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Kvalitetsprogrammet är resultatet av ett helt nytt 
arbetssätt. Byggherregruppen och kommunen har 
tillsammans utvecklat en arbetsmetod som innehåller 
nya lösningar utifrån gemensamma mål. 

Kvalitetsprogrammet är ett verktyg för att få ihop 
kommunens utformning av allmän plats och mål-
punkter med byggherrarnas utformning av kvarter 
och kvarterens funktion och innehåll. 

Kvalitetsprogrammet beskriver de konkreta ambitio-
ner och åtaganden som ligger till grund för de olika 
projektens detaljerade utformning och lösningar. 

Inre hamnen - framtiden i Norrköping

Här finns ett stort antal mål och breda och spetsiga 
lösningar för ekologisk, social och ekonomisk hållbar-
het. Målen är mätbara och kan följas upp genom 
projektets genomförande. Vi hoppas att kvalitetspro-
grammet ska höja stadsdelen värde och attraktivitet 
och också bidra till att öka intresset för Norrköping.

Kvalitetsprogrammet för Inre hamnen har komplet-
terats med ett Kulör- och materialprogram som ska 
förankra nya hus och miljöer i sin historiska kontext 
med den hamn och industri och att samla alla ut-
tryck i en unik och god samverkan och helhet.

Vi vill tacka alla som på olika sätt bidragit till att vi 
nått fram till ett färdigt kvalitetsprogram som alla 
tillsammans ställer sig bakom.

Välkommen att ta del av Inre hamnens ambitioner 
och lära dig mer om hur vi arbetat med att skapa 
nya arbetsmetoder och en ny stadsdel som är både 
vacker, hållbar och innovativ!

Norrköpings kommun, Fredrik Wallin
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Vad är ett kvalitetsprogram?

Inre hamnens utveckling regleras i ett antal olika do-
kument och avtal, där det viktigaste är detaljplanen. 
Detaljplanen består av en plankarta med planbe-
stämmelser och en planbeskrivning. Som ett komple-
ment till dessa två dokument finns kvalitetsprogram-
met, som på så sätt blir en del av planhandlingarna, 
samt ett antal andra handlingar och utredningar.

Kvalitetsprogrammet beskriver de övergripande 
principerna och riktlinjerna för att Inre hamnen ska 
motsvara de förväntningar som beskrivs i program-
met, prospektet och den gemensamma målbilden. 
Kvalitetsprogrammet omfattar också mer än den 
byggda miljön, vilket är bra för att skapa en varaktig-
het i kvaliteterna. 

Kvalitetsprogrammet är uppdelat i 2 delar. En allmän 
inledning som sätter programmet och projektet i sitt 
sammanhang, och den del där de 6 teman som har 
identifierats som viktigast att hantera beskrivs och 
där krav och potentialer finns sammanfattade.

Kvalitetsprogrammets utgångspunkt är att bejaka 
mångfald, variation och frihet och utgår från allas 
vilja att göra det bästa för stadsdelen och för Norrkö-
ping. Därför innehåller Kvalitetsprogrammet två nivå-
er. Dels en ”basnivå” som alla ska leva upp till i olika 

avseenden och som flyttar fram positionerna för 
bland annat ny grön teknik och god arkitektur, men 
också en ”spetsnivå” för att stimulera kreativitet och 
variation efter de intressen som olika byggherrar och 
arkitekter kan ha. 

Mål och lösningar på ”spetsnivå” kommer då att 
variera från hus till hus och mellan kvarteren. Det ger 
en mångfald av lösningar till området som helhet 
och skapar en variation och en hållbar, blandad 
och levande stad. För spetsnivån ska ca 15 stycken 
punkter uppfyllas i respektive projekt inom valfritt 
målområde.

Kvalitetsprogram Inre hamnen
Next:Norrköping

 1(50) 

Vårt diarienummer 

SPN 2014/0287 214

SAMRÅDSHANDLING

OBS!
tillhörande detaljplan för fastigheten
Kronomagasinet 1 
med närområde (del av Inre hamnen) inom Saltängen i Norrköping 

den 30 juni 2016 

Planbeskrivning

Här infogar du din bild. 
Den ska få plats i denna ruta. 

(rutan tas bort, alt. bilden läggs över) 
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Efter att granskningsskedet avslutats kommer arbetet 
med utformning av projekten att påbörjas. Arbe-
tet med projekten kommer att kompletteras med 
ett resonerade samtal för att stötta och utveckla 
respektive aktör. Syftet är att underlätta kommande 
bygglovsprövning och successivt bygga upp försla-
gets kvaliteter och synkronisera dem med övriga 
projekt och händelser i Inre hamnen.  

Processen börjar med ett startmöte där förutsätt-
ningarna för fastigheten/platsen presenteras och 
innehållet i de handlingar som är relevanta och aktu-
ella diskuteras. Förväntningar från parterna presente-
ras och en form av detaljerad målbild formuleras för 
varje byggprojekt. 

Efter startmötet utvecklar aktören sitt koncept, vilket 
stäms av på ett eller flera möten med en kvalitets-
programsgrupp på kommunen bestående av tjänste-
män med kompetens inom respektive tema. Under 
detta möte diskuteras bl.a. hur de olika aspekterna 
i kvalitetsprogrammet ska hanteras och vilka kom-
petenser som finns i projektgruppen. Efter presen-
tationen av konceptet vidtar arbetet med projektut-
veckling, skisser och avstämningar för att utveckla 
förslaget i samklang med övriga projekt i stadsdelen 
som kan vara både pågående, genomförda eller inte 

Hur blir det som det är tänkt?

ens initierade. Vid behov görs ett eller flera ”omtag” 
i skissarbetet. Arbetet kommer att kräva att bygg-
herrar och arkitekter samarbetar kvartersvis och ett 
antal avstämningar och arbetsmöten kommer att ske 
gemensamt med de inblandade i kvarteret.   

När förslaget motsvarar förväntningarna lämnas 
en formell bygglovsansökan in. Därefter börjar den 
formella processen som kommunen använder för 
respektive ansökan. Kvalitetsprogrammet kommer 
att följas upp av kommunens kvalitetsgrupp.

Den kvalitetsprogramgrupp som ansvarar för Inre 
hamnen verkar för att samordna fysiska, visuella och 
organisatoriska aspekter för att Inre hamnen ska 
upplevas som en intrikat väv av samverkande ambi-
tioner. Samverkan är en viktig del för att skapa flera 
av de kvaliteter som efterfrågas i kvalitetsprogram-
met och svarar väl mot strävan att skapa en i många 
avseenden sammanhängande stadsdel.

Till kvalitetsprogrammet har det tagits fram gestalt-
ningsbilagor, en för kvartersmark och en för allmän 
plats. I dem beskrivs hur varje enskilt projekt kommer 
att utformas och hur de olika kvalitetsaspekterna 
kommer att lösas i projekten.

Koncept Skiss Bygglov Uppföljning
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I arbetet med att definiera mål och karaktär för 
etapp 1 har 6 teman utkristalliserats genom analys 
av planprogram, byggherrarnas anbud och genom  
gemensamma workshops. Dessa teman är:

 » Levande stadsmiljö
 » Aktiv stadsdel
 » Hållbart resande
 » Ekosystemtjänster
 » Resurseffektivitet
 » Innovativ arkitektur

Temana svarar väl mot de utmaningar som projektet 
måste hantera för att slutresultatet ska bli lyckat. Te-
mana omfattar både allmän plats och kvartersmark, 

för varje tema finns ett antal strategier som anger 
vilket huvudsaklig riktning som varje tema har. Stra-
tegierna bottnar i ambitionen att skapa en stadsdel 
som lever upp till projektets värdeord.

Strategierna är ramverket runt varje tema och de 
aspekter som styrs ligger inom den lösningsrymd 
som strategierna skapar.

6 teman för Inre hamnen
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Levande stadsmiljö
Inre hamnen är levande och innehåller en rik va-
riation av funktioner, upplevelser, händelser och 
överraskningar. I stadsdelen underlättas möten mel-
lan människor. Funktioner i bottenvåningen skapar 
förutsättningar för liv och byggnaderna är gestaltade 
så att verksamheterna berikar det offentliga rummet. 

Strategier:
• Blanda funktioner på kvartersnivå
• Blanda upplåtelseformer på kvartersnivå
• Fyll bottenvåningarna med varierat innehåll 
• Skapa en hög täthet
• Gestalta miljön för både boende, verksamma 

och besökare

Resurseffektivitet
I Inre hamnen är behovet av resurser för uppvärm-
ning reducerat. Uppvärmningar och drift av hus sker 
till stor del med förnyelsebara energikällor. Avfall 
hanteras så resurseffektivt som möjligt. Valet av 
byggmaterial präglas av naturliga kretslopp.

Strategier:
• Minska behovet av uppvärmning
• Använd förnyelsebara energikällor
• Välj naturliga byggnadsmaterial 

Innovativ arkitektur
De kvaliteter som finns på plats och i dess histo-
ria ska användas och utvecklas i gestaltningen av 
byggnader och offentliga rum. Skalan ska bli mer 
mänsklig. All gestaltning ska präglas av omsorg och 
nyskapande så att en stadsmiljö med unika och höga 
vistelsevärden skapas. 

Strategier:
• Utgå från platsen och de kvaliteter som finns 
• Gestalta varje byggnad för sig, men med ett 

tydligt förhållningssätt till övriga hus i kvarteret 
och stadsdelen.

• Gestalta gränserna och övergångszonerna mel-
lan byggnad och offentligt rum så att det berikar 
stadslivet. 

• Följ de 7 principer som beskrivs i avsnittet  
Innovativ arkitektur.

Ekosystemtjänster
I Inre hamnen samspelar stadsmiljön med de ekosys-
temtjänster som naturen utför. I samspelet blir Inre 
hamnen både en mottagare och givare av livgivande 
tjänster när det gäller vattenreglering, pollinering, 
biologisk mångfald m.m.

Strategier:
• Berika investeringar i infrastruktur, allmän plats 

och byggnader med ekosystemtjänster
• Synliggör ekosystemtjänster i stadsmiljön
• Kommunicera nyttan med ekosystemtjänster

Hållbart resande
I Inre hamnen är behovet av transporter reducerat 
och de miljövänliga alternativen prioriterade. Fot-
gängare och cyklister är utgångspunkten för gestalt-
ningen och hållplatsen ligger centralt i Inre hamnen. 
Pool-lösningar för bil och cykel ökar samutnyttjandet 
av bilarna.

Strategier:
• Prioritera fotgängare och cyklister
• Utveckla ett pool-system för bilar och cyklar
• Utnyttja närheten till Resecentrum
• Underlätta varuleveranser till bostaden

Aktiv stadsdel
Inre hamnen sjuder av liv och miljön uppmuntrar till 
en aktiv livsstil – oavsett om det handlar om att cykla 
till förskolan och jobbet eller umgås i parkerna eller 
på kajerna. Här finns en mix av aktiviteter på land 
och vatten.

Strategier:
• Skapa platser och miljöer som uppmuntrar till 

aktivitet
• Bejaka initiativ till aktiviteter
• Underlätta hållbara alternativ för vardagens 

rörelser och aktiviteter
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Levande stadsmiljö

Stadsbyggnad
Stadsbyggnadsidén för Inre hamnen bygger på den 
ursprungliga rutnätsplanen från mitten av 1800-ta-
let. Stadsdelen är utformad som en kvartersstad 
med väldefinierade gaturum. Kajen längs Strömmen, 
rutnätet, järnvägsdiagonalen genom området och 
Norra Promenaden utgör de viktigaste stadsbygg-
nadselementen som både knyter an till områdets 
historia och binder ihop området med den befintliga 
innerstaden. 

Strukturen ger tillgång både till lugnare privata inn-
ergårdar, brusande gatuliv, och storslagna offentliga 
rum längs kajen och i det centrala parkstråket som 
ansluter till stadsparken vid Johannisborg. Det är 
viktigt att Inre hamnen hänger ihop med den befint-
liga staden. För att butiker, restauranger och andra 
besöksmål ska bära sig behövs tillräckligt underlag 
samt ordentliga flöden med människor. 

Olika funktioner nära varandra - lätt att träffas Multifunktionella ytor som kan användas 
både av barn och vuxna

Torgen kan användas både till vardag och fest
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Urbana stråk och platser
Det offentliga rummet består av gator och platser av 
olika mått och karaktärer. Kvarterens bebyggelse ger 
form åt gaturummet och byggnadernas höjd styrs 
av gatornas karaktär samt av viljan att skapa bra 
gårdsmiljöer. Bebyggelsen tjänar med andra ord det 
offentliga rummet, den är underordnad kvaliteten i 
gaturummen och platserna. Utsidan är formell och 
offentlig medan kvarterens insidor och gårdar är mer 
informella och privata.

Det offentliga rummet ska framför allt prioritera 
människors rörelse och vistelse. 

Principer för gatuhierarkier
 » Huvudgata, hierarki 1, Jungfrugatan,  

framtida förlängning av Östra promenaden.
 » Lokalgata, hierarki 2, Saltängsgatan  

(huvudgata inom området)
 » Övriga gator, hierarki 3, söder om Saltängsgatan 

utformas som gångfartsområde.

Längs Saltängsgatan och Östra Promenaden kan flö-
det av människor bli stort. Här koncentreras butiker, 
handel och service på bottenvåningarna och längs 
gatan samsas bostäder med besöksintensiva kontor 
och inrättningar även på de övre våningarna. 

Saltängsgatan är en av de viktigaste gatorna i områ-
det. Den både binder ihop östra och västra Saltängen 
och utgör den mest intensivt använda gatan i om-
rådet. I kombination med ett relativt slutet gaturum 
blir detta den mest stadsmässiga gatan i området. 
De mindre mer intima platserna finns på flera ställen 
bland bebyggelsen, dessa fyller lite olika funktioner 
och kompletterar stadsdelen med aktiviteter och mö-
tesplatser av olika slag. Det kan till exempel vara ett 
utegym, en lekmiljö eller en lugn, grön plats för vila.

huvudgata

hierarkier och kopplingar

gångfartsområde

cykelbanor

Huvudgata / Kollektivtrafikstråk

Gångfartsområde

Cykelstråk

Lokalgata
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Mötesplatser 
Inom och i närheten av etapp 1 finns ett antal ”mag-
neter” som har kvaliteter som drar folk från hela 
staden och besökare från andra platser. Platsen vid 
den gamla kvarnen (Andreas kvarn), småbåts-
hamnen, parken, baden och torget i områdets cen-
trala del samt kajstråket är de viktigaste mötesplat-
serna i området. 

Kajens orientering mot söder och de förväntat stora 
flödena av förbipasserande gör det mycket lämpligt 
för caféer och restauranger. Ambitionen är även att 
det ska vara möjligt att ta sig med båt ut till Kolmår-
den från kajkanten. Mötesplatserna ska utformas 
med extra omsorg och ge hög vistelsekvalitet.

Samtliga offentliga stadsrum utformas med hög 
kvalitet avseende upplevelse, gestaltning, funktion 
och material. Sittmöjligheter, lek, grönska och dag-
vattenhantering är naturliga inslag där hög komfort 
eftersträvas. Detta eftersträvas även vid offentliga 
funktioner såsom bytespunkter och vid cykelparke-
ringar. Konstnärlig gestaltning, färgsättning och ljus-
design integreras tidigt i processen vid utformningen 
av de offentliga rummen.

Kaj Torg Färja till 
Kolmården

UteserveringarSmåbåts- 
hamn

Evene-
mang

Bad Park

evenmang uteserveringarbad färja till kålmårdenparksmåbåtshamn kaj torg

attraktiva områden 
att uppehålla sig på

platser understöd-
da av kommersiell 
aktivitet
händelseaktiva 
platser

Attraktiva områden 
att uppehålla sig på

Platser understödda av 
kommersiell aktivitet

Händelseaktiva platser
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En stad för alla
Staden har ambitioner om social mångfald och 
hållbarhet i Inre hamnen. Byggherrarna som ingår i 
etapp 1 är valda för att de uppför olika typer av upp-
låtelseformer så att en variation kan uppnås.

Utgångspunkten är att livet i stadsdelen ska fungera 
för människor i olika stadier i livet. Det innebär att du 
som barn ska kunna gå i förskola, skola och fritids-
hem i din närmiljö. Av det följer att barnperspektivet 
ska tas i beaktande vid all utformning av utemiljö 
och allmän plats.

Den blandade staden innebär också att kategori-
boende för t.ex. seniorer och studerande helst ska 
integreras i kvartersbebyggelsen. Det är viktigt att 
bereda plats för olika koncept för boende, som kan 
utvecklas över tid. 

Platsens identitet, konst och kultur
I Inre hamnen upplevs den historiska och rumsliga 
kontinuiteten inte bara genom de bevarade byggna-
derna som fått nya funktioner och de sparade 
kranarna och installationerna från hamnverksam-
heten. Även stadsplanen knyter an till den kvarters-
struktur som finns i innerstaden.

Hamnmiljön lämpar sig utmärkt för konstinitiativ i 
den offentliga miljön. I parkstråket och framförallt på 
kajen framför Andreas kvarn kan permanenta och 
mer tillfälliga installationer ta plats.

Det är viktigt att värna den graffitiverksamhet som 
vuxit fram i området under de senaste decennierna 
genom att skapa möjligheter för denna typ av verk-
samhet att ta plats och berika den offentliga miljön. 
För att verksamheterna ska kunna leva kvar planeras 
befintliga graffitiväggar att flyttas öster om etapp 1 i 
anslutning till kajen.

Möjligheter att  
träffas över ge-
nerationsgrän-
ser ska finnas

Graffitimålning från  Kvarnkajen

evenmang uteserveringarbad färja till kålmårdenparksmåbåtshamn kaj torg

attraktiva områden 
att uppehålla sig på

platser understöd-
da av kommersiell 
aktivitet
händelseaktiva 
platser
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Bottenvåningar
Bottenvåningarnas betydelse för upplevelsen av 
stadsrummet kan inte nog betonas. Rent visuellt är 
det de nedre 4-6 metrarna som ligger inom blick-
fånget och funktionellt är det här som verksamheter 
har kortast sträcka att nå förbipasserande. Innehållet 
i bottenvåningarna bidrar till att skapa karaktären på 
gatan och stadsdelen i stort. 

Gränsen mellan inomhus och utomhus är avgörande 
för hur bottenvåningen uppfattas. Ett stort skyltföns-
ter med ett tydlig entré utan nivåskillnad är en bättre 
förutsättning för en verksamhet än det motsatta. I 
vilken mån det finns andra finesser, som sekundära 
sittplatser, effektbelysning med mera är också viktigt 
för helhetsintrycket. 

I Inre hamnen finns det förutsättningar för verksam-
heter utmed flera sträckor och på flera platser. Initialt 
är antalet boende och således även köpkraften inom 
stadsdelen begränsad, men kommer på sikt att öka 
och bli tämligen god. Därför är det viktigt att bygga 
bottenvåningarna så att det går att använda dem 
för olika funktioner i takt med att förutsättningarna 
på plats förändras. Bottenvåningar i hela området 
ska ha en minsta våningshöjd om 3,5 meter för att 
kunna inrymma verksamheter, allteftersom området 
utvecklas. 

Initialt är förutsättningarna för verksamheter bättre 
längs huvudstråken. Utmed Saltängsgatan finns en 
potential för verksamheter som dagligvarubutik, 
optiker, gym, apotek eller motsvarande. Längst i 
öster på Saltängsgatan finns möjlighet att uppföra 
en förskola i entréplan. Längs med gatan vid kanalen 
finns en potential för verksamheter i bottenvåning-
ar. Tänkbart är kontorsentréer, restauranger och 
mindre servicebutiker. Utmed kajen och i anslutning 
till parken är det bra lägen för café och/eller restau-
ranger. Lokalklimatet är bra och möjligheten att se 

och synas är god med tanke på genomströmningen 
av folk. I dessa lägen ska bostadsmiljöerna gestaltas 
omsorgsfullt för att berika gatulivet. Om bostad finns 
i bottenvåning ska entré ske direkt från gatan.

Oavsett läge i stadsdelen ska entréer i möjligaste 
mån placeras mot gata eller allmän plats. Bostads-
komplement ska företrädesvis placeras inåt gården, 
med undantag av entréer till cykelrummen. Det är 
eftersträvansvärt att ha en entré var 10:e meter. 

GSPublisherEngine 727.39.43.100

lokaler

50%

25%

Förskola

Minst 50% av BTA ska vara avsedd för lokal

Minst 25% av BTA ska vara avsedd för lokal

Förskola
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Vattenkontakt
Gestaltningen av den nya kajen förenar både konti-
nuiteten, detaljerna och de speciella kvaliteterna hos 
hamnkajen med den mänskliga skalan och 
attraktiviteten hos innerstadens kajer. Vattnet 
fungerar som ett bindande element och kanalerna 
för in känslan av Strömmen och havet i området. 
Kanalerna är viktiga för både mikroklimatet, dag-
vattenhanteringen, attraktiviteten och den biologiska 
diversiteten.

Kajen är både en promenad längs vattnet och en zon 
med olika aktiviteter för att uppehålla sig. Stråket 
ska ha en god tillgänglighet till vattnet och fungera 
som ett nytt vardagsrum dit alla känner sig välkom-
na. Orienteringen mot söder och de förväntat stora 
flödena av förbipasserande gör det mycket lämpligt 
för caféer och restauranger. Gestaltningen ska stödja 
och uppmuntra dessa aktiviteter.

Olika ytor skapas för olika aktiviteter, utförda som 
rum i det större rummet. Mindre paviljonger tillåts 
uppföras på kajen för exempelvis restauranger.

Även de platser som ligger i direkt anslutning till ka-
jen såsom torgytan framför Andreas kvarn kommer 
att bli viktiga i den nya stadsdelen och ska utformas 
med samma höga krav på kvalitet.

Ett system av kanaler med olika karaktär ger omväx-
lande miljöer i den nya stadsdelen. Inom planområ-
det är utformningen av kanalen stadsmässig, med 
vertikala kajer av sten och stensatta kajytor. 
Kajerna kompletteras med längsgående bryggor 
för att göra det enkelt att komma ned till vattnet. 
Bredden är tillräckligt stor för att tillåta mindre båtar 
att lägga till. 

Badet är Inre hamnens hjärta, där de två publika 
huvudstråken, kajstråket och parkstråket, möts. 
Detta blir den naturliga mötesplatsen i området. Det 
är också från badet som en bro leder över till södra 
sidan. Brofästet blir en viktig del i gestaltningen och 
en del av samlingspunkten.

Den centrala parken, Varvsparken, blir viktig som 
identitetsskapare för hela Inre hamnen, det blir 
stadsdelens samlande gröna lunga och ska erbju-
da många olika kvaliteter för både rekreation och 
ekologi. I anslutning till byggnaderna på parkens 
östra sida finns uteserveringar som väl ska integreras 
i parkmiljön. Parken ska rymma ett barnvänligt bad 
mot dockan i den del av kanalen som tidigare varit 
en skeppsdocka, samt innefatta en lekmiljö för både 
små och stora barn.
Kajpromenaden ska utformas med extra omsorg 
och ge hög vistelsekvalitet och god tillgänglighet till 
vattnet.

Vattenkontakt mellan byggnader och vatten

Badmöjligheter i urban miljö ska skapas

GSPublisherEngine 727.39.43.100

lokaler

50%

25%

Förskola
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Bas

Åtagande Ansvar:

Högst 80% av total byggrätt (BTA) är 
bostadsytor

Byggherre

Minst 33% av alla bottenvåningar används 
för verksamheter

Byggherre

Exploateringstalet överstiger 1,5 samlat på 
hela etapp 1 (inkl. allmän platsmark)

Byggherre

Min- resp maxmått överensstämmer med 
plankartan för husdjup och innergård

Byggherre

Bebyggelsen inom varje kvarter har varierad 
takfotshöjd och utformning

Byggherre

Varje kvarter består av minst tre 
fastigheter som utvecklas av olika 
byggherrar (med undantag av kvarter 
”Kanalgatan D”)

Byggherre

Under projekteringen finns en arbetsgrupp 
som för varje kvarter samordnat löser 
innergårdens funktion och utformning 

Byggherre

Fastighetsstorleken för bostadsprojekt är 
högst 1700 m²

Byggherre

Minst 25% av bostadsytorna inom varje  
kvarter är hyresrätter

Byggherre

Entréplan mot gata har minst 3,5 m i
rumshöjd

Byggherre

Åtagande Ansvar:

Förgårdsmarken är utformad enligt 
detaljplanen

Byggherre

Detaljplanen möjliggör småbåtshamn med 
gästbåtplatser

Kommun

Entréer ligger i huvudsak mot gata eller 
torg

Byggherre

Innergårdar kan nås från trapphus Byggherre

Detaljplanen möjliggör förskola Kommun

Installationer och objekt som återkopplar 
till hamnmiljön bevaras

Kommun

Nya kanaler anläggs och ökar kontakten 
med vattnet

Kommun

Nya bryggor mot kanaler och kajer ökar 
kontakten med vattnet

Kommun

Levande stadsmiljö
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Spets

Åtagande Ansvar:

Det finns studentbostäder Byggherre/
Kommun

Det finns LSS-boende Byggherre/
Kommun

Det finns lokal förberedd för restaurang Byggherre

Det finns lokal med specifika extra 
boendekvaliteter och funktioner, 
till exempel växthus, snickeri eller 
cykelverkstad

Byggherre

Det finns konstprojekt inom allmän plats Kommun

Det finns konstprojekt inom kvartersmark Byggherre

Det finns livsmedelsbutik Byggherre/
Kommun

Lokal upplåts för skola och förskola Byggherre

Turbåtar har möjlighet att angöra Kommun

Uteserveringar finns i anslutning till lokal i 
bottenplan

Byggherre/
Kommun

Ljusdesign skapar nya upplevelsevärden i 
utemiljön

Byggherre/ 
Kommun

Alla gator utformas som gångfartsgator 
(med undantag av Saltängsgatan)

Kommun

Åtagande Ansvar:

Gemensam takterrass anläggs Byggherre

Minst två dedikerade lägenheter med lägre 
insats för unga vuxna

Byggherre

Flexibla lägenheter uppförs, samma 
lägenhet kan under boendetiden utökas 
med flera rum

Byggherre

Det är förberett för tillfälliga aktiviteter och 
evenemang på allmän plats (avsatt yta, 
anslutningspunkter med el och vatten med 
mera)

Kommun

Det finns besöksmål såsom konsthall, bad, 
kyrka etc. som är öppna för alla

Kommun
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Aktiv stadsdel

Aktivitet och rekreation
Temat aktiv stadsdel handlar om frågorna hälsa, um-
gänge och aktivitet. Dessa tre aspekter överlappar 
varandra och utgör tillsammans den övergripande 
inriktningen på åtgärder i den fysiska miljön. Hälsa, 
umgänge och aktivitet ska prägla hela utvecklings-
processen och berör alla inblandade, från de aktörer 
som bygger och förvaltar till de boende, verksamma 
och besökande. 

Aktiv stadsdel kan beskrivas som en attityd till det 
offentliga rummet. En attityd där man med enkla 
medel uppmuntrar de som bor och verkar på platsen 
att aktivera sig. Det kan vara ett utegym, en klätter-

vägg eller ännu hellre lösningar som gör det vardag-
liga livet lite enklare och mer aktivt samtidigt. Att 
underlätta att de repetitiva vardagliga aktiviteterna; 
att lämna och hämta barnen på skolan, att ta sig till 
och från jobbet, att handla osv. sker med människo-
kraft motsvarar temats inriktning - att främja hälsa, 
umgänge och aktivitet. 

Aktiviteterna koncentreras till några väldefinierade 
geografiska platser och ska i huvudsak vara belägna 
inom allmän platsmark. Dessa kan sedan komplet-
teras med funktioner på närliggande kvartersmark. 
Platserna ligger med fördel nära parker och gröna 
stråk eller Strömmen där det är lätt att skapa plats 
och en tillåtande stämning.

Aktivitetsplatserna skall innehålla och förberedas för 
multifunktionsanvändning för att fylla platserna med 
olika typer av aktiviteter för olika målgrupper, olika 
dagar i veckan och tider på dygnet. Detta ställer krav 
på att man på ett enkelt sätt kan omvandla somma-
raktiviteter till vinteraktiviteter. Barnperspektivet är 
viktigt att beakta. 

Aktivitet och rekreation är ett led i att attrahera folk 
utifrån och få den densitet av människor som krävs 
för att skapa och upprätthålla en aktiv stadsdel  och 
samtidigt göra Inre hamnen till en integrerad del av 
staden. 

Alternativa transporter & rekreation Underlätta för  dagliga cykeltransporter Utegym i parken
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Aktiv stadsdel

Åtagande Ansvar:

Det finns en badplats Kommun

Det finns farbara kanaler Kommun

Det finns gästplatser för småbåtar Kommun

Lekytor för barn finns på bostadsgårdarna Byggherre

Innergården utformas med en gemensam 
mötesplats för kvarterets fastigheter

Byggherre

 

Bas Spets

Åtagande Ansvar:

Det finns en uppmärkt löpbana Kommun

Det finns aktivitetsytor, till exempel en park 
eller klättervägg, inom kvartersmark

Byggherre

Det finns tillgängliga utegym på allmän 
plats

Kommun

Det finns en sporthall Kommun

Det finns sällskapsspel på allmän plats Kommun

Det finns aktivitetsyta innehållande 
exempelvis klättervägg på allmän plats

Kommun

Lokaler hyrs ut till publik aktivitetsbaserad
verksamhet (t.ex. föreningslokal eller  
kajakuthyrning), genom åtgärder såsom 
anpassning av hyresnivå

Byggherre

Lek- och aktivitetsytor utformas för att 
locka både barn och vuxna till aktivitet

Byggherre/ 
Kommun

Det finns bastu för vinterbad Byggherre/
Kommun 

Det finns grillar att låna på allmän plats Kommun

Åtagande Ansvar:

Det finns bouleplan Byggherre/
Kommun

Det finns möjlighet att hyra kanot eller 
kajak 

Byggherre

Det finns en tillfällig park vid första inflytt Kommun

Det finns plats för graffiti på allmän plats Kommun

Kajakportik från gården ned till kanalen 
anläggs

Byggherre

Det finns kajakförvaring Byggherre 

Det finns gym Byggherre

Det finns bad anordnat för motionssim Kommun
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Hållbart resande

Med hållbart resande avses transporter och resande 
som är effektiva och bra för såväl ekonomi och sam-
hällsutveckling som hälsa och miljö. 

Hållbart resande är i första hand resande med håll-
bara färdsätt såsom gång, cykel och kollektivtrafik 
och att vissa resor inte behöver genomföras alls. I 
andra hand kan även en effektivare bilanvändning, i 
form av exempelvis bilpool eller samåkning, och i viss 
mån också resor med fossilbränslefria fordon räknas 
som hållbart resande. Avgörande för att kunna välja 
sådana transportslag är att det finns förutsättningar i 
samhällsplaneringen, den byggda miljön och trans-

portsystemet, i form av fysiska strukturer, organisa-
tioner och färdsätt som stödjer ett hållbart resande. 
För att skapa en byggd miljö och ett transportsystem 
som främjar hållbara transportslag måste delvis nya 
synsätt, målsättningar och arbetsmetoder användas i 
trafik- och stadsplaneringen. 

I projektplanen för Inre hamnen beskrivs att stads-
delen 2030 ska vara fossilfri för uppvärmning, 
hushållsel och transporter från området. Biltrafik 
och leveranser ska ges utrymme i gatumiljön, men 
det offentliga rummet ska framför allt prioritera 
människors rörelse och vistelse. Med beslutet 2012 

om satsningen på Ostlänken kommer de centrala 
delarna av staden att hamna ännu närmare kringlig-
gande städer och regioner. Här möter de finmaskiga 
gatunäten för gång, cykel, och kollektivtrafik det nya 
resecentrumets möjligheter att snabbt förflytta sig 
till helt andra platser.  

Genom smidiga kopplingar till resecentrum och 
resten av staden möjliggörs en mer hållbar vardag 
där cykel, gång och kollektivtrafik kommer i första 
hand i praktiken, därför att de är attraktiva, snabba, 
smidiga och lättillgängliga.

20



Möjliggöra hållbart resande

Mobility Management och Fyrstegsprincipen
Mobility Management (MM) är en arbetsmetod för 
beteendepåverkan inom transportområdet och ett 
komplement till mera traditionell trafikplanering. 
Syftet med MM är att genom fokus på mjuka åtgär-
der påverka resan innan den har börjat. Detta upp-
nås genom bättre förutsättningar i infrastrukturen, i 
kombination med beteendepåverkande åtgärder.

MM är en metod som funnits i ca 10 år och är idag 
ett vanligt arbetssätt som har en tydlig koppling till 
Trafikverkets fyrstegsprincip. Fyrstegsprincipen är 
en genomtänkt och strategisk trafik- och samhälls-
planering i 4 steg. De första två stegen syftar till att 
påverka transportbehovet och beteendet så att ett 
effektivare utnyttjande av infrastrukturen kan ske, 
genom kunskapshöjande och attitydpåverkande 
åtgärder. Fyrstegsprincipen förordar med andra ord 
strukturerat arbete med MM-åtgärder.

Mobilitetsplan
För Inre hamnen ska det tas fram mobilitetsplaner. 
I en mobilitetsplan ska det framgå vilka åtgärder, 
områden och ambitioner som byggherren kommer 

att fokusera på i respektive exploatering. Byggherren 
ska även beskriva vilka åtgärder som planeras för att 
uppnå projektplanens mål. Byggherren ansvarar för 
att åtgärder vidtas i ett tidigt skede för att få önskad 
effekt på resandet. Därför är det viktigt att åtgärder-
na tidsätts och beskrivs i mobilitetsplanen så att det 
anges i vilket skede som de planerade åtgärderna 
kommer att genomföras.  

Mobilitetsplanen ska bland annat innehålla följande:
 » Redovisning av vilka mål och ambitioner som 

byggherren kommer att fokusera på.
 » Beskrivning/tidssättning av planerade åtgärder.
 » Beskrivning av hur det fortsatta arbetet med MM 

kommer att ske när fastigheten är färdigbyggd 
och inflyttad. 

 » Mängden trafikarbete och CO2 reduktion. 

Mobilitetsfond
En åtgärd som kan användas för att skapa förutsätt-
ningar för ökat hållbart resande, är att skapa en mo-
bilitetsfond. Avkastningen från en sådan fond kan 
tilldelas verksamma aktörer och boende i området 
för investeringar som skapar bättre förutsättningar 
för mer hållbara transporter och resor. 

Gångfartsområde

Etapp 1 ska utformas för 
gång- och cykeltrafikanter
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Transportslag
För Inre hamnen ska cykel och gång ha företräde i 
gaturummet. De viktiga cykelstråken Saltängsgatan 
och Diagonalen förbinder området med västra Sal-
tängen och resecentrum i södra Butängen. Den nya 
Hamnbron kan komma att utföras med planskildhet 
med kajen vilket avsevärt skulle förbättra framkom-
ligheten för gång- och cykeltrafikanterna. 

Östra Promenaden är ett viktigt gång- och cykelstråk 
som via Inre hamnen binder samman Johannisborg 
med Östantill och Tegelängen. I planen föreslås en 
gång- och cykelbro som förbinder småbåtshamnen 
med sydkajen vid Syltenberget. 

Parkering, bil
Biltrafiken står för en mycket stor del av vår miljöpå-
verkan. I Inre hamnen är det därför väsentligt att 
trafik och framför allt parkeringar löses på ett lång-
siktigt hållbart sätt. Parkeringsfrågan är särskilt viktig 
eftersom den i hög grad påverkar våra beteenden 
och val av färdmedel. Dessutom påverkas möjlighe-
terna att bygga täta stadsmiljöer som ger underlag 
för möten mellan människor. Ambitionen är att i Inre 
hamnen skapa en medeltät bebyggelse med gröna 
innergårdar och en attraktiv stadsmiljö med fokus på 
gång, cykel och kollektivtrafik. 

Parkering i gaturummet ska begränsas till kort-
tidsparkering för handel, service och besök. Övrig 
parkering sker i parkeringsgarage. Om underjordiskt 
parkeringsgarage uppförs ska det placeras under de 
kvarter som ligger närmast Saltängsgatan. På så sätt 
minskas biltrafiken längre in i området vid kanaler 
och kajer. I Inre hamnen är det viktigt att garantera 
en grön och bilfri kvartersmiljö på innergårdarna.  

För att klara de kvalitetskrav som ställs på livsmiljö, 
ekologisk mångfald och dagvattenhantering på inn-
ergårdarna måste parkeringsdäck utföras med 
planterbart bjälklag. System med delat bilinnehav 
och bilpooler gör att parkeringsbehovet kan 
begränsas. 

Norrköpings kommun har antagit riktlinjer för parke-
ring under år 2017. Parkeringsnormen som föreslås 
för Inre hamnen sker i enlighet med den antagna 
handlingen ”Riktlinjer för parkering i Norrköpings 
kommun”. 

För Inre hamnens första etapp finns det utöver ett 
krav på minsta antal parkeringsplatser även ett hög-
sta parkeringstal som tillåts vilket inte beskrivs i de 
kommunala parkeringstalen. Maximalt får det 
uppföras 0,7 parkeringsplatser/lgh i den första 
etappen.

Fint utformat parkeringsgarage

Fint utformat parkeringsgarage
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Parkering, cykel
Cykelparkeringar ska vara attraktiva, säkra, lät-
tillgängliga och i möjligast mån väderskyddade. 
Cykelparkeringen ska vara placerad så att den är mer 
lättillgänglig eller lika tillgänglig som bilparkeringen, 
gärna i direkt anslutning till bostadsentrén. Strävan 
är att skapa cykelparkeringar av hög kvalitet, både 
på allmänna platser och på kvartersmark. Det är vik-
tigt att det finns cykelparkeringar i direkt anslutning 
till tänkbara målpunkter och entréer och att möbler 
i det offentliga rummet såsom cykelställ och väder-
skydd utformas robust, funktionellt och vackert. 

Cykelpool i fastigheten kan öka användandet av 
cykel. Till exempel möjliggör en elcykel lite längre 
cykelresor, en vikcykel kan enkelt tas med på resor 
med andra trafikslag och en lastcykel möjliggör att 
storhandla med cykel eller att köra barn på utflykt 
etc. 

När det gäller frakt av varor kan elassisterade lastcyk-
lar med vilka man kan frakta stora mängder last utan 
nämnvärd fysisk ansträngning vara ett mycket gott 
alternativ till bil. Regelbunden service av poolcyklar 
ska garanteras.  

Också en cykelverkstad underlättar hållbart resande. 
En cykelverkstad bör vara lättillgängligt placerad i 
markplan i uppvärmd och belyst lokal och inkludera 
spolplatta, verktyg och cykelpump.

I de kommunala riktlinjerna för parkering, tidigare 
nämnt i dokumentet, finns även krav på antalet 
parkeringar som ska uppföras för cyklar. Uppsatta 
riktlinjer för cykelparkering ska efterlevas.

Fint utformad cykelparkering
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Åtagande Ansvar:

Kommunens riktlinjer för bilparkering 
uppfylls och det finns högst 0,7 
parkeringsplatser per lägenhet

Byggherre

Kommunens riktlinjer för cykelparkering 
uppfylls

Bygglogistiken samordnas gemensamt 
för att minska och effektivisera 
godstransporterna

Byggherre/
Kommun

Gångstråk kopplar samman området och 
den befintliga staden både rörelsemässigt 
och visuellt senast vid första inflytt

Kommun

Väderskyddad cykelparkering finns vid 
hållplatser

Kommun

Cykelpumpar finns vid hållplatser och andra 
målpunkter

Kommun

Det finns en hållplats inom 5 minuters 
gångavstånd från varje kvarter

Kommun

Hissar är anpassade för att ta upp cykel till 
lägenhet

Byggherre

Cykelparkering placeras närmare entréer än 
bilparkering

Byggherre

Minst 50% av cykelparkering ska vara 
väderskyddad

Byggherre

Cykelrum har ingång från gård eller gata 
med automatisk dörröppning

Byggherre

Bas Spets

Åtagande Ansvar:

Kollektivtrafikkort ingår i bostad under 1 år Byggherre

Det finns cykelpool med till exempel frakt-, 
vik- eller elcykel, cykelkärra samt vanliga 
cyklar

Byggherre

Det finns cykelverkstad Byggherre

Realtidsinfo om kollektivtrafikavgångar 
finns i trapphusentré eller i varje lägenhet

Byggherre

Det finns minst 1 leveransbox per 10 
lägenheter för varor och matleveranser, och 
minst 50 % av boxarna är försedda med 
kylfunktion för matkassar

Byggherre

Det finns högst 0,5 parkeringsplatser per 
lägenhet

Byggherre

Varje lägenhet får cykelservice 2 gånger 
per år

Byggherre

Det finns digitala plattformar för 
samåkning och delning

Byggherre

En mobilitetsfond uppförs där medel kan 
sökas för främjande av hållbart resande

Byggherre

Det finns laddpunkter till 50% av 
parkeringsplatserna för bil

Byggherre

Det är förberett för uppförande av 
laddningsinfrastruktur till 100 % av 
parkeringsplatserna för bil

Byggherre

Det finns förberett för laddpunkter för elbil 
på allmän plats

Kommun

Utvalda gator har markvärme Kommun

Åtagande Ansvar:

Huvudcykelväg har sommarväglag året runt Kommun

Bilpoolsparkeringar, cykelparkeringar och 
hållplats för kollektivtrafik finns på plats vid 
första inflytt

Byggherre/
Kommun

Hyra för parkering är frikopplad från 
lägenhetshyra och månadsavgift

Byggherre

Laddstationer för elbil finns i 
parkeringsgarage

Byggherre

Gång- och cykelbro till södra kajen byggs 
inom 2 år från första inflytt

Kommun

All kantstensparkering är till för bilpool 
korttidsparkering eller rörelsehindrade

Kommun

Samtliga fastigheter är kopplade till en 
bilpool genom avtal

Byggherre

Det finns en mobilitetsplan Byggherre

Hållbart resande
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Vad vore staden utan träd och grönskande oaser? 
Förmodligen varken trivsam eller hälsosam. De gröna 
strukturer och de ekosystem som finns runt omkring 
genererar en rad värden för oss människor som vi 
kanske inte alltid tänker på, värden som vi även kan 
kalla ekosystemtjänster. Ekosystemtjänster brukar 
delas in i fyra kategorier; Försörjande, Reglerande, 
Kulturella och Stödjande. 

Grunden för att våra ekosystem ska vara uthålliga 
och långsiktigt kunna leverera ekosystemtjänster är 
en rik biologisk mångfald, fungerande cirkulation av 
olika ämnen och att det finns och bildas ny jordmån 
där djur och växter kan leva och frodas. Detta är 

exempel på stödjande ekosystemtjänster och 
förutsätter att det finns genomsläppliga biologiska 
ytor och att samband mellan olika grönstrukturer 
bibehålls. 

Att arbeta med att gynna produktion av ekosystem-
tjänster i Inre hamnen kan göras på flera nivåer. På 
fastighetsnivå utgör innergårdar och tak ytor där 
naturmiljöer kan skapas. På stadsdelsnivå blir parker 
och gatumiljöer viktiga ytor. I ett större perspektiv 
ger stärkta samband med omgivande natur i Norr-
köpings kommun bättre förutsättningar för uthålliga 
och motståndskraftiga ekosystem, som genererar 
nyttor ända upp på global nivå.

I Inre hamnen blir reglerande ekosystemtjänster 
viktiga för anpassningen till ett förändrat klimat.
I framtiden förväntas skyfall och perioder med ihål-
lande regn blir vanligare och större vattenmängder 
behöva hanteras. Vi kan också förvänta oss värme-
böljor och fler kraftiga stormar. I urbana miljöer blir 
det viktigt att undvika uppkomsten av så kallade 
urbana värmeöar – att delar av staden blir varmare 
än andra. Lokalt kan grönytor och träd bidra till att 
minska vindutsatta ytor, dämpa hastigheten i dag-
vattenflöden samt ge ett svalare klimat på kvarters- 
och fastighetsnivå.

Träd och grönstruktur ger skugga, tar emot och 

Ekosystemtjänster

Träd och grönstruktur ger skugga och håller kvar regnvatten Väl fungerande dagvattenmiljöer i urbana miljöer
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håller kvar regnvatten, är vindfångare, luftrenare och 
bidrar till en behagligare ljudmiljö. Gröna gårdsmiljö-
er och parker är exempel på flerfunktionella ytor då 
de producerar flera olika ekosystemtjänster.

Kulturella ekosystemtjänster är kopplade till männ-
iskors välbefinnande. Det finns till exempel många 
studier som pekar på att betydelsen av träd och 
andra naturinslag i den urbana miljön är en viktig 
pusselbit för människors hälsa. Urban grönska bidrar 
till vårt välbefinnande genom att reducera stress, öka 
trivseln och skapa mötesplatser. 

Andra exempel på kulturella ekosystemtjänster är 
möjligheten till motion och friluftsliv i naturen, este-
tiska upplevelser och möjligheten att kunna odla sin 
egen mat. 

Den avkastning som odling ger är exempel på pro-
ducerande ekosystemtjänster. Det gäller även träd 
och buskar som ger frukt och bär. 

Flerfunktionella ytor 
Gröna ytor i den urbana miljön kan göras ekoeffek-
tiva genom att de ges flerfunktionalitet. I många fall 
kan en typ av naturmiljö generera flera ekosystem-
tjänster samtidigt och på så sätt vara flerfunktionell. 
Att aktivt planera för flerfunktionellt är speciellt 
viktigt i stadsutvecklingsprojekt då ytorna är begrän-
sade och målgrupperna många.

 I Inre hamnen planeras ett flertal parker och gröna 
ytor för rekreation och friluftsliv. Parker är områden 
som kan ha många funktioner. De inbjuder till pick-
nick och sköna promenader samt kan utgöra viktiga 
ytor för att rena och reglera vattenflöden. Markytan 
kan infiltrera stora mängder vatten och dessutom 
utformas så att det finns lågpunkter där vatten kan 
magasineras i tillfälliga dammar då det har regnat 
mycket. Gröna, mjuka ytor bidrar även till att minska 
buller.

Parker och planteringar gynnar även biologisk mång-
fald om buskar och blommor planeras så att frö-
spridning, pollinering och spridningsvägar stärks. Det 
är även viktigt att planeringen sker med ett helhets-

perspektiv så att växtlighet vid olika fastigheter och 
allmän mark kompletterar och förstärker varandra. 
De kan till exempel bilda stråk som leder pollinerare 
som bin och fjärilar hela vägen fram till innergårdar-
na. Val av arter för träd och växter ska anpassas för 
att förstärka grönstrukturen i ett större perspektiv. 

I området kring Inre hamnen finns miljöer med 
ädellövträd. Genom att plantera olika ädellövträd i 
varierande ålder och storlek i parker, gatumiljöer och 
på innergårdar kommer de ekologiska sambanden 
stärkas och den biologiska mångfalden öka. Bland 
annat finns möjlighet att stärka ekologiska samband 
mellan Syltenberget och Johannisborg. 

Ekmiljöer Parkmiljö
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Vid val av växter till parker och planteringar på 
fastighetsnära mark ges förtur till bärbuskar och 
fruktträd som kan ge mervärden för innevånarna i 
Inre hamnen. 

En rik växtlighet av blommor och växter med fina 
blad ger ekosystemtjänster som vattenreglering, 
upplevelser i form av dofter och ljud samt skapar 
mötesplatser för människor i gaturummet. 

Förvaltning och uppföljning
För att produktion av ekosystemtjänster i urbana mil-
jöer ska utvecklas och fortgå behövs till stor del en 
aktiv förvaltning. I ett nytt område som Inre hamnen 
är det viktigt att i ett tidigt skede involvera aktörer på 
olika nivåer i förvaltning, fortlöpande utveckling och 
underhåll. Det skapar förutsättningar för en samhö-
righet med platsen och att naturmiljöerna fortsätter 
tillhandahålla de ekosystemtjänster som människor 
vill ha och behöver, framför allt kopplade till hälsa, 
rekreation och upplevelser i närmiljön.

Närodling
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Åtagande Ansvar:

Sammanhängande stråk av träd och 
grönstruktur bevaras och skapas med 
hänsyn till en större geografisk skala

Kommun

Förutsättningar för habitat och 
spridningskorridorer skapas med hänsyn till 
en större geografisk skala

Kommun

Variation i planteringar och på allmän mark 
skapas med olika lokala växter och arter 
kompatibla med dessa

Byggherre/
Kommun

Balkonger utformas för att möjliggöra 
odling av växter, exempelvis genom 
vattenutkastare eller planteringskärl

Byggherre

Mängden hårdgjord yta minimeras och all 
hårdgjord yta motiveras 

Byggherre/
Kommun

Åtgärder vidtas för att fördröja och rena 
dagvatten motsvarande tvåårsregn

Kommun

På innergårdarna utformas marken med 
genomsläppligt material i alla kvarter som 
inte är underbyggda med garage 

Byggherre/
Kommun

Trädens placering anpassas för att gynna 
temperaturreglering, vindfång och 
luftkvalitet

Kommun

Dagvatten fördröjs och renas Byggherre

Planteringar och grönstruktur utformas 
utifrån upplevelsevärden såsom 
blomsterprakt

Byggherre/ 
Kommun

Bas

Åtagande Ansvar:

Grönska och blomsterprakt planeras i 
anslutning till sittplatser

Byggherre/
Kommun

Bärbuskar och fruktträd tillgängliga för 
stadens invånare planteras på allmän mark 

Kommun

Bärbuskar och fruktträd tillgängliga för 
boende planteras på tomtmark

Byggherre

Ekosystemtjänster
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Spets

Åtagande Ansvar:

Artrika gröna tak anläggs Byggherre

Artrika gröna väggar anläggs Byggherre

Träd med stamomfång om 30–35 cm eller 
mer planteras

Byggherre/ 
Kommun

Arters överlevnad och reproduktion gynnas 
med hjälp av fågelholkar, insektshotell, 
fågelbad, bikupor eller liknande

Byggherre/ 
Kommun

Biologiska kopplingar mellan olika 
innergårdar skapas genom samarbete 
mellan berörda aktörer

Byggherre

Rain gardens eller dammar anläggs Byggherre/ 
Kommun

Regnvatten samlas upp för bevattning Byggherre

Vattenspeglar eller fontäner som utgör 
sänkor för regnvatten anläggs

Byggherre

Pergolor eller andra gröna anläggningar  
som ger skugga anläggs

Byggherre/ 
Kommun

Växthus som kan nyttjas av de boende 
anläggs 

Byggherre

Åtagande Ansvar:

Information om åtgärder som gynnar 
produktion av ekosystemtjänster ges till 
boende

Byggherre

Ytor och tillhörande stödfunktioner för 
odling anläggs 

Byggherre

Takytor och bjälklag anpassas för odling Byggherre

I anslutning till fastigheten anläggs en 
trädgårdskompost där boende kan hämta 
kompostjord för odling

Byggherre

Balkonger utformas som en växtbädd 
eller utrustas med vattenutkastare och 
fasta planteringskärl som upptar minst en 
tredjedel av balkongens yta 

Byggherre

Det finns gemensam inomhusträdgård/
orangeri

Byggherre
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En av framtidens viktigaste utmaningar är hur vi ska 
minska vårt beroende av fossila bränslen och istället 
lära oss leva inom planetens gränser och hushålla 
med våra naturresurser. Resurseffektivitet blir därför 
centralt i Inre hamnen där hållbara lösningar för 
energi står i fokus. 

För att på ett effektivt sätt identifiera de viktigaste 
hållbarhetsaspekterna för energi kan man använda 
sig av Kyotopyramiden som rangordnar i vilken ord-
ning de olika områdena bör beaktas. 

Enligt Kyotopyramiden bör först behovet av energi 
minimeras, det vill säga värme-, kyl- och el-
användning. Därefter bör solstrålarna som dagligen 
träffar byggnaden utnyttjas på ett för byggnaden 
fördelaktigt sätt. Styrning och reglering kommer 
härnäst och är en viktig del för att få byggnaden att 
prestera optimalt. När samtliga aspekter för 
byggnaden har åtgärdas återstår till sist endast att 
välja varifrån, samt i vilken form, energin som ska 
tillföras fastigheten utifrån ska komma.

Energibehov
Byggnaderna i Inre hamnen kommer precis som 
andra byggnader i Norrköping att behöva värmas, 
och i vissa fall kylas, samt förses med elektricitet. 
Med tjockare och framförallt tätare väggar kommer 
mindre värme att behövas. Byggnaderna planeras 
också så att de under sommaren inte blir för varma 
och minskar då behovet av artificiell kyla. För att 
minska på elanvändningen kommer lågenergilampor 
och annan lågenergiutrustning att vara standard i 
Inre hamnen.

Resurseffektivitet

Resurseffektivitet - bilpool Resurseffektivitet - återanvändning
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Solenergi
Det finns många olika sätta att utnyttja solenergi på. 
De som främst är aktuella för en byggnad är solceller 
som genererar elektricitet samt solfångare, som hjäl-
per till vid uppvärmning och varmvattenberedning. 
I Inre hamnen är ambitionen att solceller kan 
uppföras. El som genereras av solceller kommer att 
hjälpa till att minska byggnadens behov, eller till och 
med under vissa tider göra den helt oberoende, av el 
utifrån. 

Solens energi är till stor nytta för en byggnad, men 
också en nackdel. Under sommarens varmaste dagar 

värms byggnader lätt upp till en alltför hög tempera-
tur. Med smarta lösningar inom både arkitektur och 
teknik kommer Inre hamnen lösa denna utmaning.

Mätning och reglering
I Inre hamnen ska det vara enkelt att göra rätt ur ett 
hållbarhetsperspektiv. Genom att mäta och presen-
tera energiförbrukning för de boende ges incitament 
till mer hållbara val. Även visualisering av exempelvis 
solcellernas bidrag till elförsörjningen förmedlar den 
strävan efter hållbara lösningar som området repre-
senterar.

Energitillförsel
Oavsett om energin ska värma upp en byggnad eller 
ladda någons mobiltelefon, är det viktigt att den 
är hållbar. Därför strävar vi efter att energin som 
används i området ska vara ursprungsmärkt och 
komma från 100 % förnybara källor.

Övrigt
Området ska ha en avfallshantering som underlättar 
för de boende att källsortera och återanvända.
Det kommer att tas fram en instruktion för hur ener-
giberäkningar ska ske.

Solceller och gröna tak Små vindkraftverk kan placeras på tak
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Åtagande Ansvar:

Energianvändningen av uppmätt köpt 
energi ska vara ≤ 65 kWh/m2 år efter det 
att byggnaden är uppförd

Byggherre

Värmeförlusttal är ≤ 20 W/m2 Byggherre

Solceller täcker minst 10 % av behovet av 
hushållsel

Byggherre

Det görs enskild mätning av el och 
varmvatten

Byggherre

Belysning i allmänna utrymmen är 
lågenergiklassad och behovsstyrd

Byggherre

Termisk komfort säkerställs med hjälp av 
solvärmefaktorn, SVF < 0,048

Byggherre

50 % av energiförbrukningen i varje 
fastighet kommer från förnybara och 
ursprungsmärkta källor

Byggherre

För att säkerställa att byggmaterialen 
är miljövänliga används Sunda Hus, 
Byggvarubedömningen, Miljöbyggnad 
silver eller guld, Svanen eller likvärdig 
märkning

Byggherre 

Bas Spets

Åtagande Ansvar:

Energianvändningen av uppmätt köpt 
energi är ≤ 55 kWh/m2 år efter det att 
byggnaden är uppförd

Byggherre

Värmeförlusttal är ≤ 18 W/m2 Byggherre

Solceller täcker minst 30 % av behovet av 
hushållsel

Byggherre

Användning och eventuell produktion av 
el, värme och varmvatten visualiseras för de 
boende

Byggherre

Termisk komfort säkerställs med hjälp av 
solvärmefaktorn, SVF < 0,036

Byggherre

100 % av energiförbrukningen i varje 
fastighet kommer från förnybara och 
ursprungsmärkta källor

Byggherre

Frikyla används i byggnader med 
komfortkyla

Byggherre

Småskalig vindkraft installeras på taket Byggherre

Energiåtervinning från avloppsstammen 
installeras i fastigheten

Byggherre

Åtagande Ansvar:

Massivträ används som byggnadsmaterial 
för byggnadsstommen

Byggherre

Styrutrustning med inomhus-
temperaturgivare installeras i alla 
lägenheter

Byggherre

Projektet är byggt av klimatsmart betong 
med lägre koldioxidutsläpp

Byggherre

Det finns återanvändningsrum (för 
återanvändning av exempelvis kläder, 
möbler, barnleksaker med mera)

Byggherre

Resurseffektivitet
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Innovativ arkitektur

Arkitekturen i Inre hamnen ska vara medvetet gestal-
tad med tydlig identitet och omsorg om platsen, om 
detaljerna och om människan, såväl för byggnader 
som stadsrum och landskap. 

Arkitektoniska innovationer kan beskrivas som nya 
tankegångar, idéer och metoder som integreras på 
ett lyckat och trovärdigt sätt i den fysiska miljön. De 
ifrågasätter gängse arkitektoniska lösningar och visar 
nya vägar. Nyskapande kombinationer av former, 
material och tekniker kan ge nya funktioner, använd-
ningssätt och inte minst spännande estetiska uttryck. 

Norrköping har genom historien stått för en innova-
tiv, modig och högkvalitativ arkitektur. I Inre hamnen 
har vi en fantastisk möjlighet att föra den traditio-
nen vidare. Med arkitekturens hjälp ska vi skapa en 
alldeles unik stadsdel, som tar avstamp i och tolkar 
hamnens identitet på ett nyskapande och djärvt 
sätt. En stadsdel som lockar människor att bo i eller 
besöka Norrköping. 

Platsen
Utgångspunkten är den gamla hamnmiljön med 
sitt fantastiska läge mellan Johannisborg, Norra 
Promenaden och Strömmen. Här har Norrköpings 

rutnätsstad sitt ursprung och en rik blandning av 
verksamheter har gett en variationsrik bebyggelse. 
Vissa byggnader som finns kvar som är värdefulla att 
bevara. Vattnet är alltid närvarande och skapar en 
stämning och ett ljus som är viktigt att ta tillvara och 
använda vid gestaltningen av platser och hus. 

Material och kulör
De typer av genuina material som finns i den äldre 
bebyggelsen och som kännetecknar hamnmiljöer i 
stort är ytterligare en utgångspunkt för arkitektu-
ren. I den karaktär som hamnverksamheten har gett 
till området finns det mycket inspiration att hämta. 

Byts ut.
En möblerbar zon utanför bostaden ger 
gatan en speciell, inbjudande karaktär 

Vattnet är alltid närvarande och olika möjligheter till vattenkontakt ska åstadkommas
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Många material som förekommer i området ger i sig 
själva kulören, såsom rå betong, galvaniserad plåt, 
trä, bränt tegel, osv. Det material- och kulörprogram 
som är under framtagande ska styra val av material 
för såväl byggnader som möblering av stadsrummet.

Ljus
Belysning är ett mycket viktigt inslag som både kan 
skapa olika stämningar och ge trygghet och trivsel. 
Med hjälp av spännande ljussättning ger vi stadsde-
len en tydlig och egen identitet. Ett belysningspro-
gram ska tas fram.

Skala
Den stora skala som präglar Inre hamnen idag måste 
anpassas till det framtida livet i stadsdelen. För att 
få människor att vistas i det offentliga rummet ställs 
krav på att det anpassas till en mänsklig skala. I det 
ingår att beakta lokalklimatet och att skapa platser 
som har de kvaliteter som krävs för att människor ska 
vistas och trivas.  

På såväl stadsrums- som kvartersnivå är det ange-
läget att det finns en variation och en upplevelse-
rikedom, både visuellt och funktionellt. Kvarteren 
ska bestå av flera olika hus där varje hus får en egen 

identitet. En blandning av funktioner, byggnads-
höjder och gestaltning på hus intill varandra och 
utrymme för oväntade och fantasieggande lösningar 
är också mycket viktigt för karaktären i stadsdelen. 

Volymer
Byggnaderna ska gestaltas så att de komplette-
rar varandra på ett intressant och spännande sätt 
och tillsammans bildar en tilltalande miljö, som blir 
fonden till det tänkta stadslivet. För att skapa ett 
annorlunda och mer levande och brokigt gaturum 
ska det mot vissa, utvalda gator i varje bostad finnas 
balkonger mot gatan, från andra våningen och 

Fantasi och mod är arkitektoniska ledord 
för såväl nya byggnader som allmänna 
platser

Fantasi och mod är arkitektoniska ledord 
för såväl nya byggnader som allmänna 
platser

Halvprivat zon mellan byggnad och allmän plats
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uppåt. Dessa balkonger ska integreras i arkitekturen 
och tillåts inte kraga ut mer än en meter från fasad-
livet. Taklandskapet är en viktig karaktärsskapare. 
En fjärdedel av taken ska utgöra terrasser, som ett 
komplement till gårdarna. Dessa ska användas som 
en halvprivat utemiljö för de boende och verksam-
ma där grönska och möjlighet till odling bidrar till 
trivseln. Även olika typer av gröna tak ger stadsdelen 
ett speciellt karaktärsdrag.

Volymerna ska vara tydliga, omsorgsfullt bearbeta-
de och samverka inom kvarteren, för att skapa en 
harmonisk helhet. Utöver kvartersbebyggelsen finns 
det lägen för ett antal olika märkesbyggnader, som 
ska gestaltas som solitärer och ta tydlig plats genom 
en framträdande och unik gestaltning.

Gränser
De gränser som skapas måste gestaltas med omsorg 
för att skapa mervärden för stadslivet och upplevel-
sen av det offentliga rummet. 

Bottenvåningarna för verksamheter ska vara trans-
parenta och ”aktiva” och bidra med vistelsevärden 
både i och utanför byggnaden. Bottenvåningar med 
bostäder ska även de utformas så att de berikar 
stadsrummet. Längs några av gatorna i Inre hamnen 
ska bostäder ha direktaccess till gatan, för att liva 
upp och ge olika gator olika karaktär. I dessa fall är 
entréerna indragna eller så finns förgårdsmark fram-
för byggnaden, så att de boende får möjlighet att 
möblera ”sin” del av gatan med exempelvis en bänk 
eller en plantering. 

Principer
Arkitekturen och kvarterens utformning ska bidra till 
att sätta karaktär på stråk och platser, väcka nyfiken-
het och vara välkomnande och samtidigt innovativ. 
Omsorg kring proportioner, former, material och 
möten av skalor blir särskilt viktigt. Bebyggelsen 
ska ägnas stor omsorg och tillföra kvaliteter till det 
offentliga rummet, dess upplevelse och användning.
Det är viktigt att det också lämnas utrymme till 
fantasi och kreativitet, till människors möjlighet att 
själva bestämma vad en plats ska användas till. För 
att åstadkomma detta kan utvalda platser i hamnens 
ruffa men fascinernade miljöer lämnas som de är, 
oplanerade och obearbetade. 

På nästa sida följer sju strategier, som ska användas 
som en checklista vid utformningen av enskilda hus, 
hela kvarter och i förlängningen hela stadsdelen Inre 
hamnen.

Omsorg om detaljerna Material fångade ur platsen, omsorgs-
fullt och vackert bearbetade 

Omsorg om detaljerna
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De 7 principerna
Arkitekturen ska:
1. berika 
2. respektera och ta avstamp i platsen 
3. stärka kulturarvet, såväl gårdagens som morgon-

dagens 
4. ha ett formspråk med hög kvalitet och omsorg 

om detaljer
5. främja social integration, interaktion och fånga 

stadens mångfald
6. främja stadslivet genom levande bottenvåningar 

och omsorgsfullt utformade stadsrum 
7. åldras vackert och värdigt genom ärliga och håll-

bara materialval och en omsorgsfull bearbetning 
i såväl den lilla som den stora skalan.

Arkitektur som stärker kulturarvet Arkitektur som tar vara på platsens förutsättningarArkitektur med omsorg om detaljerna
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Kvalitetsprogrammets utgångspunkt är att bejaka 
mångfald, variation och frihet och utgår från allas 
vilja att göra det bästa för stadsdelen och för Norrkö-
ping. Utöver Kvalitetsprogrammets ”basnivå” som 
alla ska leva upp till, stimulerar ”spetsnivån” kreativi-
tet och variation efter de intressen som olika bygg-
herrar och arkitekter har. 

Mål och lösningar för ”spetsnivå” kommer då att 
variera från hus till hus och mellan kvarteren. Det ger 
en mångfald av lösningar till området som helhet 
och skapar en hållbar, blandad och levande stad. För 
spetsnivån ska cirka 15 stycken punkter uppfyllas i 
respektive projekt inom valfritt målområde.

Här redovisas vilka spetsar som valts av respektive 
fastighetsägare. 

Valda spetsar
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Spets
Åtagande Vald av:

Det finns studentbostäder -

Det finns LSS-boende -

Det finns lokal förberedd för restaurang Heimstaden (H2, J1) 
HSB (F2) 

Det finns lokal med specifika extra 
boendekvaliteter och funktioner,  
till exempel växthus, snickeri eller  
cykelverkstad

Heimstaden (M2)  
Slättö (B2)
HSB (D1, F2) 
Hyresbostäder (G2, L2) 
Hauchild-Siegel (G3, M1)  
Riksbyggen (E1) 
Mannersons (E2, D2)

Det finns konstprojekt inom allmän plats Kommun

Det finns konstprojekt inom kvartersmark Heimstaden (M2)
Hyresbostäder (K) 
Mannersons (D2, E2)
Castellum (C1/C2)

Det finns livsmedelsbutik HSB (D1)

Lokal upplåts för skola och förskola Hyresbostäder (L2)

Levande stadsmiljö
Åtagande Vald av:

Turbåtar har möjlighet att angöra Kommun

Uteserveringar finns i anslutning till lokal i 
bottenplan

Kommun 
Heimstaden (H2, J1) 
HSB (F2)
Castellum (C2)

Ljusdesign skapar nya upplevelsevärden i 
utemiljön

Kommun 
Mannersons (D2, E2)

Alla gator utformas som gångfartsgator  
(med undantag av Saltängsgatan)

Kommun

Gemensam takterrass anläggs Riksbyggen (B1, E1)
Slättö (B2, F2, G1)
HSB (F2)
Hyresbostäder (L2)
Heimstaden (H2)  
Mannersons (D2)
Castellum (C1/C2)

Minst två dedikerade lägenheter med lägre 
insats för unga vuxna

Riksbyggen (H1)

Flexibla lägenheter uppförs, samma lägenhet 
kan under boendetiden utökas med flera rum

Hyresbostäder (G2) 

Det är förberett för tillfälliga aktiviteter och 
evenemang på allmän plats (avsatt yta, 
anslutningspunkter med el och vatten med 
mera)

Kommun

Det finns besöksmål såsom konsthall, bad, 
kyrka etc. som är öppna för alla

Kommun
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Aktiv stadsdel
Åtagande Vald av:

Lek- och aktivitetsytor utformas för att locka 
både barn och vuxna till aktivitet

Kommun 
Heimstaden (J1) 
Hyresbostäder (G2, K, L2) 
HSB (F2) 
Hauchild-Siegel (G3)  
Riksbyggen (E1)
Mannersons (D2, E2)

Det finns bastu för vinterbad Kommun
Heimstaden (M2)
Mannersons (E2)

Det finns grillar att låna på allmän plats -

Det finns bouleplan HSB (D1, F2) 

Det finns möjlighet att hyra kanot eller kajak Hauchild-Siegel (G3, M1) 
Hyresbostäder (G2) 

Det finns en tillfällig park vid första inflytt -

Det finns plats för graffiti på allmän plats Kommun

Kajakportik från gården ned till kanalen 
anläggs

Slättö (F1)
Hyresbostäder (G2)
 

Det finns kajakförvaring Heimstaden (M2)

Det finns gym Castellum (C1/C2)

Det finns bad anordnat för motionssim Kommun

Åtagande Vald av:

Det finns en uppmärkt löpbana -

Det finns aktivitetsytor, till exempel en park 
eller klättervägg inom kvartersmark

Heimstaden (J1)

Det finns utegym på allmän plats Kommun

Det finns en sporthall -

Det finns sällskapsspel på allmän plats -

Det finns aktivitetsyta innehållande exempelvis 
klättervägg på allmän plats

Kommun

Lokaler hyrs ut till allmän aktivitetsbaserad 
verksamhet, till exempel föreningar eller 
kajakuthyrning, genom åtgärder såsom 
anpassning av hyresnivå

Slättö (B2, F1) 
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Åtagande Vald av: 

Det finns minst 1 leveransbox per 10 
lägenheter för varor och matleveranser, och 
minst 50 % av boxarna är försedda med 
kylfunktion för matkassar

Heimstaden (H2, J1, M2) 
Slättö (F1, G1) 
Skanska (J2)
Hyresbostäder (G2, K, L2) 
Hauchild-Siegel (G3, M1) 
Mannersons (D2, E2) 

Det finns högst 0,5 parkeringsplatser per 
lägenhet

Varje lägenhet får cykelservice 2 gånger per år

Det finns digitala plattformar för samåkning 
och delning

Heimstaden (H2) 
Skanska (I, J2) 
HSB (D1, F2) 

En mobilitetsfond uppförs där medel kan sökas 
för främjande av hållbart resande

-

Det finns laddpunkter till 50 % av 
parkeringsplatserna för bil

Hyresbostäder (G2)

Det är förberett för uppförande av 
laddningsinfrastruktur till 100 % av 
parkeringsplatserna för bil

-

Det finns förberett för laddpunkter för elbil på 
allmän plats

Kommun

Utvalda gator har markvärme -

Hållbart resande
Åtagande Vald av: 

Kollektivtrafikkort ingår i bostad under 1 år Heimstaden (H2, J1) 
Slättö (B2, F1, G1) 
Hyresbostäder (K) 
Skanska (I, J2)
Riksbyggen (H1)

Det finns cykelpool med till exempel frakt-, 
vik- eller elcykel, cykelkärra samt vanliga cyklar

Heimstaden (H2, J1) 
Slättö (B2, F1, G1) 
Hyresbostäder (G2, K, L2) 
HSB (D1, F2) 
Hauchild-Siegel (G3, M1) 
Riksbyggen (B1, H1) 

Det finns cykelverkstad Slättö (F1, G1) 
HSB (D1) 
Hauchild-Siegel (G3) 
Riksbyggen (B1, E1, H1) 
Mannersons (D2, E2) 

Realtidsinfo om kollektivtrafikavgångar finns i 
trapphusentré eller i varje lägenhet

Heimstaden (H2, J1) 
Slättö (B2, F1, G1) 
Hyresbostäder (G2, K, L2) 
Mannersons (D2, E2) 
HSB (D1, F2) 
Hauchild-Siegel (G3, M1)
Skanska (I, J2)
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Ekosystemtjänster
Åtagande Vald av:

Artrika gröna tak anläggs Slättö (B2, F1) 
Hyresbostäder (G2, K, L2) 
Hauchild-Siegel (G3, M1)  
Riksbyggen (B1, E1, H1) 
Mannersons (D2)
Heimstaden (H2)
Castellum (C1/C2) 

Artrika gröna väggar anläggs Hauchild-Siegel (M1)  
Riksbyggen (B1, H1)
Mannersons (D2)

Träd med stamomfång om 30–35 cm eller mer 
planteras

Hauchild-Siegel (G3) 

Arters överlevnad och reproduktion gynnas 
med hjälp av fågelholkar, insektshotell, 
fågelbad, bikupor eller liknande

Heimstaden (H2, J1)  
Slättö (B2, G1) 
Hyresbostäder (G2, K, L2) 
HSB (D1, F2) 
Hauchild-Siegel (G3, M1) 
Riksbyggen (B1, E1, H1) 
Mannersons (D2, E2)

Biologiska kopplingar mellan olika innergårdar 
skapas genom samarbete mellan berörda 
aktörer

Heimstaden (H2, J1)  
HSB (D1, F2) 

Rain gardens eller dammar anläggs Kommun 
Hyresbostäder (L2)

Åtagande Vald av:

Regnvatten samlas upp för bevattning Slättö (F1, G1) 
Heimstaden (H2) 
Hauchild-Siegel (G3, M1) 

Vattenspeglar eller fontäner som utgör sänkor 
för regnvatten anläggs

Hauchild-Siegel (G3) 
Riksbyggen (B1, E1)  
Mannersons (D2, E2)

Pergolor eller andra gröna anläggningar  som 
ger skugga anläggs

Heimstaden (H2, J1) 
Hyresbostäder (K) 
HSB (D1)
Hauchild-Siegel (G3) 
Riksbyggen  (E1, H1) 
Mannersons (D2, E2)

Växthus som kan nyttjas av de boende anläggs Heimstaden (J1)  
Slättö (F1; G1) 
Hauchild-Siegel (M1) 
Riksbyggen (H1) 
Mannersons (D2)

Information om åtgärder som gynnar 
produktion av ekosystemtjänster ges till boende

Heimstaden (H2)  
Slättö (B2, F1, G1)   
Skanska (I, J2)
Riksbyggen (B1, E1, H1) 
Hauchild-Siegel (G3, M1) 

Ytor och tillhörande stödfunktioner för odling 
anläggs 

Heimstaden (H2, J1, M2) 
Slättö (G1) 
Riksbyggen (H1) 
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Åtagande Vald av:

Solceller täcker minst 30 % av behovet av 
hushållsel

Skanska (J2)
Hyresbostäder (K, L2) 
Riksbyggen (B1)
Slättö (G1)

Användning och eventuell produktion av 
el, värme och varmvatten visualiseras för de 
boende

Heimstaden (J1)  
Slättö (B2, G1) 
HSB (D1, F2) 
Riksbyggen (E1, H1)
Mannersons (D2, E2)
Skanska (I, J2)

Termisk komfort säkerställs med hjälp av 
solvärmefaktorn, SVF < 0,036

Slättö (B2)

100 % av energiförbrukningen i varje fastighet 
kommer från förnybara och ursprungsmärkta 
källor

Slättö (B2) 
Riksbyggen (B1, E1, H1)

Frikyla används i byggnader med komfortkyla -

Småskalig vindkraft installeras på taket Hyresbostäder (G2)
Skanska (J2)

Energiåtervinning från avloppsstammen 
installeras i fastigheten

Hyresbostäder (G2, K, L2)
Hauchild-Siegel (M1)

Massivträ används som byggnadsmaterial för 
byggnadsstommen

Mannersons (D2)

Styrutrustning med inomhustemperaturgivare 
installeras i alla lägenheter

Slättö (G1) 
Hyresbostäder (G2, K, L2) 
Mannersons (D2, E2)
Skanska (J2)
Hauchild-Siegel (M1)
HSB (D1, F2) 

Projektet är byggt av klimatsmart betong med 
lägre koldioxidutsläpp

Riksbyggen (B1)

Det finns återanvändningsrum (för 
återanvändning av exempelvis kläder, möbler, 
barnleksaker med mera)

Riksbyggen (B1)          

Ekosystemtjänster Resurseffektivitet
Åtagande Vald av:

Takytor och bjälklag anpassas för odling Heimstaden (H2, J1)  
Slättö (B2) 
Hyresbostäder (G2) 
HSB (D1, F2) 
Hauchild-Siegel (G3, M1) 
Mannersons (D2)

I anslutning till fastigheten anläggs en 
trädgårdskompost där boende kan hämta 
kompostjord för odling

-

Balkonger utformas som en växtbädd eller 
utrustas med vattenutkastare och fasta 
planteringskärl som upptar minst en tredjedel 
av balkongens yta

-

Det finns gemensam inomhusträdgård/orangeri Castellum (C1)

Åtagande Vald av:

Energianvändningen av uppmätt köpt energi 
är ≤ 55 kWh/m2 år efter det att byggnaden är 
uppförd

Heimstaden (J1)  
Slättö (B2) 
Hyresbostäder (G2, K) 
Hauchild-Siegel (M1)
HSB (D1, F2) 
Mannersons (D2, E2)

Värmeförlusttal är ≤ 18 W/m2 Heimstaden (J1)  
Slättö (B2) 
Hyresbostäder (G2, K)  
Hauchild-Siegel (M1)
Skanska (I, J2)

Resurseffektivitet

45



Stadsbyggnadskontoret

Stadsbyggnadskontoret i Norrköpings kommun planerar för framtiden. 
En redan tilltalande kommun ska bli ännu mer attraktiv. Dels genom att 
utveckla befintliga miljöer. Dels genom att skapa nya stadsdelar som 
möter framtidens krav på livskvalitet och hållbarhet. Vi ansvarar också 
för kommunens lokaler, mark- och exploateringsfrågor samt geografisk 
information för samhällsplaneringen. Med respekt och fantasi skapar vi 
det nya Norrköping tillsammans med våra invånare.

STADSBYGGNADSKONTORET

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




