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Visionsbild för stadsutvecklingen kring den nya stationen i Butängen med 
stadsdelen Inre hamnen etapp 1 och etapp 2 nedtill. 
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1. Sammanfattning 
Platsen Inre hamnen har genom historien använts som betesängar och sedan som 
hamnområde och är en del av stadsdelen Saltängen. De första stadsplanerna för 
området togs fram under 1600-talet. Under 1700- och 1800-talen etablerades 
bland annat varv och gasverk men här fanns också ett kronobränneri och ett 
spinnhus. 
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Platsen har alltid legat nära intill stadens centrum. Under 1900-talet har stadsdelen 
blivit alltmer påverkad av buller och tung trafik. Ingen bor längre i området såsom 
var fallet under lång tid genom 1600-1900-talen. Stadsdelen har därför idag 
mycket dåligt utvecklade kopplingar till staden och fungerar inte för gång- och 
cykeltrafik. Detta måste lösas för att stadsdelen ska bli en naturlig del av 
innerstaden. 
Under 2000-talet inleddes utredningar av hur hamnen skulle kunna flyttas ut från 
omårdet till annat läge. Konsekvenser för stadsutveckling, hamnens funktionalitet 
och ekonomi belystes. Detta löstes i överenskommelser där hamnen lämnar stora 
kajområden och bygger nya kajer vid Händelö. 
Översiktligt kan man säga att hälften av marken ägs av kommunen och resterande 
del av olika privata markägare. Här finns inte någon offentlig service och heller 
inga allmänna besöksmål. På platsen finns inte särskilt stora naturvärden och det 
är sparsamt med vegetation. Flertalet av den äldre bebyggelsen är riven men några 
bevarandevärda byggnader finns kvar och har stor betydelse för karaktären. 
Stora delar av stadsdelen innehåller markföroreningar och då särskilt vid 
gasverkstomten. Markföroreningar måste tas bort för att skydda miljön och för att 
marken ska nynna bebyggas med nya hus. Det är förenat med mycket stora 
kostnader att ta bort föroreningarna. Detta gäller lika väl för etapp 1 som för etapp 
2. Projektet måste arbeta hårt för att söka statsbidrag för dessa åtgärder och då 
samverka med Länsstyrelsen och med Naturvårdsverket som beslutar om bidrag 
för markrening. Det finns inte någon annan intressent än kommunen som kan 
driva och ta ansvar för markreningen. Det är också kommunen som driver 
utvecklingsplanerna. Projektet är länkat till statens beslut om utbyggnad av 
Ostlänken samt drivs av efterfrågan på nya bostäder. 
Utvecklingen av stadsdelen kan beskrivas på följande sätt: 
2010 2014 OMFATTANDE UTREDNINGSARBETEN OCH ÖVERSIKTSPLANERING 

2015 INBJUDAN SÄNDS TILL INVESTERARE OCH UTVECKLINGSINTRESSENTER 

2016-2020 ARBETEN MED MARKUNDERSÖKNINGAR OCH MARKSANERING 

2018 DETALJPLAN ETAPP 1 KLAR. DETALJPLAN ETAPP 2 PÅBÖRJAS. 

2018-2022 PROJEKTERING OCH UTBYGGNAD AV ALLMÄN PLATS 

2019- UTBYGGNAD AV KVARTERSMARK 

2020 HAMNEN LÄMNAR OMRÅDET HELT 

2020 FÖRSTA INFLYTTNING NYA HUS 

Vid projektets start analyserades intressenter som behöver samverka för att nå 
önskad utveckling. Samma arbete behöver göras vid inledning av etapp 2. Detta 
exempel nedan från etapp 1 visar en modell som kan användas, se bilden nedan. 
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Figur. Indelning av intressenter beroende på grad av påverkan och 
medskapande/inflytande. 
 
Det ska liksom i etapp 1 även göras en intressentanalys för etapp 2 samt en 
SWOT-analys och en riskanalys. 
I etapp 2 behöver focus vara att tillvarata de får rester som finns av kulturmiljöer 
samt att knyta upp stadsdelen mot stadsdelen norr därom – Butängen. Skolor, 
kommunikationer, service mm måste då ses stadsdeleöveriopande. 
Visualiseringsarbeten och samverkan med medborgare ska göras på samma sett 
och ledas genom kommunikatör i särskilt delprojekt. På samma sätt ska arbetet 
med markrening följa det upplägg som använts i etapp 1 och vara en väl 
integrerad del av projektet. 
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2. Inledning 
Detta dokument vänder sig till de som är i färd med att starta upp ett större 
stadsbyggnadsprojekt i anslutning till Norrköpings innerstad. Dokumentet vänder 
sig särskilt till utvecklingsarbetet av Inre Hamnen etapp 2. 
Dokumentet är en instruktion baserade på lärdomar av och under arbetet (2010 – 
2018) med projektet Saltängen, senare omnämnt till Inre hamnen, och resultat av 
Norrköpings kommuns deltagande i projektet Baltic Urban Lab. 
Instruktionen utgår från erfarenheter kring projektets helhet vad gäller målbild, 
organisation/styrning, ekonomi och kommunikation. Syftet med dokumentet är att 
vägleda projektet och öka förutsättningarna att det drivs effektivt genom korrekt 
resurssättning, förankring och målbild. 
Beskrivningen har inspirerats av den vägledning som utgivits genom Baltic Urban 
Lab och guidelines för produkten ”Deliverable D.T2.3.2 PPP partnership model 
formulated in all cities”. 
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3. Planerings- och 
kommunikationsteorier som 
utgångspunkt för etapp 2 
Det finns flera grundläggande planeringsteoretiska utgångspunkter för det arbete 
som bedrivs inom projektet Inre hamnen. Dessa kan sammanfattas med att de 
utgår från att skapa öppenhet och tillit till projektets mål och syften. Därför 
arbetar projektet med stora inslag av medskapande som då anpassas efter 
intressentgruppers olika förutsättningar. 
Projektet har också jobbat med att formulera syften i en gemensam målbild så att 
olika aktörer kan enas om vart projektet ska drivas. Projektets målbild är central 
för projektets framgång, målbilden kan ifrågasättas vid förändrade 
omvärldsutsikter eller byte av personal i nyckelpositioner. Målbilden måste därför 
också vara väl förankrad i det politiska systemet och mycket kraft bör läggas 
initialt på att ta fram förslag till målbild vilken också skall förankras genom 
politiska beslut. Målbilden som finns utarbetad för etapp 1 ska användas för etapp 
2 men måste bearbetas på lämpligt sätt tillsammans med intressenter och 
fastighetsägare i etapp 2 Detta behöver göras tidigt i etapp 2. 
 

 
Med hjälp av en Gemensam målbild kan vi hålla ihop intressenter i etapp 1 och 
etapp 2. 
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I framtagandet av målbild för Inre hamnen har workshops med politiker och 
allmänhet varit framgångsrikt och konkretiserats i text och i bild. Exempel på 
tillfällen då den gemensamma målbilden formats är workshop med 
stadsplaneringsnämnden 2010, stadsbyggnadsforum 2011 och 2012. 
Användandet av bilder (Visualiseringar/illustrationer och referensfotografier) som 
representation för en gemensam målbild har varit en genomgående central del av 
arbetet med inre hamnen. Från formandet av den första visionen formulerad i 
dokumentet Stadsbyggnadsvision Saltängen (2010) till antagandet av 
kvalitetsprogram (2018). Genom bilder kan målbilden synliggöras på ett 
lättillgängligt sätt. 
Målbilden/målbilder bör kommuniceras så ofta som möjligt både internt så väl 
som externt men särskilt till kommunledning och berörda nämnder. Bilder ger 
utrymme för tolkning, men skapar en stämning och ett engagemang som är svår 
att förmedla med text. Kartor och 3D-modeller är andra verktyg som underlättat 
kommunikationen väsentligt särskilt i projektets senare skeden. 
Kvalitetsprogram säkerställer målbilden och överenskomna arkitektoniska 
kvalitéer. Kvalitetsdokumentet är en gemensam överenskommelse mellan 
kommun och byggherre och är ett välfungerande komplement och styrdokument 
till detaljplanen som ofta tenderar att bli för detaljerad. En mycket detaljerad och 
komplex detaljplan ger stora risker i form av missar och låg flexibilitet.    
 

 
Visualiseringar används för att synliggöra målbild. Kvalitetsprogram säkerställer målbilden och 
behöver uppdateras för att fungera för etapp 2. Kvalitetsprogrammet bifogas benämnt Annex 1. 
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Stadsbyggnadsprojekt är i regel otroligt komplexa, de innehåller en stor mängd 
intressenter och sträcker sig över många år. Kommunikation skall ses som en 
grundpelare och dedikerade resurser måste finnas tillsammans med en framtagen 
kommunikationsplan. Kommunikationsplanen utgår från projektets projektplan. 
Den viktigaste frågan att ställa sig vid framtagandet är; hur kan vi genom 
kommunikation hjälpa och stötta projektet med att uppnå sina mål. Förankra och 
jobba igenom kommunikationsplanen med projektgruppen och förankra sedan 
med styrgrupp. 
Det finns i Norrköpings kommun en etablerad mall för en kommunikationsplan 
upprättas. Följ den uppställning så har ni en fullgod plan. När målgrupperna är 
identifierade så tänk kring var och hur man kan nå dom i deras vardag med 
information på olika sätt. Om möjlighet finns utnyttja redan befintliga evenemang 
av andra aktörer i staden där målgruppen befinner sig och delta vid dessa 
tillfällen. 
Sociala medier är en viktig källa att använda sig av, för att förstå dessa bättre kan  
man läsa senaste rapporten av Svenskarna och internet. Vilken tydligt redovisar 
vägar till att reda ut var tilltänkt målgrupp kan nås ex Facebook eller Instagram. 
Arbetet med Kommunikationsplan och sociala medier behöver uppdateras för att 
vara aktuellt för etapp 2. 
Arbeta tydligt med platsvarumärket utifrån lokala kvalitéer och starka 
omvärldskopplingar. I Inre hamnen har platsvarumärket utgått från den kvalitet 
som vattnet ger, vilket också påverkat säkerställandet av att närheten till vatten 
tillvaratas. Områdets kvalitéer och potential kartlades tidigt i projektet och 
utgjorde delvis en angreppspunkt till stadsdelens utformande.  
Markanvisningstävling har varit ett sätt att nå nya aktörer i byggbranschen som 
skulle kunna vara tilltänkta byggherrar i inre hamnen. I den första etappen köptes 
det in en adresslista med arkitekter, byggbolag och fastighetsföretag. Utifrån den 
valdes företag ut på olika kriterier såsom tidigare erfarenheter av dom, vilken typ 
av verksamhet de har, omsättning, inom vilket geografiskt område de verkar med 
flera. Vi valde i etapp 1 att bjuda in i två steg lite för att känna av intresset. Ca 400 
personer fick det första personliga utskicket som kort informerade vad det 
handlade om och med uppmaning om att kontakta oss för att ta del av hela 
prospektet. I steg två skickade vi ut prospektet till ca 118 personer. Både till de 
som visat intresset men också till de som vi var intresserade av. Det här 
förfarandet gav oss bra respons och vi fick in bra bidrag till tävling. Vi tror på det 
personliga tilltalet och det är en viktig början till en bra relation. 
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I etapp 2 bör projektet fortsätta att hämta sin planeringsteoretiska botten från 
FAC-modellen. Mer information om den kan hittas på Trafikverkets och 
Kommunförbundets web. Begreppet FAC står för Forum, Arena, Court och 
strukturerar olika faser i en planeringsmodell. 
 

 
 
Precis som i alla projekt är det viktigt att jobba med analyser av aktiviteter och 
beroenden. I projektet har detta varit ett kontinuerligt arbete i både delprojekt och 
samlat projekt. Det finns många aktiviteter som är beroenden av varandra och har 
olika tidsutdräkt och de måste därför analyseras och bedömas i grupper med rätt 
sammansättning av kompetenser. I etapp 2 bör vi använda MS Project som 
verktyg. 
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4. Styrning och beslut 
I etapp 2 på samma sätt som i etapp 1 behöver projektet säkerställa att arbetet 
utgår och grundar sig i befintliga gemensamma strategier i den politiska 
kommunledningen så väl som med allmänheten. Den planerade stadsutvecklingen 
i Inre hamnen är i linje med Översiktsplan Staden (2002) och Gemensam 
Översiktsplan för Norrköping och Linköping (2010). Förankringen ger en tydlig 
viljeinriktning men lite vägledning avseende målbild och genomförbarhet. 
Projektets uppstart i etapp 2 kräver därför initialt en stor kraftsamling där ett antal 
djupgående utredningar måste göras, bl a när det gäller markföroreningar, 
geoteknik, översvämningsrisk, arkeologi, risker och störning från verksamheter (t 
ex reningsverket och farliga transporter och anpassning av vägnätet och 
järnvägsplaneringen. Dessa problem och utmaningar utreds och riskbedöms 
löpande under projektets gång. 
Det finns flera olika grupper av intressenter som behöver fatta beslut. På den 
högsta politiska nivån behöver Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige fatta 
beslut om ekonomi och detaljplaner. Denna slags information måste lämnas i 
rimlig form. För nämnden är månatlig redovisning lämpligt och för 
Kommunstyrelsen ca 4 gånger per år. Kontinuerlig förankring och tydlig 
organisation ger projektet mandat och är en investering i förtroende. 
I projektets första etapp fanns en byggherregrupp som träffats och fatta beslut 
varje månad. Det kommer inte att vara så i etapp 1. Istället kommer beslut med 
byggherrar att fattas för respektive byggprojekt eller fastighet. I etapp 1 har beslut 
på projektnivå fattats av en beslutsgrupp bestående av tre personer plus 
projektledaren. Det har varit en effektiv arbetsform som bör användas även i etapp 
2. För möten med konsulter krävs också beslutsplan. I etapp 2 bör vi kunna 
revidera och återanvända beslutsplanen från etapp 1. 

 
Regler för vilka som ska fatta beslut, när beslut ska vara beredda mellan olika 
parter i olika delar och projektnivåer. 
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Projektet styrgrupp bör fortsätta bestå av resursägare och projektmottagare från 
olika kommunförvaltningar. Styrgruppen bör träffas ca varannan månad. I den 
första fasen av arbetet bör projektet vara fokuserat på utredning av förutsättningar, 
målbild, intern kommunikation och politisk förankring. Perioden bör vara kort och 
intensiv med en tydlig viljeinriktning att utgå från. Befintliga handlingar, 
kvalitetsprogram mm behöver uppdateras. Målbild från etapp 1 bör ärvas i 
lämplig form liksom de värdeord som togs fram i etapp 1. 
 

 
Förslag till projektorganisation för etapp 2 
 
Liksom i etapp 1 bör projektet ha en tydlig projektgrupp och vara ett projekt som 
leds enligt projekt-triangeln. I etapp 2 måste Tid och Budget ges högre genomslag 
än i etapp 1 eftersom projektets ekonomi måste balanseras mot etapp 1. 

 
Projekttriangeln ska användas för att styra mellan Tid, Kvalitet och Budget. 
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Projektet behöver fortsatt knytas till planeringen av Ostlänken. Den samverkan 
som Inre hamnen och Ostlänken-projektet har etablerat behöver fortsätta och ske i 
månadsvisa möten för att lösa övergripande stadsfunktioner såsom kollektivtrafik, 
skolor och stadsparker. 
 

 
Planeringen av etapp 2 måste samordnas med planeringen för Butängen och 
Ostlänken. 
 
 

5. Kompetensbehov i etapp 2 
Viktiga kunskapsområden där expertkompetens måste säkras i etapp 2 är 
markföroreningar, exploateringsekonomi och ekonomisk planering, stadsbyggnad, 
kommunikation, visualisering och projektledning. 
I etapp 2 kan samma organisationsmodell användas som i etapp 1. 
I mån av tid bör projektet i etapp 2 försöka även få med någon som kan hantera 
EU-ansökningar och som kan sköta den projektrapportering som krävs om 
projektet är EU-finansierat. Knyt en sådan person nära till projektet och säkra 
resursen. I annat fall bör projektet inte driva några EU-projekt eftersom det tar för 
mycket resurser till administration. 
Det kan vara bra att söka nationella bidrag för utbyggnad av allmän plats eller nya 
trafiklösningar. I etapp 2 ska vi söka möjligheter till extern finansiering för rening 
av marken inom etapp 2. 
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6. Kommunikationsaktiviteter i 
etapp 2 
För etapp 2 kommer vi behöva jobba vidare med nyhetsbrev på samma sätt som i 
etapp 1. Det är viktigt att kommunikationsavdelningen och Näringslivskontoret 
fortsätter att stötta och hjälpa till med dessa delar. 
Vi behöver också söka nya metoder för att söka upp allmänheten. Det kan t ex 
vara genom arkeologiska förevisningar genom events som etablerar platsen. Detta 
behöver planeras tillsammans med de byggherrar som finns i etapp 2. 

 
I etapp 1 jobbade projektet med att bjuda in till olika nyskapande 
informationstillfällen t ex på spårväg. 
 

 
Ett mycket uppskattat sätt att locka människor att delta i informationsaktiviteter 
och samtal var att bjuda in till en gratis båttur. Vad kan vara lika 
intresseväckande för allmänheten när vi jobbar med etapp 2? 
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I etapp 1 ordandes aktiviet där medborgare kunde skicka flaskpost för att lämna 
synpunkter på ett nytt sätt. God inspiration för en liknande aktivitet i etapp 2. 
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Fortsatt användande av sociala medier och 3D-renderingar.    
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7. Markrening 
I etapp 2 finns också omfattande markföroreningar som måste tas omhand. Vi bör 
fortsätta med provtagningar och använda den teknik som utvecklades i Baltic 
Urban Lab för visualisering av hur det ser ut i marken och varför vi måste rena 
marken. 

 
Bilden visar hur man kan illustrera hur den praktiska markreningen ska gå till, 
dvs på vilka platser (rutor) som olika föroreningar finns som ska tas omhand. 

 
Bilden visar hur vi ska fortsätta att utveckla teknik som visualiseringsbord för att 
berätta och till allmänheten lätt tillgänglig information om områdets historia och 
om hur markföroreningar har uppstått. 
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Bilden visar hur vi ska fortsätta att berätta om framtiden och hur vi kan skapa en 
hållbar stad och vilka strategier och tekniker som vi ska tillämpa. 
 
 

 
Drönare ska användas för inmätningar, dokumentation och visualiseringar. 
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