygglovsprövningar samt hänvisas till i de marköver-
låtelseavtal som kommer att tecknas mellan kom-
munen och respektive byggherre. Genom att i tidigt 
skede tydligt visa projektens ambitioner ökar möjlig-
heten att säkerställa kvalitéerna vid genomförandet.

Inledning 
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Gestaltning kvarter
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Kvarter A
Kvarteret ägs av kommunen och är ännu inte tillde-
lat. Här står idag en hetvattencentral vars verksam-
het behöver flyttas innan marken blir tillgänglig för 
annan byggnation. Flytt av hetvattencentral samt 
efterföljande sanering inom kvarteret ska genomför-
as innan marktilldelning sker. 

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 kvarter A ska ske enligt övergripande 
riktlinjer i kvalitetsprogrammet (avsnittet "Innovativ 
arkitektur"). Liksom för övriga kvarter inom Inre 
hamnen etapp 1 eftersträvas här en variation även 
inom kvarteret. Kvarteret delas in i flera olika bygg-
nader där varje byggnad har ett eget uttryck med 
variation i höjd, kulör, material, fasaduttryck och 
takutformning. Mot Jungfrugatan och Saltängsgatan 
kan bebyggelsen vara högre för att sen trappas ned 
mot kanalen och parken. 

Gasmästarkontoret
I kvarteret ligger gasmästarkontoret som är bedömd 
som byggnad av högsta värde i genomförd bebyg-
gelseinventering. Då kvarteret är förorenat (även 
under byggnaderna) samt att marken måste höjas 
för att anpassas till framtida havsnivåer, blir befintlig 
bebyggelse inom kvarteret svår att behålla. Gasmäs-
tarkontoret som har högre värde än övrig bebyggelse 
planeras dock att flyttas till ett nytt läge i anslutning 
till en ny park, kajen och kanalen.   

Innehåll 
Kvarteret kan innehålla både bostäder och verksam-
heter. Bottenvåningarna ska dock innehålla publika 
verksamheter, detsamma gäller för gasmästarkonto-
ret. 

A - kommande tilldelning

gasmästarkontoret

park
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Kulör/material
Projektet ska följa den framtagna kulör- och ma-
terialstrategin. Inspiration kan med fördel tas från 
kvarterets befintliga bebyggelse. 
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B1 - Riksbyggen, Vandkunsten

Gestaltningskoncept
Kvarteret B1 ligger ut mot Saltängsgatan vilket ger 
läget en utpräglad urban karaktär. Bebyggelsen 
utformas som en massiv tegelvolym, homogen i 
materialitet men med varierade höjder, entrélösning-
ar och fönstersättning som en konsekvens av olika 
kombinationer av bostadstyper..
Vi eftersträvar ett diskret, stadsmässigt utryck med 
en behärskad variation av material och uttryck med 
vikt på teglet och dess detaljering. Byggnadskroppen 
är högst mot norr och lägst mot söder. Ett utskjutet 
genomgående bursspråk artikulerar hörnan och ger 
havsutsikt också till lägenheterna längst mot norr.

Gårdrummet överbyggs och taket blir den riktiga 
gården – uterummet. Ett atrium ger dagsljus till 
funktionerna bland annat cykelparkering, verkstad 
och återvinningscentral under den upphöjda gården. 
Mot söder förbinder en öppen portik genom alla 
våningar gatan med gården. Övergången till grann-
bebyggelsen utformas med en offentligt tillgänglig 
upphållstrappa och med en generös plantering 
på den intilliggande gaveln. Alla lägenheterna är 
genomgående, med balkong eller takterrass och i 
många olika storlekar. Mot norr ligger lägenheter 
förutom i bottenplanet där det etableras en lokal 
ut mot Saltänggatan mot söder och väster placeras 
stadsradhus. Entrén till lägenheterna sker via trapp-
huset som förbinds med en loftgång samt direkt från 
marknivå i den upphöjda gården. Huset har ett

Från tvärgatan
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varierat möte med gatuplanet, längs Saltänggatan 
placeras byggnadens gemensahetslokal och gästrum. 
Mot söder placeras stadsradhus i två plan med en 

lätt upphöjd terrass/trappa fram till bostaden. Taken 
aktiveras med en blandning av privata och gemen-
samma takterasser. Privata terrasser går att nå direkt 

Fasad mot  tvärgatan

Materialreferenser

Från kanalgaten
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från bostaden. Den gemensamma terrassen nås via 
trappa eller hiss placerad i portöppningen mot söder. 
Det kan eventuellt anordnas utomhuskök samt 
förvaringsutrymmen till trädgårdsmöbler på den 
gemensamma terrassen. Övriga takytor är gröna och 
planteras med sedum.
Balkongerna på gatufasaden är utformade som en 

del av fasaden geometriskt och i sin materialitet.
Idealiskt bör de, om tekniskt möjligt, också utföras 
i tegel. Övriga fasadalternativ är fiberbetong eller 
motsvarande tungt material. Balkonger mot gården 
ligger utanpå fasaden och kan utföras i lätta material 
som stål eller aluminium eventuellt med inslag av 
glas.

Material och färg
Huset konstrueras i betong, platsgjutet eller prefa-
bricerat. Fasaden muras upp i tegel, danskt format, 
i en grov rustik sten i mörk färg med röd/brun ton. 
Fogarna utförs i samma färg som stenen. Komplette-
rande byggnadsdelare utförs i lätta material som trä 
aluminium, glas, zink eller stål.

Fasad  mot  tvärgatan Sektion

Sektion
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Gestaltningskoncept
Bebyggelsen i kvarteret B2 hämtar sin inspiration i 
Industrilandskapets karaktärsfulla tegelbebyggelse. 
Tanken är två volymer som samspelar men ändå har 
varsin egen distinkt karaktär. 

Högdelen får ett stramt, repetitivt formspråk där fa-
saden delas in i fack. I dessa fack skapas en lek med 
indrag av tegelfasaden djup och skuggverkan. Föns-
tersättningen ut mot gatan domineras av franska 
balkonger och våningshöga fönster. I markplan finns 
butiks- och verksamhetslokaler av olika storlekar. 
Dessa har generösa fönsterpartier ut mot gatan. Mot 
gården är indelningen av fasaden något mindre strikt 
och fönstersättningen är även något friare. Merpar-
ten av lägenheterna är genomgående med franska 
balkonger mot gatan och utanpåliggande balkonger 
in mot den gemensamma gården. Takvåningen är in-
dragen och erbjuder lägenheter med altaner i minst 
två väderstreck.

Lågdelen får ett friare, mindre repetitivt formspråk 
men knyter an till högdelen i val av fönster- och 
dörrpartier. Här finns uteslutande etagelägenheter i 
två plan där de nedersta har entré direkt från Varvs-
gatan samt likt de övriga från loftgången. De flesta 
lägenheterna har minst en altan. Den övre, indragna 
våningen är här en gemensamhetslokal.

B2 - Slättö, GKAK
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Längdsektion skala 1:500 Tvärsektion skala 1:500 

Fasad mot Varvsgatan skala 1:500 Fasad mot Saltängsgatan skala 1:500 

Fasaddetalj - entré 

Lägenheter & Lokaler 
Sammantaget inrymmer byggnaden 39 lägenheter 
som varierar i storlek från 1 rum och kök till 6 rum 
och kök. I markplan utmed Saltängsgatan och Varvs-
gatan finns sammanlagt 3 kommersiella lokaler för 
olika verksamheter. Mot Brokikargatan finns en lokal 
som antingen kan vara gemensamhetslokal eller en 
lokal som hyrs ut till olika intressenter. 

Indrag
Lokaler mot Saltängsgatan har ett indraget fasadliv 
för att skilja dem från lägenheterna ovanför. Mot 
Varvsgatan dras fasaden in för att skapa en halv-
privat entrézon för de etagelägenheter som har 
gatuentré.

Gården
B2 är ett av få kvarter med en upphöjd gård. Detta 
ger möjlighet att skapa en egen grön oas för de 
boende, skild från gaturummet, men ändå kopplad 
till det. Under gården inryms förråd och cykelgarage 
såväl som teknikutrymmen.  

Access
Samtliga lägenheter nås via trapphus som har entré 
antingen mot Saltängsgatan eller Varvsgatan. Den 
gemensamma gården är enkelt tillgänglig via bygg-
nadens trapphus och en allmän trappa från gångfart-
sområdet vid kanalen. 

Fasader
Högdelen har en tydlig indelning i fack där de 
vertikala delarna blir pelare som landar byggnaden i 
marken. Markplanets butiker får stora fönsterpartier 
och kontrasterar mot överliggande våningars mer 
slutna fasader. Trapphusentréer markeras genom att 
tegelfasaden gradvis dras in för att leda in till dörren.
(se detalj nedan). 
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Material / Kulörer
De dominerande materialen är handslaget tegel i två 
olika kulörer. Högdelen med sitt striktare fasadut-
tryck har ett mörkare tegel. Den övre, indragna vå-
ningen har samma mörka tegel men med en ljusare 
fog. Den ljusare fogen används även in mot gården 
och för att accentuera vissa detaljer.

Lågdelen har ett ljusare tegel med en ljus fog för att 
komplettera dess friare fasaduttryck.

Gemensamt för de båda delarna är att plåtdetaljer 
och fönster har samma mörkgråa nyans. 

Balkonger 
De indragna balkongerna har räcken av tegel lika 
fasad för att upplevas som en del av muren. In mot 
gården har de utskjutande balkongerna smidesräck-
en i samma kulör som plåtdetaljerna. Balkong- och 
altandäck har trätrall som grånar över tid. 

Taken
De gröna taken är av typen ört/gräs/sedum vilket får 
dem att se ut som en blomsteräng. Detta bidrar till 
att fördröja dagvatten. Vid gemensamhetslokalen 
ges möjlighet för de boende att odla i anslutning till 
terrassen. 
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Förslaget/Konceptet 
Gårdsrummet disponeras som ett stort gemensamt 
gårdsrum, med fyra upphöjda fält med plantering, 
gräs, småbarnslek och sittkanter. De fyra upphöjda 
fälten är placerade med hänsyn till sol och skugga 
och i relation till den öppna delen mot Brokikarga-
tan. Planteringens disponering är planerad för att 
skapa rumslighet i gårdsrummet och intensifieras 
mot gårdsrummets ytterkant. 
Rummen mellan de upphöjda fälten har varierande 
storlek för en varierad användning. Rummen möb-
leras delvis med fasta långbord och bänkar men kan 

Gård B- Riksbyggen/Slättö, Gehl

Vid ingångar till trapphusen skapas små lokala en-
trémiljöer som välkomstutrymmen med sittmöjlighet 
och planteringar. Trappan mot Brokikargatan är bred 
mot gatan och snävas av mot gårdsrummet. 
Trappan är uppbyggd av enkel- och dubbelsteg 
och två avsatser. Planteringsmöjligheter integreras 
i utformning av trappan så att gavel och stödmur 
begrönas av klängväxter.
I det nordvästliga hörnet av gårdsrummet etableras 
ett ljusschakt, som ger dagsljus till lokal mot Sal-
tängsgatan. 

samtidigt även möbleras med mindre cafébord och 
stolar. 
Byggnadernas kantzoner etableras som de primära 
entréerna för bostäderna samt som terrasser från 
allrum/vardagsrum.  
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Kantzoner och ingångszoner
Längs fasader och vid trapphusen skapas offentliga 
och privata kantzoner. Kantzonerna avgränsas mot 
grannar med träbeklädda, grönskande skärmar med 
integrerade bänkar. 
Mot gårdsrummet finns planteringslådor för att 
avskärma och skapa den privata zonen. 
Disponeringen uppfyller spets 1: Attraktiva och akti-
va kantzoner mot gårdsrummet och mot gatan. 

Överskott från rännorna leds till uppsamling i de 
planterade fälten och förser på så sätt planteringarna 
med vatten. Disponeringen uppfyller spets 6: Akti-
vering & Synliggörelse av dagvatten, eventuellt med 
uppsamling, spets 7: Vattenspegel i gårdsrummet, 
för reflektion av ljus och för lek och multifunktion, 
samt spets 10: Gårdsrummet utformas som förläng-
ning av privata kantzoner. 

etableras fågelholkar, insektshotell och bikubor. 
Disponeringen uppfyller spets 2: Anläggning av art-
rika gröna fasader,  Spets 3: Åtgärder for att gynna 
arters överlevnad och reproduktion görs (fagelholkar, 
insektshotell, fågelbad, bikupor med mera - tema 
“ekosystemtjänster”), Spets 4: Odling av växter/örter 
& Kompostering, Spets 5: Karaktärfullt planteringsut-
tryck året runt. 
För att planteringen ska lyckas ska vattningsanlägg-
ning och specialuppbyggning av bädd integreras. 

Golvet
Gårdsrummet skapas som ett sammanhängande 
golv med en typ av beläggning över hela rummet, i 
gemensamma utrymmen och i de privata zonerna. 
Beläggningen etableras 20 mm under golvnivå i 
byggnaderna. I likhet med byggnadernas fasadut-
tryck och textur har gårdsrummet en mörk stenlägg-
ning. I beläggningen skapas mindre vattenrännor, 
som kopplas till stuprör. 
Takvatten leds till dessa 
rännor som på en och 
samma nivå omringar 
varje upphöjt fält 
och utgör ett system av 
små vattenspeglar. 

Flora & Fauna
Planteringarna är av varierade uttryck, täthet och vo-
lym. Vid skärmar och vid trappan mot Brokikargatan 
planteras klängväxter. Växter ska medverka till att 
det skapas variation i planteringsutrycket över året, 
bland annat med löv, bär- och fruktsättning och som 
möjliga habitater för insekter och fåglar. 
I anknytning till och tillsammans med planteringar 

Möblering
I gårdsrummet etableras fasta långbord och bänkar, 
av standardmodell med galvaniserad stål och trärib-
bor i vädertålig träsort. Dessa kan kompletteras med 
lösa möbler som cafébord och stolar. 
Upphöjda kanter med sittyta av trä skapas för fler 
goda sittmöjligheter.  Det etableras även en sandlåda 
för småbarnslek. 

Belysning
Belysning byggs in i träd-
beklädningen på upphöjda 
sittkanter. De inbyggda LED 
armaturerna ger en indirekt 
belysning. Disponeringen 
uppfyller spets 11: Karak-
tärsfull belysning av  gårds-
rummet.
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C1 - Castellum, Enter Arkitektur

Gestaltningskoncept
I en tät, nutida bostadsbebyggelse likt vad som 
planeras runt om i Inre Hamnen blir de öppna, 
gemensamma och mer publika centrumdelarna 
extra viktiga. Inom fastighet C föreslås två fristående 
byggnader, som här benämns som C1 och C2. 

Vår övergripande vision för centrumfastigheten är att 
skapa en mötesplats där såväl byggnad som land-
skap ges tydliga, unika identiteter med hög ambition 
på arkitekturen. Vi tänker oss att en tydligt hållbar, 
miljömedveten profil ska genomsyra projektet. Na-
turliga och gedigna material som trä och natursten 
ska tillsammans med glas och stål prägla arkitektu-
ren och kompletteras med gröna ytor på såväl tak, 
väggytor och indragna terrasser. Husen placeras i ett 
variationsrikt och uppväxt sammanhang där grön 
parkmiljö möter Motala ströms vatten, där torg blir 
park. 

Med utgångspunkt ifrån hamnens givna förutsätt-
ning med dess fantastiska, södervända vattenläge 
och sitt historiska industriarv vill vi skapa en naturlig 
mötesplats i den nya stadsdelen. Läget kräver en 
ödmjukhet för den omkringliggande miljön och 
arkitekturen, vilket gör uppgiften både utmanande 
och intressant.
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Volymbearbetning
Vi vill markera projektets särställning i området ge-
nom att låta dess byggnader förhålla sig friare i kvar-
tersstrukturen med en mer självständig utformning i 
såväl planform som gestaltning och materialitet. 

Volymerna utgår ifrån rena, enkla geometriska for-
mer. Två trianglar bildar den västra av de två byggna-
derna där ett högt, öppet och grönt entrérum skär 
diagonalt genom huset och samtidigt binder ihop 
staden med vattnet. Entrérummet består av en 8 
våningar hög vertikal trädgård klädd i trä och klätt-
rande grönska. Trianglarnas karaktäristiska spetsar 
blir signum som med sina riktningar pekar både mot 
Motala ström och mot den nya staden och sätter ut 
riktningen för det nya Norrköping. 

Då den västra av de två triangelvolymerna är en vå-
ning lägre (8 jämfört med 9 våningar) separeras inte 
bara volymerna tydligare ifrån varandra utan skapar 
även en stor, uppväxt takterrass i bästa tänkbara 
sydvästläge med möjlighet till både mötesplats och 
urban stadsodling. 

I mitten av kontorshuset, på plan 4, ligger en öppen 
rekreationsvåning som bryter upp byggnaden i min-
dre proportioner, likt en midja. Ett avvikande innehåll 
med mer aktiva och okonventionella mötesytor som 
tecknar sig som en egen identitet i husets fasad. 
Ihop med rekreationsvåningen placeras en vinter-
trädgård. Som en del i rekreationen kan man fortsät-
ta en promenad genom trädgården. Sommartid kan 
stora glaspartier öppnas upp och ytan blir snarare att 
betrakta som en 6 meter hög växtklädd balkong ut 
mot torget och vattnet.

C1 C2



19

Det levande gaturummet
Fasadlamellerna slutar ovanför entrévåningarna vilket 
öppnar upp de nedre delarna av huset. En 6 meter 
hög, transparant sockelvåning med flera entréer ger 
det stora husets tyngre proportioner en lätt svävan-
de karaktär. I en respektive två våningar skapas ytor 
för handel, café och restauranger - för folk, liv och 
rörelse. Mot Motala ströms vatten, i det fantastiska 
söderläget känns det givet med verksamheter med 
tillhörande uteserveringar och sittytor. 
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C1 C2

Material- och karaktärspalett hus C1Kulör/Material
Ett utanpåhängande skikt av stående lameller av stål 
klär en annars helt öppen glasbyggnad. Lamellerna 
bildar en tydlig och färgstark fasad och innebär sam-
tidigt solskydd för de innanförliggande kontorsytor-
na. Det blågröna stålet ger husen en materialitet och 
färgskala med en tydlig flirt till hamnens identitet 
och historia. Ifrån sidan bildar lamellerna en färgstark 
mosaik i nyanser med koppling till såväl vatten, him-
mel som den gamla tidens stålkranar. Rakt framifrån 
öppnar de istället upp sig och den öppna glas- 
byggnaden träder fram.
Kvälls- och nattetid blir huset en tydlig lykta där det 
yttre skiktet bara tecknar sig som en svag siluett.
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C2 - Castellum, Enter Arkitektur
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takterrass längst upp. Nivån på denna är samma som 
vinterträdgården på grannhuset och de två gröna 
våningarnas koppling förstärker volymernas relation 
till varandra, trots att husen alltså skiljer sig i totalt 
antal våningar.

Det levande gaturummet
En viktig del av husens gestaltning är idén om att 
låta dem vända framsidor åt alla håll. Den cirkulära 
byggnaden har varken baksidor eller dolda delar. 
Med sin runda form blir den ett starkt identitetska-
pande element i det nya moderna omhändertagande 
stadsrummet. Och likt en nod ur vilken dess omgiv-
ning strålar. Kilformade ytor på det utanförliggande 
torget utgår ifrån cirkelns mittpunkt vilket suddar ut 

skillnad mellan byggnad och landskap. Vår tanke är 
att skapa en levande mötesplats på entrévåningen 
där spontanmötesytor för kontorsdelarna kombine-
ras med utställningsytor för tillfälliga utställningar 
av lokala (mer eller mindre etablerade) konstnärer 
vilket ger möjlighet att låta kulturlivet bli en del av ett 
av stadens mest exponerade skyltlägen utan direkt 
kommersiell vinning. I anslutning till den så kallade 
konstloungen placeras café men också ytor möjliga 
att stänga av för konferens och sammanträde.

Volymbearbetning
Med tydligt släktskap till det större huset i väster, C1, 
föreslås en cirkelformad, lägre och mer fristående 
husvolym som en friare volym på torget. De tydliga 
formerna i trianglarna (som tillsammans bildar en 
rektangel i grannhuset) och cirkeln blir en röd tråd. 
En uppenbar koppling mellan husen för att visa deras 
släktskap, men samtidigt tillräckligt subtil för att ge 
dem varsin egen, tydlig identitet.

I husets mittkärna skapas en öppen och välkom-
nande loungeyta med direkt access till kontorsdelar 
uppe i huset och till torgytan utanför. 

I likhet med det högre huset placeras en uppvuxen 

C1 C2
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Vår ambition är att volymerna ska behandlas med 
känsla och detaljering för att ge träarkitekturen en 
mänsklig skala och närhet och värme.

Kulör/Material
Ett gemensamt grepp mellan byggnaderna inom 
fastighet C är det yttre skiktet av stående lameller. I 
det runda huset kläs huset i huvudsak i trä. Det kan-
ske mest hållbara, genuina och ärliga byggmaterialet 
med en tydlig och självklar miljöprofil.

Vi vill att träet ska accentueras, det ska synas. Det 
ska bli ett genomgående tema och inte bara klä dess 
fasad utan även bli det naturliga materialet också för 
dess invändiga ytskikt - golv, väggar och inredning. 
Huset och dess trä ska åldras vackert och bli en tydlig 
del av den gröna, parkliknande miljö den ligger i 
anslutning till. 
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C1
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D1 - HSB, Moment Arkitekter

Gestaltningskoncept 
Kvarter D1 karaktäriseras av sin mångfacettering. 
I norr vetter kvarteret mot Saltängsgatan, en större 
gata med tydlig stadskaraktär.  Västerut sträcker 
sig Brännerigatan, en liten lokalgata som mynnar 
ut i en torgbildning med det kommersiella centret i 
området.  Söderut avgränsas kvarteret av Brokikarga-
tan som är kantad av promenadstråk längs vattnet, 
trädrader och småbåtsbryggor.
En dagligvaruhandel i hörnet Saltängsgatan/Bränne-
rigatan ger liv åt gaturummet och torget.

Vi vill förstärka kvarterets skilda identiteter och låta  
gatornas olika prägel och stadsrum forma husen.
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Gestaltningskoncept hus för hus

Tegelhuset 
Ett hus i staden ut mot Saltängsgatan. En tydlig 
volym, få material och ett inrättande i ledet längs ga-
tan är de bärande idéerna. Verksamhetslokaler och 
entréer i gatuplan kommunicerar med gaturummet. 
Fönstren från entresolplanet med gemensamhetsytor 
med mera förstärker det intrycket och gör sockel-
våningen levande trots sin höjd. 
Fasaduttrycket är väl sammanhållet och taket avslutar 
volymen med ett enkelt, grafiskt tydligt sadeltak. 
Den södra sidan, in mot gården, har en privat karak-
tär med lockande möjligheter till odling och grönska. 
Här visar huset upp sin mjukare sida med ljusare 
tegel och stora, generösa balkonger. 

Radhusen
Mot den mindre Brokikargatan har kvarteret en inti-
mare karaktär. Den långsmala byggnaden bryts upp 
i mindre enheter av stadsradhus, samtliga med egen 
entré från gata och egen förgårdsmark. Detta skapar 
en variation och en småskalighet anpassad till den 
lägre hastigheten och intimare gaturummet längs 
Brokikargatan. Separata utgångar från varje radhus 
leder till kvarterets lugna innergård. 
De privata terrasserna och de olika höjderna gör 
radhusens taklandskap levande.

Hörnhuset
På torgets ena långsida bildar hörnhuset en tyngd-
punkt och ett riktmärke. Byggnaden vänder sig både 
mot Saltängsgatan och Brännerigatan. Volymen 
fungerar som en länk mellan de två mycket karak-
tärsfulla gatustråken Saltängsgatan och Brokikar-
gatan samtidigt som den bildar en tydlig fond mot 
torget och Brännerigatan. Den snedskurna nedtrapp-
ningen förhåller sig till solen i söder och ger soliga 
terrasser längs nästan hela byggnadshöjden. Den ger 
även taket dess enkla och geometriska uttryck.
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Hörnhuset
Huset vänder sig mot torget och Saltängsgatan. 
Det är tyngdpunkten i vårt kvarter, det som ank-
rar det i platsen. En monolit med tyngd. En fasad 
i grågrön zinkplåt i olika bredder och längder. En 
kombination av skjulens plåtfasader och äldre tiders 
skivtäckning. När balkonger, terrasser och entréer 
skärs ut ur volymen kommer trä fram. Trä som passar 
fint i närkontakt med människor.

Tegelhuset
Detta hus byggs i svartgrått nyanserat tegel på fasa-
den mot Saltängsgatan, och något ljusare tegel på 
fasaden mot innergården. Tankarna förs till cement, 
lavasten och skiffer, men knyter också an till stads-
mässigheten längs Saltängsgatan.
Även om det är samma toner på fasaden skiljer sig 
ytan markant mot hörnhuset som är en egen solitär.

Radhusen
Hamnens skjul är inspirationen, inte alltid det 
konventionellt vackra utan det som ger platsens sin 
karaktär idag. Det är klossar och skivor staplade på 
varandra. Plåt, trä och kulörer blandas. Brokigheten 
förstärks av att flera fasadmaterial används. Korruge-
rad plåt i en ljus nyans står i kontrast till den dovare 
järnvitrolen som vinden satt sina spår i. Accentfärger 
kring husens ingångar för tankarna till båtfärg och 
containers.

Hörnhuset

Radhusen

Tegelhuset

Material och kulör
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Gården ligger ovanpå en livsmedelsbutik och är upp-
lyft ca 5 meter över gatunivå. Man kommer  endast 
dit via trapphusen och uteplatserna, och det blir en 
privat gård för de boende och deras besökare.

Gården domineras av en sammanhängande pergola 
som sträcker sig från ena sidan till den andra. Pergo-
lan fungerar både som rum för samvaro och odling i 
växthus, samt för lek och "hänga-klättra"-aktiviteter. 
Den står i gränsen mellan radhusen och de högre 
flerfamiljshusen och utgör ett visuellt "skydd" för de 
boende i de lägre husen.

Pergolan är också kommunikationsstråk fram till ut-
siktsbalkongen, där man har fin utblick över vad som 
händer i parken och på gatan nedanför.

Pergolan utformas som en "trumpetstöt". Den är 
bredare och lägre i växthusdelen, och smalnar av, blir 
spetsigare och högre mot balkongen.

På stolparna och i taket spänns vajrar och så små-
ningom kommer pergolan att bli inklädd med växt-
lighet och bilda ett grönt rum.

Gård D1 - HSB, Tengbom
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På gården finns plats för olika aktiviteter i olika rum. 

• Den öppna gräsmattan erbjuder plats för samva-
ro, lek och spel.

• I växthuset kan man odla gemensamt eller ha 
en odlingslåda tillsammans med några grannar. 
Även utanför växthuset kan de boende bedriva 
odling om viljan finns.

• I pergolan står ett stort bord att samlas kring 
och med kompletterande lösa möbler kan gårds-
fester dukas upp. Ljusslingor eller kräftlyktor kan 
hängas upp och en intim och mysig stämning 
skapas.

• Pergolan är en konstruktion där en gunga kan 
hängas upp, eller rep och romerska ringar för lite 
gymträning.

• Två hammoksoffor hänger mot varandra så man 
kan sitta och gunga i grupp!

• Uteplatserna får golv i trä och lätta träskärmar 
som avskiljare.

• De inramas av klippta häckar, medan övriga 
planteringar är friare med klätterväxter, blom-
mande träd och perenner som lockar insekter 
och fjärilar. Fladdermusholkar, eller fågelholkar 
kan monteras i pergolan och erbjuda bostad till 
nya grannar

• Gräsmattan klipps med en tyst och miljövänlig 
robotklippare.

Växthus med 
odlingslådor

På gräsmattan kan man ha picknick,          spela kubb                                      eller bara slappa.     En robot klipper tyst och miljövänligt

På pergolan klättrar det 
växter.          
                                   

Blommande växter som lockar insekter och fjärilar ger gården biologisk mångfald.

Utsikts-
balkong

Vy genom pergolan från växhuset till 
utsiktbalkongen

PLAN

och det finns 
en fågelholk

I pergolan kan man duka upp för 
många.
                                                                                                

Lek, gym mm 
i pergolan

Plats för samvaro.
Stort bord samlar många.
Hammokar där man kan gunga 
mot varandra.

Klätterväxter på 
pergolan

Klippta häckar 
kring uteplatserna.
Trätrall på golvet, och
 enkla träskärmar mellan grannarna.
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Gestaltningskoncept
Kvarteret avgränsas i norr mot Saltängsgatan, lokalgatan i öster och av 
Brokikargatan i söder. En L-formad byggnadskropp, Terrasshuset, sluter 
kvarteret mot norr och öster. Mot söder ansluter stadsradhus till intilliggande 
bebyggelse och den upphöjda innergården öppnar sig mot gatan. 

Terrasshuset
Platsens förutsättningar med en bullerutsatt norrsida och gynnsamt solläge 
mot söder ger motiv till byggnadens form med terrassering från norr till 
söder, från 8 till 2 våningar. Stora solvända terrasser med utsikt mot kanal 
och Motala ström skapas för ett stort antal lägenheter samtidigt som 
byggnadskroppen skärmar av innergård och terrasser från trafikbuller. 
Mot innergården och lokalgatan byggs balkonger för lägenheterna som inte 
har tillgång till en privat terrass. 
På taket finns en gemensam takterrass nåbar direkt från två av byggnadens 
tre trapphus. Ett stort växthus förbinder trapphusen och bildar ett skyddande 
uterum för umgänge och sociala aktiviteter. Samtidigt skyddar växthuset 
terrassen från buller från Saltängsgatan. I anslutning till växthuset finns ett 
stort soldäck med planteringar. 
I bottenvåningen mot Saltängsgatan finns lokaler och bostadsentré. Mot 
lokalgatan har lägenheterna av duplex-typ egna entréer mot gatan. 
Gestaltningen tar avstamp i en robust och saklig industriarkitektur där den 
repetitiva fasaden bryts upp av grönskande balkonger och integrerade 
odlingslådor. 

Stadsradhus
För att släppa in mycket ljus och inte blockera utsikten från terrasshuset 
infogas stadsradhus i söder. De ansluter i skala till intilliggande bebyggelse 
och relaterar till Terrasshusets nedtonade höjd mot Brokikargatan. Typologin 
ger en småskalig och varierad miljö som berikar stadsrummet mot kanalen 

D2 - Mannersons, Elding Oscarson

Terrasshuset och stadsradhusen mot söder  
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och bryggorna. Bostäderna får egna entréer från gatan men också tillgängliga 
entréer mot gården. Mellan stadsradhusen och Terrasshuset placeras en bred 
trappa upp mot den upphöjda innergården.

Kulör/material
Terrasshuset har en rationell moduluppbyggd fasad av bearbetad betong, 
pigmenterad, slipad eller etsad. Bottenvåningens fasad kommer att ges 
särskild omsorg tex genom en slipad terrazzo med inslag av krossad marmor. 
Integrerade planteringslådor ger fasaden liv och grönska. 
Balkongräcken utförs av galvat eller målat smide. 
Stadsradhusens fasader har stora glaspartier av metall eller trä. Gaveln utförs 
i betong med klängväxter. Material väljs ur ett långsiktigt perspektiv, med 
hänsyn till miljö, gestaltning och underhåll. 

Grönska
Grönskan är en prioriterad och viktig del av helhetsmiljön. Med stora 
terrasser, balkonger, planteringslådor och privata uteplatser utformas 
byggnader och gård för att stimulera odling och plantering. Med 
bevattningssystem och skötselstrategier säkerställs långsiktig kvalitet.

Transport och mobilitet 
Byggnader och gårdsmiljö utformas med fokus på hållbart resande. Genom 
att erbjuda tillgänglig, väderskyddad och säker cykelparkering stimuleras 
användningen av cykel året om. Den gemensamma cykelparkeringen är 
placerad under gården, tillgänglig från alla trapphus och med direkt access 
mot Brokikargatan. I anslutning finns även extra service som verkstad, tvätt 
och ladduttag för el-cyklar/-mopeder. I entréerna finns leveransboxar för 
paket, matkassar och dylikt. 
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Referens, grön fasad: 
Lacaton & Vassal, Pôle 
Universitaire de Sciences de 
Gestion, Bordeaux, France

Fasadidé med integrerade planeringslådor 

Fasad mot lokalgatan, separata entréer till duplex-lägenheter 

Referens, terrassering: TVK, 
Chaperon vert,  Arcueil, 
France

Referens, stadsradhus: Atelier 
Kempe Thill, Osdorp town 
houses, 
Amsterdam, Netherlands

Konst 
Konsten är ett viktigt inslag som tillför en extra dimension till 
helhetsupplevensen. Den kan komma att integreras i arkitekturen, i detaljer, 
genom möbler eller platsspecifik belysning. Projekten kommer att utvecklas 
över tid i samarbete med olika konstnärer.

Fasad mot lokalgatan, 
separata entréer till 
duplex-lägenheter 
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Gård D2 - Mannersons, BDP
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En nivåskillnad på 1,65m delar upp kvarter Ds gård i två. Terrasserad plantering 
binder samman gårdarna och grönskan fortsätter sedan över gården och ner för 
trappan till Brokikargatan. Trappan blir en informell sittplats för kvarteret med 
vyer ut över kanalen. 

Betongsten Corten Planterad trappa Terrassering i betong 
eller corten

Sektion

Takträdgård
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Sektion genom gård D2, skala 1:200

Perspektiv av gården och den terrasserade planteringen en vinterdag Perspektiv av gården och den terrasserade planteringen på kvällen

Den terrasserade grönskan binder visuellt samman 
gård D1 och D2. Pa gården finns frodiga plantering-
ar, gräsytor för lek och vila samt sittplaster i sol och 
skugga längs med planteringarna.  Gården är en so-
lig plats då radhusen i söder är låga. Trappan ner till 
kanalen ligger i solen fram till lunch. Belysning och 
konst ar viktiga kvalitéer som kommer att integreras i 
utformningen.

På tak och balkonger vill vi uppmuntra växtlighet 
och odling. Ett växthus som de boende kan använda 
för odling men även som mötesplats till vardags och 
till fest ligger på takträdgården.  Här skapas sociala 
situationer som bidrar till ökad sammanhållning i 
kvarteret.

Terrasserad plantering med fågelbad och 
sittplats i morgonsol

GångGräsyta för vila 
och lek

Privat terrass
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Gestaltningskoncept
Kvarteret  E1 ligger ut mot hamnkajen och vid en 
kanal mot väster och norr. Bebyggelsen utformas i 
huvudsak som ett lamellhus längst kanalen med en 
sidovinge som ansluter till grannbyggnaden. I pro-
jektetet eftersträvas ett industriellt uttryck inspirerat 
av hamnens arkitektoniska uttryck, vilket skiljer sig 
markant från ”stenstaden” längst Saltänggatan. 
Byggnadskroppen är generellt fem våningar men 
lokalt sex och mot hamnen sju i ett smalt punkthus 
som skapar övergång till den högre bebyggelsen mot 
öster.
Gårdrummet blir tillsammans med balkonger och 
takterasser byggnadens uterum. Mot norr förbinder 
en flera våningar hög portik gårdsrummet med  
kanalen längst den nordliga fasaden. 
Taken har en blandning av privata och gemensamma 
takterasser. De privata terrasserna har direkt utgång 
från bostaden. Den gemensamma terrassen nås 
via trappa eller hiss placerade i portiken. Det kan 
eventuellt anordnas utomhuskök samt förvaringsut-
rymmen till trädgårdsmöbler på den gemensamma 
terrassen. Övriga takytor är gröna och planteras med 
sedum.

Lägenheterna är alla genomgående från två sidor, 
samtliga med balkong eller takterrass och i varieran-
de storlekar. Lägenheterna har entréer antingen via 
trapphus som är förbundet med en loftgång eller 
direkt från marknivå. 

E1 - Riksbyggen, Vandkunsten

Från tvärgatan
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Materialreferenser

Materialreferenser

Från kajen
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Längs kanalen utförs byggnaden med indragen 
bottenvåning, som utnyttjas till privata och gemen-
samma terrasser och bryggor i kanalen. Här placeras 
också en bastu mot kanalen med en egen flytande 
brygga.
Byggnaden har ett varierat möte med gatuplan och 
gårdsrum. Längs hamnen placeras byggnadens ge-
mensamhetslokal och gästrum och här finns tillgång 
till cykelparkering och liknande.

Balkonger är indragna på fasaden som vetter ut mot 
kanalen. De utförs som lätta konstruktioner i stål och 
med räcken i stål och glas – eventuellt i kombination 
med trä. Däck kan vara i stål/trä, alternativt fiberbe-
tong. Balkonger mot gården är utanpåliggande och 
kan utföras i lätta material som stål och aluminium – 
eventuellt med inslag av glas.

Fasad  mot  tvärgatan
Sektioner

Material och färg
Huset konstrueras i betong, platsgjutet eller prefabri-
cerat. Fasader avslutas med ett lätt material som ex-
empelvis korrugerad stål eller aluminium – eventuellt 
med inslag av trä eller andra skivmaterial i anslutning 
till balkonger och takterasser.
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E2 - Mannersons, Elding Oscarson

Kajhuset mot kajen i söder

Gestaltningskoncept
Kvarteret avgränsas i söder av kajen mot Motala ström, lokalgatan i 
öster och kanalen mot norr. Längs kajen placeras en 7-våningsbyggnad, 
Kajhuset, mot kanalen en lägre byggnad i 5 våningar, Båthuset. Mellan 
byggnadskropparna bildas en innergård som är gemensam med kvarter E1. 

Kajhuset
Byggnaden har med sin solitära placering ett framträdande läge på 
kajen mot Motala ström. Gestaltningen tar avstamp i en robust och 
saklig industriarkitektur. Bottenvåningen innehåller lokaler mot kajen, 
t.ex. café/restaurang och butik, övriga plan innehåller bostäder. Genom 
bottenvåningens stora glaspartier skapas en stor kontaktyta mot gatan. 
Verksamheterna kan tillåtas spilla ut på gata/kaj med uteservering eller 
marknadsstånd. För att öka interaktionen mellan bostäder och lokaler 
nås lägenheterna genom en med lokalerna gemensam entréhall. Genom 
den uppglasade huvudentrén finns en genomsikt mot gården och i 
förlängningen en genomsikt till kanalen genom Båthuset. 

För att utnyttja utsikt och solläge har alla rum höga glaspartier med 
balkong eller fransk balkong. Alla lägenheter har fönster mot minst två 
vädersträck och utsikt över Motala ström. De södervända lägenheterna 
har kontinuerliga möblerbara balkonger. Lägenheterna som vetter mot 
innergården kan ta del av sol och utsikt från balkonger på den västra 
respektive östra fasaden. 
Genom takets upphöjda form mot gården kan hisstopp och installationer 
döljas samtidigt som de övre bakre lägenheterna får extra rum och en stor 
takterrass en trappa upp. Taket ger byggnaden en signifikant form.  
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Båthuset 
Byggnaden utnyttjar det unika läget direkt vid kanalen genom stora 
glaspartier med franska balkonger. 
Entré till lägenheterna sker genom ett öppet valv som både ger visuell och 
fysisk kontakt med kanalen. En bred trappa leder hela vägen ner till vattnet 
och inbjuder till bad och båtliv. I valvet finns plats att förvara kajaker och 
mindre båtar.
På bottenvåningen finns en gemensam bastu med badstege direkt ner i 
vattnet. 
Sågtandstaket utmärker byggnaden och ger också kvaliteter till de översta 
lägenheterna med extra takhöjd, ljusinsläpp och loft.  

Båthuset mot kanalen i norr
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Kulör/material
Kajhuset får en rustik fasad av varierat ljust tegel med framträdande kraftiga 
fogar. Båthuset har en lättare karaktär med beklädnad av trä. Båda husen 
får generösa indragna fönsterpartier av trä eller metall och med smäckra 
smidesräcken. Material väljs ur ett långsiktigt perspektiv, med hänsyn till 
miljö, gestaltning och underhåll. 

Grönska
Grönskan är en prioriterad och viktig del av helhetsmiljön. Med balkonger, 
franska balkonger och privata uteplatser utformas byggnader och gård 
för att stimulera odling och plantering. Med bevattningssystem och 
skötselstrategier säkerställs långsiktig kvalitet. 

Transport och mobilitet 
Byggnader och gårdsmiljö utformas med fokus på hållbart resande. Genom 
att erbjuda tillgänglig, väderskyddad och säker cykelparkering stimuleras 
användningen av cykel året om. Den gemensamma cykelparkeringen är 
placerad i Kajhusets källarplan, tillgänglig med cykelramp och anpassad 
hiss. I anslutning finns även extra service som verkstad, tvätt och ladduttag 
för el-cyklar/-mopeder. I entréerna finns leveransboxar för paket, matkassar 
etc. 

Konst 
Konsten är ett viktigt inslag som tillför en extra dimension till 
helhetsupplevensen. Den kan komma att integreras i arkitekturen, i detaljer, 
genom möbler eller platsspecifik belysning. Projekten kommer att utvecklas 
över tid i samarbete med olika konstnärer.

Referens, fasad: Joliark,
Tappen, Annedal, 
Stockholm

Referens, fasadmateral: 
träpanel

Referens, takform: Caruso St. 
John,
Newport Street Gallery,
London, United Kingdom

Båthuset med direkt 
tillgänglighet till vattnet 

Båthuset, fasad mot kanalen 

Referens,  kanalhus: West8,
Borneo development,
Amsterdam, Netherland

Referens, fasadmaterial: 
ljust tegel

Fasadidé Kajhuset, 
möblerbara balkonger

Kajhuset, fasad mot kaj
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Gård E - Riksbyggen, Mannersons, BDP

Plan skala 1:400

Sektion

2. 

2. 

2. 

5. 
6. 

6. 

7. 

8. 

4. 

10. 

11. 

12. 
13. 

13. 

13. 

11. 

9. 

1. 

1. 

1. 

1. 

1. 

1. 

3. 

8. 
1. Entré
2. Privat terrass
3. Länk till kanalen
4. Woodland
5. Glänta/gräsyta
6. Lek/hängmatta
7. Dagvattenlek
8. Glänta/uteplats
9. Pergola
10. Vattenspegel
11. Parkering rörelsehindrade
12. Angöringsyta
13. Cykelparkering

skugga 

halvsol/sol

halvsol/sol

Byggnadernas utformning skapar mikroklimat som 
definierar växtligheten och rummens karaktär. En 
kontrast mellan skuggigt och soligt blir till woodland 
och gläntor, en gård med maximerad grönska.

Inspiration till utformningen av gården har tagits från 
platsen idag, där grönskan växer fram och tar över 
de hårdgjorda ytorna. För att få en attraktiv gård 
under vinterhalvåret är belysningen viktig och även  
växtvalet som kommer att ha ett fokus på vinter-
grönt insprängt med årstidsperenner och skulpturala 
träd med vackra stammar.

gläntor woodland

+
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Perspektiv av woodlandet med insprängd lek, vintergröna växter 
och skulpturala träd

Sektion genom gård E, skala 1:200

Perspektiv av den gröna gläntan med en gräsmatta för lek och 
vila i solen

Perspektiv av uteplatsgläntan med plats för bord och stolar, 
inramat av grönska och en vattenspegel

Upphöjd  
plantering

Gång GångGång

Gräsyta/glänta Lek/hängmattor i 
woodlandet

Dagvattendamm med  
stepping stones

Plantering med  
cykelparkering bakom
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Gestaltningskoncept
Projektet tar utgångspunkt i idéen om hållbar 
arkitektur. En enkel byggnad som förhåller sig till sin 
unika placering längs en av kanalerna i Inre Hamnen. 
Ett projekt som inte tar plats genom kontraster, utan 
istället uttrycker sin arkitektur genom materialitet, 
mänsklig skala, genomtänkta detaljer och nära 
kontakt med vattnet och sin omgivning. 

Huset förhåller sig till strukturplanen och anpassas 
för att ge ljus åt det gemensamma gårdsrummet, till 
kanalen samt gemensamma och privata takterrasser. 
Byggnadsvolymens terrassering i relation till 
kontexten skapar en markering av kvarterets hörn 
med en högdel med 6 våningar. Generösa balkonger 
adderas och kombineras med ett grid av pelare och 
lameller som väver samman strukturen och skapar 
ett ljus- och skuggspel på fasaden. Entréplanet 
och översta våningen markeras subtilt med förhöjd 
våningshöjd (3,75 m rumshöjd)

Kulör/material
Byggnadens fasader och balkongdetaljer kläs med 
trä. Terrasser i markplan och trappa i kajakportiken 
är tänkt att utföras med terrakottainfärgad betong. 
Balkongräcken föreslås utföras med 'wire-mesh' – en 
mycket transparent lösning som ger bra utsikt till 
vattnet och gården, ger goda ljusförhållanden för 
bostäderna och refererar till en maritim estetik. 

F1 - Slättö, C.F. Møller

Vy från park
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Vy från lägenhetVy från Brokikargatan

1. Byggnadsvolym som för-
håller sig till strukturplanen 

2. Solstänkt bostadsgård med 
kontakt till kanalen via ka-
jakportiken. Takterrasser och 
byggnadsvolym som markerar 
hörnet.

3. En struktur med längs-
gående balkonger adderas 
med plats för växtlighet och 
takterrasser. 

4. Pelare och lameller som ska-
par en gridstruktur som binder 
samman byggnadsvolymen. 
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Fasad Brokikargatan - 1:400

Gemensamhetsytor
Byggnaden har två trapphus med entréer från 
bostadsgården. Entréer utformas som en attraktiv 
mötesplats för de boende med servicefunktioner 
för matleveranser, post, information, sittplatser, 
växtvägg och liknande. Det ena trapphuset ansluter 
kajakportiken som en föreningslokal ut mot kanalen 
som kan nyttjas på olika sätt. 

Kajakportiken trappar ned mot kanalen och skapar 
därmed en lättillgänglig åtkomst till vattnet och gör 
det enkelt att komma ut till vattnet för att paddla 
kajak i kanalerna. I markplan i hörnet mot nordost 
är kajen tillbakadragen vilket ger skyddad plats att 
sjösätta sin kajak. Portiken fungerar också som 
förvaringsplats åt kajaker och cyklar. Mot väst finns 
privata takterrasser som hör till duplexlägenheter 
och mot syd finns en gemensam takterrass med 
utsikt över kanaler och parken. 

Byggnaden innehåller en varierad fördelning av 
lägenheter med 2, 3 och 4 rok, samtliga med gene-
rösa balkonger och flertalet med kontakt med både 
gård och kanal. De flesta lägenheter är genomlysta 
eller med ljus från två fasader över hörn. Lägen-
heterna har inarbetade värden så som siktlinjer, 
rumssamband, dagsljus, gedigna material, flexibilitet 
och koppling mellan inne och ute. De många olika 
lägenhetstyperna möjliggör för en mångfald av bo-
ende i kvarteret. Lägenheter i markplan har förhöjd 
rumshöjd som bidrar till goda ljusförhållanden och 
attraktiva bostäder. 

Vy från kajakportiken Materialreferenser: trä, färgad betong, trådnät

1. Adjaye Associa-
tes, IBA Apartment 
Building           

2. Valerio Olgiati, 
Atelier Bardill

3. Marte.Marte, 
Summer-house  
refurbishment
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F2 - HSB, Tengbom

Gestaltningskoncept
Kvarter F2 ligger i ett visuellt och rumsligt mycket 
intressant läge.  Placeringen med kajpromenaden i 
söder och den nya parken i öster gör att byggnaden 
kommer att kunna ses från långt håll i flera vinklar. 
Uppdelningen i två huskroppar skapar en rytm och 
en variation i samspel med byggnaderna längs kaj-

sidan.De runda formerna gör att byggnaden vänder 
sig åt flera håll samtidigt vilket gör att även de norra 
fasaderna skapar en intressant vy från utblickar 
inifrån området. 

Många personer kommer att naturligt passera längs 
med byggnaden vilket skapar goda förutsättningar 
för en större verksamhets- och serveringslokal med 
uteservering i markplan. Sockelvåningen binder sam-
man volymerna och gestaltas med stora glaspartier 
som skapar kontakt med platsen omkring och tillåter 
glimtar genom bottenvåningen.

Fasad mot kajsida
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De runda formerna anspelar på silobyggnader och 
ansluter tydligt till platsens historia som industri-
hamn.  

Genom att skapa en stadig rytm i fönstersättningen 
skapas ett lugn i gestaltningen som kontrasteras av 
växelspelet i balkongerna. 

De indragna takvåningarna innehåller gemensamma 
ytor för de boende och ger utrymme för odling i 
lådor.

Eftermiddagssolen når innergården
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Material och Kulör
Fasadmaterialen är i första hand naturmaterial i linje 
med den framtagna kulör- och materialstrategin.

Fasaderna kommer att kläs med skivtäckt plåt. Detta 
ger en möjlighet att arbeta med en mönstersättning 
som skapar en variation i det nära mötet med fasa-
derna. Plåten blir av typ aluzink/rheinzink som skapar 
en koppling till silobyggnaders materialanvändning 
samtidigt som det ger en lyster som speglar skiftan-
det i vattnet och himlen. 

De indragna balkongdelarna ges en träyta som ger 
ett varmt möte för de boende. Den övergripande 
runda formen får en kontrast genom de samman-
hängande vertikala indragen.

Fönster och dörrar markeras med en omfattning i 
form av stålskivor. Detta ger en naturlig övergång 
mellan de runda fasaderna och fönstren. 

Ljussättning
En utvändig ljussättning ger byggnaden ett liv under 
alla dygnets timmar. Där ett växelspel kommer att 
skapas av fasadens blankhet under dagen kan en 
ljussättning ta över under natten och mjuka skift-
ningar i belysningen skapar en koppling till vattnet.

Skivtäckt plåt skapar mönster och rytm Omfattningar runt fönster Trä ger värme och taktilitet till balkonger

Bild: Ho May Kam Shui

Ljussättning
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Cafémiljö

Terrass

Terrass

Cykel-p

Cykel-p

HSB

Mötesplats

Aktivitet ö

HC
Spela

Spela Urban
garden

kajak
portik

Promenade

Gangfartgate

Gangfartgate

LOD

LOD

Flydebro

Landskap
Bostadsgården är en grön oas mellan stadens och 
hamnens urbana miljöer. Den tillgodoser både de 
boendes och passerandes behov för paus och akti-
viteter i det gröna. I kantzonerna ligger bostädernas 
privata terrasser omgivna av prunkande gröna öar 
mot norr och blågröna cykelöar mot syd. Centralt 
på bostadsgården ligger aktivitetsöarna med repa-
rationsplats för kajak och cykel, urban trädgård med 
växthus och lekplats för barnen. 

Det ska vara lättillgängligt, tryggt och inbjudande 
att röra sig kring och mellan bebyggelsen för alla i 
stadsdelen. De urbana miljöerna kring kvarteret är 
utformade i syfte att prioritera gång, cykel, rekrea-
tion och ett aktivt stadsliv som ger förutsättningar 
för en kreativ och jämställd livsmiljö. 
Generösa grönytor på gård och tak ger goda förut-
sättningar för ekosystemtjänster och dagvattenhan-
tering i samklang med parken. Det hanteras lokalt i 
kantzonen mellan offentlig och privat och är delvis 
synlig.  

Genom ’kajakportiken’ förbinds gårdsrummet med 
kanalen mot norr med flytande bryggor för de bo-
ende.  Mot öst är gård E och F nära varandra, endast 
delade av en gångfartsgata som 

Gård F -  
Slättö och HSB, 
C.F. Møller

Illustrationsplan - 1:500

gångfartsgata

gångfartsgata

flytbrygga
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förbinder stad och vatten. Här finns möjlighet för 
möten mellan det två bostadsgårdarna med aktivite-
ter som mat- och loppmarknader. Denna mötesplats 
är en öppning i det gröna. Mot väst har gården 
tillgång till kanal och park och kopplingen sker via 
gröna öar med utsikt till parken. 

Kopplingen till hamnpromenaden sker via lokalga-
tan, där det finns ett café i markplan i ett av HSBs 
tornhus. Bostadsgården hålls fri från trafik. Både 
brand och drift hanteras från lokalgatan. De två 
angöringsplatserna är placerade längs lokalgatan. 
Hälften av cyklarna är placerade i väderskydd och 
övriga i decentraliserade fickor. 

BY

PARK

Fælles zone
Privat zone

PROMENADE

KANAL

VAND

Koblinger og aktiviteter

Lysning/
mødested

Aktivitets
zone

Pause
rum

LAR

Brand

VENDERADIE

HOLDEPLADS

30 m

18 m

40 m

Materialreferenser: trä, betong och corten

 Principsektion 1:500kopplingar och aktiviteter LOD Brand

Vy från gård

Terrass LODAllmänna 
utrymmen

Reperationsplats

Kajak portFlytabro
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G1 - Slättö / C.F. Møller

MARKPLAN 1:1000 PLAN 2-5 PLAN 6-7 PLAN 8-9

Gestaltningskoncept
Byggnaden är en geografisk nod i den nya stadsde-
len och en fond längs den centrala parken. Parken 
och den angränsande kajen skapar generösa ramar 
för en attraktiv och levande mötesplats i staden. 
Kajen, badet, parken och restaurang i byggnadens 
markplan ger plats för rekreation och aktivitet. 
Byggnaden utgör en ryggrad åt en dynamisk urban 
plats där boende och besökare samspelar. Byggna-
dens arkitektur och innehåll tar utgångspunkt i dess 
offentliga karaktär och är samtidigt en inramning åt 
bostadsrätter med relation till det samlade bostads-
kvarteret och bostadsgården. Byggnadsvolymen är 
delad i tre delar med olika höjd och riktning, vilket 
bidrar till att anpassa skalan och ge en dynamisk 
arkitektur. De olika riktningarna i fasaden bidrar till 
att omfamna parken och öppnar för siktlinjer över 

vattnet. Bostadshuset har en stadsmässig arkitektur 
där de boende samtidigt kan dra nytta av kvällssolen 
på balkonger med utblick över parken. Fasadmotivet 
med grönskande balkonger och träfasader är en för-
längning av parkens karaktär. I markplan förbereds 
för en restaurang och/-eller café i gaveln mot kajen 
och mot parken med plats för uteservering. Etable-
ring av lokaler i markplan är beroende av förutsätt-
ningarna för verksamhet på platsen. Bostads entréer 
är mötesplatser för boende och förbereds med plats 
för att ta emot varor och matleveranser. I markplan 
finns cykelparkering och cykelverkstad och komplet-
teras med cykelparkering på bostadsgården. Eventu-
ella bostäder i markplan utformas med stadsmässig 
karaktär. Utemiljön framför bostadshuset utvecklas i 
samråd med Norrköpings kommun för att tillgodose 
positiva synergier mellan funktioner i bostadshusets 

Flöden, siktlinjer och stadsrum

Flygbild

bottenvåning och staden. Bostadsgården delas med 
övriga kvarteret och utformas med plats för rekrea-
tion och aktivitet för de boende.
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Arkitekturen som förlängning av stadsparken

Taklandskap och gröna ytor
De två lägre takterrasserna utgör gemensam uteplats 
för de boende med växthus som fungerar för odling 
och klimatskyddad plats för samvaro. Grönskan och 
växthusen syns från parken och bidrar positivt till 
projektets gestaltning. På takterrasserna förbereds 
också plats för lek och rekreation.

Vy från parken och nordväst
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Fasadmönster

Vy längs kajen och sydväst

Balkongräcke

FASAD 1: 500

Kulör/material
Byggnadens fasader kläs med trä i ett karaktärsfullt 
fiskbensmönster. Fönster och balkong placering for-
mar en samlad dynamisk komposition som samtidigt 
accentuerar de tre byggnadsvolymerna. Glaspartier 
i markplan har en indelning som är inspirerad av 
mönstret i trä fasaden.
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Gestaltningskoncept
En massiv volym med tegelskikt som staplas ifrån 
vattenytan och uppåt. Våning 5 och 6 är indragna 
från övriga fasadliv. På plan 4 finns etagelägenheter 
i de två västra trapphusen. Mot gården och söder är 
volymerna öppnare med större glaspartier och mu-
röppningar medan fasaden mot norr har en regel-
bunden rytm med smalare muröppningar.

Bottenvåningen är högre än övriga bostadsvåningar. 
Den har en arkad mot gården och en genomgång 
från gård till kanal i centrum av den långa fasaden. 
Där finns tillgång till cykelställ för boende i huset samt 
lånecyklar och lånekajaker. Man kommer ned till vatt-
net via en trappa som är utformad som en utvikt del 
av fasaden nere vid vattnet. I bottenvåningen finns 
också en gemensam lokal mot parken i väster. 

G2 - Hyresbostäder, Belatchew Arkitekter

Volym från gårdssidaVolym från gatussida

På plan 1-4 integreras större balkonger/uteplatser 
i den uppbrutna volymen mot söder och mot norr 
finns smala långa balkonger som komplement för 
lägenheterna. Plan 5 har privata terrasser mot söder 
i anslutning till lägenheternas etageplan. På plan 6 är 
byggnadsvolymen delvis helt öppen som en pergola/
inramad gård. Volymen på plan 6 innehåller även ett 
växthus/orangeri som är gemensamt för hela huset. 

Taket som är kopplat till plan 6 ska vara en tillgång 
för alla i huset, både för utevistelse och möjlighet till 
odling. Delar av taket har solpaneler kombinerat med 
grönt tak.
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Kulör / Material
De slutna partierna i fasaden består av tegel. En 
bård av natursten eller betong omsluter huset och 
markerar tegelvolymernas skikt. Bården formar även 
balkonger runt huset. 

Balkongräcken och fönsterkarmar är tänkta att  ut-
föras i ytbehandlad metall tex galvaniserat stål eller 
anodiserad aluminium i en ljusgrå/zink-ton.

Tegel, ljusgrå

Galvaniserad plåt

Betong/natursten

Anodiserad aluminium

Sektion AA Fasad mot norr

Fasad mot söder Sektion BBSkala 1:400 Fasad mot väster

Skala (A3)
DatumAlsnögatan 12, 11641  Stockholm  Tel 08-55 80 14 14  info@belatchew.com  www.belatchew.com

Ritnr.
 1 : 200

Fasad Väster och Öster

INRE HAMNEN KV. G2, NORRKÖPING
Hyresbostäder Norrköping

2017-04-05

0120

Skala (A3)
DatumAlsnögatan 12, 11641  Stockholm  Tel 08-55 80 14 14  info@belatchew.com  www.belatchew.com

Ritnr.
 1 : 200

Fasad Norr

INRE HAMNEN KV. G2, NORRKÖPING
Hyresbostäder Norrköping

2017-04-05

0119

Skala (A3)
DatumAlsnögatan 12, 11641  Stockholm  Tel 08-55 80 14 14  info@belatchew.com  www.belatchew.com

Ritnr.
 1 : 200

Fasad Söder

INRE HAMNEN KV. G2, NORRKÖPING
Hyresbostäder Norrköping

2017-04-05

0118

Skala (A3)
DatumAlsnögatan 12, 11641  Stockholm  Tel 08-55 80 14 14  info@belatchew.com  www.belatchew.com

Ritnr.
 1 : 200

Sektion BB

INRE HAMNEN KV. G2, NORRKÖPING
Hyresbostäder Norrköping

2017-04-05

0132

Skala (A3)
DatumAlsnögatan 12, 11641  Stockholm  Tel 08-55 80 14 14  info@belatchew.com  www.belatchew.com

Ritnr.
 1 : 200

Sektion AA

INRE HAMNEN KV. G2, NORRKÖPING
Hyresbostäder Norrköping

2017-04-05

0131
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Gem. växthus / orangeri 138 KvmGem.takterrass / odlingGrönt tak / solceller Gem.takterrass / odling / pergola 67 Kvm

Teknik / ev. frd
36 Kvm

Pentry

B

B

A
A

förråd

wc/bad

0 1 2 3 4 5 m

Teckenförklaring

Skala 1:200

Skala (A3)
DatumAlsnögatan 12, 11641  Stockholm  Tel 08-55 80 14 14  info@belatchew.com  www.belatchew.com

Ritnr.
 1 : 200

VÅNING 6

INRE HAMNEN KV. G2, NORRKÖPING
Hyresbostäder Norrköping

2017-04-05

0109
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Skala (A3)
DatumAlsnögatan 12, 11641  Stockholm  Tel 08-55 80 14 14  info@belatchew.com  www.belatchew.com

Ritnr.
 1 : 200

VÅNING 2

INRE HAMNEN KV. G2, NORRKÖPING
Hyresbostäder Norrköping

2017-04-05

0104

2 vuxna
O O

2  ROK: 50 kvm

3 vuxna
O O O
3 ROK: 76 kvm

2 vuxna
O O

2  ROK: 50 kvm

Trad.familj
O O o

3  ROK: 76 kvm

Varannan vecka
O O o o + o
4/5  ROK: 102 kvm

4 vuxna + gästr.
O O O O + O
4/5  ROK: 102 kvm

Skala (A3)
DatumAlsnögatan 12, 11641  Stockholm  Tel 08-55 80 14 14  info@belatchew.com  www.belatchew.com

Ritnr.
 1 : 200

EXEMPEL FLEXIBLA PLANLÖSNINGAR

INRE HAMNEN KV. G2, NORRKÖPING
Hyresbostäder Norrköping

2017-01-24

0114

2 vuxna
O O

2  ROK: 50 kvm

3 vuxna
O O O
3 ROK: 76 kvm

2 vuxna
O O

2  ROK: 50 kvm

Trad.familj
O O o

3  ROK: 76 kvm

Varannan vecka
O O o o + o
4/5  ROK: 102 kvm

4 vuxna + gästr.
O O O O + O
4/5  ROK: 102 kvm

Skala (A3)
DatumAlsnögatan 12, 11641  Stockholm  Tel 08-55 80 14 14  info@belatchew.com  www.belatchew.com

Ritnr.
 1 : 200

EXEMPEL FLEXIBLA PLANLÖSNINGAR

INRE HAMNEN KV. G2, NORRKÖPING
Hyresbostäder Norrköping

2017-01-24

0114

2 vuxna
O O

2  ROK: 50 kvm

3 vuxna
O O O
3 ROK: 76 kvm

2 vuxna
O O

2  ROK: 50 kvm

Trad.familj
O O o

3  ROK: 76 kvm

Varannan vecka
O O o o + o
4/5  ROK: 102 kvm

4 vuxna + gästr.
O O O O + O
4/5  ROK: 102 kvm

Skala (A3)
DatumAlsnögatan 12, 11641  Stockholm  Tel 08-55 80 14 14  info@belatchew.com  www.belatchew.com

Ritnr.
 1 : 200

EXEMPEL FLEXIBLA PLANLÖSNINGAR

INRE HAMNEN KV. G2, NORRKÖPING
Hyresbostäder Norrköping

2017-01-24

0114

Exempellägenheter

Normalplan - lägenheter

Takplan - gemensamma ytor

Kvalitéer i projektet
• flexibla lägenheter för olika typer av hushåll
• flexibel bottenvåning med olika funktioner
• gemensam takdel med växthus och takterrass
• gemensam tillgång till kanalen
• generösa glaspartier och balkonger
• loftlägenheter högst upp
• cykelparkering i markplan
• kajaker för utlåning
• leveransskåp för varor
• teknik som förenklar en miljövänlig livsstil

Ex. 1

Ex. 1

Ex. 2

Ex. 2

Ex. 3

Ex. 3

Skala 1:400
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Areor 

BTA: 3925 Kvm (ej med FRD på balkonger)
Vån. 1  733 Kvm
Vån. 2-4 809 x3= 2427 Kvm
Vån. 5  536 Kvm
Vån. 6  229 Kvm

LOA: 187 Kvm (gemensam /kommersiell)
Vån.1  50Kvm
Vån.6   137 Kvm

BOA: 2568 Kvm
Vån. 1  353 Kvm
Vån. 2-4 628 x3= 1884 Kvm
Vån. 5  331 Kvm

BOA/BTA normalplan= 0,78

Antal LGH: 34 st
1 ROK  3 st 9% 
2 ROK  8 st 23%
3 ROK    10 st 29%
4 ROK    8 st 24%
4/5 ROK  2 st 6%
5 ROK    1 st 3%
6 ROK    1 st 3%
6/7 ROK  1 st 3%

BTA = Bruttoarea
LOA = Lokalarea
BOA = Boarea
LGH = Lägenhet
ROK = Rum och kök

Målgrupper

2 vuxna + 2 barn

2 vuxna + 2-4 barn

1 vuxen + 0-2 barn

4 vuxna

Par 2 vuxna

Traditionell familj 
4ROK, 4/5 ROK

Varannan vecka
4/5ROK, 5ROK...

Varannan vecka
2ROK, 3ROK

Seniorer, unga vuxna
2ROK

Seniorer, unga vuxna
4ROK

Gäst, student, uthyrning
4ROK

1 vuxen
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Gestaltningskoncept
Projektet karaktäriseras av en utsida som omges av 
vatten i form av både Motala ström och kanal samt 
en insida som vetter mot en av Inre hamnens största 
gårdsrum med mycket goda förutsättningar för 
intensiv växtlighet. Vi vill utforska de speciella förut-
sättningar som direktkontakten med vattnet samt 
möjligheten till en portik som kopplar kanalrummet 
till gårdsrummet ger. Projektet fokuserar på spetsar 
inom ekosystemtjänster och hållbart resande. 

I bottenvåningen finns townhouse-lägenheter i minst 
två plan. Vissa har en grönskande förplats ut mot 
kajen, andra möjlighet till egen båtplats i kanalen. 
Samtliga har även en kompakt trädgårsuteplats mot 
gården. Dessa lägenheter bildar en tydlig sockel-
våning ut mot kajen med egna entréer direkt från ka-
jen med plats för växtlighet, cykel och liten sittplats 
för morgonkaffet.

Balkonger finns framförallt mot kajen och gården. 
Eventuellt även delvis indragna eller franska balkong-
er mot kanalen. Fönster med låg bröstning möjliggör 
siktlinjer ner mot kanalen även högre upp i huset. 
Balkonger mot gård utförs längsgående och bildar 
ett yttre skikt framför fasaden tillsammans med 
vajrar för klätterväxter. Utformning av balkonger mot 
kaj kommer att studeras vidare. Denna fasad utförs 
med stora glaspartier som öppnar sig söderut mot 
Motala ström men skuggas av ovanliggande bal-
konger sommartid.

G3 - Hauschild + Siegel

Perspektivskiss kaj och kanal, vy från öster

Referens: hus vid/i kanal, Köpenhamn respektive HamburgReferens: Variation i balkonger och burspråkKonceptskiss
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+2.55

+5.25

+7.95

+10.65

+13.95

+17.25

+20.55

+23.85

+27.15

exempel med lutande väggar och stark kulör eller 
annat material än byggnaden i övrigt. 

Kulör/material
Projektet tar utgångspunkt i material och kulörer 
som finns på platsen idag samt kulör- och material-
programmet. Hauschild+Siegel arbetar processori-
enterat och kommer under projektet testa ett stort 
antal alternativ vad gäller utformning, materialval, 
kulörer med mera.
För G3 är intressanta material exempelvis tegel i 
varmgrå nyans, rå betong, plåt och glas. Mot den 
mer skyddade gården kan även inslag av trä före-
komma. Sockelvåningen kan mot kajen accentueras 
med annat material. Vi vill också arbeta med kon-

Solceller

traster mellan matta och reflekterande material samt 
mellan målade kulörer och “rena” material. 
Även växtlighet används som en tydlig del av gestalt-
ningen, både gällande gårdsrum fasader/balkonger 
och förgårdsmark mot kaj. Mot gården förses bal-
konger med vajersystem för klätterväxter.

Taklandskap
Taken utgörs delvis av takterrasser, delvis av inten-
siva gröna tak och delvis av solpaneler. Den översta 
indragna takvåningen ges avvikande utformning, till 

Fasadskiss mot kaj skala 1:400 Principsektion höga delen skala 1:400

Kaj Gård
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Miljörum

Kommunens höjder ej  klara. Ca +2.50

Ev. teknik/
access 
miljörum

LGH

+2.50

LGH

LGH

LGH

LGH

LGH

Cykel-P 2 vån, ca 80 cpl Entré LGH

Ev. teknik, gem.utrymmen

FG+2.55

+2.53

FG+2.55

Portik till kanal Utkragande del över kanalen

LGH

FG+2.55+2.53

+2.53

Entré

LGH

LGH

LGH

LGH

LGH

LGH LGH LGH LGH

LGH

Perspektivskiss gård, vy från väster Skiss markplan 1:800

Skiss lägenhetsfördelning entréplan 1:800
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Gestaltningskoncept:

Gröna rörelser och lager
Gårdens struktur utgår från de rörelsemönster som 
förväntas mellan portiker och entréer. 
Gården byggs "lager på lager" med balkonger när-
mast fasad  (undantaget G1) följt av en gångväg som 
gränsar mot en cykel- och sittspaljé. 
Innanför dessa tre lager finns en större samman-
hängande yta, genomskuren av gångvägar som 
skapar ett mönster av gröna ytor. Gångvägarna flyter 
sömlöst över i planteringsytor genom en slags grä-
sarmering. Grönytorna fylls med lek- och tränings-
redskap, perenner, buskar och träd.
I mitten av gården finns ett hårdgjort torg där parke-
ring för rörelsehindrade kan göras vid behov. Torget 
är också gårdens lågpunkt och här kan dagvatten 
samlas och fördröjas.
För att skapa en avgränsning mot balkonger kan 
klätterväxter sättas på vertikala spaljéer som på ett 
yteffektivt sätt skapar halvtransparenta väggar. Klät-
terväxter används också för att skapa ett tak över 
portiken mellan husen.

Torget är en lågpunkt där vatten 
samlas och inbjuder till lek, foto: 
Valentina Powers

Gräsarmering skapar permeabla 
gröna ytor, foto: Bradley Gordon

Insektshotell, foto: Tony Hisgett

Gård G – Hyresbostäder, hauschild + siegel, Slättö,  
Ekologigruppen
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Sektion A1–A2: Vy mot öster från Slättös byggnad mot Hauschild + Sigel/Hyresbostäder. 

Ruderat-inspirerade perenner

Fuktövskog inspirerar växtvalKlätterväxter kan skapa tak och 
väggar, foto: Mark Hogan

A1

A2

spaljé med 
klätterlek/
gym

äng med  
ruderatväxter

torgyta gradänger

gräsmatta

lek

fuktlövskog

uteplats under 
klätterväxter

Kulör
Naturtoner som brunt, sand, grått, grönt 

Material
Trä, stål, betongmarksten, 
sandsten, armerat gräs

Växtval
Görs med inspiration från fuktlövskog, 
äng och ruderatmark

Aktiviteter på gården
• Träning
• Lek och bollspel
• Vattenlek 

Ekosystemtjänster
• Dagvattenfördröjning: Vatten samlas/
fördröjs i fuktlövskogen

• Pollinering: Växtval för blomning hela 
säsongen

• Biologisk mångfald: Växtval anpassat 
till urban kontext såsom ruderatmarker. 
Större träd planteras.

• Kulturella ekosystemtjänster:
blomprakt, grön oas, sitta i solen, social 
samvaro.
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Gestaltningskoncept
Kvarteret H1 ligger i den östra delen av området och 
har sin bas mot Saltängsgatan. Här läggs lokaler i 
bottenplan som kan nyttjas av såväl boende i området
som övriga Norrköpingsbor. Via Kronomagasinsgatan 
rör man sig längs flerbostadshusets fasad som 
trappas ju närmare vattnet man kommer. En öppning 
i kvarteret markerar gård och ny bostadsvolym. Mot 
Brokikargatan står fyra radhus med urban karaktär. 
Ett upphöjt entréplan skapar möjlighet till utblick 
över kanalområdet nedanför samt intilliggande park. 
Det översta planet dras in från gatan. Via en brygga 
kan man nå de övre planen i radhusvolymen från 
flerbostadshuset trapphus. 

Balkonger och terrasser
Mot norr vänder sig huset ut mot Saltängsgatans trafik 
där bussar och bilar samsas med cyklister och flanörer. 
I huset orienteras entréer och sovrum mot detta håll. 
Franska fönster ger ljus långt in rummen. In mot 
gård öppnas fasaden upp med tilltagna balkonger, 
skyddade från vind och i ett fint läge med utblick ner 
mot Motala Ström.
Terrasser i flera plan tillgängliggörs för alla boende i 
föreningen och nås via trapphusen i flerbostadshuset. 
Här kan man hålla föreningens årsstämma, en 
privat kräftskiva eller bara njuta av sol och utsikt. 
Terrassbjälklaget anpassas för odling och vi bygger 
även ett växthus på ett av planen. Ett året-runt-rum 
där fikonträd samsas med tomatplantor.

H1 - Riksbyggen, White Arkitekter
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Kulör/material
För att anknyta till kaj och hamnområde utformas 
byggnadernas gatufasader i ett robust och hållbart 
material, tegel. En bruntonad sten väljs. Utskjutande 
stenar eller tryckt fog används för att skapa variation i 
fasaden eller för att markera nivåskillnad.
In mot gård ges volymerna ett mjukare intryck och 
en liggande träpanel används. På indragna terrasser 
används gärna träet också för att markera livskillnaden 
och för att skapa en mer ombonad känsla närmast 
bostaden. Träet åldras vackert efter tid och kan på 
sikt anta en silvergrå nyans som vackert kontrasterar 
till teglet. En repetitiv fönstersättning ger en lugn och 
stadig front mot Saltängsgatan. Fönsterkulörer väljs i 
samma nyans som intilliggande fasadmaterial.

Fasad mot söder - tegel möter trä Fasad mot öster - spaljé och grönska

För att förstärka grönskan på gården skapar vi ett 
fasadraster - ett spjälsystem där växter kan slingra sig 
upp mot balkonger och terrasser. Bryggan över gården 
blir även den på sikt grön då spjälsystemet återkommer 
i dess gestaltning. 

Taklandskap
Gröna tak väljs på radhusen samt på delar av flerbo-
stadshusets terrasser för att fördröja dagvattnet samt 
för att bidra till en hållbar stadsmiljö. De gröna taken 
är synliga från övre lägenheter i flerbostadshuset 
och skapar på så sätt en mjuk övergång visuellt mot 
den intilliggande parkens grönska. Både radhus och 
flerbostadshus har indragna takvåningar. Solceller 
placeras på tak i gynnsamma väderstreck. En digital 
skärm utvisande byggnadens energiförbrukning och 
produktion av el från solceller placeras väl synligt i 
byggnaden. På en av terrasserna finns ett växthus för 
föreningens medlemmar.
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Referenser material

Bostad
Vi eftersträvar en variation i storlek på lägenheterna. 
Mindre enkelsidiga lägenheter mot gård blandas med 
genomgångslägenheter. Samtliga lägenheter har till-
gång till balkong, uteplats, terrass eller loftgång. En-
tré till lägenheterna sker via två trapphus med access 
ut mot Saltängsgatan men även in mot gård. Två av 
lägenheterna utförs som så kallade dedikerade lägen-
heter där unga vuxna mot en lägre insats ges tillgång 
till en första lägenhet. Stadsradhusen i söder utförs i 
två plan med ett tredje terrassplan och nås via gata, 
gård eller brygga via flerbostadshuset.

Funktion
Under gårdsbjälklaget läggs lägenhetsförråd och cy-
kelparkering samt parkering till radhusen med access 
från trapphus och via ramp från Kronomagasinsgatan. 
I anslutning till cykelparkeringen placeras utrymmen 
för cykelpool där man enkelt kan låna frakt- och el-
cyklar eller en cykelkärra.

Entréplan
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Gestaltningskoncept
Rutnätets generalitet ger en god förutsättning för 
intressanta byggnadsvolymer inom stadens ram. 

Fokus för gestalten i H2 ligger på en veckad stads-
mässighet som tar fasta på ljus och luft genom att 
trappa ned mot söder och väster vilket skapar 
möjligheter för gröna och soliga takterasser med 
utsikt. 

Den veckade gestalten ger en tydlig karaktär som 
förstärker och integrerar de indragna kungsvåningar-
na som föreskrivs i detaljplanen för kvarteret.  

En intim gränd mot Brokikargatan öppnar upp och 
skapar inblickar från gatan mot en kontemplativ 
innergård vilket även ger möjligheter till sekundära 
och semi-publika flöden genom kvarteret via en 
"hemlig" passage mot Saltängsgatan.

Inom ramen för Heimstadens kärnvärde nytänkande  
skapas även en flytande övergång mellan den privata 
byggnaden och det publika gaturummet. Vinklade 
pocket parks där fasadernas materialitet flyter ned 
på gatan och transformeras till markbeläggning ger 
ett extra lager av rytmik i kvarteret och en stark
visuell och taktil användarupplevelse.

H2 - Heimstaden, ÅWL arkitekter
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"Klippavsatserna" 
omvandlas med smala 
planteringslådor och 
glasräcken till veckade små 
privata terrassbalkonger.

Vita klippblock som vajande 
reser sig ur ett hav av krossad
marmor och bär upp de 
grönskande takträdgårdarna är 
utgångspunkten.

På vissa fasadytor vajar, förutom 
växterna på de gröna klippavsatserna, 
även fönsterpartierna vilket skapar en 
spännande upplevelsen i bostäderna.

Rumsupplevelse
Fönsterlutning: 8°
55 % av totalt antal fönster

Stora södervända takterraser. Vissa privata och vissa för alla boende i huset.

Vy mot Saltängsgatan
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Fasadmaterial knyter an mark utan socklar

Fasad mot öster

Material och kulör
Projektet underindelas i tre kroppar med subtila 
skiftningar i karaktär och material. Utgångspunkten 
är volymens gestalt och dess olika förutsättningar i 
olika lägen – för programmet, för stadsrummet, för 
ljuset och för den visuella och taktila upplevelsen. 
Materialmässigt förfinas den tidigare tänkta 
sekvensen från hamnens fartyg, över åkerns lera, 
till naturens träd. Det sker genom en reduktion av 
fasadmaterialen till tre olika material med varierad 
taktilitet i en gemensam ljus kulör. Trä återkommer 
som bänkar och växtlighet i utemiljön och på de 
gröna takterasserna.

Slammat tegel Puts StenPlåt

Referens Formwerkz architects
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Gestaltningskoncept
Gårdens grund består av ljus dekorsten där ytor så 
som planteringar, lek, sittplats och stepping stones 
växer fram som små öar över det vita gruset. Gård 
och byggnad möts på ett vackert sätt där de ljusa 
husfasadernas materialitet flyter in i marken på 
gården. De båda bildar tillsammans en helhet där 
byggnaden och gården speglar varandra. 

Gården har ett fokus på ljus som visar sig dels i ljusa 
material- och växtval men även genom dekorativ 
belysning. Planteringar, murar och fasader lyses upp 
och interaktiva ljusinslag integreras till viss del med 
leken. 

Kulör/material/växtval
Gården består av rena och enkla material med vit/ljus 
kulör för att bidra till en lugn och ljus kontemplativ 
plats. Vitt grus och stepping stones av ljus betong 
utgör den hårdgjorda marken, medan växtligheten 
består av träd med vita stammar, perenner med vit 
blommning och prydnadsgräs med ljusa vippor. 

Gård H2- Heimstaden, ÅWL Arkitekter

Vitt grus                        Ljusa stepping stones    Trä           

Vita stammar                 Vit blommning              Ljusa vippor
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Sektion 1a-1b, 1:400. Sektionen visar den gemensamma sittplatsen, leken, planteringar 
och caféets uteservering. I bakgrunden skymtar de många gröna takterrasserna. 

Växtligheten växer upp ur havet av vit dekorsten och bildar små gröna öar. 
Dekorativa ljusinslag placeras ut i planteringar som lysande blommor.

Plan över gården, 1:300 1b

1a

Stepping stones i ljus betong

Uteservering

Perennplantering

Sittstock

Perennplantering

Perennplantering

Cykelställ i vitt grus

Sittplats

Lek

Sittmur integrerat i trappan

Uteservering, 
terrasserad 

Prydnadsgräs

Prydnadsgräs

Vitt grus

Vitt grus
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Prydnadsgräs           Örtsedum                  Färgglada perenner

Foto: V
eg Tech A

B

Trätrall                       Ljusslinga                     Odlingslådor

Tak H2- Heimstaden, ÅWL Arkitekter

Gestaltningskoncept
De gröna takterrasserna har ett friare formspråk 
än gården, med ett stort fokus på odling och 
gemenskap. De tre gemensamma takterrasserna har 
tre olika funktioner. På den största terrassen är det 
fokus på odling, där det finns odlingsbänk, verktyg 
och plats för större sällskap med ett långbord 
under pergolan och grill. Den andra stora terrassen 
är perfekt för avkopplning i solen. Den har stora 
planteringar och ett soldäck med solstolar i mitten. 
På den mindre av de tre terrasserna finns utrymme 
för mindre sällskap. 

Kulör/material/växtval
Takterrasserna är rikligt gröna, med stora 
örtsedumsmattor på de icke beträdbara takytorna. 
De beträdbara gemensamma terrasserna har 
odlingslådor, färgsprakande perennplanteringar 
kantat med svajande prydnadsgräs. De hårdgjorda 
ytorna består utav trätrall.  
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Ekosystemtjänster
Perennplanteringarna på takterrasserna består av 
växter som gynnar pollinerare. Ett insektshotell finns 
på den större av de tre gemensamma takterrasserna. 
Där finns även odlingslådor där de boende kan odla 
grönsaker och andra nyttoväxter. 

Fjärilsperenn                Sedum                         Insektshotell             

Örtsedum på takterrass                                   

Odling                                            

Plan över takterraserna, 1:300

O
dling

Odling

Plantering

Plantering

Pergola med långbord

Grill

Grill

Verktygsskåp
Arbetsbänk

Insektshotell

SoldäckÖrtsedum

Örtsedum

Örtsedum

Ö
rtsedum

Prydnadsgräs

Prydnadsgräs

Prydnadsgräs

Privat

Privat

Privat Privat

Privat

Privat

Privat

Privat

Privat

Privat

PrivatPrivat

Privat

Privat

Privat

PrivatPrivat

Sittplats

Hisschakt

Hisschakt

Röklucka

Röklucka

Privat
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Gård H1 - Riksbyggen, White arkitekter

Livet mellan hamn och tobaksodling, en resa 
över tid, in i framtiden. 

Gestaltning
Utformningen utgår från den för området historiska 
hamnkaraktären med fartyg, containrar och tobaks- 
odling. Här tar man steget in i framtidens stadsmäs-
sighet och skapar nya möten med stark koppling till  
historien. Fokus ligger på nyskapande, robusta mate-
rial liksom sociala- och ekologiska värden som skapar 
en attraktiv plats. En miljö att leva och trivas i. 

I mötet mellan Kronomagasinsgatan och takbjälklags-
gården öppnar en liten pocketpark upp sig. En plats 
för såväl förbipasserande som boende att slå sig ner 
på ljugarbänken framför den gröna växtväggen för att 
dryfta några ord och iaktta gatulivet, så som man gjort 
genom tiderna.  

Innergården som är av mer privat karaktär ger plats 
för möten, aktiviteter så som småbarnslek, odling 
och rekreation för de boende. Ytterligare högre upp 
breder ett taklandskap ut sig med gemensamma 
och privata terrasser med utsikt över stadsdelen och 
gården. Gåden förnimmer om den tidigare tobaks- 
odlingen med dess grönska. På gården tillskapas 
vistelseytor i såväl sol som av löv tillskapad skugga. 
Klätterväxter av olika slag slingrar sig upp längs en 
i-balkspergola och upp mot loftgångarna och bi-

drar till den vertikala grönskan och insektslivet.  
Genom varierade planteringar på olika nivåer med olika 
jorddjup, jordmån och växter med varierade färger, for-
mer och dofter främjas ekosystemtjänster såsom bio-
logisk mångfald, ekologiskt samspel och olika habitat.  
Örter och buskar av ruderatkaraktär ger småfåglar 

möjlighet till skydd liksom bin och humlor möjlighet 
till överlevnad och pollinering av fruktträd och andra 
nyttoväxter i stadsdelen. I den gröna miljön placeras 
fågelholkar, fågelbad och insektshotell för att bistå 
stadsdelens minsta invånare. 
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Illustrationsplan, skala 1.400

falddermusholkfågelbo

Situationsplan skala 1:400

falddermusholkfågelbo

Längdsektion skala 1:400

Ruderat planteringskaraktär samt upphöjd odling. 

Markmaterial: Bruntonat  
marktegel, trädäck.

Biohörna (biotop / biologisk mångfald.

Planteringskärl  
corten, var. höjder.

Platsbildning mellan byggnaderna längs Kronomagasinsgatan med 
grön artrik växtvägg, ca 8 m2 med traditionell ljugarbänk framför. 

Fågelholkar- samt 
fladdermusbo.

BROKIKARGATAN

SALTÄNGSGATAN
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Lekfull gård för de yngsta.
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Gården och takterrassens växtlighet bidrar till områ-
dets spridningskorridor för bl.a. pollinering och frö-
spridning. Växtligheten medverkar även till förbättrad 
luftkvalitet, bullerreglering och klimatanpassning. dvs 
reglerande ekosystemtjänster. De försörjande ekosys-
temtjänsterna återfinns i form av odlingsmöjlighet i 
mindre skala, bärbuskar, örter, och bikupa. 

kulör och materialval
Genomgående för gestaltningen av innergården 
är varma kulörer med syfte att ge en ombonad och 
trivsam känsla ihop med planteringarna.
De hårdgjorda ytorna består av bruntonat marktegel 
och trädäck vilka spelar väl med byggnadernas fasad-
material samt historien.
Utrustning i form av upphöjda planteringslådor, be-
lysningsarmaturer och annan utrustning är av corten-
stål. Detta för att skapa en gemensam stomme där 
blandad växlighet kan husera fritt. Cortenstålet speglar 
hamnens rostiga element som containrar, spår- och 
fartygsdelar.

Klätterväxter 
längs spång.
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I1 - Skanska, Winell & Jern 
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Gestaltningskoncept
Byggnaderna gestaltas som två staplar med lådor. 
Lådkonceptet är valt utifrån en första tanke om con-
tainrar i hamnen. Containern som byggnadsenhet 
blir allt för begränsande när huset skall gestaltas och 
programmeras genom sin starka form och strikta 
geometri men grundtanken utgår från ett hus av 
staplade containrar omvandlat till en ganska brokig 
stapel med olika lådor. 
Lådorna har en stor variation i kulör men ett relativt 
lugn i volym mot gatusidan medan gestaltningen 
runt gavlarna mot gården ges omvänd dynamik med 
lugn ljus kulör och livlig volymuppbyggnad.

Kulör/material
Lådorna kläs med ett slätt skivmaterial i våningshö-
ga våder. Våningarna delas upp i fasad av en tydlig 
balk. Öppna lådor används som balkongkoncept och 
dessa är klädda med trä invändigt.

Sockelvåning
Sockelvåningarna ingår i lådkonceptet och markeras 
inte på något annat sätt än den nedre raden med 
lådor. Våningen kan i delar vara mörkare färgsatt än 
övriga huset. 

Tak
Taken är flacka utan takfot för att samspela med 
gestaltningkoceptet.
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Övergripande Volym / Plan
Fastigheten kommer eventuellt att innehålla en ned-
fart till parkeringsgarage. Detta ger förutsättningar-
na för hur marken skall hanteras. Tomtens norra del 
fram till rampen kommer byggas upp i en hel våning 
innehållande kvarterets behov av förråd mm.
Garagerampens tak kommer vara länken mellan 
gårdens två nivåer norr och söder om rampen

Vidare bearbetning
Projektet är ännu inte godkänt av stadsarkitekt och 
ytterligare bearbetning kommer att genomföras. 

garage-

infart
VI+I

VI+I

VIII

VIII

skala 1:1000

xx - SKANSKA, Winell & Jern arkitekter
INRE HAMNEN, NORRKÖPING
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xx - SKANSKA, Winell & Jern arkitekter
INRE HAMNEN, NORRKÖPING
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Gestaltningskoncept
Kvarteret har ett spännande läge i stadsdelen. Bygg-
naden syns på långt håll i sitt sammanhang, kanalen 
i väster med kvällssol, kvartersgator med intimare 
skala och kopplingen mellan den offentliga parken 
och bostadsgården.

De kringliggande gaturummens skiftande egenska-
per såsom utsikt, väderstreck och funktion påverkar 
byggnadsvolymens uttryck. Byggnadsvolymen som 
möter vattnet fasas av och ges en slank och reslig 
gavel.

Det utökade mellanrummet mellan husen öppnar 
upp mot gården och möjliggör för alla lägenheter i 
det inre huset att få utblickar över Motala ström.

Gaveln mot parken fasas även den av och ger 
förutsättningar för större balkonger i västläge med 
utblickar över kanalen och Motala ström.    

Ett karaktärsfullt taklandskap skapas genom att tak-
foten knäcks på mitten av byggnadsvolymerna. Mot 
vattnet integreras en terrass för takodling och ett 
växthus som kan nyttjas gemensamt av de boende.

J1 - Heimstaden, ÅWL arkitekter
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Rubrik
Text 

1. Husets fasas av och ger slanka och resliga gavlar.

Vy från kajen i väster Vy från Brokikargatan

2. Det utökade gattet mellan husen öppnar upp mot den gröna 
gården och ger möjlighet till utblickar.

3. Takfötterna knäcks och ger ett taklandskap som samspelar 
med volymens skulpturala karaktär. Mot vattnet integreras terrass 
och växthus i taket.
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Färgtoner från Kulör- och materialstrategin för Inre Hamnen

Ett material, många nyanser

Fasad mot kanalen i väst, skala 1:500

Träpanel Komplementfärg i markiser Trä i sockel och fönsterinfattningar ger värme

Varmförzinkad plåt - fångar upp himmelens och 
omgivningens kulörer

Material och kulör
Byggnaderna kläs med förzinkad stålplåt varvat med detaljer i trä. Stålplåten relaterar till hamnens historiska 
industrikaraktär, samtidigt som den fångar upp nyanserna från himlen och vattnet. På så sätt knyter byggna-
den an till den gråblå skala som tagits fram för Inre hamnen. Färgskalan kompletteras med integrerade mar-
kiser i omsorgsfullt utvalda kulörer. Trädetaljerna tillför värme i uttrycket och knyter an till hamnens historiska 
arv då den användes för timmerhantering. 

Integrerat i taket uppförs ett växthus och en generös pergola för odling, även här återfinns varmförzinkad 
stålplåt i materialpaletten.
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Huset mot vattnet
Huset på kajen har en enkel grund form: rätblocket. 
Den enkla formen har en rationell uppbyggnad av 
moduler. En kappa av glas ger alla maximal tillgång 
till vattnets kvalitéer. Balkongerna kragar ut som 
landgångar. 
Byggnaden uppförs med den senaste tekniken och 
har karaktär av high-tech och hamnindustri. På taken 
finns solpaneler och gröna ytor för dagvattenfördröj-
ning.
Förgårdsmarken mot kajen utformas som en sockel  
med terrasser för de boende.

Huset mot Brokikargatan
Huset mot Brokikargatan har karaktären av ett 
gårdshus med lägre höjd i samklang med skalan på 
gatan.
Denna byggnad har en mer rustikt uttryck med cor-
tenplåt och galler. 
I Bottenvåningen finns möjlighet till en mindre lokal/
bokal/ateljé.

J2 - Skanska nya hem, Wingårdhs

SituationsplanAxonometri

Huset mot vattnet Huset mot Brokikargatan
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Principsektion genom kvarteret
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Referensbilder kulör & material

Skiss fasader mot kvarter K
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Gestaltningskoncept
Bostadsgårdens fina läge vid den offentliga kajen 
och kvartersparken är den självklara utgångspunkten 
för dess gestaltning och funktioner. Gården är en 
plats för kvarterts invånare att mötas: för lek, rörelse 
och vila. I kontrast till kajens hårdgjorda offentliga 
rum utförs gården grön och frodig, både för de 
boendes välbefinnande och för att stärka ekologiska 
samband och erbjuda ekosystemtjänster. 

Utgångpunkterna för gården sammanfattas under 
fyra rubriker:

• Utblick och inblick
• Grönska och ekosystemtjänster
• Aktivitet och paus
• Gemenskap

Kulör/material/växtval
Gårdens färgton och materialval grundar sig 
i robusta möbler och odlingslådor i brunt trä, 
grå betongmarksten och en grön växtbas med 
färgsprakande  perenner.

Gård J1/J2 - Heimstaden & Skanska, ÅWL Arkitekter

Illustrationsplan 1:400

Träningsredskap

Fruktträd

Insektshotell

Cykelparkering

Plantering

Plantering

Café/resturang

Klättervägg

Sittgradänger i trappa

Markmaterialet vid hushörnet anpassas och ansluter 
till utformning av kaj och gata. 

Odlingslabyrint

Arbetsbänk, redskapbod

Växtkompost

Gräsmatta

Lek

Pilkoja

Sittplats
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Gemenskap
Bostadsgården och dess funktioner skapar 
samhörighet och “hemma-känsla” för de boende 
i kvarteret. Aktiviteter som exempelvis odling 
gör det möjligt att lära känna nya grannar över 
åldersgränserna. 

En central större sittplats med långbord och grill 
möjliggör gemensamma aktiviteter och gårdsfester.

Utblick och inblick
Utblickar mot kajen och 
Strömmen tas tillvara och 
sittplatser placeras strategiskt 
för ljus och utsikt. Genom 
öppningarna i kvarteret 
bjuder gården på grönska till 
omgivande offentliga rum.

Gränserna mella offentligt och 
privat utförs tydligt utan att vara 
avstängade, exempelvis genom 
en höjdskillnad.

Grönska och ekosystemtjänster 
Läget vid den hårdgjorda kajen gör det extra viktigt 
att gården blir grön och frodig. Växtligheten är 
rumsbildande, erbjuder doft och färg och visar på 
årstidernas variation. Kvarterets gård hjälper till att 
stärka grönstrukturen i området via kopplingar till 
kvartersparken och omgivande gårdar. 

Gårdens växter gynnar fjärilar och andra insekter. 
Den stora mängden grönska hjälper till att fördröja 
och rena dagvattnet. Flera insektshotell finns 
utplacerade på gården.

Färgglada perenner             Pollinerare              Insektshotell Sektion 1:400, Sektionen visar den gemensamma sittytan, träningsredskap, odling och lek på gräsmattan.  

Odlingslådor Gemensamhetsyta

Fotograf:M
artin Falbisonner (C

C-By-SA
-3.0)

Aktivitet och paus
Gårdsmiljön inrymmer både lek, aktivitet och 
vila för olika åldrar. Gården har träningsredskap 
och småbarnslek och lugnare viloplatser. På en 
av fasaderna mot kvartersparken anläggs en 
klättervägg, som samordnas tillsammans med 
intilliggande park. 

Odling har fått stort utrymme på gården. Här kan 
de boende samlas och interagera. Odlingslådorna 
är uppbyggda som en labyrint, där lek uppmuntras i 
samband med odlingen och lockar alla åldrar.
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Båthuset

I det sydöstra hörnet av Kronomagasinet ligger kvarteret K. Huset ligger 
som en oval hörnsten och avslutar kvarteret i en mjuk kurva.

Byggnaden placerar sig diagonalt över tomten och skapar en gårdsyta i 
sydöst som får en tydlig koppling till både kaj och park. De knyts an till 
varandra. Diagonalen gör också att huset långsida vrider sig mot kajen 
och ger många lägenheter en fin utsikt. 
Gata E får också ett vackert avslut när fonden öppnar upp sig mot kaj 
och vatten.

Taket är terrasserat i tre nivåer. Det har ett soligt läge och används till 
gemensamhetsytor och solceller. 

K - Hyresbostäder, sandellsandberg

PARK

KRONOMAGASINET

GATA E

KAJ
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Principfasad nordost 1:400 Principfasad nordväst 1:400

April  kl 14.00

Svart 
glaserat 

tegel

Blått 
glaserat 

tegel

Glaserat tegel i blått och svart

    
Svartbränt trä

    

Tjärat trä inspirerar 

    

Principfasad Sydväst 1:400  

Solergolas över "Däcket"

Svartbränt trä

Kulör/material  
Båthuset har en tvådelad fasad i glaserat tegel. I fasad finns en repetitiv indelning mellan 
fönsterrader som skapar en vertikal indelning längs fasaden. Den horisontella indelningen är dock 
kraftigare markerad eftersom den är färgsatt. Övre halvan går i blått och den nedre halvan går i en 
mörkare, svartare ton. 

Entréplan har färre fönster och bekläs med svartbränt trä mellan tegelpartierna. Det anspelar på 
hamnkaraktär och tjärat trä. Det glaserade teglet kommer ge vackra reflektioner, vi ser framför oss 
hur vattnet glittrar i fasaden! 
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 Båthuset  består av småor, effektiva små 
lägenheter som riktar sig till unga vuxna som 
flyttar till sitt första egna bo. 

Lägenheterna har inga balkonger, utan stora 
gemensamma takterrasser. Entrén blir som 
vardagsrum för de boende där man kan hänga, 
läsa en bok eller laga mat i det gemensamma 
köket.

Kombilägenheter

Båthuset har både 
traditionella lägenheter 
och kombilägenheter. 
Den står för ett kollektivt 
boende med både privata 
och gemensamma ytor - 
passande för två kompisar 
som precis flyttat hemifrån. 

4 ROK  x 1

3 ROK  x 2

2 ROK  x 1

Gemensamma  
utrymmen
Bostads- 
komplement

TYPPLAN 1:400

PLAN 5 1:800 PLAN 6 1:800 TAKPLAN  1:800

ENTRÉPLAN 1:400

4 ROK  x 2

4 ROK  x 2 4 ROK  x 1

3 ROK  x 2

3 ROK  x 2 3 ROK  x 1

2 ROK  x 4

2 ROK  x 4 2 ROK  x 2

KOMBILÄGENHET
5 ROK - 84,6 KVM
4 BOENDE

Eget sovrum, 5-8 kvm, 
Gemensam entré, WC, 
kök och vardagsrum.

KOMBILÄGENHET
3 ROK - 84,6 KVM
2 BOENDE

Eget sovrum, 14 kvm, 
Gemensam entré, WC, 
kök och vardagsrum.

KOMBILÄGENHET
3 ROK - 62,4 KVM
2 BOENDE

Egen entré, sovrum, kläd-
kammare och WC. 
Gemensamt kök och 
vardagsrum.

LÄGENHET
4 ROK - 84,6 KVM

LÄGENHET
3 ROK - 62,4 KVM
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Gestaltningskoncept
Byggnaden ger svallvågor i olika form. Ned mot 
kajen sköljer ett trädäck i vågform upp. Radiella rib-
bor och plank böljar fram sittplatser, samtidigt som 
skydd för uteplatser formas.

På stadssidan formas dynor av grus och ängsmark, 
minnande om de saltängar som fanns här tidigare. 
Hela ytan går att använda, att sitta på eller parkera 
cykeln. Resterande tomtmark beläggs med sten lik 
gatumarken så att hela generösa former skapas. 
Taket blir som en atlantångare, men här är livbåtarna 
utbytta mot solpanel-pergolor. Ett trädäck att spela, 
leka och hänga på. Mellanterrassen blir ett aktivt 
sportfält i sporttartan och den sista skivan lämnas 
åter till naturens torrängsbiotoper med uteplats. 

Naturliga material används genomgående; grus, vild 
ängsvegetation, trä och stål till räcken och pergolor.

Gård K- Hyresbostäder, FOJAB Arkitektkontor

"Saltängen"

"Sittvågor"

"Däcket"

"Hälsan"

"Torrängen"

Sektion Saltängen

Tålig grusyta

Sektion Sittvågor
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Saltängen, Sittvågen och Däcket 

Solergolan

Solpaneler
på pergola eller orangeri

detalj skala 1:200

Sporta, hänga
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L1 - SKANSKA, agnasARK

Förhållningssätt till detaljplanen
Med utgångspunkt i planförslaget håller sig byggna-
dens fotavtryck inom den tolv meter breda ruta som 
redovisats på plankartan och för att utkragande 
balkonger/burspråk inte ska skugga den nedre 
våningen har våningsindelning valts där de nedre två 
våningarna slås samman till tvåvåningslägenheter 
med generösa öppningar 
mellan våningarna. Det innebär att husets normal-
plan börjar två trappor upp från gatunivå och 
därmed möjliggör längre utkragningar med bibehål-
len kvalitet för de privata uteplatserna på 
nedersta våningen. 

Tvåvåningslägenheterna påminner om radhus då 
de får egen entré i en indragen nisch ut mot gatan 
och en privat liten täppa mot söder med tillhörande 
förråd. Som en avgränsning mot förskolans gård 
finns också en promenadväg som binder samman de 
privata uteplatserna med gatumiljön utanför fastig-
heten men också ger en koppling till trapphuset som 
kommunicerar de övriga planen och vidare upp till en 
gemensam takterrass. 

I anslutning till trapphuset finns också möjlighet till 
en skyddad cykelparkering mot söder. Ovan normal-
planen avslutas huset uppåt med en takvåning indra-
gen mot söder och en delvis indragen loftgång mot 
gatusidan. Ovanpå takvåningen sticker en mindre del 
upp, 30% av byggnadsarean, innehållande gemen-

L1 - SKANSKA, agnasARK
INRE HAMNEN, NORRKÖPING

FÖRSLAGSPRESENTATION
2017.04.05
2017.10.31
2018.01.18
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samhetslokal och takterass för alla som bor i huset. 

I anslutning till gemensamhetslokalen finns också en 
mindre lägenhet som eventuellt skulle kunna använ-
das som gästlägenhet för hela huset.

Gestaltningskoncept utifrån  
Ekologisk hållbarhet
Med en inriktning mot ekologisk hållbarhet har 
byggnaden ovan sockelvåningen getts en funk-
tions- och gestaltningsidé där gröna inslag är en 
bärande del. Möjligheterna för de boende att omge 
sig med grönska men även odla i anslutning till sin 
egen bostad tar sitt uttryck i generösa terrasser och 
balkonger mot söder och för att ytterligare ge bästa 
tänkbara förutsättningar delas den privata delen 
in i flera klimatzoner från den yttersta helt öppna 
balkongen till den inglasade vinterträdgården och 
sedan en växtzon som också bildar en intressant 

L1 - SKANSKA, agnasARK
INRE HAMNEN, NORRKÖPING

FÖRSLAGSPRESENTATION
2017.04.05
2017.10.31
2018.01.18
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balkonger mot söder och för att ytterligare ge bästa tänkbara

förutsättningar delas den privata delen in i flera klimatzoner

från den yttersta helt öppna balkongen till den inglasade

vinterträdgården och sedan en växtzon som också bildar en

intressant mellanzon mellan ute och inne, ett sorts växthus där

man direkt från köket kan plocka in grödor att använda i

matlagningen! Grönskan ger oss en levande fasad och med

sitt bidrag till fotosyntesen ger den också förutsättningar för liv!

En risk med stora utkragande balkonger är att det blir väldigt

mörkt längre in i huset men genom att förskjuta balkongerna

varannan våning skapas dubbel takhöjd över den öppna delen

av balkongen och ljusflödet in i lägenheten blir betydligt bättre.

Den ökade höjden över balkongen ger också goda

förutsättningar för den som till exempel vill ha ett fruktträd eller

liknande större växtlighet och när det blir dags att skörda kan

grannen ovanför hjälpa till också! De växelvis förskjutna

balkongerna skapar ett intressant och varierat fasadutryck som

ger byggnaden en tydlig identitet.

Byggnadens tak består av en terrass som fungerar som

gemensam uteplats för hela huset, här finns också en lokal/

vinterträdgård för gemensamma sammankomster. Den gröna

terrassen tillsammans med de privata odlingsmöjligheterna ger

bra förutsättningar att ta hand om dagvatten som bevattning

och därmed dämpa flödena i områdets dagvattenssytem.

Materialval och kulörer

- se blad 5
FASADEN ÄR EN TYPFASAD I ETT TIDIGT SKEDE OCH HAR INTE UTRETTS
KLART ÄNNU VAD GÄLLER TEKNIK OCH EKONOMI. FÖRSLAGET KOMMER
KUNNA ÄNDRAS OCH DETALJERAS I EN KOMMANDE
BYGGLOVSPROJEKTERING OCH REDOVISADE MATERIAL KAN KOMMA ATT
BYTAS MOT LIKVÄRDIGA.
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mellanzon mellan ute och inne, ett sorts växthus 
där man direkt från köket kan plocka in grödor att 
använda i matlagningen! 

Grönskan ger oss en levande fasad och med sitt 
bidrag till fotosyntesen ger den också förutsättningar 
för liv. 

En risk med stora utkragande balkonger är att det 
blir väldigt mörkt längre in i huset men genom 
att förskjuta balkongerna varannan våning skapas 
dubbel takhöjd över den öppna delen av balkongen 
och ljusflödet in i lägenheten blir betydligt bättre. 
Den ökade höjden över balkongen ger också goda 
förutsättningar för den som till exempel vill ha ett 
fruktträd eller liknande större växtlighet och när det 
blir dags att skörda kan grannen ovanför hjälpa till 
också! De växelvis förskjutna balkongerna skapar ett 
intressant och varierat fasadutryck som ger byggna-
den en tydlig identitet. 

Byggnadens tak består av en terrass som fungerar 
som gemensam uteplats för hela huset, här finns 
också en lokal/vinterträdgård för gemensamma sam-
mankomster. Den gröna terrassen tillsammans med 
de privata odlingsmöjligheterna ger bra förutsätt-
ningar att ta hand om dagvatten som bevattning och 
därmed dämpa flödena i områdets dagvattenssytem.
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Lägenheter
Ett normalplan består förslagsvis av fyra lägenheter 
kring ett trapphus. Ute på hörnen lite större 
lägenheter om 4 rum och kök och på mitten mot 
söder en 2 rum och kök samt mot gatan en liten 
lägenhet på 35 kvadratmeter.

Lägenhetsindelningen utgår från de generösa gröna 
uteplatserna och vinterträdgården mot söder och i 
anslutning till dessa samlas också lägenheternas soci-
ala funktioner. Varje lägenhet mot söder är 
symmetrisk mot vinterträdgården för att balkongen 
ska kunna speglas runt denna för att skapa 
förskjutningarna mellan våningarna i fasad och ge 
den dubbla takhöjden över de öppna balkongerna.

Materialval och kulörer 
Förslag på material till projektet är fasaden beståen-
de av prefabricerade betongelemet med en yta av 
Terazzo. Terazzon har en ballast av krossad Kolmård-
smarmor som ger fasaden en grön nyans, två gröna 
nyanser används. 

Fönsterprofiler utförs i lackad aluminium med en 
ärggrön nyans. Sockelvåning och trädgårdsförråd får 
fasader i betong med en cementgrå nyans.

Fasad mot norr, Saltängsgatan Fasad mot söder
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L2 - Hyresbostäder, Belatchew Arkitekter

Volym från gatassida

Gestaltningskoncept: Bekvämt  
boende 
Byggnaden på kvarteret L2 följer formen som de-
taljplanen anger. De första två våningarna fyller ut 
byggrätten helt, våning 2-7 är L-formade bostadsvå-
ningar där våning 2-6 är 12 m djupa och våning 7 är 
indragen. Våning 8 innehåller teknikutrymmen och 
ett stort grönt tak med solpaneler.

Byggnaden karakteriseras av blandade funktio-
ner – förskola med 4 avdelningar på entréplanet 
med entresol kombineras med bostäder på de övre 
våningsplanen. Entréplanet med en förhöjd rumshöjd 
(ca 6 meter) är mycket passande för sin funktion 
som förskola, eftersom man kan skapa lekredskap 
och andra strukturer som utnyttjar volymen på ett 
flexibelt och lekfullt sätt för barnen. 

Entréplanet med sin entresol fyller ut hela byggrätten 
och följer i nordöstra hörnet en vinkel som kommer 
av en historisk väg som skär diagonalt genom områ-
det. Denna vinkel är omformad till en trappad utkra-
gande volym i hörnets övre våningsplan. Byggnadens 
två gatufasader följer gatulinjen från entréplan upp 
till 7:e våningen där volymen är indragen.

L-formen öppnar sig mot söder med en loftgång som 
leder till de olika lägenheterna. Denna yta är tänkt 
att vara en social entrébalkong för de boende, väl 
skyddad från vind och i optimalt läge för att odla, 

njuta av solen och ha tillgång till andra gemensam-
ma funktioner som tvättstuga, leveransrum och 
solterrass på taket till förskolan.

Byggnaden på kvarteret L2 vänder sig till en varie-
rad målgrupp. Den är tänkt att erbjuda ett bekvämt 
”all-inclusive”-boende med bland annat tillgång till 
olika typer av service, möjlighet till sociala möten, 
delade ytor och funktioner med andra boende och 
förskolan.

Lägenheternas planer har ett rationellt modulsystem 
som både främjar byggbarheten och optimerar ytor 
och lägenheter. Planernas systematiska rytm avspeg-
lar sig i fasadutformningen. 

Volym från gårdssida
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Våning 1+2,188

Våning 7+23,588

Våning
1_Entresolplan+5,188

Våning 2+8,188

Våning 3+11,188

Våning 4+14,188

Våning 5+17,188

Våning 6+20,188

Våning 8+27,288

Skala (A3)
DatumAlsnögatan 12, 11641  Stockholm  Tel 08-55 80 14 14  info@belatchew.com  www.belatchew.com

Ritnr.
 1 : 200

FASAD MOT NORR

INRE HAMNEN KV. L2, NORRKÖPING
Hyresbostäder Norrköping

2017-04-05

0120

Våning 1+2,188

Våning 7+23,588

Våning
1_Entresolplan+5,188

Våning 2+8,188

Våning 3+11,188

Våning 4+14,188

Våning 5+17,188

Våning 6+20,188

Tak+29,788

Våning 8+27,288

Skala (A3)
DatumAlsnögatan 12, 11641  Stockholm  Tel 08-55 80 14 14  info@belatchew.com  www.belatchew.com

Ritnr.
 1 : 200

FASAD MOT VÄSTER

INRE HAMNEN KV. L2, NORRKÖPING
Hyresbostäder Norrköping

2017-04-05

0121

Våning 1+2,188

Våning 7+23,588

Våning
1_Entresolplan+5,188

Våning 2+8,188

Våning 3+11,188

Våning 4+14,188

Våning 5+17,188

Våning 6+20,188

Tak+29,788

Våning 8+27,288

Skala (A3)
DatumAlsnögatan 12, 11641  Stockholm  Tel 08-55 80 14 14  info@belatchew.com  www.belatchew.com

Ritnr.
 1 : 200

FASAD MOT ÖSTER

INRE HAMNEN KV. L2, NORRKÖPING
Hyresbostäder Norrköping

2017-04-05

0122

Tegel, grå 
(fasad)

Betong eller 
sten, grå
(sockel)

Trä
(loftgång)

Aluminium, 
mörkgrå
(loftgång)

Fasad mot norr

Fasad mot öster Fasad mot väster                 

Våning 1+2,188

Våning 7+23,588

Våning
1_Entresolplan+5,188

Våning 2+8,188

Våning 3+11,188

Våning 4+14,188

Våning 5+17,188

Våning 6+20,188

Tak+29,788

Våning 8+27,288

Skala (A3)
DatumAlsnögatan 12, 11641  Stockholm  Tel 08-55 80 14 14  info@belatchew.com  www.belatchew.com

Ritnr.
 1 : 200

FASAD MOT SÖDER

INRE HAMNEN KV. L2, NORRKÖPING
Hyresbostäder Norrköping

2017-04-05

0127

Kulör / Material 
Fasaden mot gatan kombinerar ett grått tegel på de 
övre våningarna och en grå natursten i sockeln.
Lägenheternas fönster har samma storlek och är 
tänkte att vara av trä som en varm kontrast till den 
solida tegelfasaden. Loftgångsfasaderna får en 
naturfärgad träyta och likaså förskolans fasader mot 
gården.

Fasad mot söder Skala 1:400
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Kvalitéer och bekvämt boende
1. Samnyttjat kök och matplats mellan förskola och 

bostäder.
2. Cykelpool.
3. Visuell kontakt mellan förskola och bostäder.
4. Egen terrass ovanför förskolan.
5. Gemensam entrébalkong/loftgång.
6. Social yta, ljus tvättstuga på varannat plan.
7. Entré balkong/loftgång- social yta, möljlighet till 

varierad användning.
8. Tillgång till service via leveransrum på varannat 

plan.
9. Gästlägenhet för besökare på våning 2.
10. Egen cykelparkering framför lägenhet.

Våning 2      Skala 1:400Sektion AA

Förskola

Terrass

Teknikrum

FRD.

Förskola Förskola

Teknikrum

FRD.

Förskola

Terrass

Skala (A3)
DatumAlsnögatan 12, 11641  Stockholm  Tel 08-55 80 14 14  info@belatchew.com  www.belatchew.com

Ritnr.
 1 : 200

SEKTIONER

INRE HAMNEN KV. L2, NORRKÖPING
Hyresbostäder Norrköping

2017-01-17

0111

Våning 1

FÖRSKOLA
753 Kvm (på Bv)
+37Kvm (entresol)=
790kvm

Entré 1

Entré 2
Utgång

BTA: 5031 Kvm
Vån.1 1032 Kvm
Vån.Entresol 384 Kvm
Vån.2-6 588 x 5= 2940 Kvm
Vån.7 554 Kvm <70% av BYA
Vån.8 121 Kvm <20% av BYA

BYA: 1032 Kvm

BOA: 2717 Kvm
Vån.2 444 Kvm
Vån.3-6 462 x 4= 1848 Kvm
Vån.7 425 Kvm

BOA/BTA på vån.2-7
2717/3494= 0,78

Förskola: 790 Kvm
Vån.1 753 Kvm
Vån.Entresol 37 Kvm

ANTAL LGH. 42 st
2 ROK: 24st 57%
3 ROK: 18st 43%

Cykelrum
32st

Miljörum
31Kvm

Tek
6Kvm

Förskola
Förskola

Matsal

Le
ve

ra
ns

K
ök

Skala (A3)
DatumAlsnögatan 12, 11641  Stockholm  Tel 08-55 80 14 14  info@belatchew.com  www.belatchew.com

Ritnr.
 1 : 200

VÅNING 1

INRE HAMNEN KV. L2, NORRKÖPING
Hyresbostäder Norrköping

2017-01-17

0103

1.

2.

Förskola Bostäder eller...

3 ROK 84 kvm 2 ROK 55 kvm

3 ROK
71 kvm

3 ROK
71 kvm

2 ROK
57 kvm

2 ROK
56 kvm

Skala (A3)
DatumAlsnögatan 12, 11641  Stockholm  Tel 08-55 80 14 14  info@belatchew.com  www.belatchew.com

Ritnr.
 1 : 200

VÅNING 2-6

INRE HAMNEN KV. L2, NORRKÖPING
Hyresbostäder Norrköping

2017-01-17

0105

A A

9.

Skala (A3)
DatumAlsnögatan 12, 11641  Stockholm  Tel 08-55 80 14 14  info@belatchew.com  www.belatchew.com

Ritnr.
 1 : 200

vån 2 _furnished with people

INRE HAMNEN KV. L2, NORRKÖPING
Hyresbostäder Norrköping

2017-01-17

0134

3.

4.

6.

7.

10.
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Gård L – Skanska, Hyresbostäder, Ekologigruppen

Gestaltningskoncept: 
Samvaro, lek och odling
Gårdens utforming skapar rum för samvaro för bo-
ende samtidigt som den utgör ett tryggt uterum för 
förskolans barn.

Ett stort antal odlingslådor skapar en plats att mötas, 
och möjlighet för såväl boende som för förskoleverk-
samheten att odla ena grönsaker och bär. 
Odlingslådorna fungerar också som rumsavdela-
re och skapar en tydlig men trevlig gräns mellan 
lekområdet och den mer privata delen av gården. I 
denna struktur ryms även utekök som kan nyttjas av 
de boende.

För att skapa en trygg gård utgörs gränsen mot ga-
tan av ett staket som förhindrar att barnen springer 
ut i gatan. Gården är tillgänglig genom tre grindar.
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Cykelparkering ?

Plats för lek/
utegym

Sittplatser?

Vegatation mot 
gata?

Sektion A1–A2: Vy mot norr från gården mot L1

A1 A2

Odlingslådor fungerar som rumsav-
delare och skapar strukturer

Hängmattor gillas av stora som små

Skugga behövs soliga och heta dagar

buskplantering

barnvagnsparkering mot gård,  
cykelparkering mot gata

gräskulle med  
rutschkana

odlingslådor i 
labyrintform

gemensam uteplats med 
utekök

lekutrustning i 
strid sand

hängmattor 
fästa i träd

sandlåda 
under träd  
för skugga

förråd

sittplats under 
spaljé

odlingslådor

Kulör
Naturtoner som brunt, sand, 
grått, grönt, turkos

Material
Trä, stenmjöl (2-16), strid sand

Växtval
Görs med inspiration från 
trädgård och odling

Aktiviteter på gården
• Småbarnslek

• Odling

Ekosystemtjänster
• Dagvattenfördröjning:   
Vatten samlas/fördröjs i 
buskplantering

• Pollinering: Växtval för 
blomning hela säsongen

• Biologisk mångfald: Växt-
val för en ökad mångfald

• Kulturella ekosystem-
tjänster: odling, blomprakt, 
sitta i solen,  social samvaro, 
lekplatslek
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Gestaltningskoncept
Fastigheten har en mycket liten gårdsyta, detta 
kompenseras med vertikal grönska i form av gröna 
balkonger och klätterväxter på fasad samt en ge-
mensam takterrass högst upp. 

Balkonger utformas sannolikt både utkragande och 
indragna. Eventuellt görs de delvis inglasade för 
möjligheter till odling över en längre säsong det vill 
säga att de fungerar som växthus för de boende som 
integreras i byggnadens volym. Inglasade delar av 
balkongerna kan fungera som en lykta nattetid, bal-
kongfronternas utformning varieras och skapar raster 
i flera skikt som både filtrerar ljus och kan fungera 
som klätterstöd för växter. Balkongerna kan antingen 
utformas med odlingsbara planteringsbjälklag eller 
med större integrerade planteringskärl. Balkongernas 
utformning studeras vidare i detalj så att en rytm 
skapas, indrag/inhack i balkongerna kan exempelvis 
möjliggöra en tredimensionell grönska bestående 
av flera skikt av klätterväxter, både längs fasad och 
i liv med balkongfronter. Spaljéer/pergolor på gård/
terrass/balkong inspireras av fackverkskonstruktioner 
i områdets kranar.

Byggnadens möte med vattnet studeras vidare. 
Exempelvis kan man bygga en gemensam bastu som 
kragar ut över vattnet där man efter bastubadet kan 
nå vattnet med en trappa som går ner under bygg-
naden? Bryggor placeras eventuellt framför bygg-
naden och samordnas med Heimstadens fastighet. 
Mellan kvarter M1 och M2 studeras det gemensam-

ma gårdsrummets möte med Motala ström, genom 
att gården t.ex. trappas ner mot vattnet. Regnvatten 
samlas upp i flera nivåer, på taket samlas vatten in 
och används till bevattning av växtlighet i växthus på 
balkonger och/eller balkongen i sin helhet. 

Stora fönsterpartier skuggas delvis av balkonger för 
att säkerställa bra inomhusklimat även sommartid. 
Balkongfronter kan varieras mellan täta partier för 

M1 - Hauschild + Siegel

vind- och insynsskydd, raster för att släppa igenom 
ljus nattetid samt “pinnaräcken” eller motsvarande 
för att fungera som klätterstöd/spaljé för växter. Ett 
antal burspråk adderas eventuellt ut mot vattnet 
samt kajpromenaden i väster. 

Utöver fokus på ekosystemtjänster så lämpar sig det-
ta projekt tack vare sin effektiva geometri även för 
högre ambitioner avseende energieffektivitet. 

Perspektivskiss från sydväst
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Flexibla planlösning
Projektet utgår från flexibla lägenhetsplanlösningar 
som under projekteringsfasen går att anpassa efter 
kundernas önskemål och behov. Till exempel kan 
lägenheterna utformas så att man enkelt kan välja 
antalet sovrum genom att lägga till eller ta bort icke 
bärande väggar, se till exempel referensexemplet 
UrbanaVillor. Denna  byggnad lämpar sig väl för att 

hitta en lösning där en tydlig grundstruktur etableras 
och inom denna struktur kan sedan planlösningen 
anpassas i hög grad. Eventuellt kan även lägen-
hetsindelningen utformas på ett liknande sätt, det 
vill säga att lägenhetsstorlekar kan variera på olika 
våningsplan, exemepelvis genom att ett rum läggs 
till den ena eller andra lägenheten på olika våningar.

Taklandskap
Taken utgörs delvis av takterrasser, delvis av inten-
siva gröna tak och delvis av solpaneler. Den översta 
indragna takvåningen ges avvikande utformning,ex-
empelvis med sågtandstak där ena takfallet är 
takfönster och det andra är solpaneler.

+2.50

+7.30

+10.60

+13.90

+17.20

+20.85

+24.50

Cyklar

Teknik
LGH

+2.50

+7.30

+10.60

+13.90

+17.20

+20.85

+24.50

Cyklar

Teknik
LGH

Sektion genom gård, skala 1:400Principsektion, skala 1:400Fasadskiss mot väster, skala 1:400

Referens planlösningar UrbanaVillor

Gård
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Kulör/material
Projektet tar utgångspunkt i material och kulörer 
som finns på platsen idag samt kulör- och material-
programmet. Hauschild+Siegel arbetar processori-
enterat och kommer under projektet testa ett stort 
antal alternativ vad gäller utformning, materialval, 
kulörer med mera.

För M1 är tanken att låta vattnet i Motala Ström spe-
la en viktig roll genom att arbeta med material som 
reflekterar vattnet, till exempel olika typer av plåt 
eller andra blanka material. Stora delar av fasaden 
kommer att vara uppglasade mot väster och söder 
det vill säga där de också skuggas av balkonger. 
Fasader i norr och öster gestaltas mer som hål i mur. 
Projektet arbetar aktivt med ljus, både dagsljus och 
hur byggnaderna relaterar till omgivningen nattetid. 
Växtlighet används som en tydlig del av gestaltning-
en, både gällande gårdsrum och fasader/balkonger. 

Perspektivskiss sedd från kvartersparken Konceptskisser

Gröna balkonger, UrbanaVillor, Malmö
Cord Siegel & Pontus Åqvist m.fl. genom brf UrbanaVillor Foto Peter CarlssonPrincipskiss gröna balkonger

Invändiga gröna balkonger/orangerier
Hållbarheten, Malmö,  Hauschild + Siegel Foto Peter Carlsson Referens: Växter på balkong, UrbanaVillor Foto Peter Carlsson
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Gestaltningskoncept
Som första utpost i Inre hamnens östra del har 
projektet ett ansvar att skapa en byggnad som sätter 
prägel på den stadsdel som ska växa fram.

Huset har fått sin form efter en analys av rörelser 
som kommer uppstå av den stadsplan som ligger 
till grund för inre hamnen. Huset får inte bli en 
stoppkloss för gående utmed kajen. Därför kan man 
promenera igenom huskroppen och därmed ta sig 
obehindrad utmed kajen. Denna passage kan liknas 
med en port in till området från öster. En volym blev 
två huskroppar som lutar från varandra upptill och 
nertill. Husen är 10 respektive 14 våningar och av-
slutas med skurna takvinklar för att ge en intressant 
siluett. 

M2 - Heimstaden, Utopia Arkitekter 
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Kulör/material
Kulör och material ska anpassas både till både arki-
tekturen och till området. Byggnaden anspelar på 
den omgivning och historiska mark den står på.
Huset kläs i korrugerad plåt som lackeras i toner av 
blått samt med inslag av en rostig nyans. Plåten delas 
in i ett mönster där plåtarnas kulörer och storlek 
skapar en variation som kan härledas till staplade 
containrar.
Snittet mellan de två huskropparna och de lutande 
ytorna täcks med korrugerad kanalplast. Vattnets 
ljusreflektioner skapar en rörelse i fasaden som änd-
ras efter väder och årstid. På kvällen lyser mönstret 
av den varierande fönstersättningen, mellanrummet 
mellan de två volymerna samt delar av nedre plan 
där fasaden lyfts på ett lekfullt sätt.

Fasad mot öster FasadutsnittSkala 1:400
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Struktur och innehåll
Med anledning av passagen delas entréplanet natur-
ligt in i två delar. I den norra delen finns en kommer-
siell lokal som vänder ut mot Brokikargatan och öst-
erut mot parken. I denna del ligger även bostädernas 
entréhall. I den del som vänder ut mot Motala ström 
planeras ett gemensamt utrymme för de boende 
med bastu, lokal samt ett utrymme för kajaker.
Lägenheterna varierar i storlek. Allt från 1 rum och 
kök till 4 rum och kök. De övre planen är tänkta som 
etagevåningar.
I huset finns även ett par vinterträdgårdar. I dessa 
tänker vi oss grönska och med plats för samman-
komster.
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N

Entréplan Plan 2 Plan 6

Skala 1:400

SKALA 1:400 (A4)

N
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Kvarteret Jungfrun
För kvarteret Jungfrun finns ännu ingen ny bebyggel-
se framritad. Befintlig kvarnverksamhet pågår fortfa-
rande men ny aktör kommer att utveckla kvarteret.  

Andreas kvarn
I kvarteret ligger Andreas kvarn, en av få kvarvaran-
de byggnader som visar på den historiska hamn-
verksamheten på platsen. Kvarnen är bedömd som 
byggnad av högsta värde i genomförd bebyggelsein-
ventering. 

Genom sitt vattennära läge och monumentala fram-
toning har byggnaden blivit något av ett landmärke i 
staden. Den påkostade arkitekturen med artikulerad 
tegelfasad visar på hur viktig spannmålshanteringen 
varit i hamnen från sent 1800-tal fram till och med 
idag. När området omgestaltas till en ny stadsdel 
med bostäder och verksamheter är det av stor bety-
delse för platsen att de kulturhistoriska och arki-
tektoniska kvaliteterna hos Andreas kvarn hanteras 
varsamt och att byggnaden anpassas till ny funktion 
på ett för byggnaden varsamt sätt så att dess exteri-
ör inte förvanskas. 

Gestaltning av ny bebyggelse 
Ny bebyggelse i kvarnens närhet måste gestaltas så 
att inte kvarnens monumentalitet påverkas nega-
tivt. Form och volym får gärna vara tydligt läsbart 
modernt, men förhålla sig på ett respektfullt sätt till 
den värdefulla kvarnbyggnaden. Ny bebyggelse bör 
inspireras av befintlig arkitektur och kan med fördel 
plocka upp karaktäristiska element från kvarnbygg-
naden, exempelvis valven, teglet och taklandskapet.   

Ur bullerhänseende kan ny byggnad behöva ansluta 
direkt mot kvarnbyggnaden vid Jungfrugatan, så att 
en så kallad tyst sida skapas mot innergården. Här är 
det viktigt att mötet hanteras på ett varsamt sätt.  

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

Kulör/material
kulör- och materialval bör främst ske med hänsyn 
till befintlig bebyggelse. Antingen genom att ta upp 
både kulörer och material från kvarnbyggnaden eller 
genom att addera nya material som kan kontrastera 
mot befintlig arkitektur. Oavsett angreppssätt bör 
detta ske med omsorg och på sådant sätt att kvarn-
byggnaden lyfts fram och får en framträdande roll i 
relation till bebyggelsen i dess närhet.  

Projektet ska följa den framtagna kulör- och materi-
alstrategin.

Jungfrun

Innehåll 
Kvarteret kan innehålla både bostäder och verksam-
heter. Bottenvåningarna ska dock innehålla publika 
verksamheter och kvarnbyggnaden ska till minst 
hälften bestå av centrumverksamhet.  
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Kvarteret Munken
För kvarteret Munken finns ännu ingen ny bebyggel-
se framritad.  Befintlig kvarnverksamhet pågår fortfa-
rande men ny aktör kommer att utveckla kvarteret.  

Gestaltningskoncept
Gestaltning av kvarter A ska ske enligt övergripande 
riktlinjer i kvalitetsprogrammet (avsnittet "Innovativ 
arkitektur"). Liksom för övriga kvarter inom Inre 
hamnen etapp 1 eftersträvas här en variation även 
inom kvarteret. Kvarteret delas in i flera olika bygg-
nader där varje byggnad har ett eget uttryck med 
variation i höjd, kulör, material, fasaduttryck och 
takutformning.

Munken

Mot Jungfrugatans stora gaturum i öster kan bebyg-
gelsen vara högre. Ur bullerhänseende bör fasaden 
vara helt sluten här för att skapa en så kallad tyst 
sida mot gården. Mot Saltängsgatan i söder bör 
bebyggelsen vara lägre för att kvarteret ska få goda 
solförhållanden med mindre skuggning, ljusare 
gårdsfasader och en soligare innergård. 

Kvarteret ska öppnas upp med genomgående släpp 
mellan byggnadsvolymerna, alternativt större valv, 
mot antingen Saltängsgatan, Slottsgränden eller 
Slottsgatan.   

Kulör/material
Projektet ska följa den framtagna kulör- och mate-
rialstrategin. Då kvarteret Munken ligger norr om 
Saltängsgatan ska färgskalan för etapp 2 gälla här, 
vilket innebär att varmare kulörer ska användas. 

Innehåll 
Kvarteret kan innehålla både bostäder och verksam-
heter. Bottenvåningarna ska dock till viss del inne-
hålla centrumverksamheter mot Jungfrugatan och 
Saltängsgatan. 

Saltängsgatan

Jungfrugatan

Slottsgränden

Slottsgatan

Munken

Jungfrun 
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Gestaltning allmän plats
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Gestaltning allmän plats
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Perspektiv Varvsparken med badet
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1 - Kanontorget, väst - Andersson Jönsson

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

Gestaltningskoncept
Parken mellan Hamnbron/Packhusgatan och Andreas 
kvarn utformas som en grönskande entré till den 
nya stadsdelen Inre hamnen. I en första etapp finns 
Saltängsgatans förlängning kvar med biltrafik och 
spårtrafik genom parken och över Hamnbron. I en 
senare etapp avses denna trafik omledas och parken 
undgår då avskärande trafik. 
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 leder ett nytt gångstråk söderut ge-
nom parken ned till Kanontorgets generösa kajplan. 
Trafiken från Hamnbron skärmas med låga murar 
som dämpar buller. Längs parkens genomgående 
gångstråk finns sittplatser och spaljéer med kläng-
växter som ger rumsligheter och plats för samvaro 
och konst. Mot Hamnbrons brofäste anläggs terras-
ser med grönska. Gränsen mot Kanontorget kajplan 
utformas som en sittbar stödmur.

Principer för gestaltning
• Grönskande entré till den nya stadsdelen  

Inre hamnen
• Park för avkoppling och ro
• Kultur- och industrihistorien får ta plats
• Utrymme för offentlig konst och kultur
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Identitetsskapande objekt

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

Material
Parkens gångstråk består av platsgjuten betong med 
kanter av stål. Murar och stödmurar utförs av stålplå-
tar och stålbalkar som ger en association till industri 
och hamn. 

Växter
Parkens växtmaterial består av gräs med partier av 
låga buskar och skugg- och torktåliga perenner som 
ger frodig grönska under de uppvuxna träden.

Uppväxta trädEn sinnlig parkupplevelse

Träd med höstfärger Blomsterprakt
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2 - Kanontorget, öst - Andersson Jönsson

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

Gestaltningskoncept
På Kanontorgets kajplan behålls hamnkaraktären 
och det finns plats för kultur- och industrihistorien. 
Transportbandet bevaras och den gamla kranen ges 
en ny placering längre ut på kajen. Här finns gott 
om plats för tillfällig och permanent konst samt plats 
för evenemang och aktiviteter av olika storlek och 
karaktär. 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 markytor-
na. 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.

Principer för gestaltning
• Bibehållen hamnkaraktär
• Kultur- och industrihistorien får ta plats
• Utrymme för offentlig konst och kultur
• Samlings- och evenemangsplats
• Vattenspegel på kajen för ökad vattenkontakt 
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Tillfälllig aktivitetsyta med 
sand

Gatsten i mönsterUtsik mot vattnet Befintlig byggnad

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

Växter
Planteringarna på Kanontorgets kajplan 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 vintergrö-
na träd som svarttall med inslag av accenter med 
bladverk som får starka höstfärger.

I öster, där den framtida nya hamnbron kommer ha 
sitt landfäste och framtida kvarter kommer finnas, 
föreslås en tillfällig vistelsemiljö överhöjd över kajens 
stenytor. Här finns träddungar och en mjukt formad 
aktivitetsyta med sand för avkoppling, spel och 
idrott. Träddungarna bildar en fond och framför 
dessa anläggs ett långsträckt trädäck för åskådare, 
för häng och för solbad. Den tillfälliga vistelsemiljön 
sträcker sig även upp en bit längs Jungfrugatan med 
ytor för stadsodling. 

Material
Huvudmaterial på kajen är gatsten i några färgnyan-
ser, med olika ytbearbetning, där tillgängliga stråk 
och ytor utformas med flammad yta. Även stråk och 
ytor av platsgjuten betong kan förekomma. Den till-
fälliga aktivitetsytan utformas överhöjd med stålkan-
ter och strid sand.
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3 - Skeppskajen, mitt - Nyréns

Kajstråk
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 uteservering-
ar. Containrar fylls med olika funktioner som bad-
vakt, 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, gång- 
och cykelstråk och cykelparkeringar uppmuntrar till 
en aktiv livsstil. 
Utanför kajlinjen anläggs ett generöst brygglandskap 
som rymmer många funktioner. Vissa av bryggorna 
är flytande och rymmer bad.

Torgyta
Mellan parken och badet finns en liten platsbildning. 
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. Torgytan kan 
användas flexibelt för evenemang, marknader och 
scen. 
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Material-, kulör- och växtval
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 och tillvaratagen kranräls. 
Vegetationen på kajerna inramas och skyddas av 
stålgaller och stålkantstöd. Längs kör- och gångytor 
finns grafittistråket av rörliga stålplattor. Stolpar för 
belysning och andra konstruktioner utförs av fack-
verk av stål. Containrarna är av stål som målas i klara 
färger. Den återvunna kranen är av målat stål. 

Planteringarna på kajen är inspirerade av den spon-
tana 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. Plante-
ringarna 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.

Brygga för turbåtar
På Skeppskajen förbereds en plats med tillgänglig 
brygga och biljettkiosk för en turbåt till Bråviken, 
skärgården och Kolmårdens djurpark. 

Sektion genom kaj och badSektion genom kaj
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4 - Skeppskajen, öst - Andersson Jönsson

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

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

Sittrappa och kaj

Gestaltningskoncept
Skeppskajens östra del är ett lugnt trädplaterat 
stråk längs kajen gestaltat för vistelse och möjlighet 
till vattenkontakt. Inspirationen har hämtats från 
Henriksdalshamnen i Stockholm, i kombination med 
Inre hamnens befintliga orörda vattenmiljöer. Enkel-
het 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. 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 hastigheten, samtidigt som den 
kopplar samman hela sträckan mellan Åbodparken 
och Skeppskajens västra delar. 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 prome-

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
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Tallar i stenmjöl och vegetation med karg karaktär och 
sittrappa av trä.

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

nera 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 möj-
lighet till rörelse längs vattnet. 

Material
Gångfartsgatan får ett sammanhållet golv av plats-
gjuten betong och smågatsten. Den platsgjutna 
betongen ligger som bas i hela gångfartsområdet. 
Smågatstenen formar en böljade linje med ore-
genbunden bredd – en identitetsskapande detalj 
för 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 prome-
nadstråk längs vattnet består av trä.

Växter
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 vistel-
se. Det vintergröna trädet svarttall pryder kajpromena-
den. 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 säker-
ställer därmed en långsiktigt god växtutveckling. Som 
accentträd vid kajens ändar föreslås hängpil, vilken 
även den passar bra i en vattennära miljö.
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5 - Kanalrummet - Tyréns

Gestaltningskoncept
För kanalrummet är det viktigt att skapa platser 
för vistelse och aktivitet som är attraktiva och 
som ger känslan av ett andra vardagsrum för de 
boende och besökande i stadsdelen.  Det är också 
viktigt att skapa tydlig vattenkontakt vilket görs 
genom trappning i två nivåer ner mot vattnet,  
promenadstråket och bryggplatserna.

Genom tydliga övergångar mellan skiftande 
bredder på de två översta nivåerna, gatan och 
promenadstråket, skapas nischer med olika 
platsbildningar. Nischerna består av ömsom 
mötesplatser med planteringar/aktivitetsytor/
trädäck/vistelseytor på den övre nivån och trappor 
och sittplatser på den nedre nivån. I hörnen där 
kanalen viker av skapas större trappande trädäck 
med möjlighet för flera att vi vistas och komma ännu 
närmare vattnet. Här finns plats i kvällsolsläge, vilket 
skapar en härlig plats att hänga på efter jobbet eller 
skolan.

Material- kulör- och växtval
Kanalrummet utformas med ett gemensamt 
golv i flera olika nyanser av schatterat gråbränt 
marktegel. Det linjära formspråket i form av friser 
delar in kanalrummet i fält med olika blandningar 
av grått marktegel i varierande nyanser. Inom varje 
fält finns även en gradient från ljusare vid husen 
till mörkare mot vattnet. Promenadstråket utförs i 

Kanalrummet, gångfartområde

Trappning mot vattnet Nischer i sicksackmönster skapar platser längs gata och promenadstråk

Trappat trädäck ner mot vattnet Cortenstål runt plantering i trappa Nischer skapar platser på olika nivåer
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platsgjuten betong och bryggorna i trä. Genom att 
förse Brokikargatan med marktegel på gatudelen, 
betong på promenadstråk och trä på bryggor skapas 
en tydlig gradient mot vattnet. Detaljer såsom dag-
vattenrännor och friser utförs  i metall eller betong. 
Räcken och handledare utförs lätta och genomsiktliga 
med plattstål och vajrar.

Växtmaterialet längs kanalrummet är skirt, vajande 
och böljande. Det träd som föreslås är korstörne, 
Gleditsia triacanthos "Sunburst", vilket har ett ljust 
och fint bladverk som ger en spännande skuggverkan. 
Planteringar med kantstöd vandrar ner för trappan 
mot vattnet. De planteras med höga vajande gräs och 
blommande salt- och torktåliga perenner vilket skapar 
rumsliget och vattenkaraktär. 

Tillgänglighet
Promenadstråket är tillgängligt med rampsystem 
liksom de trappade trädäcken i kanalens båda hörn.

Belysning och konstnärlig  
utsmyckning
Murar, trappor och bryggor skulle kunna utföras med 
infälld belysning vilket skapar en attraktiv plats även 
kvällstid. Konstverk av återkommande karaktär skulle 
även kunna placeras längs muren mellan gata och 
promenadstråk.

Kanalrummet -  Vy mot öster
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7 - Varvsparken - Nyréns

Gestaltningskoncept 
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. Varvsparken 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 
broar 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.  

IllustrationsplanLekfunktioner 
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Sektion genom Varvsparken

Perspektiv Varvsparken med badet

Material-, kulör och växtval
Temat för parken är inspirerat av gasverket som 
tidiage låg inom området.

Varvsparken 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. 

Ytskikt utgörs främst av platsgjuten betong, trä 
och gräsytor. Vid lekplatsen i norra delen av parken 
används träflis som fallskydd. 

Lek i Varvsparken
I Varvsparkens norra ände finns en lekplats anpassad 
för barn i åldrarna 5-12 år. Den gamla gasklockan 
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 gasklockan upp sig och skapar en 
utblick mot Rasphusplan.

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. 
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8 - Kolgårdsparken - Tyréns

Gestaltningskoncept
Parkens yttre gräns baseras på raka linjer med 
radiella hörn. Inom parken råder ett mer organiskt 
formspråk som delar upp parken i tre olika funk-
tionszoner; "Mötesplatsen", "Ängen" och "Akti-
vitetsytan". Över de organiska formerna har det 
linjära formspråket från gaturummet adderats  som 
går igen i bland annat friser, spänger, belysning och 
pergola.De tre olika funktionszonerna rymmer alla 
olika upplevelseförutsättningar. 

"Mötesplatsen" i parkens västra del, bjuder in till 
vistelse och umgänge i bästa solläge och har en 
stark koppling till promenadstråket och trapporna 
ner mot kanalen. Det är enkelt att vika av in till 
parken och hänga en längre eller kortare stund. 
Här växer träd som skapar ett tak och bidrar till 
skugga. Mellan stammarna finns stora skulpturala 
sittmöbler som inbjuder till informell vila och lek. 
Rör man sig vidare in i parken möts man av "Äng-
en" som är en stor perennplantering med drömskt 
vajande ängsvegetation och ett antal träd. Genom 
ängen leder spänger dig vidare till "Aktivitetsytan". 
På aktivitetsytan finns ett konstnärligt utegym där 
bara fantasin sätter gränserna. På en av de an-
gränsande byggnadsfasaderna finns även en lekfull 
klättervägg.

Illustrationsplan Kolgårdsparken

Sektion Kolgårdsparken

Spänger över ängsvegetation

Tallar i stenmjöl
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Material-, kulör- och växtval
I parken planteras tall i kombination med björk. 
Trädstammarna och kronornas olika arkitektoniska 
formspråk och färg skapar fina kontraster sinsemel-
lan. På "Mötesplatsen" planteras tall och i "Ängen" 
björk. I "Ängen" växer också höga vajande perenner 
som känns igen från den svenska ängsfloran. Den 
linjära strukturen från gatan vandrar in i parken och 
skapar ett nätverk för placering av pergolastolpar 
bevuxna med  klätterväxter.  Pergolastolparnas 
utförande får sin inspiration från befintlig struktur i 
hamnen. Träspängerna som leder över "Ängen" före-
slås utföras av tjärat trä vilket är ett av de material 
som återfinns i hamnen idag. Övriga markmaterial i 
parken är stenmjöl på "Mötesplatsen"och gångstråk, 
fallskyddsmaterial vid "Aktivitetsytan" och gräs på 
övriga ytor i parken.

Fickpark B. Vy mot väster

Konstinstallation i "Ängen"

Belysning och konstnärlig  
utsmyckning
I "Ängen" skulle en konstnärlig ljusinstallation kunna 
finnas som ger liv och mystik åt platsen under kvälls-
tid. Pergolastolparna är även tänkta att belysas de på  
ett effektfullt sätt. 
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9 - Åbodparken - Andersson Jönsson

Trädkronornas tak ger skug-
ga och avskildhet

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

C1

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

upphöjda planteringsytor
• Träd och planteringar avskärmar och skapar rum
• Sikt mot vattnet och kajen
• Mjuk markyta med stenmjöl
• Gångfartsområde Åbodgatan med ledstråk
• Gångfartsområde parktorg inkl vändyta för personbil 

och parkering för rörelsehindrade.

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

Gestaltningskoncept
Åbodparken 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. Åbodparken 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 vegeta-
tion 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 för att sitta på. En konstpergola bidrar 
med ett lekfullt inslag som väcker nyfikenhet och ger 
platsen identitet.
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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

C2

Sittplatser i grönska Avskildhet med samband

Material
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 Skeppskajen. 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 belysning. Längs 
med Åbodgatan finns ledstråk med taktila plattor.

Växtval
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 for-
mer och nivåer skapar dynamik och rumskänsla. Sam-
tidigt 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. Den varierade vegetationen stärker 
även den biologiska mångfalden på platsen.
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10 - Graffitiparken - Andersson Jönsson

Principer för gestaltning
• Tillfällig aktivitets- och vistelseyta
• 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 längs kajstråket
• Befintliga belysningstolpar
• Nya servicefunktioner (toalett, papperskorg, mm)
• Sikt mot vattnet och kajen

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

Graffitiväggar

Enkla åtgärder

Gestaltningskoncept
Grundtanken med förslaget för Graffitiparken är 
att skapa en tillfällig aktivitets- och vistelseyta med 
utgångspunkt i det befintliga kajplanets användning 
och förutsättningar. Den öppna plana ytan inne-
bär goda förutsättningar för att flytta hit befintliga 
graffitimurar. Att parken 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. Graffiti-
parken är tänkt att  bli unik i sitt slag, inte bara för 
dess skala utan även för dess inriktning och kombi-
nation av funktioner. Parken ska bli ett offentligt rum 
för skapande, där man som besökare kan ta del på 
det sätt man vill – genom att medverka eller iaktta. 
Här finns också plats för spontana sportevenemang 
och andra event som förändrar rummen under ett 
dygn, en årstid eller år. Graffitiparken är en levande 
plats gestaltad för vistelse och aktivitet med möj-
lighet till möten och skapande med vattenutsikt. 
Inspirationen har hämtats från flera projekt i världen 
som tex Danska Odinparke, Belgiska Boerenhol 
experimental garden och flera tillfälliga konstprojekt 
i gaturummet.  

Material
Graffitiparkens markmaterial består främst av befint-
lig asfalt som behålls. Även kajens befintliga krönsten 
bevaras. I vissa 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 

Interaktiv konst

Temporär installation
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Andersson Jönsson Landskapsarkitekter AB
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Växtlighet bryter framFlexibla planteringar

grön spricka där asfalten tas bort och vegetationsbäd-
dar 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.

Växter
Graffitiparkens växtval speglar det robusta och opole-
rade uttryck som kajmiljön förmedlar. I linje med tan-
ken om att återanvända objekt från platsen, används 
här arter som hör hemma i just ruderatlika miljöer. 
Snabbväxande pionjärer som björk, asp, och flertalet 
salixarter utgör trädskikt, medan tåliga gräs och andra 
överlevare, som exempelvis vresros, kan fungera som 
såväl marktäckare som i mer solitär form. Delar av den 
gröna ”spricka” som löper genom parken utgörs ock-
så av insektsälskande torrängsblommor som en form 
av ”vilda” perennplanteringar.
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11 - Rasphusplan - Nyréns

Rasphusplan
Rasphusplan kan bli en lokal nod i stadsdelen där ett 
kvarter i stadsväven inte bebyggs med bostadskvar-
ter. Istället avgränsas en tomt mitt på ytan för två 
solitära byggnader med offentliga lokaler och kontor. 
Det bildas på så sätt en paus i bebyggelsen. Denna 
yta formar stadsdelens torg som ska ha generella 
ytor för sammankomster, vallokaler, demonstratio-
ner, etc. Torghandel kan få en plats här och uteser-
veringar på sommarhalvåret med kök i omgivande 
byggnader kommer att uppmuntras av staden. 
Förhoppningen är att det blir en hel del människor 
som kommer att röra sig här på väg till buss eller båt 
och snedda i rutnätsplanen. Torget har en renodlat 
lokal funktion. 

I torgets västra del utformas gränsen mot vattnet lika 
som längs övriga delar av kanalstråklet. Det gör att 
nedtrappningen i den östra delen blir tydligare. Ned-
trappningen med det oregelbundna pixlade mönstret 
av stora betongkuber kommer att variera i utseende 
och storlek med kanalens olika vattenstånd. Ju högre 
vattenstånd desto längre in på torget kryper vattnet. 
I nedtrappningen sticker piren fram, en utsiktsbrygga 
av stål som gör det möjligt för alla att ta sig ut över 
kanalen och uppleva vattnet samt nedtrappningen 
från ovan. Broarna knyter ihop torget med bebyg-
gelsen i söder och parken. I en vattenanläggning 
pumpas vatten upp från kanalen och rinner över 
beläggningarna i rännor för att skapa lekmöjligheter 
och ge torgets besökare ljudet av porlande vatten. 

Illustrationsplan
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Principsektion över piren och kanalen

Torgets markbeläggning
Som alltid i ett torgprojekt är en vacker och använd-
bar markbeläggning grunden som förslaget vilar på. 
På torgytan bildar betongplattor av varierad storlek 
ett mönster. Stora plattor används där trafiken är be-
gränsad och där trafiken är lite tätare används min-
dre plattor. På torgytan blandas plattor i storlekarna 
däremellan. Variationen bildar ett pixlat och levande 
mönster i tre grå nyanser från mörkt antracit till ljust 
grå. Materialet kan anpassas till olika situationer utan 
gränser och sömmar. 

Växter och utrustning
På torget planteras stora träd på oregelbundna 
avstånd, i planteringsytor som sammanvävs med 
betongplattornas mönster. För dessa används ske-
lettjordar och det senaste inom markbyggnad för 
att få träden att växa bra. En viktig förutsättning för 
projektet är att allt dagvatten tas omhand lokalt. Det 
leds in i regnbäddar där växter tar hand om vattnet 
och vattnet kan infiltrera. 

Utrustning väljs i första hand ur det program som 
gäller för Inre Hamnen. För att avgränsa trafik ner 
mot kanalen används kuber av metall som även 
utgör informella sittplatser. Cykelställ är av Norrkö-
pingsmodellen. 

Waterfront promenade Oslo 
LINK Arkitektur

Foto: Tomasz Lajewski

Perspektiv visar torget och piren sett från sydväst
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12 - Yttre broar - Nyréns

Illustrationsplan som visar yttre borar samt gångspänger i anslutning till parken. 

Yttre broar
Det övergripande konceptet för de yttre broarna är 
att använda oss av fackverket som utryck och delvis 
som konstruktionsprincip. 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 kort-
sida. 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 cykeltrafik. Räcket utgör påkörnings-
skydd 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. 

Gångspänger
Dessa smalare smitvägar in och ut ur parken är 
sammankopplade med gångstråk och ska endast di-
mensioneras för fotgängare, ej cyklister 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 av träplank som ligger 
upplagda på sekundärer och tertiärerer av stålrör.  
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Perspektiv gångspänger

Perspektiv yttre broar

Plan och vy spång

Plan och vy bro
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13 - Inre broar - Rundquist

Bakgrund
Broarna utgör en viktig kommunikationslänk i det 
framtida Inre hamnen och de är även ett viktigt 
gestaltningsinslag i det offentliga rummet. Funk-
tionsmässigt är broarna en del av ett gångfartsom-
råde där trafiken anpassar sig efter de gående. Två 
av broarna ska innehålla ett antal rör där det största 
röret är ett sopsugsrör som blir dimensionerande för 
brons sektion.

Gestaltningskoncept
Gestaltningen har sin utgångspunkt i Inre hamnens 
industriella identitet och hamnlandskap, där conta-
inrar och lyftkranar stått för inspiration. Broarna ska 
likt dessa objekt se "ditställda" ut snarare än vara 
permanenta inslag. Broarna är i stål och kommer att 
byggas färdiga på fabrik och lyftas på plats på kajens 
betongkonstruktion.

Kulör
Den turkosa färgen är hämtad från områdets kulör-
strategi som definierats bland annat av de befintliga 
lyftkranarna och som därmed knyter an till platsens 
historiska identitet.

Form
Brobredderna är anpassade till den anslutande 
gatustrukturen och är ca 5,5 meter breda. Spänn-
vidden är ca 8,5 meter. I formspråket har en lätthet 
och enkelhet eftersträvats och bron har därför fasats 
av mot kanten. De tvärgående balkarna är blottade 
längs med brons kanter och det är endast delen i 
mitten där rören ligger som är sluten med underifrån 
demonterbara luckor.

Belysning
Brons karaktär förstärks vid dygnets mörka timmar 
med effektbelysning som består av strålkastare som 
belyser brons undersida och en belysningslist som 
belyser insida räcke/gallerdurk.
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Räcke
Räcket består av ett flertal meterbreda segment av 
gallerdurk som ger broarna en industriell och unik 
karaktär. En kvalitet med gallerdurken är att den är 
genomsiktlig betraktad rakt framifrån och sluten 
betraktad från sidan. Genomsiktligheten är därför 
något som förändras när man förflyttar sig och 
för att förstärka dessa egenskaper sitter de olika 
gallerdurkssegmenten med en distans på 100mm. 
Släppen ökar dynamiken i spelet mellan öppet och 
slutet. De förstärker även samspelet med tvärbalkar-
na som är placerade med samma rytm. Maskvidden 
är 44x44mm och materialet 30mm djupt. Räcket är 
tillräckligt starkt för att klara lättare påkörning av for-
don och vid deformation ska det skadade segmentet 
lätt kunna bytas ut.
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14 - Skeppskajen, badet - Nyréns

Bad för alla
I Inre hamnen finns flera badplatser som komplet-
terar 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 flyter 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 Varvsparken finns en skyddad sandstrand lämplig 
för familjer och de minsta barnen. För motionssim-
marna 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, hopptorn och 
bastu. För de mer tunnhudade badarna finns en upp-
värmd bassäng. Badet utgörs av en flytbrygga som 
följer med vattenståndet. Skillnaderna i vattennivå-
erna 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 ba-
det skapas. Gradängerna i syd- och västläge är djupa 
nog att breda ut sin picknic filt och lagom höga att 
sitta på som långa bänkar.

Illustrationsplan
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STOPP

TELESKOP

FLYTBLOCK

 
LLW -0,65 

+ 2.2

 
MHW +0,79 

+ 2.2

Landmärke - förslag på fasadmaterial, galvaniserad plåt och glas Princip teleskop i gradänger

Perspektiv flytande bad och landmärke

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

Bryggor
Bryggorna ligger utanför kajen. De utförs med 
ytskikt av trä ovan konstruktioner av stål. Fasta bryg-
gor grundläggs på pålar. Flytbryggor med pontoner 
av flytkroppar och betong. Badbryggor inhängas av 
säkerhetsskäl med genomsiktligt flätverksstängsel.
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Övergripande koncept för gator
Huvudgatan, Saltängsgatan, sträcker sig genom hela 
området och matar trafiken in till infartsgatorna. Om 
garage uppförs finns nedfarter på infartsgatorna 
vilket innebär att den resterande delen av gångfarts-
området mot kanalen och kajen kommer få minimalt 
med biltrafik.  Bredderna på infartsgatorna varierar 
mellan 6-16 meter vilket ger olika förutsättningar 
till funktion och innehåll. Kanalrummet följer den 
inre kanalens utbredning och utformas med platser 

Illustrationsplan

för vistelse och aktivitet både på gatans nivå och i 
platser med tydlig vattenkontakt på en lägre nivå 
närmare vattnet.

Gårdsgatorna ligger på de yttre öarna och är place-
rade mellan intilliggande bostadgårdar vilka öppnar 
upp dig mot gaturummet. Här är trafikmängden 
mycket låg och kontakten mellan gårdarna tydlig. 

Gatuhierarkin i området. Mörkblå=huvudgata, gul=infartga-
ta, röd=kanalrum och mörkgrön=gårdsgata

15 - Huvudgata och gångfartsgator - Tyréns
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Gestaltningskoncept
Utformningen av den allmänna platsmarken inom 
Inre hamnen genomsyras av fyra ledord; urbant, ban-
brytande, ansvarsfullt och mångfacetterat. Gatorna 
ska vara gröna av vegetation och innehålla förut-
sättningar för ett rikt gatuliv. Skiftande utformning 
och inriktning på de olika typerna av gator skapar 
varierande identitet inom området. 

Material-, kulör- och växtval
Materialen inom området hämtar sin inspiration 
från industri och hamn och är gärna lite ruffa till 
karaktären. Genomgående material i området är 
grått marktegel, asfalt, metall och betong. Norrkö-
pings kommun har tagit fram en kulörstrategi där en 
turkos nyans plockats upp som accentfärg. I övrigt 
förekommer olika grå nyanser i bland annat betong 
och marktegel. 

Inom området ska det förekomma stor variation 
bland växtmaterialet. De olika allmänna ytorna ges 
olika vegetationskoncept. Översiktligt kan man säga 
att ju närmare vattnet man rör sig desto mer hamn-
känsla ska växtvalen återspegla. Det är också viktigt 
att växtvalen görs med omsorg för att passa in i den 
skala och de växtförhållanden platserna erbjuder.  En 
strävan efter att bibehålla ljusa och luftiga stadsrum 
skall finnas. 

Möbler
För att skapa viss helhet inom området ingår ett 
antal gemensamma gestaltningselement som till 
exempel en specifik typ av parksoffa, fotölj, pappers-
korg, bord samt bänkbord. I övrigt ska utrustningen 
genomsyras av robusthet och lekfull samt locka till 
social samvaro. 

Konst
Inom området ska det på noga utvalda platser för-
komma konst, gärna interaktiv. Exempel på platser är 
i fickparkerna och i anslutning till de större växtbäd-
darna i gångfartsområdena. 

Lekfulla konstinstallationer i 
gaturummet

Mycket grönska på gatorna Marktegel i olika grå nyanser

För att skapa helhet och igenkänning inom Inre hamen används 
en gemensam möbelgrupp för allmän platsmark

Konceptuell skiss "arkipelag". Det gröna i gaturummet och  par-
kerna skapar en ölik struktur med varierat innehåll och funktion
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Huvudgata och gångfartsområden
Inom området finns en huvudgata, Saltänggatan, 
som är belägen norr om gångfartområdena. 
Huvudgatan har en traditionell utformning när det 
kommer till indelningen av olika trafikslag. Till skill-
nad från huvudgatan är gångfartområdena utforma-
de i en nivå med ett golv för alla trafikanter.

Gestaltningskoncept för huvudgata
På huvudgatan är bilister, cyklister och fotgängare 
separerade från varandra genom olika markmaterial 
och nivåer. Fotgängarna tar sig fram på gångbanor 
längs med båda gatusidornas fasader. Intill den södra 
gångbanan ligger ett genomgående cykelstråk. 
Längs med gatans båda sidor finns parkering- och 
angöringsplatser, möbleringszoner samt träd. Träden 
längs gatan står något förskjutna på ömse sidor för 
att skapa mer liv och variation på gatan. 

Material-, kulör och växtval för 
huvudgata
Gångbanorna är belagda med betongplattor, 
cykelbana och körfält i asfalt. Cykelstråket betonas 
genom att det ramas in av rader av storgatsten på 
ömse sidor. Parkeringszonerna och möbleringszo-
nerna beläggs med  befintlig smågatsten som finns 
i området. Smågatstenen flammas där ytan behöver 

var tillgänglig. Körbanan utförs i asfalt och omges 
av kantsten. Korsningspunkterna utförs i asfalt 
men entrén till gångfartsområdet markeras med en 
avvikande markbeläggning såsom smågatsten eller 
storgatsten. Detaljer i form av dagvattenrännor och 
trädgaller utförs i metall.

Träden är av olika art men med liknande egenskaper 
som storlek och växtsätt. De får dock gärna variera i 
höstfärg, bladform, blomning och/eller stamstruktur. 

Illustrationsplan över huvudgatan, Saltängsgatan

Gestaltningskoncept för 
gångfartområden
På gångfartområdena samsas alla trafikanter i sam-
ma trafikrum. För att understryka detta är gatan i en 
och samma nivå och har samma markmaterial. Det 
linjära formspråket från kanalområdet fortsätter på 
gångfartområdena i form av friser, kantstöd och mu-
rar. För att ytterligare understryka gatans funktion 
som gemensamt trafikrum skapas en chikan genom 
två större vegetationsytor på ömse sidor vid gatornas  
vardera kortändar. Vegetationsytorna tilldelas olika 
funktioner till exempel dekoration, lek, konst och 
sittplats. 

Betongplattor promenadstråkenVarierade trädarter längs med 
gatan

Saltängsgatan. Vy mot öster.
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Betongplattor promenadstråken

Material-, kulör och växtval för  
gångfartområde
Infartsgatorna är belagda med asfalt och korsas av  
friser bestående av storgatsten/platsgjuten betong/
metall. Marken inuti de större vegetationsytornas 
rumsbildningar beläggs med material som återfinns 
på andra ställen i området såsom marktegel eller 
smågatsten.

På gårdgatorna längre söderut på öarna är den norra 
och södra delen av gatan belagd med asfalt medan 
den centrala delen knyter samman de båda gårdarna 
och beläggs med marktegel. Även på gårdsgatorna 
vandrar friser in och delar in gatan i olika funktioner. 

Infartsgata Åbodgatan. Vy mot  norr

Inbjudande planteringsytor Lek längs med gatorna

Illustrationsplan Åbodgatan
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STADSBYGGNADSKONTORET

Adress: Trädgårdsgatan 21, 601 81 Norrköping
Tel: 011-15 00 00 Fax: 011-15 31 90
stadsbyggnadskontoret@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.




