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En vägledning
Konstprogrammet är en vägledning för offentlig konst i Inre 
hamnen i enlighet med visioner och värdeord för Inre hamnen 
samt kommunens riktlinjer för offentlig konst. Programmet är 
framtaget av huvudansvariga för gestaltnings- och kulturarvsfrågor 
inom kommunen och projektorganisationen, i samarbete med 
verksamma landskapsarkitekter och byggherrar i Inre hamnen 
samt expertis om konstnärligt arbete i tidiga skeden.  
 Programmet redovisar ambitionerna för konst i Norrköping 
och i Inre hamnen, samt anger riktlinjer för arbetet med den 
konstnärliga gestaltningen och för dess resultat. Programmet 
presenterar idéer och möjligheter för genomförande av integrerad 
konstnärlig gestaltning som genuint samspelar med och svarar 
mot Inre hamnen, dess arv, ekologi och historia. Genom att 
upprätta ett program kan en samordnad större satsning på konst 
genomföras och den konstnärliga gestaltningen involveras i 
utvecklingen av hela området till en sammanhållen och berikande 
helhet.  
 Konstprogrammet är avsett att underlätta samordning och 
informationsspridning internt och externt, samt vägleda de som 
ska arbeta med den konstnärliga gestaltningen i projektet. Via 
detta dokument ges en bättre förståelse för syfte och mål samt för 
området som konsten ska integreras i. 

Syfte 
Konstprogrammets syften är:
• Att möjliggöra att konst blir en integrerad del av hela 

områdets utbyggnad

• Att ge riktlinjer för konst som överensstämmer med visioner 
och värdeord för Inre hamnen

• Att beskriva zoner i Inre hamnen som är av vikt för 
konstnärlig gestaltning

• Att fungera som underlag för arbete i och beskrivning av 
konstprojekten

• Att ge en ram för den konstnärliga arbetsprocessen 

Mål
Mål för arbetet med Inre hamnen är att den konstnärliga 
gestaltningen:
• integreras i planeringen utifrån ett helhetsperspektiv som ger 

jämt fördelade nedslag av konst i området
• är av hög klass, samtida i sitt formspråk och framåtsyftande
• bidrar till en levande stadsmiljö genom att utgöra målpunkter 

och skapa attraktion
• bidrar till estetiskt tilltalande platser som ger sinnliga och 

kulturella upplevelser
• spetsar till och ytterligare höjer Inre hamnens profil
• är platsspecifik samt relaterar till områdets kulturarv och 

historia
• bidrar till att koppla samman den nya stadsdelen med den 

kringliggande staden 

Allmän plats & kvartersmark
Konstprogrammet fokuserar på den offentliga konsten inom 
allmän plats, men ska även vara vägledande för konstnärligt arbete 
inom kvartersmark. 

Bild Planerad utformning av allmän plats vid kanalsystemets mitt, Rasphusplan, i Inre hamnen, illustration Nyréns arkitektkontor

Om konstprogrammet
Konstprogrammet är en vägledning för offentlig konst i Inre hamnen i enlighet med 
visioner och värdeord för Inre hamnen samt kommunens riktlinjer för offentlig konst. 
Programmet anger riktlinjer för arbetsprocessen med den konstnärliga gestaltningen och 
dess resultat.
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Konststad Norrköping
Norrköpings ambition är att bli en av Sveriges ledande kulturstäder som ett centrum för 
nytänkande inom konst och arkitektur. Här finns betydande kultur- och konstinstitutioner. 
Arkitektur och konst bidrar till att göra staden spännande och levande. 

Ambition för staden
Norrköpings unika stadsmiljö visar att det är en levande, expansiv 
stad med en viktig lokal historia som spänner över århundraden 
och är nära knuten till Sveriges nationella identitet. Arkitektur 
och konst bidrar till att göra staden spännande och levande. 
Norrköping har förvandlats från hamn- och industristad till 
kunskapsstad.  
 Norrköpings ambition är att bli en av Sveriges ledande 
kulturstäder som ett centrum för nytänkande inom konst och 
arkitektur, Konststad Norrköping. Här finns betydande kultur- 
och konstinstitutioner, och konsten har en uttalat betydelsefull 
roll i stadens utveckling. 
  

Konststad Norrköping vill gå bortom traditionella 
synsätt
 Synen på offentlig konst har förändrats det senaste decenniet 
och många beställare har insett begränsningen med ikoniska 
konstverk eller monument på offentliga platser, ofta utförd utan 
någon dialog mellan konstnär, beställare, arkitekter och planerare. 
 Konststad Norrköping vill gå bortom traditionella synsätt och 
istället samarbeta med arkitekter och byggfolk, planerare och stad 
vid beställning av tillfälliga och permanenta konstverk som svarar 
mot platsen och situationen.  

 Offentlig konst omfattar ett mycket brett fält i sammanhanget,  
från permanenta platsspecifika verk och gestaltningar av 
omgivningen till tillfälliga installationer och interventioner som 
är spännande och utmanande upplevelser. Det kan handla om 
skulpturer, installationer, måleri, hantverk, konsthantverk, design, 
film och video, ljudkonst, digital konst, nya medier, socialt 
engagerade konstnärliga praktiker, och tillfälliga konstevenemang, 
till exempel festivaler. 
 Konstprojekt som är förankrade i en situation kan uppmuntra 
kreativ medverkan i infrastrukturprojekt och delaktighet i 
beslutsprocessen kring en plats. Genom att samarbeta med 
arkitekter och andra yrkesgrupper kan konstnärer med sin 
konceptuella och praktiska kompetens bidra till utformningen av 
landskap, strukturer och offentliga rum. Deras medverkan kan ge 
en extra dimension av tanke, forskning, sensibilitet och insikt till 
gestaltningen av offentliga platser och människors upplevelse av 
dem. 
 Konststad Norrköping har integrerat denna vision och dessa 
mål i utformningen av det offentliga konstprogrammet och dess 
kulturella arv.  

Bild Planerad utformning av privat gård inom Inre hamnen, illustration Tengbom arkitekter
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Konst ger en levande stad
 Det har visats sig att de offentliga konstuppdragens 
betydelse och värde för att skapa platskänsla och tydlig identitet 
gör det enklare att hitta i ett område och ökar det generella 
kulturutbudet. Detta bidrar i sin tur till lokalsamhällets 
engagemang. En kulturellt levande storstad, stad, kommun 
eller stadsdel är attraktiv för människorna som bor, arbetar och 
studerar där eller som besöker platsen. Det finns många exempel 
på stora infrastrukturprojekt där konst och kultur har ingått, även 
inom transport och stadsförnyelse. 

Rätt förutsättningar ger lyckade resultat
Att i utvecklingsprojekt ha en bra konstnär är lika viktigt som att 
ha en bra arkitekt. Nedan presenteras en lista på viktiga saker att 
enas kring innan ett projekt påbörjas.  

• Projektledningen måste vara positivt inställd till integrering 
av konstnärlig gestaltning och arbetssättet, samt insatt i 
avsikterna bakom ambitionen och processen. 

• För integrerad konst krävs att konstnären är med i arbetet 
från ett tidigt skede och arbetar i tillsamman med de andra 
kompetenser som arbetar med utvecklingen av platsen/
området, t.ex. beställare, arkitekter och ingenjörer.

• Hela teamet måste känna till målbilden, vilja stödja 
samarbetet samt förstå och värna om konstens betydelse för att 
kunna uppnå ambitionerna för projektet.

• Valet av konstnär ska utgå ifrån genomtänkta kriterier som 
utgår ifrån förutsättningarna och ambitionerna i projektet. 
De övriga kompetenser, t.ex. arkitekter, som ska arbeta 
tillsammans med konstären ska vara aktiva i urvalsprocessen.

• Graden av kontroll som konstnären har i utformningen och 
implementeringen av sitt verk måste fastställas redan från 
början i överenskommelse med konstnären.

• Projektets budget måste vara tillräcklig för att kunna bekosta 
den tid konstnär, arkitekt och övriga i teamet behöver för att 
kunna arbeta bra tillsammans och låta arbetsprocessen berika 
helhetsresultatet. 

Bild Restoration-Linden Alley av Ilkka Halso, Södra promenaden 2016, Foto: Dick Norberg.
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Ambition för Inre hamnen
Den övergripande ambitionen är att med konstnärlig gestaltning ytterligare förstärka 
Inre hamnen som en unik, attraktiv och innovativ stadsdel. Konsten ska ge en 
fördjupad förståelse för området som plats och Norrköping som stad.  

Inre hamnen
Exploateringen av Inre hamnen är en möjlighet att skapa en 
attraktiv, hållbar och unik boendemiljö med konst och design 
i centrum. Norrköpings identitet är starkt förankrad i historia, 
kreativitet och kunskap. Inre hamnen ska bygga vidare på detta 
arv och skapa ett bostadsområde som är ett innovativt svar 
på 2000-talets livsstilar och offentlighet. I exploateringen av 
stadsdelen visas hänsyn till stadens industriella arv och områdets 
ursprungliga karaktär.  
 Vattnet och kajrummet är Inre hamnens främsta attraktion. 
Här möts Motala ström och Bråviken och nya kanaler leder 
även vattnet in i stadsdelen. Parker finns av olika karaktär och 
bildar en organisk grönstruktur med ekologiska kopplingar. Torg 
skapar mötespunkter och trivsamma stråk bjuder in till rekreativa 
promenader. Platserna i Inre hamnen är många, alla med sin 
unika karaktär, atmosfär och funktion. Det kommer att finnas 
platser för aktivitet och rörelse, men även för stillhet och lugn. 
 Strukturen i den andra etappen i Inre hamnen, norr 
om Saltängsgatan, är under framtagande. Det blir en 
innerstadsmiljö med rutnätstruktur, utan kanaler men med ett 
grönskande aktivitetsstråk samt en eller flera mindre parker och 
platsbildningar.   

Ambition för konst i Inre hamnen 
Som en del i att uppnå målen för Inre hamnen ska konstnärlig 
gestaltning integreras i områdets helhetsutformning, planering 
och byggprocess. Den övergripande ambitionen är att med 
konstnärlig gestaltning ytterligare förstärka Inre hamnen som en 
unik, attraktiv och innovativ stadsdel. Konsten i Inre hamnen ska 
vara av så hög kvalitet att den kan bidra till Norrköpings profil 
som nationell och internationell konststad. 
 Inre hamnen som plats och område är främsta utgångspunkt 
för den konstnärliga gestaltningen. Det konstnärliga arbetet ska 
alltid förhålla sig till området, kringliggande miljöer och vara 
platsspecifikt. Konsten ska relatera till hamnens kulturhistoriska 
arv, ge en fördjupad förståelse för Inre hamnen som plats 
och Norrköping som stad. Den ska förstärka den historiska 
hamnkänslan med en blick mot framtiden. Vattnet är ett 
återkommande viktigt inslag som kan återspeglas och nyttjas i 
konsten.  

Konstens typ & funktion
Målet är att realisera en mångfald av samtida konstnärliga 
uttryck och olika konstnärers medverkan i Inre hamnen. Den 
konstnärliga gestaltningen kan vara en aktiv del av projekteringen 

och leda till fysiska verk som gör Inre hamnen till en attraktiv, 
stimulerande och spännande plats. Konstprojekten kan även vara 
mer processinriktade, dialog- eller eventbaserade. Resultatet kan 
därmed vara allt ifrån permanenta fysiska konstverk integrerade i 
stadsmiljön till aktivitetsbaserade verk av mer tillfällig karaktär.  
 Den konstnärliga involveringen är tänkt ge nya perspektiv 
och synvinklar till både arbetsprocessen och stadsmiljön. Konsten 
ska utmärka sig, vara nyskapande, modig och utmanande. 
Permanent och tillfällig konst ska ge ett samtida uttryck och 
skapa en kreativ mötesplats för människor och möjligheter. 
Oväntade eller berikande upplevelser och sinnesintryck ger 
reflektion och ökar medvetenheten om platsen. Konsten kan bidra 
med att problematisera eller lyfta viktiga övergripande frågor, 
såsom hållbarhet och andra framtidsfrågor som är av vikt inom 
stadsplanering.  
 Konstverk skapade med utgångspunkt i platsen och dess 
historia bidrar även till en stadsmiljö med starkare identitet och 
fler kulturella mervärden. Den konstnärliga gestaltningen kan på 
så sätt binda samman och tydliggöra området. Konsten stärker 
även stadens och områdets navigationssystem, där olika platser 
och verk utgör värdefulla orienteringspunkter samt bidrar till att 
boende och besökare lättare kan knyta an till Inre hamnen. Konst 
kan även bidra till att koppla samman den nya stadsdelen med 
den kringliggande staden. Den kan bjuda in till det nya området 
samt förtydliga stråk och entrépunkter. 
 Samtidigt som konstverken kan svara upp till de olika 
funktionerna ovan, kan de med fördel utformas för att ha en 
mer konkret funktion, exempelvis i form av sittplats, belysning, 
markbeläggning eller lekredskap.   

Inre hamnens värdeord i förhållande till konst
Utvecklingen av Inre hamnen guidas av en gemensam målbild 
som beskrivs med hjälp av fyra värdeord och syftar till att skapa 
ett kvalitativt område med en potitiv och stark identitet. Konstens 
roll är att medverka till att stärka Inre hamnens identitet genom 
upplevelser, reflektion och kreativa livsmiljöer. Vision för den 
konstnärliga gestaltningen baserat på Inre hamnens värdeord är:

Banbrytande - Konsten ska vara i framkant 
Ansvarsfullt - Konsten ska ge upplevelser av högsta kvalitet som 
håller över tid 
Mångfacetterat - Konsten ska vara varierad   
Urbant - Konsten ska ha ett urbant tilltal 
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Bild Planerad utformning av de centrala delarna av allmän plats i längs Skeppskajen i Inre hamnen, illustration Nyréns arkitektkontor

BANBRYTANDE  
Det som utmärker den konstnärliga gestaltningen i Inre 
hamnen är att konsten alltid uppförs i nära samarbete med 
landskapsarkitekter, tidigt i planeringsskedet. Det konstnärliga 
arbetet blir på så sätt integrerat och en del av hela områdets 
utformande. Att arbeta konsekvent med att skapa möjligheter för 
konstnärer och arkitekter att samarbeta kommer ge en prägel på 
helheten samt skapa nya möjligheter och metoder för konstnärligt 
arbete. Konstverk uppförs utifrån en enhetlig målbild och vision.

• Konsten ska ge perspektiv och tillföra ytterligare dimensioner.
• Konsten ska vara i framkant, banbrytande nationellt och 

internationellt. 
• Konsten ska vara innovativ, ha ett innovativt formspråk och 

vara nyskapande.  
• Konsten ska våga ta plats, vara modig. 
• Konsten ska utgöra oväntade inslag.
• Konst ska ha förmågan att utmärka och synliggöra platser. 

ANSVARSFULLT 

• Konsten ska ge upplevelser av högsta kvalitet, djup och 
reflektion som håller över tid, både upplevelse- och 
materialmässigt. 

• Material kan med fördel väljas utifrån hamnens karaktär, 
Norrköping som modern stad och historisk plats.

• Konsten ska utformas lyhört med respekt för platsens karaktär 
och funktion som boendemiljö och besöksmål.

• Konsten ska medverka till att skapa trygga och trivsamma 
miljöer för boende och besökare.

• Den offentliga konsten ska vara tillgänglig för alla, ett 
demokratiskt perspektiv. 

MÅNGFACETTERAT

• Konsten ska spegla den samtida konstens mångfald och 
uttryck

• Konsten ska vara varierad i uttryck, form, material och 
innehåll. 

• Konsten ska uppföras på platser av olika karaktär. 

URBANT 

• Konsten ska skapa rörelse, aktivitet och mötesplatser som är 
utmärkande för levande stadsmiljöer.

• Konsten ska vara ett uttalat viktigt inslag i Inre hamnens 
urbana miljö.

• Konsten ska bidra till attraktiva och upplevelserika 
stadsmiljöer, intressanta gaturum, parker och torg.

• Konsten ska väva samman historia med modern stadsmiljö.
• Konsten ska bidra till att koppla samman Inre hamnen med 

innerstaden. 
• Konsten ska attrahera både boende och besökare, olika åldrar, 

kön och etnisk bakgrund. 
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Integrerad konstnärlig gestaltning
Arbetet är ett pilotprojekt med syftet att finna nya former för 
kommun, landskapsarkitekt och konstnär att arbeta med offentlig 
konst. Målet är att inkludera konstnärerna i ett så tidigt skede 
som möjligt av processen för att kunna skapa en konstnärlig 
gestaltning som är fullt integrerad i den övriga gestaltningen av 
allmän plats i Inre hamnen.  

Designteam
Det konstnärliga arbetet ska ske i en interdisciplinär, kollektiv 
utformningsprocess. Metoden syftar till att skapa en unik 
samarbetsmiljö som berikar kontakten med den byggda miljön 
och leder till konstverk som i grunden förstärker områdets 
identitet.  
 För varje konstzon finns ett Designteam som till grunden 
består av en anlitad konstnär, de landskapsarkitekter och 
eventuellt ljusdesigners som utformar allmän plats inom den 
zonen, samt konstprojektledaren. I teamet kan även inkluderas 
konstruktörer, forskare, historiker, planerare, ingenjörer eller 
andra specialister som teamet anser sig behöva hjälp av för 
gestaltningen. Allt konstnärligt arbete ska utföras i ett nära 
samarbete inom Designteamet. Varje team ansvarar själva för att 
planera sitt arbete och komma överens om vem som ansvarar för 
de olika delarna som krävs under processens gång, t.ex. lösning 
av tekniska frågor och framtagande av presentationsmaterial och 
handlingar.  

 Allt konstnärligt arbete ska utgå ifrån de ambitioner och 
riktlinjer som presenteras i detta konstprogram, samt ifrån 
fastställd budget för konstzonen. Utgångspunkt ska även tas i de 
grundläggande gestaltningar som finns framtagna för de olika 
konstzonerna. Designteamet ska tillsammans komma fram till 
vilken typ av konstnärlig gestaltning som är bäst lämpad för 
konstzonen samt var och hur inom zonen som konstverket/
konstverken ska integreras.  

Arbete i tre skeden
Det konstnärliga arbetet ska genomföras i tre skeden och så långt 
möjligt löpa parallellt med landskapsarkitekternas framtagande 
av program och handlingar för allmän plats. Det första skedet 
kommer för de flesta konstzoner startas hösten 2018 och 
kommande skeden sedan anpassas efter områdets utbyggnadstakt 
och finansiering.  
 Det första skedet är att ta fram ett skissförslag för den 
konstnärliga gestaltningen. Skissförslaget ska bl.a. redovisa idén, 
disposition på platsen och den grundläggande utformningen. I 
detta skede ska även en kalkyl för fortsatt arbete och produktion 
tas fram. Allt arbete ska utgå ifrån platsens förutsättningar och 
den fastställda budgetramen för konst. 
 Beslut om start av det andra och tredje skedet av arbetet tas 
när kommunfullmäktige godkänt budget. Det andra skedet är 
projektering/finplanering av den konstnärliga gestaltningen. Detta 
skede innebär vidareutveckling och detaljering av förslaget samt 

Bild Norrköpings konstmuseum, foto: Dick Norberg (bild beskuren).

Arbetssätt i Inre hamnen
Arbetet är ett pilotprojekt med syftet att finna nya former för att arbeta med offentlig 
konst. Målet är att skapa helhet där den konstnärliga gestaltningen är fullt integrerad i 
områdets övriga gestaltning.
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framställande av de handlingar som behövs för realisering.  
 Det tredje skedet är produktion av den konstnärliga 
gestaltningen, d.v.s. tillverkning och anläggning.  
 Under varje skede i processen sker avstämningar med relevanta 
personer inom projektets och kommunens organisation. Allt 
konstnärligt arbete sker inom Designteam.  

Kommunens organisation för konst
Norrköpings Konstmuseum ansvarar för kommunens konst 
och konstnärliga gestaltning. Som del av Inre hamnens 
projektorganisation finns intendent för offentlig konst. 
Norrköpings Konstmuseum leder det konstnärliga arbetet i 
samarbete med konstnär specialiserad inom offentlig konst 
och stadsutveckling. Kommunen har även en styrgrupp för 
offentlig konst, konstteam, där kommunens samlade expertis 
med huvudansvar för gestaltningsfrågor, kulturhistoriska frågor 
och kommunala investeringar ingår. Norrköpings Konstmuseum 
beslutar om offentliga konstsatsningar. Konstteamet har ett 
övergripande ansvar över prioriteringar av satsningar och områden 
samt bevakar så att konstnärlig kompetens involveras inom 
byggande. 

Projektledare för konst
Norrköpings Konstmuseum utser en projektledare för det 
konstnärliga arbetet i Inre hamnen. Konstprojektledaren arbetar 
i nära samarbete med intendent för offentlig konst och har som 
huvudsakliga uppgifter att sköta kontakten med konstnärerna 
och samordna allt arbete med konst i Inre hamnen. Arbetet 
med varje konstzon ska vävas samman till en helhet och det 
konstnärliga arbetet med de olika zonerna ska berika varandra. I 
realiseringen av det har konstprojektledaren en viktig roll i att ha 
överblick över samtliga projekt, återkoppla mellan Designteamen, 
lägesrapportera, hantera eventuella problem, samt leda uppdragen 
när de är färdiga för produktion. Konstprojektledaren rapporterar 
till intendent offentlig konst som i sin tur rapporterar till Inre 
hamnens projektorganisation och konstteamet.

Bild Planerad utformning av allmän plats på Kanontorget i Inre hamnen, illustration Andersson & Jönsson landskaparkitekter
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Gemensamma teman & integrerade konstzoner

Gemensamma teman för konst
Under framtagandet av konstprogrammet genomfördes möten 
och workshopar med huvudansvariga för gestaltningsfrågor inom 
kommunen och projektorganisationen, expertis om konstnärligt 
arbete i tidiga skeden, samt verksamma landskapsarkitekter 
och byggherrar i Inre hamnen. Från dessa samtal har några 
gemensamma teman för området utkristalliserats. Det 
övergripande temat ska genomsyra samtliga konstnärliga 
gestaltningar i området. De underliggande temana är tänkta att 
användas som en färgpalett och tolkas fritt. Dessa teman kan 
inkluderas utifrån vad som anses inspirerande och lämpligt utifrån 
målbild och platsens förutsättningar. För varje konstzon ska minst 
ett underliggande tema användas.

Det övergripande temat är:
• Kulturarv och historia - med tonvikt på områdets sjöfarts- och 

bebyggelsehistoria. 

Som underliggande teman har följande valts: 
•  Vatten  •  Ljus  •  Lek 
•  Samverkan •  Rörelse •  Konst och funktion 
•  Stadsliv •  Hållbarhet •  Material 
•  Mönster 

Integrerade konstzoner 
Med konstens hjälp kan olika platser i Inre hamnen synliggöras 
och förstärkas. Beroende på förutsättningar, karaktär, syfte och 
planerad utformning är dessa platser lämpade för olika typer av 
konstnärlig gestaltning. Det handlar om allt ifrån platser med 
stora flöden av människor, till lugnare och mer lågmälda miljöer. 
 Utifrån den struktur och utformning som planeras i Inre 
hamnen har ett antal zoner valts ut där konstnärlig gestaltning 
speciellt kan bidra med betydelsefulla kvaliteter. Inom dessa zoner 
ska konstnärer, landskapsarkitekter och övriga som ingår i deras 
team integrera konst i någon form. Designteamen bestämmer 
själva var i zonen och hur den konstnärliga gestaltningen ska 
utföras. Det kan handla om ett eller flera verk, om objekt eller 
mer integrerade element såsom ytor, belysning eller funktioner. 
Det kan även handla om mer tillfälliga, konceptuella eller 
processinriktade verk. Utgångspunkt för valen ska vara platsen 
med dess funktioner samt de ambitioner och riktlinjer som 
beskrivs i detta dokument. 
 I det följande beskrivs de konstzoner som valts inom området.

1. PASSAGE PACKHUSGATAN & KANONTORGET 
Ytorna längst i väst inom Inre hamnen utgör den huvudsakliga 
entrén till området från övriga staden. Här planeras en passage 

över Packhusgatan, vid den befintliga Hamnbrons landfäste, som 
kopplar samman det populära stråket längs norra kajen väster om 
Hamnbron med det nya kajstråket i Inre hamnen. Som en del av 
sammankopplingen rustas och utökas den befintliga parken på 
Kanontorget till en trivsam entrépark. Parken vävs samman med 
en multifunktionell yta där plats finns för aktivitet och event av 
olika storlek, framför den gamla kvarnbyggnaden. Inom den här 
zonen får kulturhistorien ta plats genom bevarade äldre element 
med koppling till hamnens historia. 
 Platsens primära funktion är att knyta samman Inre hamnen 
med stadskärnan samt att markera entrén och bjuda in till det nya 
området. Den konstnärliga gestaltningen ska förstärka platsens 
primära funktion. Den ska vara en tydliggörande länk och kan 
bestå av en eller flera målpunkter/attraktioner. Fokus ska ligga på 
passagen, men konst kan även spridas in en bit i parken och ut 
framför kvarnen.

2. KANALERNA & PLATSBILDNINGEN MELLAN RASPHUSPLAN OCH 

VARVSPARKEN 

Inom Inre hamnen planeras ett nytt system av kanaler som 
löper in bland bebyggelsen. Längs med kanalerna finns stråk 
för både vardaglig förflyttning och mer stillsamma promenader, 
samt platser för vistelse och aktivitet. Vattenytan ligger relativt 
lågt i kanalerna, men vistelseytor nära vattnet finns på bryggor i 
kanalernashörn. Vid kanalsystemets mitt finns en platsbildning 
med nedtrappningar mot vattnet på både den norra sidan, 
Rasphusplan, och den södra sidan, Varvsparken.  
 Kanalerna utgör en viktig struktur som bidrar med kvaliteter 
i stadsmiljön och till att ge Inre hamnen en speciell karaktär. Den 
konstnärliga gestaltningen ska förstärka kanalernas kvaliteter samt 
bidra med ytterligare värden under dygnets mörka timmar och 
under fler av årets säsonger. Fokus ska ligga på "vattenrummet"/
vattnet. Konsten ska bestå av ljussättning och/eller ljusspecifika 
konstverk.

3. SÖDRA KAJEN 
En annan viktig entré till Inre hamnen planeras i områdets 
mitt, via gång- och cykelbron (se nummer 7). För att koppla 
samman entrén och bron med stadskärnan planeras ett nytt 
stråk utmed den södra kajen, som skapar en sammanbunden 
förlängning på det populära promenadstråket utmed Motala 
ström. Ytorna utmed södra kajen kommer i framtiden utvecklas 
till att integreras i staden, vilket gör att alla åtgärder här ska vara 
mer eller mindre tillfälliga. Idén är att på platsen skapa ett livfullt, 
tillfälligt och experimentellt evenemangsrum som bidrar med 
aktivitet och befäster platsen i staden, ett "stadslabb". Härifrån 
får man en utblick över Inre hamnen och kan se området växa 
fram. Stadslabbets aktiviteter och funktioner kan vara spridda 

Guidande för den konstnärliga gestaltningen i Inre hamnen är det övergripande temat 
kulturarv och historia. Ett antal zoner för konst har valts ut där konstnärlig gestaltning 
speciellt kan bidra med betydelsefulla kvaliteter. 
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längs med stråket och fokuseras till en eller flera platsbildningar. 
Aktiviteterna kan vara av olika typ och variera med tiden. Det kan 
handla om allt ifrån stadsodling och idrott, till food trucks och 
barer, till tillfälliga event såsom workshopar och föreställningar.  
 Den konstnärliga gestaltningen ska realisera idén med 
stadslabbet. Konsten kan bestå av exempelvis tillfälliga 
installationer, performanceverk, event, workshopar, konceptuella 
eller processinriktade verk.

4. BRÄNNERIGATAN & DIAGONALEN I ETAPP 2 
Brännerigatan utgör det huvudsakliga stråket i nord-sydlig 
riktning inom Inre hamnen. Stråket ligger i områdets mitt 
och löper från den nya gång- och cykelbron i söder till Norra 
promenaden i norr där också en ny stadspark planeras. Stråket 
ska kantas av rikligt med växtlighet och bider samman olika 
typer av rekreativa vistelsemiljöer inom och utanför området. 
Inom etapp 2 planeras Brännerigatan att utgöras av ett bredare 
aktivitetsstråk. Här ska aktiviteter för alla åldrar finnas, exempelvis 
lek, bollsporter och parkour. Vid aktivitetsstråkets mitt korsas 
det av Diagonalen, som visar på områdets historiska struktur 
och utgör ett stråk som kopplar området till det kommande nya 
resecentrum.  
 Den konstnärliga gestaltningen ska förstärka zonens kvaliteter 
för aktivitet, lek och vistelse. Ett möjligt fokus är platsbildningen 
vid kornsingen Brännerigatan-Diagonalen och/eller passagen 
norrut över Norra promenaden. Konsten skulle även kunna bidra 
till att ge kvaliteter till Diagonalen som bjuder in till det stråket 
och ger en starkare koppling till kringliggande stadsdelar. 

5. GATUSYSTEM 
Inom Inre hamnen finns ett system av mindre gator, främst till 
för de som bor och verkar i området. Flertalet av dessa planeras 
som stråk där olika trafikslag samsas om samma ytor, så kallade 
shared spaces. Gatorna ger på så sätt mer fokus på fotgängare och 
cyklister, samt mer plats för vistelse, möten och aktivitet.  
 Den konstnärliga gestaltningen inom gatusystemet ska 
bidra med ytterligare kvaliteter för vistelse, möten och aktivitet. 
Konsten kan med fördel vara funktionell. Fokus ska ligga på att 
skapa "guldkorn" som kan upptäckas eller nyttjas i den vardagliga 
miljön, utanför de mer påkostade centrala platserna. 

6. GÅNG- OCH CYKELBRON 
Från Inre hamnens mitt planeras en ny gång- och cykelbro över 
Motala ström till södra kajen (se nummer 3). Bron kommer 
utgöra en viktig entré till området, samt koppla samman Inre 
hamnen med stadskärnan och det fortsatta promenadstråket 
utmed Motala ström. För uppdraget att utforma bron ska en 
arkitekturtävling utlysas, där en konstnär ska ingå i teamet för att 
integrera konst i formgivningen av bron. Gång- och cykelbron ska 
ge möjligheten att skapa ett ambitiöst och synligt verk som kan bli 
en av stadens ikoniska sevärdheter.  
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Inre hamnens historia, arkeologi och ekologi
Bild Flygfoto över Norra hamnen/Saltängen år 1936

Staden vid Strömmen
Norrköping är beläget vid Motala ströms utlopp i Bråviken. 
Strömmen har alltid spelat en viktig roll för Norrköping, vilket 
framgår av gamla bosättningar och hällristningar som finns i 
området. Motala ström börjar i Motala och rinner österut genom 
sjöarna Roxen och Glan. Den fortsätter sedan vidare mot öster 
genom Norrköping och rinner ut i Bråviken. Strömmen är ca 10 
mil lång mellan Vättern och Östersjön. Staden anlades troligen på 
denna plats eftersom strömmen var rik på lax och kvarnar kunde 
byggas där. Fallhöjden på vattnet gav tillfälle till kraftutvinning 
med vattenhjulsdrivna kvarnar.  
 Under medeltiden var både laxfiske och kvarnar mycket 
viktiga, vilket framgår av kungens intresse för området. I 
stadsdelen Gamla holmarna – som är en del av den äldsta staden 
och ligger inom industrilandskapet – har många kvarnar från 
olika perioder påträffats. De äldsta kvarnarna är förmodligen 
från tidig medeltid. Norrköping nämns för första gången i 
medeltida handlingar från 1283. I mitten av 1300-talet får staden 
handelsrättigheter och dessutom tillstånd att ta upp tull för varor 
som förs in i staden.  
 På kartan från 1695 ser vi fartyg som seglar in i Norrköping 
på strömmen. Inre hamnens inlopp har varit en strategisk plats 
för import och export av varor, och få områden har förändrats 
så mycket till struktur och innehåll som norra stranden vid 
Johannisborgs slottsruin. Vartefter staden vuxit och utvecklats har 
platsen anpassats till de nya behoven.

Nya staden
På 1600-talet fick staden en rutnätsplan, med rätvinkliga kvarter 
och raka gator. Den gamla medeltidsstaden var spretigare och 
följde snarare landskapet än formade det. I stadsdelen Saltängen 
finns Sveriges äldsta bevarade rutnätsplan, inspirerad av 
europeiska stadsbyggnadsideal.  
 Området norr om Motala ström kallades ursprungligen Nya 
staden och planerades under hertig Johans tid på 1610-talet. Hans 

strategi var att göra stadsdelen mer attraktiv genom att anlägga 
Johannisborgs slott och stimulera inflyttningen till stadsdelen 
genom att bevilja förmåner åt dem som flyttade dit, till exempel 
skattelättnader. Nya staden byggdes på urgammal odlingsmark. 
I början var det inte många som ville flytta dit, men 1619 hade 
18 hushåll bosatt sig i det nya området. Expansionen avbröts av 
pesten 1623. 
 Johannisborgs slott som låg nordost om Nya staden höjde 
områdets status och 1627 började den nederländska köpmannen 
Louis De Geer bygga ett palats där – idag känt som Stenhuset 
på Saltängen. Runt palatset bosatte sig fler rika familjer med 
kopplingar till industri och handel. Stranden var full av skjul 
där handlare och hantverkare höll till. På Saltängen och 
Skeppsholmen byggdes mängder av lagerlokaler, verkstäder och 
småindustrier, bland annat ett varv. Stadens tillväxt i början av 
1600-talet framgår av det arkeologiska materialet. 
 När området undersökts de senaste två-tre åren har 
arkeologerna konstaterat att marken odlats från 1400-talet till 
1600-talet. 1655 förstördes det mesta av staden söder om Motala 
ström av en stor eldsvåda. Nästa gång Norrköping förstördes var 
1719 när ryssarna invaderade och brände ned staden. Louis De 
Geers palats färdigställdes 1646 men brandhärjades redan 1711.

Hamnen
Förvandlingen från strandängar till småskaligt fiskeläge till 
varvsmiljö och storskalig hamn tog hundratals år. Under 
turbulensen på 1900-talet när textilindustrin avtog fortsatte 
hamnen blomstra och utvecklas. 
 På 1600- och 1700-talet låg hamnen närmare stadskärnan, 
vid Gamla tullhuset. Bohusläns museum utförde våren 2015 
undervattensutgrävningar i norra hamnområdet och fann spår 
efter två gamla hamnanläggningar. Den ena daterades till 1604 
och den andra till ca 1845. 
 Varvsindustrin tillverkade ångbåtar och pansarbåtar och 
gasverket försåg staden med belysning och energi. Gasverket som 
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1. På kartan ser vi skepp som seglar in i staden på strömmen. Jakob Johansson Vernsten, 1695. 
2. En gammal karta över stadsdelen Saltängen. Carl Erik Örhling, 1848. 
3. Stenhuset på Saltängen. Det ursprungliga huset brann ned 1711. Det nya huset byggdes 1784 av Johan Fredric Fehmer. Foto: Bengt Oberger. 
4. Graffitiväggarna i Inre hamnen. 
5. Karta som visar området för undervattningsutgrävningarna 2015. 
6. Sedan 1800-talet inramas stora delar av Norrköpings stadskärna av lindalléer. 
7. Vårtbitaren är en av insektsarterna som lever i Norra promenadens lindar. Foto: Entomart. 
8. Östersjömusslan är ca 2,5 cm hög och lever i sanden på havsbotten. Foto: Hans Hillewaert.

2

5

6

1

3

7

4

8

startade 1852 var ett av de första i Sverige, och gasbelysningen 
innebar en stor förändring i stadsmiljön. Till och med industrin 
fick en knuff då det gick att skaffa billigare ljus åt skiftarbetarna i 
fabrikerna. 
 I början av 1900-talet betraktades kvarteren närmast Norra 
promenaden som ett problemfyllt slumområde och var ett 
tillhåll för prostituerade. Där hade affärer, krogar och bostäder 
för hamnarbetarna byggts på 1700- och 1800-talet. Det dåliga 
ryktet blev inte bättre av att arbetarna strejkade regelbundet för 
bättre villkor. Bostadskvarteren i Saltängen var det första område 
som jämnades med marken och gjordes om till industriområde i 
samband med 1960-talets stadsomvandling.  
 Hamnen byggdes ut flera gånger under 1900-talet: kajerna 
förbättrades, farleden muddrades och Lindökanalen grävdes. 
När varvsindustrin började gå dåligt användes området för 
magasinering av spannmål och träkol. Gasverket lades ned 1988 
och byggnaderna har sedan dess nyttjats av olika företag och 
organisationer. 
 1995 installerades graffitiväggen – en hundra meter lång 
betongvägg för gatukonst, där det är tillåtet med graffiti. Målet 
var att ge graffitikonstnärer en plats att lagligt ägna sig åt sin 
verksamhet och väggen har gjort Norrköping berömt bland 
graffitikonstnärer.

Ekologi 
Inre hamnen består av olika miljöer som skapats av människor. 
En stor del av området är täckt av asfalt, i form av vägar, 
cykelbanor och parkeringsplatser. Vissa tomter har planteringar 

och gräsmattor och liknar trädgårdar. Det finns olika arter av 
inplanterade lövträd, bland annat lönn och hästkastanj, samt 
blomplanteringar och buskar. 
 Hamnområdets miljö är normalt sett inte intressant för 
djurlivet – förutom när det bor fladdermöss i byggnaderna. 
Det finns även ett antal obebyggda tomter. På dem finns bland 
annat grus och buskage. De tomterna ökar naturligtvis djurlivets 
mångfald. Järnvägsspåren kan eventuellt ge upphov till ovanligt 
växtliv. Länsstyrelsen har rapporterat fynd av grusviva, mursenap, 
vitsenap och nattglim på järnvägsspåren i nordväst. 
 Längs kajerna finns upplag av timmer och flis, där icke-
konkurrerande kärlväxter kan frodas i den miljön. Kärlväxterna 
omfattar örter, buskar och träd. Vid träkolsupplaget kan inte 
många växter eller djur leva. Hamnområdet följer Motala ström 
och utländska frön från varorna eller fartygen kan gro där. 
Utspillda frön lockar till sig fåglar, till exempel gäss. 
 Norra promenaden är en lindkantad allé som byggnads-
minnesförklarades 1994. När den anlades på 1800-talet var den 
norra Europas längsta allé. Den består av 400 träd, samtliga 
samtliga lindar. Ungefär hälften av dem är ihåliga. Många 
djurarter är beroende av ihåliga träd, bland annat fåglar och 
fladdermöss samt många insekter, till exempel vårtbitare. Allén 
har ett mycket stort naturvärde. 
 Vattnet vid norra kajen har ett naturvärde och många av 
strömmens fiskar hittar sin föda där, till exempel gös. När 
havsbottnen undersöktes påträffades havsmaskar och små 
Östersjömusslor.



Next: Norrköping
Vi bygger en ny stad vid vattnet, 
bara 50 minuter från Stockholm.
Resan mot framtiden har börjat för Norrköping. Vår unika stad fortsätter 
växa med plats för ännu mer kultur, kunskap och kreativitet. Den nya 
höghastighetsjärnvägen Ostlänken innebär inte bara att Norrköping får 
en central roll i ett av Sveriges största byggprojekt någonsin, utan också 
att vi ökar vår egen expansionstakt rejält. 

I centrum för intresset ligger planerna på ett helt nytt resecentrum och 
spännande nya innerstadsdelar runt den inre hamnen. Vi ska skapa 
långsiktigt hållbara lösningar som tar till vara på våra fantastiska miljöer 
vid vattnet och gör dem tillgängliga för alla.

År 2030 kommer Norrköping delvis vara en ny stad, på bara 50 minuters 
bekväm resa från Stockholm. Läget kunde inte vara bättre.

Läs mer om Next: Norrköping på www.next.norrkoping.se
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