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Jag intersserade mig för ämnet då jag strax efter nyår 2015 kom i kontakt med stora planer för Norrköpings framtid. 
Norrköping än min hemstad och naturligt blir engagemanget stort. Det förslag jag såg bestod av en planritning och 
visionsbilder. De indikerade att stora delar av de aktuella områdena skulle jämnas med marken och nya byggnader skulle 
uppföras så att de nuvarande industriområdena kunde ge plats för bostäder. Jag reagerade starkt på det jag såg och jag 
beslutade att jobba vidare då jag kände mig tveksam till om förslaget verkligen var rätt för Norrköping. 

Mina initiala frågeställningar blev därför grundade på min reaktion och kom att handla om: Hur lär man känna en stad? och 
Hur förhåller man sig till ett projekt objektivt och subjektivt? Jag lade ner mycket tid på att lära känna min hemstad på nytt, 
på ett mer objektivt sätt för att se om det kunde finnas belägg för hur jag reagerade initialt.

Efterforskningarna kom att landa mycket kring stadens historia och funktion genom tiderna. Jag försökte även identifiera 
viktiga händelser som kommit påvarka stadens utveckling. Med tiden kom mitt fokus att ändras till mer specifika 
frågeställningar som uppkom kring staden under mitt arbete, men jag har under hela arbetet försökt hålla de initiala tankarna 
i bakhuvudet och förhålla mig till de frågorn.
De nya frågeställningarna kom att kretsa kring: Vad är en stads karaktär? Vad byggs den upp av? Hur bibehåller man den? 
Ska man bibehålla den eller hur utvecklas en stad?

HISTORIA
Norrköping är en stad som har påverkats väldigt mycket av sin geografi och framför allt sin historia. Geografin är väsentlig 
för stadens uppkomst och läge, då läget längst in i Bråviken var en naturlig hamn och strömmen en naturlig plats för 
utvinning av energi. 
Staden fick sitt stadsprivilegium 1384 och under 1600-talet kom Louis De Geer till staden och initierade stadens historia 
som en betydande industristad. Norrköpings storhetstid var under 1800 talets industrialisering då textilfabriker, pappersbruk 
och snustillverkning upptog större delen av staden. Den här tiden framför allt har påverkat stadens utformning väldigt 
mycket. Promenaderna, de lindbeklädda boulevarderna som omger stadens kärna planteras till följd av industrierna, för att 
ge befolkningen en rekreationsplats och läroverken placerades intill promenaderna för barnens hälsa. 

Norrköping
SKALA 1:60 000

På 60-70 talet genomfördes en stor saneringen i staden då man ville rensa bort allt de gamla och de dåliga levnadsförhållanden 
som förknippades med industriarbetet. Än idag gapar stora hål i stadsbilden där sekelskiftes hus och andra byggnader som 
sanerades bort. På sociala medier diskuteras och sörjs fortfarande många av de karaktärsgivande delar som togs bort.    
Under 90-talet skrev en man vid namn Lasse Södergren en artikelserie i Norrköpings tidningar där han ville stärka stadens 
självkänsla och stolthet då han skrev om vackra aspekter av stadens historia som befolkningen hade glömt bort, i skuggan 
av de tuffa tiderna. Serien blev mycket uppskattad och kallades Stolta stad. 
Under detta årtionde valde man även att bevara det industriområde som stått till grund för den stad som står här idag. Idag 
har Industrilandskapet som det kallas, kommit att bli en symbol och stolthet för Norrköping. 

INRE HAMNEN NORRA

Karta, Norrköping år 1640



Område för Park och Rekreation
Område för Bostäder
Område för Industri
Industriområdet
Inre Hamnen Norra

NORRKÖPINGS INDUSTRIER IDAG
Som man ser på denna karta där rött markerar områden med i huvudsakp industriell verksamhet och brunt områden med i 
huvudsakp bostäder, så består staden av mycket industriell verksamhet än idag. Den är mycket betydande som hamn där 
transporter med bland annat säd som når till hela världen. Den har även en unik plats som knutpunkt för Europa vägar, tåg 
och flera statliga verk. Ny industriell verksamhet har nyligen uppstått som lager då både Stadium och Rusta har flyttat sina 
centrallager hit.
Dock ligger än idag skuggan av de tunga tiderna kvar i stadens grund i en avsaknad av självkänsla och stolthet, vilket kan 
urskiljas då och då till exempel i hur man idag marknadsför sig som en förort till Stockholm.  
Mitt projekt har kommit att handla mycket kring denna stolthet och i att identifiera stadens karaktär och jag har valt att göra 
det i ett område kallat Inre Hamnen och då den Norra kajen.

EUROPAVÄGAR
Europa vägarna E4 och E22 mot Jönköping och Kalmar i södergående riktning och Stockholm i norr, passerar 
staden. E4an passerar på stadens västra sida medan E22 mot Kalmar tar vid på stadens sydöstra kant. I modern tid 
har man byggt ut E22 till att passera söder om staden för att nå E4 i sydväst, men en passage mellan E4 i norr och 
E22 saknas, vilket leder till att mycket av den tunga trafik som passerar staden genar genom stadens innerstadsdelar 
och belastar trafiken kraftigt. Det är även en led som har varit aktiv på grund av de många industrier som är placerade 
längsmed leden. Då Inre Hamnens verksamheter flyttar österut motiveras än mer den nordöst gående led som 
kommunen har planerat sedan tidigare. Leden knyter samman europavägarna och ger en cirkelled runt staden, 
avlastar de centrala delarna och optimera logistiken för de industriella verksamheterna. 
Då belastningen minskar på vägen förbi Inre Hamnen kan den vägens hierarki minskas och det blir möjligt att öppna 
upp kontakten mellan de tvärgående gatorna som fanns där initialt. Det ger även Inre Hamnen Norra som stadsdel en 
närmare kontakt med stadens centrala delar. 



INRE HAMNEN NORRA
Området har varit aktivt som hamn sedan 1800-talet då det byggdes, fram till idag. Inre hamnen ska inom en snar framtid 
bli plats för bostäder på en attraktiv plats med närhet till det nya resecentrum som byggs med ännu bättre tågförbindelser 
till bland annat Stockholm. Mitt förslag är att ta tillvara på den unika historia som detta område bär på och fortsätta på den 
stolta stig som staden påbörjade på 90-talet då man valde att bevara industrilandskapet. 
Dock är mitt mål inte att bygga vidare på den karaktär som innerstaden har givits av industrilandskapet. Jag väljer istället 
att se Inre Hamnens unika karaktär och historia och bygger vidare på denna, för att fortsätta berättelsen om Norrköpings 
historia.  
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KARAKTÄRER
I karaktär skiljer sig då båda områdena mycket åt. Platsen för Industrilandskapet grundades långt före resten av staden vilket 
har givit byggnaderna brokiga tomtytor så nära vattnet att de nästan står i vattnet. Placeringen är maximerad för att nyttja 
den viktiga vattenkraften och byggnaderna är flera våningar höga av samma anledning.  De är byggda i sten för att klara av 
de tunga maskinerna och de går i samma stil då området skulle ge uttryck för sin storhet, framtidstänk och ledande industri 
som det var på den tiden.

Inre hamnen består av en brokig ansamling byggnader. De står på bestämt avstånd från vattnet för att optimera i och ur 
lastning från båtar.  De är brokiga i sin utformning då många aktörer har hållit till på området. Oftast byggda i en våning och 
i lämpligt material för att optimera för funktionen som magasinering. Rutnätsstrukturen är påtaglig då den är funktionellt 
praktiskt men är också en följd av att området utvecklades under 1800-talet.   
Mitt mål har varit att identifiera denna karaktär samt att skapa en balans i det nya området mellan gammalt och nytt, historia 
och stolthet samt utvecklad identitet och framtid.

INDUSTRILANDSKAPET INRE HAMNEN NORRA

Industriområdet
Inre Hamnen Norra



NORRKÖPINGS FÖRSLAG - NEXT NORRKÖPING
Jag har under hela arbetet förhållit mig till kommunens förslag som jag inledningsvis reagerade på. Vissa bitar har jag 
funnit relevanta efter lite mer efterforskning och dessa har jag valt att behålla. Vissa bitar har jag vidareutvecklat och 
förtydligat medan andra har jag valt att ge ett alternativ till. 
Nedan finns en axonometrisk generell tolkning av det förslag från kommunen som jag har förhållit mig till i arbetet med 
området.

På flera punkter skiljer jag mig åt om man jämför mitt och kommunens initiala förslag. Där den tydligaste skillnaden är 
andelen bevarade byggnader på området. 
När det gäller bevarandet av byggnader har jag ansett att fler byggnader än föreslaget av kommunen bör bevaras. De 
byggnader jag har valt är utvalda på grund av sin individuella kvalitet eller hur de skapar en kvalitet gemensamt inom ett 
område. Motivering ligger bland annat i historiska kvaliteter och rent bevarande men också i erfarenheten från industri-
landskapet om vilka kreativa möjligheter som uppstår i sådana byggnader och områden om man har modet att trots den 
ekonomiska nackdelen, satsa på byggnaderna och stadens kultur. 

BEVARADE AV BEFINTLIGA BYGGNADER
Hamnen som sådan vittnar om en stor industritid för Norrköping. Den anses har varit avgörande för industrins genomslag 
i stadens vagga men är framför allt en aktiv och avgörande del av stadens framträdande industriverksamhet idag. 
1900-talet var Inre Hamnen Norras stora epok och de flesta av byggnaderna byggdes då. Sten som trä har använts och 
just trä är anmärkningsvärt för staden då det mesta av stadens bevarade byggda historia är byggd i sten. Exempel på 
byggnader att bevara:
Vissa träbyggnader anses kulturhistoriskt värdefulla och bjuder på en konstruktionsmässig prakt i trähantverk. Lokalerna 
kan anses oekonomiska då de enbart sträcker sig i en våning, men de och liknande byggnader erbjuder kvaliteter 
nybyggnation aldrig kan ge: Bevarandet av historia och byggnader som i dag aldrig kommer att byggas i liknande 
tappning då det inte finns någon ekonomi i det.
Tomma lokaler med tydligt tappad funktion är inbjudande för kreativa aktörer. Dessa bringar variation, kultur, kreativitet, 
entreprenörskap och intresse till stadsdelen, vilket är flera punkter som en stad ofta eftersträvar. Efterföljande till dessa 
brukar vara företag vilka ger jobb till staden, intressenter för utveckling av bostadsområden samt en varierad och levande 
boendemiljö för allmänheten då det återigen ger området en trivsam karaktär. 



INVOLVERA PROCESSEN FÖR BEVARANDET AV KARAKTÄREN
Bevarandet och stärkandet av området och dess karaktär innefattar även en hel del engagemang i processen för 
uppförande och användandet av området. Om man som stad vill ha en snabb process och en total förändring av området 
inom 20 år, krävs det mycket förarbete. Om man delar in området i områdesetapper och river allt inom det området på 
en gång så river man effektivt även alla referenspunkter som definierar områdets karaktär. Till exempel vissa byggnader, 
minnesvärda platser eller verksamheter. Genom att delar upp etapperna på till synes slumpvis utvalda byggnader runt om 
området kan man iscensätta en naturlig process och behålla referenspunkter och låta dessa influera sina nya grannar. Det 
kräver mer tid i förberedande arbete men lönar sig med en bibehållen karaktär som står sig betydligt längre än ett område 
vars karaktär enbart är ”det nya området”.

Tilldelningen av tomter för byggherrarna sker även den till synes slumpvis för att iscensätta en naturlig process som 
är påverkad av betydligt fler faktorer än vad som går att iscensätta i en detaljplan. Byggherrarna tillåts samverka inom 
kvarteren för att uppnå generella bygglovskrav som soprum, parkeringsplatser, uteplatser med mera.  
Vad gäller byggnadshöjder och karaktär i området har jag insett det komplexa i en naturlig process och hur svår den är att 
sammanfatta i en detaljplan. Därför har jag angett generella höjder för området i antal våningar istället för meter, vilket ger 
en större variation i höjd. Det generella våningsantalet får överträdas med ca 5 % per kvarter och får slås ihop med andra 
kvarter för att åstadkomma en större procentyta på ett av dessa kvarter. Ett av kvarteren har jag dock gett möjligheten 
att tillåta upp till 20 våningar högt. Jag vill skapa en högre byggnad som blir en ny del av Norrköping Skyline och blir en 
orienteringspunkt och markör för hur Norrköping växer norrut. 
Närmast Norra promenaden är byggnaderna högre och mer robusta likt bebyggelsen är kring de andra promenaderna, 
närmast kajen är karaktären av hamnens låga bebyggelse mest påtaglig och centralt är generellt industriell karaktär.    



20 våningar + inredningsbar vind
5 våningar + inredningsbar vind
4 våningar + inredningsbar vind
3 våningar + inredningsbar vind
2 våningar + inredningsbar vind

1 våning + inredningsbar vind

Hamnkaraktär
Industrikaraktär
Promenaderna karaktär
Bevarade byggnader

Förslaget i enlighet med 
kommunens förslag
Förslaget skiljer sig från 
kommunens förslag

Byggnader bevaras
Byggnader efterliknar befintliga
Byggnader uppföres i etapp 4
Byggnader uppföres i etapp 3
Byggnader uppföres i etapp 2
Byggnader uppföres i etapp 1

SEKTION A-A, INRE HAMNEN NORRA
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AXONOMETRI AV PROJEKTFÖRSLAG
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5. GATURUMMET
Jag har även lagt fokus på områdets gaturum som, som offentligt rum bär stor största vikt för områdets karaktär. Jag 
har identifierat karaktären idag som avskala och funktionell, och en typisk känsla av industri. Jag har valt att bevara de 
järnvägsspår som går genom området och ge dem en ny funktion som gatuavgränsare och odlingsmöjligheter. Vägens 
andra avgränsning blir en vattenavrinningsränna i järn som samspelar med och imiterar spåren. Längs med kajen bevaras 
det område som varit reserverat för i och urlastning och blir ett offentligt promenadstråk längsmed kajen som erbjuder 
sittplatser och utkikspunkter. Längsmed detta stråk finns restauranger och uteserveringar och stråket bryts av, av den park 
som uppförs på den återupptagna Skeppsholmen.  



3. KANALERNA
I samma anda som kommunen, gör jag en småbåtshamn för att ge hamnen fortsatt båtliv. Kanaler genomsyrar området 
och knyter an till det historiska Johannisborg och ger boende möjligheten att interagera med vattnet. Utformningen av dessa 
kanaler är dock mycket betydande för om de ska uppföras eller ej. Strömmen är en farlig plats och kajernas karga design 
förstärker intrycket och inger respekt. För att inte förväxla de olika vattendragen är det av stor vikt att designen av kanalerna 
blir mjuk och inbjudande och står i stor kontrast till strömmen. På förslag från kommunen finns även ett antal broar för att 
knyta an området till resten av staden. Broarna anser jag icke aktuella då södra kajen enbart är plats för industri idag och 
inte har någon relation till innerstaden, men främst skulle broar medföra en avgränsning av vattenutrymmet mot staden. 
Idag når turbåtar in mot staden vilka ger hamnen liv och turerna en nära kontakt med staden, likt Stockholms färjetrafik. 



1. VARIATION I ALLA LED
På bilden syns flera karaktärsdrag för det nya Inre Hamnen Norra:
- Historiska byggnader samspelar med modern bebyggelse. 
- Höjder kontrasterar och kompletterar varandra utan att äventyra karaktären av en lågbyggd stadsdel.

- Karaktärsgivande byggnader anpassas för nya funktioner och uppvisar kreativitet och entreprenör anda.
- Kontakt med strömmen tas ner på en persons skala i och med nedsänkningen av kajerna på utvalda områden, utan att 
äventyra den karga designen som inger respekt för de kraftfulla vattnet. 



1.

3.

5.

4.

6.

2.

2. BROAR
I kommunens förslag angavs med fördela att det nya bostadsområdet sammakopplas med den södra kajen genom flertalet 
nya broar. Förslag fanns även på att ersätta den befintliga hamnbron som idag sammankopplar Norra och Östra promenaden, 
med en ny som läggs strax öster om den befintliga.
Motiveringen ligger i att Östra promenaden då får en rak linje mot den norra och de båda promenaderna kan slutligen 
sammankopplas vilket var tänkt vid uppförandet på 1800-talet. 

I detta projekt är inga sådana broar ritade. Motiveringen ligger i att behovet att röra sig sydost är mycket litet då det området 
inom den kommande framtiden kommer att förbli ett industriområde. Att uppföra flertalet broar inom Inre hamns området 
medför dock främst att man effektivt stänger av den delen av strömmen för fortsatt båttrafik. Hamnområdet tappar då 
mycket av sin levande hamnkaraktär. Ambitionen är att den södra kajen ska kunna förbli ett aktivt hamnområde om än 
i mindre skala med en interaktion av andra funktioner. I skuggläge bakom Syltenberget är det dock mindre aktivt som 
bostadsområde. 

En ersättning av den befintliga hamnbron enbart för att rakställa Östra promenaden anses inte motiverbart, men skulle 
godtagbar motivation finnas så har detta inga påtagliga följder för projektet. 



4. SKEPPSHOLMEN
De kanaler som detta projekt har anammat återinför även den 
holme som ursprungligen fanns på platsen. Denna holme 
görs till ett offentligt parkområde med fokus på rekreation med 
lekplatser, parkodlingar, hundrastgårdar med mera. Holmen 
återupptar ett tidigare namn och namnges Skeppsholmen.
Intill holmen finns även den nybyggda småbåtshamnen som 
upprätthåller det aktiva båtlivet samt inför en ny, mindre skala i 
det konceptet. 
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6. DE NYA KVARTEREN – IDÉER FÖR EN KARAKTÄR

SKALA 1:5000 (A3) Arkitekt Jenny Ryderstedt

OMRÅDESPLAN FÖR OMRÅDET 
INRE HAMNEN NORRA

Norrköpings kommun

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. 
Endast angiven användning och utformning är tillåten. 
Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela området. 

GRÄNSER
   Planområdesgräns. Linje ritad 20 meter utanför 
   planområdets gräns.
   Egenskapsgräns.

ANVÄNDNING AV MARK
Allmänna platser  
 LOKALGATA  Lokaltrafi k
 PARK   Park  
 TORG   Torg
  P  Parkering
 PROMENAD  Promenadstråk
  Tj  Tågjärnväg
   Vattenytor

Kvartersmark
  B  Bostäder
  H  Handel, Kultur och Sportrelaterade ändamål
  S  Skola

BEGRÄNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE
   Marken får inte bebyggas
   Marken får endast bebyggas med uthus och garage

PLACERING; UTFORMNING; UTFÖRANDE
I-II   Högst antal våningar

GRUNDKARTANS BETECKNINGAR
   Fastighetsgräns
   Väg
   Byggnad    
   Träd
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Kvartersnumrering. 
För utförlig beskrivning av varje enskilt 
kvarter se planbeskrivningen.



Slutligen ett steg mot Norrköping för framtiden, där jag vill stärka Norrköpings nya identitet i samband med universitet och 
forskning. Utrymmen ges bortanför det mer historiska handelscentrumet där det nybyggda ges mer utrymmen. En up-
pmuntran sker i dessa områden att nyttja området till framtidsmedvetenhet med fokus på hållbarhet och möjligheten testa 
ny teknik. Området har ett unikt läge med möjligheter till vindkraft, vattenkraft, utvinning av solenergi, nära till reningsver-
ket (vilket måste tas i beaktning) med mera. Det är en möjlighet för staden att tänka framåt och visa upp sig utåt som en 
stad med stolthet i historian och för framtiden. 

Under 90talet identifierades Industrilandskapet som en del av Norrköping som industristad, 2015 identifieras Inre Hamnen 
Norra som en del av Norrköpings industristad, vilken del av industristaden Norrköping identifierar vi imorgon?

Galleri
Klätterhall

Sporthall/
Galleri/...

Grundskola

Restauranger

Saluhall

Kanontorget

Skeppsholmen

Nickelparken

Blixholmen
Naturpark

Johannisparken

Hörsal

Grund- och
Förskola

Saltängstorget

FUNKTIONER
Området innehar en variation i funktioner som grundar sig områdets historia som ett industriområde och betydande kaj, 
samt områdets nya funktion som bostadsområde. Området innehar:

Bostäder -  utspritt över området, Handel - främst centrerat kring de centrala delarna av området 
Kultur  -  främst i de centrala delarna där de flesta av de historiska byggnaderna finns bevarade, 
  finns idag bland annat som galleri i en befintlig historisk byggnad på området 
Vård- och omsorg - grundskola placeras i de historiska byggnaderna av den gamla kvarnen och 
  gasverket närmare vattnet. Annan verksamhet som förskolan och/ eller äldrevård finns 
  behovet av inom området. Offentlig bebyggelse orienteras främst kring promenaderna 
  enligt traditionen inom staden
Restauranger - främst orienterat kring kajområdet, pryder kajpromenaden, låg bebyggelse kring det 
  offentliga rummet.
Sport -  återfinns i en befintlig klätterhall i en historisk byggnad, återfinns även inom fotbollen intill 
  Johannisparken samt med utvecklingsmöjligheter i befintliga byggnader
Parker -  parker på strategiska parker för att nyttja solljuset och attraktiva ytor för offentligheten. 
  Ytorna nyttjas som rekreationsområden, odlingsbara ytor för ätbara produkter.

6. Skisser på exempel på en utformning som kan göras i mötet mellan 
historisk befintlig bebyggelse och ny bostadsbebyggelse

Idéskiss - sektion genom nybyggt bostadskvarter med 
exempel på hur parkeringsfrågan kan lösas i området samt 
hur gaturummet förhåller sig mellan två nybyggda kvarter

Nedan följer några skisser på hur mötet mellan ny bebyggelse och befinlig bebyggelse kan bli. Man ser även distanser i 
gaturummet och förhållandet mellan byggnaderna.
Utformningen är inte på något sätt ett förslag utan enbart ett första exempel i en studie på hur kvarteren och mötena kan 
komma att se ut. 
Tydliga karaktärsdrag är dock identifierad vilka kan bli återkommande. Fasader utåt gatan är avskalade och följer den mer 
industriella stilen som är aktuell i hamnen idag. Ljusinsläpp är blygsamma i utformningen av fasaderna och material och 
form är betydligt mer framträdande. Detaljer som till exempel balkonger är inbygda för att bli en del av fasadens form 
snarare än att ge uttryck av att vara tillagda utsmyckningar. 
Fasader inåt gården tillåts friar design med större tillåtelse att ge en mer ombonad boendemiljö. Parkeringsmöjligheter 
i nedgrävda garage är en kostsam process då marken befinner sig mer eller mindre i nivå med vattenytan. Ett mer 
kostnadseffektivt föslag är att första våningen blir garage med möjligheter att nyttja ytan för handel eller likande, vid behov.



SLUTORD

Svar på initiala frågeställningar
Nedan följer en diskusssion kring de frågeställningar jag förhöll mig till initialt i projektet och som har haft relevans hela 
projektet igenom. 

Hur förhåller jag mig till ett projekt på ett subjektiv respektive ett objektiv plan?
Det subjektiva perspektivet ledde in mig i projektet och gav mig engagemang, motivation och öppnade upp min kreativitet. 
Det objektiva perspektivet är en kritiker som ur alla tänkbara perspektiv vrider och vänder på projektet för att ge det fler 
infallsvinklar. Det objektiva perspektivet sporrar till mer research och att testa fler idéer och att utveckla projektet.
En balans är viktig mellan dessa båda arbetsmetoder för att ständigt kunna utveckla ett projekt och för att inte förhindra 
processen. Att lära känna sin båda plan som yrkesperson anser jag är av stor vikt för att kunna genomföra ett projekt 
effektivt.  

Vad är en stads karaktär (Hur lär man känna en stad?)
Jag har större delen av mitt liv funnit mig oförstående till den splittrade inställningen till staden, av staden. Enligt min 
uppfattning har en antydan till en blandning av hat och kärlek har spridit sig in och påverkat såväl det byggda som befolk-
ningen. Jag har sökt svar till den attityden då jag har studerat stadens historia samt Sverige och världens historia parallellt 
för att försöka förstå vad det är som har påverkat staden. Det mest påtagliga jag fann var att framgångar blandat med 
miserabla levnadsförhållanden har främst i koppling till stadens mest påtagliga karaktär som är industrin, har fått staden 
att känna en avsmak mot den delen av historian samt i efterhand en stolthet. Två känslor som krockar påtagligt vilket 
avspeglar sig mycket i staden. 
Jag har även studerat statistik för stadens näringsliv. Lyssnat på aktuella debatter. Lyssna till de pågående diskussioner-
na i folkmun kring staden. Varit delaktig i grupper på sociala medier där staden diskuteras kring begrepp som historisk 
nostalgi och typiska karaktärsdrag för staden. 

Hur förmedlas en karaktär i stadsplanering?
Enligt min uppfattning finner man grunderna i en stads karaktär i stadens väggar, i historien och byggs upp med tiden, 
med minnen och associationer. Karaktären byggs dock vidare varje dag med varje ny tidningsrubrik och med varje ny 
byggnad eller gatusten. För att få en tydliga karaktär i en stad bör grunderna till karaktären alltid tas i beaktning vid ny-
byggnation. 
Detta kan förmedlas på många olika sätt. Dels i det stora perspektivet med upplägg av resecentrum, handelscentrum, 
bostadsområden och så vidare. Dels i rutnätsstrukturen och placering av torg och andra offentliga platser. Dels så förm-
edlas karaktären i arkitekturen, i relationerna mellan det byggda och dels i gaturummet. 
 
Finns det någon vikt av detaljer i stadsplanering?
Enligt ovanstående diskussion anser jag att det finns stor vikt i detaljerna i stadsplanering. För bevarandet av en hamnkar-
aktär fann jag detaljerna stora hjälpmedel och jag anser att det är den större bristen i kommunens nuvarande förslag. De 
grundläggande principerna för stadsplaneringen är goda men avsaknaden av detaljer lämnar för mycket spelrum för att 
den grundläggande planeringen ska kunna tolkas i en annan riktning en den avsedda karaktären. 
Exempel:
Traditionell gatsten eller stora plattor avgör skillnaden för vilken skala ett område upplevs i. Skalan är av stor betydelse för 
karaktären. 
Höga eller låga gatubelysningsstolpar är i mitt projekt helt avgörande för bevarandet av den karaktär som hamnen utger 
från perspektivet från stadens nuvarande centrum.

Vad är vikten av parametern tid, i stadsplanering?
Jag har diskuterat i detta projekt vikten av tid för ett bevarande av karaktär inom stadsplanering. Tid som ett viktigt verktyg 
för stadsplanering, som verktyg för bevarande och uppbyggande av en karaktär, tid som lärare och informatör, tid och 
timing vilket gör ett projekt genomförbart för att det ”ligger i tiden”.  

Avslutande ord
Arbetet med stadsplaneringen har föga förvånande inneburit en hel del research kring att lära känna staden. En områdets 
flytt har även inneburit att sätta sig in i planerade åtgärder, logistik, schematiska uppbyggnader av staden med mera. Det 
involverar en komplex massa av information på alla plan som för bästa möjliga resultat skulle kunna innehålla information 
om varje enskild boende eller arbetande i staden samt deras upplevelser. Det är ett arbete som idag inte är genomförbart 
generellt. Men hur kan vi annars skaffa oss en rättvis bild av en stad och dess karaktär?
Att skaffa sig en generell bild är antingen att gissa sig till en åsikt baserat på statistik alternativ att skapa staden en åsikt. 
Det komplexa i det hela har givit mig mycket kunskaper som härrör till den större helheten även när det gäller att bygga en 
enskild byggnad eller kanske ett gaturum, och hur dessa förhåller sig till ett mycket större system och hur viktigt det är att 
alltd komma ihåg och beakta detta. Stadsplanering är en nyttig grund och kunskapskälla till hur vårt system är uppbyggt 
och varför vi bygger sin vi gör. 

En annan viktigt kunskap som jag bär med mig från projektet är en ännu tydligare bild än tidigare, av hur viktigt kontexten 
är för alla parametrar av byggnation. En byggnad, ett område, en stad. Allas karaktär är direkt beroende av kontexten och 
kontexten varierar med tid, varför tid även är en mycket viktig parameter för en karaktär.

På 90-talet identifierades Industrilandskapet som en viktig del och definition av Norrköpings karaktär. 2015 identifierar 
vi hamnen som en viktig del av Norrköpings karaktär. Med framtiden kommer nya fantastiska projekt att diskuteras och 
kanske till och med att byggas. Vilken del av Norrköping identifierar vi imorgon?
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