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Inledning
Inre hamnen ligger mitt i Norrköping, på ett stenkasts
avstånd från resecentrum och Gamla Stan. Här har
Norrköping chansen att skapa en innerstadsmiljö med
stora kvaliteter som bidrar till stadens hållbarhet och dess
attraktionskraft. Tät och blandad innerstad som får luft,
ljus och rymd av Strömmens vatten i söder och Norra
Promenadens och Johannisborgs grönska i norr. Kanaler,
äldre byggnader, lummiga innergårdar och kraftfull, ny
arkitektur kommer att göra stadsdelen både utmanande
unik och vänligt välbekant.
Idag känns området avlägset. Inte för de som är knutna
till de verksamheter som finns där idag, men för resten
av staden och dess besökare. Längs Packhusgatan och
Hamnbron går idag en skarp gräns; blandad, tillgänglig stad
med mänsklig skala på ena sidan trafikledan - småindustri,
lager och hamnverksamhet på den andra.

Flygbild över programområdet
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Ny stad i Inre hamnen kommer att ha stora konsekvenser
för verksamheterna som finns där idag. Staden, politiken
och näringslivet måste ta väl hand om dessa verksamheter
och gemensamt hitta lösningar som ger möjlighet till
framtida utveckling inom området eller på annan lämplig
plats.
Det här programmet målar upp bilden av en helt ny
stadsmiljö i Inre hamnen och en möjlig väg att nå fram dit.
Det finns många frågor som måste besvaras, problem som
behöver lösas, investeringar som behöver göras och beslut
som måste tas för att nå hela vägen fram. Men det är vår
fasta övertygelse att Norrköping måste ta den här chansen.
Det här kan bli riktigt bra för staden Norrköping och dess
invånare.
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Det nya Norrköping

3. Kunskapsekonomins ökade betydelse

Norrköping kommer under de kommande decennierna att
genomgå stora förändringar. Folkmängden har stadigt ökat
de senaste åren och behovet av nya bostäder kommer att
växa. På flera håll kommer staden att behöva rustas upp, nya
bostäder kommer att tillföras i redan befintliga områden
och anpassning av infrastrukturen kommer att behövas.
Samtidigt kommer helt nya stadsdelar att behöva utvecklas,
stadsdelar som kommer att stå för en stor del av framtidens
bostadsbehov och som kommer att sätta en tydlig prägel på
det nya Norrköping.

Industriproduktion rationaliseras och sysselsätter relativt sett
färre människor medan utbildning och tjänstesektor växer.
Universitet och tjänsteföretag gynnas av närhet, möten och
ett vitalt offentligt liv. Den täta och funktionsblandade
staden kommer att öka i betydelse som bas för en växande
del av stadens ekonomiska motor. Även detta talar för
byggandet av ny stad i staden.

Tillspetsat kan man säga att planeringen och byggandet
under de senaste åren har skett på framför allt två sätt:
villaområden i ytterområden (Svärtinge, södra Vrinnevi,
södra Brånnestad) och förtätningar i befintlig (inner)stad.
För första gången på länge kommer nu nya stadsdelar att
kunna växa fram i stadens centrala delar. Det här är inte
bara ett val som grundar sig på ställningstaganden i tidigare
översiktsplaner. Det är framför allt ett resultat av följande
fyra faktorer:

4. Stora nationella och regionala satsningar
Med beslutet 2012 om satsningen på Ostlänken kommer
de centrala delarna av staden att hamna ännu närmare
kringliggande städer och regioner. Här möter de finmaskiga
näten (gång, cykel, kollektivtrafik) det nya resecentrumets
möjligheter att snabbt förflytta sig till helt andra platser.
Likaså detta talar för byggandet av ny stad i staden.

1. Insikter om hållbarhet
Den uttunnade bebyggelsen i stadens utkant slukar stora
ytor mark och gör boende till stora delar helt bilberoende.
Det här är ett problem både när det gäller att värna natur
och produktiv jordbruksmark och nödvändigheten att
minska bilens andel i stadens transporter. Alternativet
är att återanvända mark centralt i staden, på platser som
ligger nära både kollektivtrafik och service. Detta talar för
byggandet av ny stad i staden.

2. Urbanitetens värde
Efter städernas kris på 1980-talet har det skett en långsam
renässans för urbana livsstilar och miljöer. Blandade och
varierade stadsmiljöer med närhet till upplevelser, möten,
kultur och service värderas högt av allt fler. Bilen kan i ett
sådant läge utgöra ett komplement, inte navet i ens sätt att
röra sig i staden. Även detta talar för byggandet av ny stad i
staden.

Södra Butängen med nytt resecentrum i bakgrunden | llustration: Erik Telldén
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Perspektiv från södra kajen | illustration Erik Telldén

Varför Inre hamnen?
Inre hamnen har ett läge och en karaktär som bidrar
till den framtida stadens attraktivitet. Området har ett
vattennära läge som är unikt i staden och regionen.
Andra viktiga kvaliteter som talar för att utveckla stad i
Inre hamnen är närheten till resten av innerstaden, till
resecentrum, till promenaderna och till den framtida
stadsparken Johannisborg. Sett i sitt sammanhang kommer
Johannisborg, utvecklat till en attraktiv stadspark, att bli en
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mycket viktig målpunkt i innerstaden. Här finns också en
del äldre bebyggelse som kan utvecklas och bli viktig för den
nya stadsdelens identitet.
I Inre hamnen kan stadsomvandlingen ske relativt snabbt,
förutsatt att man ger befintliga verksamheter chansen
att utvecklas vidare på annan plats i de fall detta krävs.
Det gäller inte minst nödvändigheten att kombinera
stadsutveckling med modernisering och utveckling av
hamnen.

Program - Inre

Promenaderna som bärare av det nya
Promenaderna kommer att spela en mycket viktig roll för
den nya innerstaden. Norra Promenaden kommer att kunna
binda samman staden norr om Strömmen i öst-västlig
riktning: västra Saltängen, Butängen med nytt resecentrum,
Inre hamnen och stadsparken Johannisborg. Östra
Promenaden, förlängd med en ny bro över Strömmen,

hamnen

kommer samtidigt att utgöra ett viktigt stråk som binder
ihop flera av stadsdelarna i öster: Östantill, Oxelbergen,
Tegelängen, Saltängen och Johannisborg.
Allt detta sammantaget gör Inre hamnen till en viktig
pusselbit i de kommande decenniernas stora omvandlingar i
Norrköping.
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södra Butängen
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Programområdets avgränsning

Sammanhanget
Tidigare ställningstaganden
Den 7 december 2010 gav Stadsplaneringsnämnden
stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja
detaljplanearbete med inledande program för del av
fastigheten Skeppsdockan 1 med närområde. Planområdet
avgränsas av Packhusgatan i väster, Norra Promenaden i
norr, före detta Lotsgatan i öster och Motala Ströms södra
kaj. Planprogrammet fokuserar på detta planområde men
berör i flera fall delar och avhängigheter som ligger utanför
detta geografiskt definierade område.
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Stadsbyggnadskontoret har tagit fram Stadsbyggnadsvision
Saltängen (april 2012) som beskriver målen och
ambitionsnivån för Inre hamnen. Stadsbyggnadsvision
Saltängen ligger till grund för detta planprogram.
Under hösten 2012 togs beslut om planering och
anläggning av Ostlänken, en satsning på förbättrade
tågförbindelser mellan Järna och Linköping. Norrköpings
kommun antog i juni 2010 Fördjupad översiktsplan för
Resecentrum och södra Butängen som möjliggör den här
utvecklingen.

Program - Inre
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I Gemensam översiktsplan för Linköping och Norrköping från
2010 (GÖP2010) peka östra Saltängen ut som en del av
den utvidgade stadskärnan i Norrköping: ”Saltängen ... i
Norrköping liksom andra markytor nära resecentrumen
behöver bebyggas tätt och stadsmässigt. Områdena bör
få ett blandat innehåll med bostäder, service och en stor
andel verksamheter som kan dra fördelar av den höga
tillgängligheten.” (GÖP2010, sid. 56). Östra Saltängen
pekas också ut som en del av ett större innerstadsområde av
regional betydelse 2030, med storstadsbranscher i blandad
stadsbebyggelse.
Programområdet är utpekat i Framtid Norrköping,
Översiktsplan 2002 (ÖP02) som ett utvecklingsområde
(U3): ”Östra Saltängen och del av Sylten: Inre hamnen
ingår i hamnavtalet som gäller till år 2020. Långsiktigt
behöver kartläggas om användningen i området skall ändras
och hur en förstärkning av stadens trafiknät i de östra
delarna skall komma till.” (ÖP02, sid. 28)
Den 27 maj 2014 fastställde namnberedningen
områdetsnamnet Inre hamnen för programområdet samt
för del av den södra kajen.

Riktlinjer
Allt arbete med planering och genomförande av stads- och
hamnomvandling som beskrivs i detta planprogram ska
ske i enlighet med de riktlinjer som kommunen tagit fram
inom olika samhällsbyggnadsområden:
•

Riktlinjer för trafik

•

Energiplan Norrköpings kommun 2009-2030

•

Klimathandlingsplan

•

Riktlinjer för dagvattenhantering

Plankartan ur FÖP för resecentrum och södra Butängen (2010)

Pågående arbeten
Det vidare planarbetet ska ta hänsyn till och delta i
samråd kring de förslag som är under utarbetande inom
och utanför kommunen och är relevanta för stads- och
hamnutvecklingen såsom den beskrivs i detta planprogram.
Exempel är Miljö- och riskfaktorer, Tillägg till översiktsplanen;
Riktlinjer för kollektivtrafik; Riktlinjer för parkering; och
Riksintresset Norrköping. Flera av de ställningstaganden som
görs i dessa riktlinjer kan få betydande konsekvenser för
planering, genomförande och kostnader i Inre hamnen.

Karta ur Gemensam översiktsplan 2010 där östra Saltängen pekas ut som
blandad stadsbebyggelse
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Ett arbete med att omdefiniera riksintresset Norrköping
pågår. I detta arbete diskuteras frågan om att låta Saltängen
och Johannisborg ingå i riksintresset. Det fortsatta
planarbetet ska delta i och ta hänsyn till denna diskussion
och omfatta eventuella konsekvenser av ett omdefinierat
riksintresse.

Detaljplaner och markägoförhållanden
Inom programområdet finns tre gällande detaljplaner:
Kvarteret Buten, Nunnan m. fl. (1980-12-10); Del av
kvarteret Nunnan (1988-05-26); och kvarteret Ejdern,
Tärnan m.fl. inom Saltängen (1983-03-31). Gällande
detaljplaner redovisas i nedanstående karta.

Målbild för stadsdelen
Sedan sommaren 2012 sker stadsbyggnadskontorets
arbete med Inre hamnen i projektform. Den övergripande
målbilden med projektet uttrycks i projektplanen på
följande vis:
”Utvecklingen av östra Saltängen ska bidra till att uppfylla
uppsatta mål i Gemensam översiktsplan för Linköping och
Norrköping. Fram till 2030 skall Norrköpings innerstad
ha vuxit med 30 000 personer och en framgångsrik
stadsutveckling i östra Saltängen är en viktig komponent i
förverkligandet av detta mål. Genom att erbjuda attraktivt
boende i en klimatsmart stadsmiljö ska stadsdelen bidra till
en förbättrad konkurrensposition och ökat inflyttande till
Norrköpings innerstad.
Effektmålet för det övergripande projektet är: ”östra
Saltängen ska ha 4 000 nya boende år 2030.”
Övriga deleffektmål - attraktivitet, hantering av
verksamheter, energi och trafik - lyfts fram under följande
avsnitt i detta program: Hållbarhet och attraktivitet;
Infrastruktur; Hamnutveckling; Befintliga verksamheter; och
Målbild för stadsbyggnad.

Projekt Inre hamnen
Gällande detaljplaner

Kommunen äger den övervägande delen av marken inom
programområdet. Kartan nedan visar mark som ägs av
privata fastighetsägare.

Stadsbyggnadskontorets arbete med Inre hamnen sker sedan
sommaren 2012 i projektform. En styrgrupp har formats
med representanter från stadsbyggnadskontoret, Tekniska
kontoret och Norrköpings Hamn och Stuveri AB.
Styrgrupp
PÄ, RÄ, PM, PL
Referensgrupp intern
Kommunikation

Hamn

Projektgrupp

Plan

Referensgrupp extern

Intressenter

Detaljplan
DP
Privatägda fastigheter
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Projektorganisation

DP1

DP

Miljö
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Omvandlingen av Inre hamnen är en stor och komplex
stadsomvandling. Förflyttning av delar av hamnen och
andra befintliga verksamheter, åtgärder för att begränsa
reningsverkets och andra verksamheters störningspåverkan,
godsjärnvägens framtid och avgörande anpassningar av
övergripande infrastruktur, kan effektivare utredas och lösas
genom att arbeta i projektform.

Deltagande och dialog
Dialog med allmänheten har skett genom Stadsforum som
hållits under Kulturnatten i september 2011 och 2012.
Cirka 600 besökare har vid varje tillfälle kunnat göra sina
synpunkter hörda, diskutera med tjänstemän och politiker
och ta del av stadsbyggnadskontorets idéer om östra
Saltängens framtid och utformning. Detta skedde med hjälp
av modell, historiska kartor, skisser, visualiseringar, föredrag
och debatter.
Informationsmöte med fastighetsägare och verksamma
i Inre hamnen hölls på plats i november 2010, innan
planarbetet startades. Vid senare tillfälle, under våren 2011,
hölls ett informationsmöte om föroreningssituationen.
Arbetet med Stadsbyggnadsvision Saltängen och
föreliggande planprogram har skett i dialog med
stadsplaneringsnämnden, bland annat genom en gemensam
workshop med tjänstemän och nämndledamöter. Ett
antal av de synpunkter och förslag som kom fram under
denna workshop återges i informationsskrivelse till
stadsplaneringsnämnden, daterad 2011-10-13.
Samråd av programförslaget har genomförts och pågick
under perioden 18 april till 3 juni 2013. Samråd skedde
genom remissförfarande med kända sakägare och statliga
och kommunala instanser.

Föreläsning & samtal på stadsbyggnadsforum | Foto: Erik Telldén

En viktig förutsättning för framtagandet av detta
planprogram är den öppna och konstruktiva dialog som förs
med Norrköpings Hamn och Stuveri AB. Detta har lett till
att planeringen av stadsutveckling i Inre hamnen kommit
att utvidgas till att också omfatta hamnutveckling. Flytten
av delar av hamnens verksamhet är inte bara ett problem
som ska lösas, utan ger också möjligheter att vidareutveckla
en redan framgångsrik hamnverksamhet.

Guidad stadsvandring i området på Kulturnatten | Foto: Erik Telldén
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FÖRSLAG
Stadslivet
I det framtida Inre hamnen finns det både bostäder och
arbetsplatser, service och handel. Kajstråket kantas av
medelhöga kvarter med caféer, restauranger och andra
publika aktiviteter i bottenvåningarna. Kajen är både en
promenad längs vattnet och en zon med olika aktiviteter
där man gärna vill uppehålla sig. Här kan det finnas plats
för bollplaner, badhus, husbåtar, soldäck, mindre parkytor
och paviljonger med uteserveringar. Som boende har man
tillgång både till lugnare halvprivata innergårdar, brusande
gatuliv, och de storslagna offentliga rummen längs kajen
och i parken vid Johannisborg.
Området är lättillgängligt och ett antal magneter drar
folk till Inre hamnen: stadsparken Johannisborg, kulturen
i och kring Gasverksparken i kvarteret Skeppsdockan,
kanalerna genom området, småbåtshamnen och kajen
längs Strömmen. Bostäderna utgörs till största delen av
lägenheter, men i vissa lägen finns även utrymme för
stadsradhus. För att uppnå en så blandad sammanställning
av boende som möjligt varierar bostäderna både i
upplåtelseform och i storlek. Som ett viktigt komplement
till bostäder byggda av traditionella exploatörer
förekommer också ett antal byggemenskaper i området.
Byggemenskaperna levererar ett viktigt bidrag till den
varierade stadsmiljön och ger de boende möjlighet till ett
större inflytande på bostads- och stadsmiljön (se vidare
avsnittet Byggemenskaper sid. 22).
Ett antal av de verksamheter som redan finns i området
kommer att kunna fortsätta att spela en viktig roll
under och efter omvandlingen. Exempelvis restaurang
Saltis, Galleri NP33 och föreningen Flottans Män. Fler
verksamheter, vissa nya och en del befintliga, kommer att
fylla området med liv och rörelse, med kommers och kultur,
och med anledningar att söka sig till området även under
utbyggnadstiden. Hamnmiljön lämpar sig alldeles utmärkt
för konstinitiativ i den offentliga miljön. I Gasverksparken
och på kajen kan permanenta och mer tillfälliga
installationer ta plats.
I Inre hamnen känner man att Norrköping äntligen hittat
ned till vattnet, och att staden fått ett nytt, utsträckt
vardagsrum dit alla känner sig välkomna.
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Stadsform
Stadsbyggnadsidén för Inre hamnen
bygger på den ursprungliga
rutnätsplanen från mitten av
1800-talet. Stadsdelen är utformad
som en medelhög kvartersstad med
väldefinierade gaturum, det vill säga
med kvarter med kontinuerliga fasader
som tydligt avgränsar gaturummen.
I det vidare arbetet med
programfördjupningar är
gestaltningen av den nya stadsdelen
mycket viktig. Det här gäller både
gestaltningen av det offentliga
rummet (gator, torg, parker, kajer)
och gestaltningen av kvartersmark
(byggnader och gårdar).
Kajen längs Strömmen, rutnätet,
järnvägsdiagonalen genom området
och Norra Promenaden utgör de
viktigaste stadsbyggnadselement som
både knyter an till områdets historia
och binder ihop området med den
befintliga innerstaden. I Inre hamnen
känner man av den historiska och
rumsliga kontinuiteten inte bara
genom de bevarade byggnaderna som
fått nya funktioner. Även stadsplanen
knyter an till den kvartersstruktur som
finns i innerstaden.
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. Bebyggelsen
tjänar med andra ord det offentliga rummet, den är
underordnad kvaliteten i gaturummen och platserna.
Utsidan är officiell och offentlig medan kvarterens insidor
och gårdar är mer informella och privata.
I det offentliga rummet finns en tydlig hierarki hos gator
och platser. De stora måtten och den formella prakten hittar
man på kajen, vid Strömmen och i de två promenaderna:
den omdanade Norra Promenaden och den framtida
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Natt i Johannisborg | Illustration: Erik Telldén

förlängningen av östra Promenaden. Det här är element
som binder ihop stadsdelen med resten av staden.

med besöksintensiva kontor och inrättningar även på de
övre våningarna.

Saltängsgatan är en av de viktigaste gatorna i området. Den
både binder ihop östra och västra Saltängen och utgör den
mest intensivt använda gatan i området. Här kan flödet
av människor förväntas bli stort och i kombination med
ett relativt slutet gaturum blir detta den mest stadsmässiga
gatan i området. Här koncentreras butiker, handel och
service på bottenvåningarna och längs gatan samsas bostäder
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Exempel på stadsbyggnadsstruktur i Inre hamnen

Även om Saltängsgatan har en lång och rak sträckning (hela
1,6 kilometer från Saltängsbron i väster till Strömmens krök
i öster) så varierar den i bredd och karaktär när den passerar
programområdet: den smalare gatan bakom Andreas kvarn
övergår vid Gasverksparken i ett asymmetriskt gaturum
som öppnar upp sig mot parken, kanaler och strömmen.
Därefter passerar den, något bredare, den medelhöga
kvartersbebyggelsen öster om Gasverksparken. Slutligen
ändar den i platsen vid småbåtshamnen där man får kontakt
med vattnet och bjuds på en lång siktlinje diagonalt genom
området upp mot det nya resecentret, längs Diagonalen
(den gamla godsjärnvägssträckningen). Diagonalen är ett
kommunikativt stråk för gång- och cykel och eventuellt
även spårvagn. Stråket är också en grön korridor med
platsbildningar av olika karaktär där Diagonalen möter
rutnätets gator.
Slottsgatan, som går parallellt med Saltängsgatan ett kvarter
norrut, är mer intim till sin karaktär och domineras av
bostäder, både flerfamiljshus och stadsradhus.
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Ett annat viktigt rum i området är Bränneriparken. Stråket
är bilfritt och binder samman parken vid Johannisborg med
Strömmen. Rummet kan ses både som en utsträckt park
och som ett brett gaturum. En kanal genom parken löper
från de vattenfyllda vallgravarna runt Johannisborg söderut
till Strömmen.

Rum och platser
Viktiga platser, eller noder, i området kan förväntas
bli korsningen Östra Promenaden och Saltängsgatan;
Gasverksparken; korsningen mellan Bränneriparken och
Saltängsgatan; småbåtshamnen med tillhörande torg;
och korsningen mellan de två promenaderna. De här
platserna ska utformas med extra omsorg och ge hög
vistelsekvalitet. Det kommer att ställas extra höga krav på
den arkitektoniska gestaltningen vid dessa platser. Kajen
och dess speciella platser såsom Kanontorget och torgytan
framför Andreas kvarn kommer också att bli viktiga i den
nya stadsdelen.
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Vy från Syltenberget mot östra Saltängen 2030 | Illustration: Erik Telldén

Objekt: kvarter och byggnader
Inom ramarna för kvartersstaden ges stor frihet för det
arkitektoniska uttrycket. Den nya bebyggelsen i området
har en robust karaktär som ansluter till hamnkaraktären.
Detaljering, materialisering och utformning av fasader
skiljer sig åt mellan de mer formella gatufasaderna och de
brokigare och ”varmare” interiörerna. Byggnadernas storlek,
både i höjd och omfattning, är anpassad till platsernas
och gaturummens storlek och karaktär. Storleken på
fastigheterna är reglerad i planen för att garantera en god
avvägning mellan exploaterbarhet och variation.
Riktlinjerna för byggnader på kvartersmark som
formulerats under Målbild för stadsbyggnad (sidan 50) har
sin upprinnelse i de specifika gatu-, park- och torgrum
som byggnaderna bidrar till att skapa. Det uttryck och
den karaktär som byggnaden ger tillbaka till det offentliga
rummet är ett resultat av exploatörens och arkitektens
individuella tolkning av uppgiften. ”God helhetsverkan”
kan på så vis kombineras med hög arkitektonisk kvalitet.

Aker Brygge, Oslo | Foto: Erik Tellldén
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Viktiga kopplingar och platser i Inre hamnen

Magneter
Inom och i närheten av programområdet finns ett antal
”magneter” som har kvaliteter som drar folk från hela
staden och besökare från andra platser. Småbåtshamnen
med tillhörande torg och reguljär båttrafik till exempelvis
Esterön, Kolmården och skärgården kan locka besökare
för att uppleva den maritima atmosfären och upptäcka nya
resemål med båt. Torget i anslutning till småbåtshamnen
ligger i den viktiga mötespunkten mellan Diagonalen
från resecentrum, Saltängsgatan och den planerade
broförbindelsen med sydkajen. Platsen är lätt och naturlig
att nå och en plats att uppehålla sig för att se båtar, vänta på
en båttur eller sitta på en uteservering.

Kajen är ett utsträckt dragplåster som lockar till promenader
och vistelse. Orienteringen mot söder och de förväntat
stora flödena av förbipasserande gör det mycket lämpligt för
caféer och restauranger.
Stadsparken vid Johannisborg, våtmarkerna runtom
vallgravarna och den kulturmiljö som kan skapas vid den
gamla försvarsanläggningen har också mycket stora chanser
att locka besökare. Dessa besökare kommer i flera fall att
passera Inre hamnen och ta del av utbudet som finns där.

Gasverksparken ligger strategiskt mellan Saltängsgatan och
kajen och i nära anslutning till Östra Promenaden och
Saltängsgatan. Parken innehåller äldre byggnader som kan
få en kulturell funktion, förhoppningsvis med tillskott av
någon form av offentlig byggnad, exempelvis en teater eller
ett kulturhus.
Malmö | Foto: Erik Telldén
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Gasverksparken - i framtidens Inre hamnen. Kultur, historia och vardagsrum | illustration: Erik Telldén

Hamnmagasinet | Foto: Erik Telldén

Stadsliv längs kajen, Aalborg | Foto: Per Haupt
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med en viss grupp (personer med samma intresse eller goda
vänner), ha nära till umgänge på äldre dagar eller så vill man
skapa en byggnad med vissa egenskaper, exempelvis med
fokus på ekologi.
Storleken på fastigheterna kan variera mellan 5 och 50
lägenheter. I stadsutvecklingsområden som Inre hamnen
kan det handla om enstaka kvarter eller delar av kvarter som
visar sig vara lämpliga att genomföra som byggemenskap.
Byggemenskaperna ersätter alltså inte på något vis de
traditionella exploatörerna utan fungerar mer som ett
berikande komplement.
Byggemenskaper i Tübingen Französischer Viertel | Foto: Anders Svensson

Byggemenskaper
I Stadsbyggnadsvision Saltängen beskrivs ambitionen
att skapa en varierad stadsmiljö i Inre hamnen.
Byggemenskaper kan leverera ett viktigt bidrag till detta
och utgöra ett berikande komplement till traditionella
exploatörer och byggare.
Genom sitt deltagande i projektet Byggrupper: nya
bostadsformer för en blandad och miljösmart stad har
stadsbyggnadskontoret fått chansen att inhämta
nyttig kunskap som kan tillämpas vid stadsutveckling
i Inre hamnen och skapa uppmärksamhet utåt
kring byggemenskapens möjligheter. Arbetet med
byggemenskaper ligger även i linje med flera av kommunens
uttalade ambitioner när det gäller hållbar stadsutveckling.
Dagens bostadsbyggande präglas i stor utsträckning av
väletablerade aktörer som i de flesta fall projekterar för
anonyma brukare. Byggande i egen regi är förbehållet
ytterstadens villaområden. Det finns ett glapp mellan dessa
två sätt att bygga bostäder som är väl värt att utforskas.
Byggemenskap i form av gemensamt initierat och drivet
flerbostadsprojekt ger möjligheter att tillsammans skapa
sin egen boendesituation i delar av staden som normalt
domineras av professionella fastighetsutvecklare. Samtidigt
kan det bidra till att berika både staden, stadsbyggandet och
den sociala mångfalden.

Erfarenheter från andra länder visar på att byggemenskap
är ett fenomen som kan förväntas växa även i Sverige.
Byggemenskaper är sedan länge en etablerad och populär
modell i Tyskland och är även utbredd i Nederländerna. I
exempelvis universitetsstaden Tübingen i södra Tyskland
har 50 procent av de nybyggda lägenheterna byggts med
byggemenskap de senaste åren.
Det faktum att Norrköpings kommun vill stimulera
medborgardeltagande i planeringen och byggandet av
staden - i kombination med kommunens transparenta
principer för marktilldelning - borde innebära att det finns
goda förutsättningar för att ge byggemenskaper en roll i den
framtida stadsutvecklingen i Inre hamnen.

En byggrupp kan beskrivas som ”en grupp av människor
som i egen regi och utifrån sina egna ambitioner
tillsammans planerar, låter bygga och använder en
byggnad”. Det kan handla om alltifrån familjer med
likartade intressen till grupper av seniorer. Drivkrafterna
bakom varierar. Man kan till exempel vilja leva tillsammans
Tübingen Französischer Viertel | Foto Anders Svensson
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Lämpliga platser för förskole- och skolverksamhet.

Service och omsorg
I stadsdelen kommer det att bo cirka 40005000 boende. I dagsläget är det svårt att veta hur
befolkningssammansättningen kommer att se ut och
självklart kommer ju befolkningen förändras över tid.
Utgångspunkten är att livet i stadsdelen ska fungera oavsett
i vilket stadie man är i livet. Det innebär att du som barn
ska kunna gå i förskola, skola och fritidshem. Geografiskt
i stadsdelen lämpar sig tomter utmed Slottsgatan och
Diagonalen för dessa funktioner som kommer att ha en mer
småskalig karaktär och anpassade för oskyddade trafikanter.
Det finns olika möjligheter att bygga in förskole- och
skolverksamhet, antingen på en särskilt avsedd tomt
eller som en del av ett bostads- eller kontorshus. De två
mindre triangulärt formade tomterna mellan rutnätet och
Diagonalen skulle kunna passa som avsedda tomter. En
annan möjlighet är att verksamheterna placeras i samband
med kultur- och fritidsverksamheter vid Gasverksparken
eller i kvarteret Tärnan med klätterhallen och galleriet
NP33. Sådana verksamheter har oftast publik kvällstid och
helg, vilket skulle kunna kombineras med förskole- och
skolverksamhet på dagtid. En tredje möjlighet är att placera

utbildningsverksamhet i anslutning till Johannisborg. I
all verksamhet är skolgården också viktig och anpassade
utemiljöer för utbildningsverksamheterna ska finnas i
anslutning till dessa. Även allmänna platser i stadsdelen bör
utformas i avsikt att användas för pedagogisk verksamhet.
Vid Johannisborg är potentialen för utomhuspedagogik
mycket stor och ska tas tillvara oavsett om skolbyggnader
placeras intill parken eller i stadsdelen söder om Norra
Promenaden.
Äldreomsorg bör också finnas i stadsdelen och kan
egentligen byggas i vilket kvarter som helst. Däremot
kommer troligtvis inget kvarter att särskilt avsättas för
boende för äldre då kvarteren är förhållandevis stora.
Målbilden med den blandade staden innebär också
att kategoriboende för seniorer, studerande, etcetera
helst ska inkorporeras i byggnader som en del av
kvartersbebyggelsen. Över tid förändras och utvecklas olika
koncept för boende, till exempel trygghetsboende eller
Bovieran och också sådana kan anpassas för kvartersstaden.
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Urbant kretslopp, Alelyckan Göteborg | Foto: Erik Telldén

Successiv stadsutveckling
Omvandlingen av Inre hamnen kommer att ske i flera
etapper under en längre tid. Det är viktigt att betona att
det inte enbart är slutmålet som är viktigt. Det måste under
varje tidpunkt och etapp finnas kvaliteter och lockelser i
området som gör det både attraktivt att vara pionjär i något
av de första kvarteren och att röra sig längs vattnet, genom
området och vidare till Johannisborg eller Tegelängen och
Sylten på andra sidan Strömmen. En förutsättning för detta
är att staden tidigt investerar i gator, kajstråk, broar, parker,
aktivitetsytor och andra offentliga ytor som behövs för att
smidigt röra sig till och genom området och som dessutom
gör det attraktivt att vistas här.

Det är viktigt att betona att det här programmet inte syftar
till att enbart presentera planerna för en färdig stadsdel
runt 2030. Lika mycket som det är ett planprogram har
det ambitionen att också vara ett genomförandeprogram.
Genom att lyfta fram de olika genomförandestegen kan en
bild skapas av hur området kommer att te sig även under de
mellanliggande åren. Resan bjuder på många, ibland svåra,
utmaningar, men mellanstationerna ska vara minst lika
uppseendeväckande och värdefulla som slutdestinationen.
Ett förslag på ett etappvist genomförande av
stadsutvecklingen i Inre hamnen och angränsande områden
kring Inre hamnen beskrivs i avsnittet utbyggnadsetapper och
exploatering (sid. 54).

En gradvis förändring av användningen av de befintliga
fastigheterna kan också innebära en vitalisering av
Saltängen och innerstaden. Nya funktioner som har svårt
att hitta sin plats i innerstaden idag kan gå i bräschen
för stadsutvecklingen i Inre hamnen: musik, gallerier,
nystartade småföretag, ateljéer, klubbar, mötesplatser för
ungdomar. Redan i dag rör det på sig i området och andra
funktioner än traditionell industri- och hamnverksamhet
har landat i området. Galleriet NP33, klätterhallen,
graffitiväggen och klubblokalen för Flottans män i
Skeppsdockan är några exempel.
Graffitikonst i Inre hamnen| Foto: Erik Telldén
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Hållbarhet och attraktivitet
En ny stadsdel av Inre hamnens storlek kan göra stor
skillnad när det gäller hållbarhetsarbetet i Norrköpings
kommun. Energisnåla byggnader, lokalt omhändertagande
av dagvatten, smarta försörjningssystem (vatten, avlopp,
avfall), sund inomhusmiljö, närhet till kollektivtrafik, bra
gång- och cykelvägar och smidiga kopplingar till resten
av staden gör det möjligt att bo och arbeta i området med
minimal miljöbelastning och resursförbrukning. Det är
också viktigt att arbeta med grönytor, vatten, träd och
annan vegetation för att skapa en attraktiv och ekologiskt
mer hållbar stadsmiljö. Ett exempel på detta kommer
att vara tillämpningen av grönytefaktorn i det fortsatta
detaljplanearbetet. Under avsnitten Stadsnatur (sid. 30)
och Kanalmiljöer och vattensystem (sid. 33) beskrivs dessa
aspekter mer utförligt.
För att uppnå de här högt ställda ambitionerna är det dock
viktigt att stadsdelen har en attraktionskraft som består över
lång tid. Det räcker inte med optimala tekniska system och
smarta byggnader för att skapa och upprätthålla den här
kraften. Det behövs också värden och kvaliteter i området
som gör att man väljer att bosätta sig, att bo kvar, att besöka
och att vistas i området. Tekniken ska stödja, underlätta
och ge ett mer hållbart liv goda chanser, men det är andra
egenskaper som bidrar till attraktionskraften.
Storleken på attraktionskraften bestäms bland annat av
kvaliteten på arkitekturen (både exteriört och interiört),
gaturummen, parkerna och andra offentliga rum. Den
bestäms också av variationen i upplevelser och utbud. Och
av att det finns något för alla att söka och värdera i området.
Stadens form skapar inte stadsliv, men vissa former ger
bättre förutsättningar för attraktionskrafterna att blomma
ut och dra till sig och hålla igång ett vitalt stadsliv.

Social hållbarhet
Möjligheterna för kommunen att styra miljöbelastande
konsumtionsnivå är i dagsläget små. Likaså är möjligheterna
att göra boende i området tillgängligt för breda grupper
i samhället begränsade (genom exempelvis riktade
satsningar på bostäder för låginkomsttagare). Detta är
ett generellt problem för ambitionen att arbeta för social
hållbarhet vid utvecklandet av nya stadsdelar. Till viss del
kan argumenteras att ett tillskott av bostäder för de övre
inkomstklasserna frigör bostäder på annan plats. Den här så

Människor i rörelse | Foto: Ahmet Kurt

kallade flyttkedjan gäller i ett Norrköpingsperspektiv enbart
om flytt sker inom Norrköping, inte om den inflyttade
kommer från annat håll – även om effekten då hamnar
någon annanstans. Även i de fallen flyttkedjan har en positiv
effekt i Norrköping så leder det inte till en socioekonomisk
blandning i stadsdelen själv.
Den förväntat höga prisnivån på bostäder riskerar att göra
området till ett socioekonomiskt sett relativt homogent
område. Kommunen och politiken måste ta tydlig ställning
i den här frågan. Ett förverkligande av ambitionen om
social mångfald och hållbarhet även i Inre hamnen kräver
mer än bara vackra ord. För den mark där kommunen är
huvudman bör tydliga krav ställas vid markanvisning på
blandade upplåtelseformer och byggande av en viss andel
mindre lägenheter.
Bra kopplingar till den omgivande staden och gator och
platser som lockar olika befolkningsgrupper kan bidra till
att skapa en social blandning i den offentliga miljön. Att
röra sig från den gamla innerstaden till den nya
hamnstaden ska vara smidigt, lockande och självklart.
Detta är också av vikt för möjligheten till möten i
staden och mångfalden i de offentliga miljöerna.

Hållbarhetscertifiering
Planprogrammet förespråkar en hållbarhetscertifiering
av området enligt BREEAM Community eller likvärdigt
svenskt system. Certifieringssystemet underlättar arbetet
och ser till att relevanta hållbarhetsaspekter tas med i
planeringen och genomförandet.
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Norrköpings kommun deltar i det nationella projektet
Hållbarhetscertifiering av stadsdelar (HCS) som arbetar
med att utveckla en svensk manual för BREEAM
Communities. Ett konkret certifieringssystem för Sverige
håller på att arbetas fram där det pågående planarbetet
i Inre hamnen har använts som ett pilotprojekt.
Stadsbyggnadskontoret har under 2013 genomfört ett så
kallat betatest som visat mycket goda möjligheter för Inre
hamnen att bli en hållbar stadsdel. Stadsbyggnadskontoret
kommer senare att ta ställning till om arbetet med
certifieringen ska fortsätta. Fördelarna är många: det ger
stöd i planeringen för hållbarhetsfrågor, fungerar som
ett kvitto mot marknaden, ger stora kontaktytor mot
intressenter, och fungerar som ett kvalitetssystem där frågor
på ett effektivt sätt kan lyftas i ett tidigt skede.

Tekniska system
Ett hållbart Inre hamnen kräver passande tekniska lösningar
som möjliggör en ekologiskt, socialt och ekonomiskt
hållbar livsstil. Dagvattnets kretslopp ska så långt som
möjligt ske genom fördröjning och bortledning genom
öppna dagvattensystem. Det övriga dagvattnet leds
till Saltängarna vid Johannisborg och därifrån genom
kanalerna till Strömmen. De tekniska lösningarna
när det gäller försörjningssystem (vatten, avfall och
energi) och byggnadsteknik ska vara av högsta standard.
Höga krav kommer att ställas på energihushållning,
konstruktionsmetoder och byggnadsmaterial med litet
ekologiskt fotavtryck (best practices), och möjligheterna
att integrera förnyelsebar energiproduktion, kring och på
byggnaderna.

och stimuleras vid marktilldelning.
I den fortsatta planeringen av Inre hamnen ska ett program
för miljö och hållbar stadsutveckling tas fram. Detta utgör
en av de programfördjupningar som kommer att föregå
marktilldelning och detaljplaner. I detta program ska också
en energipalett föreslås för stadsdelen som omfattar värme
och hushållsel.
Kvarterens bebyggelse ska utformas på ett sådant sätt att
solinstrålning, och därmed energitillskott, optimaliseras.
Vind och mikroklimat är också viktiga faktorer att ta
hänsyn till.
Ur projektplanen:
”Östra Saltängen ska bidra till en mer hållbar och
resurseffektiv utveckling av Norrköping och stå för ett
substantiellt bidrag till förverkligandet av kommunens
Energiplan 2009-2030. För att uppnå energiplanens
mål måste de kommande årens nyproduktion stå för
en extra stor del av effektiviseringen. Efter uppförandet
ska stadsdelen, jämfört med stadsdelar från samma
tidsperiod, tillhöra de bästa 10 % i regionen när det gäller
energiförbrukning. Stadsdelen ska 2030 vara fossilfri,
det vill säga all energi för uppvärmning, hushållsel och
transporter ska komma från förnyelsebara energikällor.
Östra Saltängen ska uppnå minst nivån very good enligt
BREEAM Community eller likvärdig bedömning.”

Försörjningssystemen i Inre hamnen ska integreras med de
system som redan idag finns på Händelö och i Slottshagen.
Målet är att sluta kretsloppet och maximalt ta tillvara alla
produkter på ett så hållbart sätt som är möjligt. Vatten,
avlopp, avfallsströmmar och energiförsörjning kan vävas
samman med Händelös industriella processer och kan tjäna
som inspiration för resten av staden och omvärlden när det
gäller urban-industriell symbios.
Lågtempererad fjärrvärme, kompletterad med solenergi, kan
erbjuda ett bra alternativ för uppvärmning. Om juridiskt
möjligt ska man vid marktilldelning formulera energikrav
som går längre än Boverkets byggregler. I det fortsatta
arbetet ska utredas på vilket sätt träkonstruktioner och
passivhus kan ha hållbarhetsfördelar och i så fall premieras
Cyklister i staden | Foto: Ida Ling Flanagan
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Barriärer: Ståthögavägen, Packhusgatan, Hamnbron och Sjötullsgatan

Struktur och kopplingar
Det är viktigt att Inre hamnen hänger ihop med den
befintliga staden. Det här är viktigt både för staden och
för den nya stadsdelen. För att butiker, restauranger och
andra besöksmål ska bära sig behövs tillräckligt underlag,
ordentliga flöden med människor. Det är också en kvalitet
för alla stadens invånare att lätt kunna ta sig till och
använda de gemensamma ytor och platser som anlagts för
alla i staden; torg, småbåtshamnen, parker, kajen.

Omvänt gäller att det ska vara lätt och självklart att nå
resten av staden från Inre hamnen. Det här är viktigt för
attraktiviteten, det vill säga viljan att bosätta sig i området.
Bra och smidiga kopplingar till resecentrum och resten av
staden möjliggör också en mer hållbar vardag så att cykel,
gång och kollektivtrafik inte bara kommer i första hand
i ambitiösa planeringsdokument utan också i praktiken,
därför att de är snabba, smidiga och lättillgängliga.

Väl integrerade stadsdelar och en förlängd Östra Promenaden som binder samman.
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Stråkanalys: nuläge
Integration vid R=6
Hög integration

Låg integration

Stråkanalysen fångar det som
kan upplevas som Norrköpings
stadskärna. Den mest centrala
gatan, med högst integrationsvärde,
blir Drottninggatan, som också är
innerstadens centrala stadslivsaxel.
Saltängen är tydligt avskilt
som rumssystem, beroende på
Hamnbrons och Packhusgatan
avskärande verkan som barriär
för Slottsgatan och Saltängsgatan.
Norra promenaden är idag den
starkaste kopplingen för Saltängen.

Stråkanalys nuläge

6

Stråkanalys: alternativ 2a
Integration vid R=6
Hög integration

Låg integration

Genom förlängningen av
Slottsgatan och Saltängsgatan samt
den nya bron i Östra Promenadens
förlängning i alt 2a kopplas
Saltängen upp mot innerstadens
kärna. Effekten är stor och innebär
en expansion av innerstaden.

Stråkanalys programförslag
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För att bättre förstå hur bra eller dåligt gator och delar av
staden hänger ihop med övriga staden kan man använda sig
av en så kallad Space Syntax analys. Genom att kartlägga
gators olika relationer till det övriga gatunätet kan man
påvisa på hur väl integrerade de är i stadens gatunät. Hos väl
integrerade gator (mörkt rött i kartorna till vänster) finns en
stor potential för flöden av människor. Stimulerar man den
här potentialen, genom att exempelvis lägga besökspunkter
längs dessa gator, ökar chanserna för verkliga flöden. Gator
med väldigt låg integration i gatunätet (blått i kartorna) är
oftast lugnare och har mycket lite extra flöde utöver de som
söker dit för att de bor eller arbetar där. Chanserna för en
nyetablering av exempelvis en butik är avsevärt större vid en
väl integrerad gata jämfört med en gata med låg integration.
En Space Syntax-analys kan också göras av en planerad
förändring. På så vis kan man inte bara få en anvisning om
hur bra integrerat ett nytt område är, och alltså kunskap om
hur lättillgängligt det är, utan också åskådliggöra hur en ny
stadsdel kan påverka redan befintliga delar av staden.
En analys som gjorts av Spacescape av föreslagen
stadsstruktur i Inre hamnen visar förändringen av
rumslig integration och tillgänglighet som uppstår vid
genomförandet av planprogrammets förslag. Området
förändras från en isolerad enklav till en rumsligt väl
integrerad del av innerstaden. Framförallt Saltängsgatan,
med sin kontinuerliga sträckning över Packhusgatan,
kopplar tydligt samman den nya stadsdelen med västra
Saltängen och vidare, via Drottninggatan, med Gamla
Staden och City. Även Slottsgatan utgör en tydlig länk i östvästlig riktning.
Analysen visar också på de stora effekter som en förlängning
av Östra Promenaden får för innerstaden. För att bättre
förstå skälen till den här föreslagna förändringen kan det
vara nyttigt att beskriva ursprunget till dagens situation.
Den första fasta förbindelse som skapades över Strömmen i
det här området var en öppningsbar bro i samma läge som
dagens Hamnbro. Den invigdes 1915. Platsen för bron hade
lite att göra med stadens gatunät och valdes framför allt för
att leda ett järnvägsspår över Strömmen och vidare i en vid
båge till Tegelängen och sydkajen. Läget på den norra sidan,
vid Kanontorget, var givet sedan tidigare av Fiskebybanan
som sedan mitten av 1800-talet ändade här. Dragningen
av den stora järnvägsbågen fick stora konsekvenser för
sydsidan. Många kvarter revs och den tidigare regelbundna
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stadsplanen ersattes av stora öppna ytor.
I stadens förslag till markdisposition från 1950 och
generalplan från 1952, framtagna av Kurt von Schmalensee,
föreslogs en ny bro i Östra Promenadens förlängning. Det
här sättet att hela innerstadens struktur och binda samman
promenaderna i öster genomfördes dock aldrig. Den ökade
biltrafiken under efterkrigstiden, och det faktum att trafiken
till Sveriges ostkust passerade genom Norrköping just här,
ledde till att den gamla bron revs och att en ny Hamnbro
ersatte denna på samma plats 1970. Bron, som är en däckoch pelarkonstruktion i betong, har en bredd och kapacitet
som mer påminner om trafikleder i ytterområden än om
en gatubro i en innerstadsmiljö. Den nya bron utgjorde en
viktig länk i E22:an genom staden. Sedan 2008 leds E22:an
via Söderleden, men trafikvolymerna över Hamnbron är
fortfarande mycket stora.
Space Syntax-analysen visar på skillnaderna mellan ett
gatunät med bro i dagens läge och en förlängning av Östra
Promenaden med bro i ett nytt läge. Effekterna på staden,
bland annat för Östantill och Tegelängen, är slående. Den
nya dragningen av Östra Promenaden får alltså stora effekter
inte bara för Inre hamnen utan också för stora delar av
innerstaden. Östra Promenaden och Östantill färgas mörkt
röda och blir alltså mycket väl kopplade till stadens gatunät.
Det här kan få stora positiva effekter på befintliga fastigheter
i de här delarna av innerstaden. Ökad tillgänglighet och
större flöden av människor kan leda till starkt förbättrade
chanser för handel, service och nyetablering av bostäder och
arbetsplatser.
Man kan också konstatera att av de magneter i området
som pekats ut tidigare så är det tydligt att Gasverksparkens
läge är mycket strategiskt, sett ur rumslig integration. Mötet
mellan de mycket väl integrerade Saltängsgatan och Östra
Promenaden gör Gasverksparken till en självklar målpunkt
i stadsstrukturen. En annan magnet som pekats ut ovan
är den framtida stadsparken Johannisborg. Ska den spela
en viktig roll för hela staden är det viktigt att den är lätt
att nå och väl integrerad i gatunätet. En förlängning av
Östra Promenaden förbättrar tillgängligheten avsevärt, och
därmed också dess chans att bli en viktig målpunkt i staden.
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Stadsnatur
Den inventering av naturmiljön som gjorts
visar på få naturvärden inom programområdet.
De viktigaste elementen som pekas ut är Norra
Promenaden och Johannisborg med omgivning.
Förslaget i planprogrammet syftar till att bevara
och förstärka dessa befintliga kvaliteter och till att
tillföra nya naturvärden i området i form av grönytor,
trädplanteringar och kanaler.
Den östra delen av Norrköpings innerstad har ont om
attraktiva grönytor. Johannisborg kan i framtiden bli
en viktig stadspark inte bara för invånarna i Saltängen
utan för hela staden. Den gamla stormaktsborgens
ruin och dess omgivning kan utvecklas till ett
parkområde som på ett unikt sätt kombinerar
kulturhistoria, natur och rekreation. Områden med
våtmarker (inklusive de befintliga vallgravarna) kan
även få en viktig funktion i hanteringen av dagvatten
och slutrening av vatten från reningsverket.
”Kunde då en gång det gamla fästet restaureras till
vallar och gravar, finge Norrköpings stad en unik
sevärdhet och dessutom ett för den moderna staden
nödvändigt komplement i ett utomordentligt park- och
friluftsområde.” (Kurt von Schmalensee, 1935)
Den stora parkytan innanför vallgravarna kan
användas till olika evenemang. Det är viktigt att
det stora rummet förblir relativt oantastat och att
konstruktioner har en tillfällig karaktär. Utanför
försvarsvallarna kan de ursprungliga vallgravarna
återskapas. På så sätt bildas stora vattenytor som
kan användas för dagvattenhantering och bidrar till
biodiversiteten i området. Vissa delar av de norra
vallgravarnas kanter kan utformas som våtmarker
som långsamt övergår i fast mark. Här kan en mer naturlig
våtmarksflora ges utrymme, en miljö som också kan
tjäna som biotop för insekter och fåglar. Delar av ytorna
runt Johannisborg är avsedda för odlingar. Det kan vara
i form av kolonilotter eller större enheter för stadsodling.
Lokstallarna med sin magnifika gård kan när det blir läge
för detta återanvändas för ateljéer, teater och verkstäder.
På längre sikt kan eventuellt postterminalen ersättas med
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Vallgravar och våtmarker runt Johannisborg | Illustration: Erik Telldén

byggnader för utbildning, forskning och företagande i ett
grönt campus med inriktning på stadsekologi, biovetenskap,
och energi- och reningsteknologi. Odlingsfält kan här
kombineras med områden där moder natur inspirerar till
ny(gamla) ekotekniker.
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Gasverksparken är en mindre park för intensivt bruk.
Här finns både grönytor och vattenytor, både för lek och
aktiviteter i anslutning till de kulturella funktionerna i
kringliggande byggnader.
Programmet föreslår även en omdaning av Norra
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Promenaden, en ny gestaltning där de olika sätten att röra
sig och de olika trafikslagen är mer förfinat integrerade
i planteringen. Anslutningen mellan promenaden och
stadsdelen sker i form av en sekundär parallellgata. Mötet
mellan promenaden och grönytan norrut är mycket viktig
att artikulera på ett övertygande sätt. I Norra Promenadens
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yta per person: alternativ 2a
Grönyta per person (m2)
> 2 000
1 000 - 2 000
500 - 1 000
250 - 500
100 - 250
50 - 100
25 - 50
15 - 25
10 - 15
5 - 10
1-5
<1

Gränsvärde

Grönyta per person blir i Saltängen
mellan 10-25 kvm per person.
Detta är att anses som rimligt
i Norrköping. Det är bättre än
Norrköpings stadskärna och
centrala Haga.

Grönyta per person
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förlängning i öster föreslås en gångbro till Blixholmen. Ön
är delvis sank och består till stora delar av muddermassor
från bygget av Lindö kanal i början av 1960-talet. Stora
naturvärden har emellertid vuxit fram här och ön kan
utgöra ett viktigt tillskott som rekreationsområde i
innerstadens närhet. Spänger och stigar, picknick-platser,
fågeltorn och café kan locka besökare från hela staden. En
förlängning av Östra Promenaden genom programområdet
tillför även ett viktigt grönt element till området.
Promenaden föreslås ha en likvärdig utformning och
plantering som de södra delarna av Östra Promenaden.

Grönytefaktor
I det fortsatta planarbetet kommer grönytefaktorn att
utgöra ett viktigt verktyg för att skapa varierande och
tillgängliga grönytor på kvartersmarken i den relativt täta
stadsdelen. Grönytefaktorn utvecklades i Tyskland och
har, via Malmö, snabbt fått en bredare spridning också i
Sverige, bland annat i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm.
Verktyget syftar till att stärka ekosystem, utjämna negativa
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effekter av klimatförändringar och skapa attraktiva gårdar
och utemiljöer. Det här relativt nya verktyget ger konkreta
möjligheter att ställa miljökrav på kvartersmark, utöver
de mer traditionella kraven på byggnader. Grönytefaktorn
används inom kvartersmark för att säkra grönytor som
behövs för att uppnå de ovan nämnda målen. Den
begränsar hur stor del av en fastighet eller tomtplats som
får hårdgöras och säkrar på så sätt mark för planteringar
och infiltrering av dagvatten. Grönytefaktorn beskriver en
prestation i stället för en föreskriven fysisk lösning. Det här
ger stor flexibilitet i hur man löser uppgiften. I det fortsatta
arbetet ska en för området anpassad grönytefaktor tas fram
och integreras i detaljplanerna.
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Bränneriparken, vy längs kanalen mot Motala Ström | Illustration: Erik Telldén

Kanalmiljöer och vattensystem
Dagvattenhantering
I den täta staden begränsar bebyggelse och hårdgjorda ytor
möjligheterna till infiltrering av dagvatten lokalt. Gröna
tak och innergårdar, växtlighet i gaturummen och gröna
parkytor ger möjlighet att fördröja regnvatten vid intensivt
regnande. Arbetet med grönytefaktor som beskrivs ovan
är viktigt för att skapa goda förutsättningar för buffring av
dagvatten på kvartersmark.
För stora nederbördsvolymer kommer ändå ett system att
krävas som kan ta hand om de flera hektar stora hårdgjorda
ytorna. Ett dagvattensystem föreslås där den delen av
dagvattnet som inte kan tas omhand lokalt främst leds ytligt
via öppna dagvattensystem till våtmarkerna och vallgravarna
vid Johannisborg. Här finns utrymme för fördröjning och
viss biologisk rening. Vattnet leds sedan vidare via föreslaget
kanalsystem till Motala ström.

En dagvattenutredning ska klargöra behovet och
möjligheterna att lösa dagvattenfrågan på det ovan
beskrivna sättet. En viktig faktor att ta hänsyn till i
planeringen och projekteringen av dagvattensystemet är
sammanhanget mellan de olika nivåerna, från gårdsytor, via
gatumark, vallgravarna och våtmarken vid Johannisborg och
vidare genom kanalen till Strömmens varierande nivåer.

Våtmarksområden
Ett våtmarksområde skapas i anslutning till de restaurerade
vallgravarna runt Johannisborg. Dessa får både ett rekreativt
värde, bidrar till ökad biodiversitet och fungerar som en
del av dagvattenhanteringen. En efterpolering av en del av
reningsverkets renade avloppsvatten kan ske i våtmarkerna.
Vattnets kretslopp genom området är både en teknisk
realitet och något som på ett pedagogiskt sätt kan visas och
förstås av besökare.
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delar utförd i trä och revs och fylldes igen 1927. Dokument
från Stadsarkivet ger skäl att bedöma möjligheterna att
återskapa den tekniskt dåliga dockan som mycket små.
En ny docka i form av Brännerikanalens mynning är en
lösning som både refererar till den gamla dockan, ger den
en passande funktion i det större vattensystemet och passar
väl in i stadsplanens utformning.

Norra kajen i Västra Saltängen | Foto: Erik Telldén

Småbåtshamn
Småbåtshamnen blir en mötesplats mellan staden och
vattnet. Hamnen förses med kajkanter av sten och trädäck.
Storlek, djup och layout av anläggningen ska utredas i det
vidare arbetet. Kajer i närheten av småbåtshamnen kan
tjäna som utgångspunkt för reguljär båttrafik till Kolmården
och skärgården.

En andra kanal löper från småbåtshamnen i öster
till Gasverksparken i väster och korsar däremellan
Brännerikanalen. På så sätt bildas en struktur i form av
två öar mellan småbåtshamnen och Gasverksparken.
Kanalens utformning medverkar till förstärkning av ön.
Kanalen kan kantas av bebyggelse direkt mot vattnet
eller möta Saltängsgatan. Där kanalen passerar kvarteren
öster om Gasverksparken gränsar bebyggelsen direkt till
vattnet. Här har bebyggelsen på Saltängsgatans sydsida en
baksida mot söder med direktkontakt med vattnet. I delar
av byggnaderna kan lokaler med exempelvis restauranger
ordna uteserveringar eller inglasade delar mot vattnet. I
andra delar kan bostäder gemensamt ges möjligheter att ha
bryggor och angöringsplatser för småbåtar. Vattennivån är
densamma som småbåtshamnens och Strömmens.

Kanalmiljöer
Vattnet fungerar som ett bindande element som för in
känslan av Strömmen och havet i området. Kanalerna är
viktiga för både mikroklimatet, dagvattenhanteringen,
attraktiviteten och den biologiska diversiteten.
Ett system av kanaler med olika karaktär ger omväxlande
miljöer i den nya stadsdelen. Den viktigaste kanalen går
genom Bränneriparken. Här förbinds Johannisborgs
vallgravar med Strömmen. Brännerikanalen ges olika
utformningar i passagen från norr till söder. Delen mellan
Norra Promenaden och Saltängsgatan har en vattennivå
som överensstämmer med Johannisborgs vallgravar. Här
utgör kanalen en del av det gröna parkstråket. Kanalen har
delvis sluttande, gröna kanter och kan lätt nås på stensatta
platser eller vid trädäck.
Vid passagen av Saltängsgatan faller Brännerikanalens nivå
och söder om detta läge har vattnet samma nivå som Motala
Ström. Den här delen är stadsmässig, med vertikala kajer av
sten och stensatta kajytor. Bredden är tillräckligt stor för att
tillåta mindre båtar att lägga till. Den här nedre delen kan
ses som en nytolkning av skeppsdockan som tidigare låg
strax väster om den här platsen. Skeppsdockan var till stora
Slusseholmen, Köpenhamn | Foto: Martin Heidesjö
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Kanalens mynning i Motala ström | Illustration: Erik Telldén

Den öst-västliga kanalen börjar alltså i småbåtshamnen
och slutar i Gasverksparken. Här ansluter den efter att
ha passerat Varvsgatan till Gasverksparkens vattensystem.
I Gasverksparkens sydvästra hörn mynnade fram till
1800-talets början Lillån som förband Johannisborgs
vallgravar med Motala Ström. Programmet föreslår att låta
vattnet från kanalen mynna ut i samma läge. Utformningen
av park och vattenytor ska undersökas i det vidare arbetet
och utgå från dessa kopplingar av vattenflödet.

affärer och service gör det attraktivt att röra sig längs kajen.
Karaktären varierar, men alla delar av kajen är tillgängliga
för stadens invånare. Båttrafik till Bråviken och Kolmården
kan angöra kajen och på så sätt göra resandet över vattnet
till ett attraktivt utflykts- och pendlingsalternativ till bil och
tåg. Norrköpings hamn är omtalad och viktig för stadens
och regionens ekonomi genom sin godshantering. Med
reguljär båttrafik och småbåtshamn kan kommunen få en
hamn mitt i staden som placerar Norrköping på kartan
också som hamnstad för boende och besökare.

Kajen och Strömmen

Det är viktigt att värna och förädla kvaliteten hos den
dominerande kajlinjen och de tillhörande stora ytorna.
Inom de här ramarna kan en mindre, mer mänsklig skala
introduceras. En skala som också kan härledas historiskt
till varvsepoken och en successivt och organsikt utformad
kajlinje. Olika ytor kan skapas för olika aktiviteter, utförda
som rum i det större rummet. Man bör också undersöka
möjligheterna att tillföra mindre paviljonger på kajen
för exempelvis restauranger. Kajen lämpar sig också för
husbåtar, kallbadhus, däck och bryggor. Detta bidrar till
variation och aktivitet längs kajen utan att minska de stora
värden som finns i den tydliga, böljande kajlinjen och de
rymliga ytorna längs vattnet.

Strömmen öster om Hamnbron har på både norr- och
sydsidan idag en tydlig hamnkaraktär. Kajerna är utformade
och dimensionerade för lastning och lossning. Det är viktigt
att den nya Saltängskajen förenar både kontinuiteten,
detaljerna och de speciella kvaliteterna hos hamnkajen med
den mänskliga skalan och attraktiviteten hos innerstadens
kajer.
Kajen kommer att vara mötespunkten mellan staden och
vattnet. Här möts boende, flanörer, båtfolk och besökare.
Lokaler på bottenvåningen för kaféer med uteserveringar,
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Infrastruktur
Områdets centrala läge gör att det här finns en unik chans
att skräddarsy en stadsmiljö för fotgängare, cyklister och
kollektivtrafik. Biltrafik och leveranser ska ges utrymme
i gatumiljön, men det offentliga rummet ska framför allt
prioritera människors rörelse och vistelse. System med delat
bilinnehav och bilpooler gör att parkeringsbehovet kan
begränsas. Korttidsparkering längs gator behövs för handel
och service och kan, i måttliga mängder, ha en positiv effekt
på känslan av liv och rörelse i gaturummet. Övrig parkering
ska ske som byggd parkering på kvartersmark.
För att uppnå acceptabla bullernivåer för bostäder är det
viktigt att få ner trafikflöden och hastigheter i det framtida
Inre hamnen. Den slutna kvartersstrukturen innebär att
det på flera håll kommer att finnas bostäder med alla
rum orienterade mot gaturum (hörnlägenheter). Så lite
genomfartstrafik som möjligt, strilning av trafiken, en låg
parkeringskapacitet och en utformning av gaturummet som
bidrar till att låga hastigheter hålls kan alla bidra till låga
trafikvolymer i området.

Gång och cykel
Cykel och gång ska ha företräde i gaturummet. De viktiga
cykelstråken Saltängsgatan och Diagonalen förbinder
området med västra Saltängen och resecentrum i södra
Butängen. Kajen utgör också ett självklart stråk. Den nya
Hamnbron kan komma att utföras med planskildhet med
kajen vilket avsevärt skulle förbättra framkomligheten för
gång- och cykeltrafikanterna. I Norra Promenaden föreslås
att ett smidigt och attraktivt gång- och cykelstråk förlängs
ända ut till Blixholmen i öster. Likaså utgör den förlängda
Östra Promenaden ett viktigt gång- och cykelstråk som
binder samman Johannisborg, via Inre hamnen, med
Östantill och Tegelängen. I planen föreslås en gång- och
cykelbro som förbinder småbåtshamnen med sydkajen vid
Syltenberget. Goda parkeringsmöjligheter för cyklar ska
finnas på kvartersmark i enlighet med den parkeringsnorm
som är under utarbetande i kommunen.

Kollektivtrafik
Kollektivtrafiken har goda förutsättningar i Inre hamnen,
inte minst med tanke på att resecentrum ligger på
gångavstånd (mellan 500 och 1 200 meter från kvarter
inom planområdet). I det fortsatta planarbetet ska
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Cyklist omgiven av grönska | Foto: Ida Ling Flanagan

utredas på vilket sätt området bäst ansluts till det övriga
kollektivtrafiknätet, både med avseende på buss och på
spårväg. En ny spårvägsdragning föreslås från resecentrum,
genom Norra Promenaden och sedan vidare söderut i den
förlängda delen av Östra Promenaden för att vid korsningen
Trädgårdsgatan/Östra Promenaden ansluta till befintligt
spår. Alternativa dragningar genom Inre hamnen till den
södra sidan av Strömmen ska studeras i det kommande
arbetet med programfördjupning infrastruktur. Ett
alternativ är att dra spårväg från Östra Promenaden till
småbåtshamnen, via bro över Strömmen och sedan vidare,
via Sylten, österut till Lindö. Alternativen som behöver
studeras är dels dragningar i Diagonalen eller Saltängsgatan.
I valet av spårvägsdragning måste avvägningen göras mellan
kostnad, optimala placeringar av hållplatser i förhållande
till befolkningstäthet, passagetid, bullerstörning och
den övergripande strategin för spårvägsnätets framtida

hamnen

mot

Ingels

tad

Program - Inre

mot

ö

Lind

mot

ö

Lind

möjlig ny spårvägsdragning
befintlig spårväg
befintliga industrispår

utveckling. Möjligheten att använda sträckor av befintlig
godsjärnväg för spårvägstrafik (med nytt eller befintligt spår
i form av duo-vagnar) ska studeras. Dessa frågor kommer
att behöva stämmas av med det kommande arbetet med
ny översiktsplan för staden och det löpande arbetet med
spårvägsstrategi inom kommunen.

Övergripande trafikplanering
Trafiksituationen på Östra Promenaden, Hamnbron och
Packhusgatan är idag problematisk. 2012 passerade över
30 000 fordon per dygn Hamnbron. De stora trafikflödena
och vägarnas dimensioner utgör starka barriärer i östvästlig riktning. Luftkvalitet och bullernivåer gör det svårt
att i dagsläget bygga bostäder i anslutning till trafikleden.
Dagens stadsmiljö vid Strömmen, öster om Strömsholmen,
är nästan helt dominerad av Hamnbron, den storskaliga
Spårvagn på Drottninggatan | Foto: Ida Ling Flanagan
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Övergripande trafikstruktur. Orange = prioriterade gång och cykelstråk, rött = övergripande trafikstråk

trafikapparaten och de stora parkeringsytorna på sydkajen.
Den här storskaliga trafikmiljön är den absolut tyngsta
barriären av sitt slag i innerstaden. Packhusgatan och
Hamnbrons brofästen är mycket svårforcerade för
fotgängare och cyklister som rör sig i ost-västlig riktning.
För att lyckas göra Inre hamnen till en integrerad del av
innerstaden måste denna tunga trafikbarriär brytas. Det här
måste ske inte bara i, och i anslutning till programområdet,
utan en handlingsplan måste tas fram för hela trafikavsnittet
Stockholmsvägen-Ståthögavägen-Packhusgatan-Östra
Promenaden-Söderköpingsvägen. Detta i sin tur måste ses i
ljuset av den övergripande trafikstrukturen för hela staden.

Det är viktigt att påpeka att det här inte bara är en fördel
och nödvändighet för att bryta barriäreffekten mellan
västra Saltängen och Inre hamnen. En minskning av
trafikvolymerna är också av stor betydelse för hela Östra
Promenaden. Östra Promenaden har bland de största
problemen i staden i dag när det gäller luftföroreningar
och buller. En minskning av flödena i Östra
Promenaden innebär ett lyft för miljö- och livskvaliteten.
Stadsutvecklingen i Inre hamnen innebär i den här frågan
stora utmaningar, men kan också ses som en möjlighet att ta
ett rejält kliv framåt när det gäller kvaliteten i stadsmiljön i
hela östra innerstaden!

Den föreslagna förlängningen av Östra Promenaden med
en ny bro över Strömmen ska ses som en del i arbetet
med att bryta dagens kraftiga trafikbarriär. En ny bro,
integrerad i innerstadens gatunät, ska ha en helt annan
karaktär än dagens Hamnbro. Spårvagn, gång och cykel
ska samsas med biltrafiken och det hela ska upplevas som
en del av gaturummet, på ett liknande sätt som dagens
Saltängsbro. För att uppnå detta mål måste självklart också
trafikvolymerna över bron minska jämfört med dagens
flöden.

Fördelarna med och värdet av en ny bro i ett annat läge blir
också tydliga genom den analys som redovisats ovan under
Struktur och kopplingar. Den rumsliga integrationen och
kopplingen med både Östra Promenaden, Östantill och
Tegelängen blir avsevärt förbättrad. Samtidigt frigörs stora
ytor på sydkajen som idag upptas av trafik och parkering.
Här möjliggörs omfattande framtida stadsutveckling och
skapandet av levande stadsmiljö på den idag ödsliga kajen.
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En ny stadsbro i Östra Promenadens förlängning är avsedd
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att utformas med ett körfält i vardera riktningen. Det
här innebär att dagens flöde behöver minska till under
20 000 fordon per dygn. Det är viktigt att påpeka att
stadsutvecklingen i Inre hamnen inte behöver vänta på att
ett helt infrastrukturpaket har genomförts. Avsikten är att
påbörja utvecklingen av området samtidigt som planeringen
av ny infrastruktur genomförs, alltså under en period med
Hamnbron i befintligt läge. För den här mellantiden är
det viktigt att ta fram lösningar och åtgärder som gör det
möjligt att på ett självklart sätt röra sig i öst-västlig riktning
över Packhusgatan. Man bör studera möjligheterna att röra
sig längs kajen och under Hamnbron, exempelvis i form av
en tillfällig flytbrygga eller nedsänkt konstruktion (jämför
Saltängsbron). Utan rätta lösningar och investeringar
när det gäller den här barriären kommer det att vara
problematiskt att integrera stadsdelen i innerstaden.
En trafikutredning gjord av WSP 2012 redogör för
effekterna av ett antal föreslagna anpassningar av gatu- och

hamnen

vägnätet i och utanför Inre hamnen. De förändringar och
tillägg i huvudgatunätet som har undersökts i utredningen
är följande:
•

Ny bro i Östra Promenadens förlängning (och en
koppling av Östra Promenaden, via Norra Promenaden,
till Hanholmsvägen);

•

Trafikplats Bråvalla, Stockholmsvägen (nya
cirkulationsplatser), och Söderköpingsvägen (nya
korsningar och enkelfilig);

•

Hanholmsvägen (koppling av Hanholmsvägen och
Fredrikdalsgatan i Butängen, del av FÖP södra
Butängen);

•

Ny bro över Motala ström (Saltängens östra del, med
koppling öster om reningsverket till Hanholmsvägen).

•

Norrleden.

Saltängen - trafikutredning
att studera
1. Trafikplats Bråvalla, Stockholmsvägen och Söderköpingsvägen
2. Ny bro
3. Hanholmsvägen
4. Hamnbro 2.0, förlängd ÖP, 		
Blixholmsgatan
5. Norrleden

Scenarier trafikutredning - Inre
Östrahamnen
Saltången
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Trafikflöden

”Inte oväntat ger alla utbyggnadsalternativen tillsammans
stora effekter avseende kapacitetsutnyttjandet både lokalt
runt Saltängen och perifert i de yttre delarna av staden.
Det som visat sig ha störst kapacitetshöjande effekter är
Norrleden. Med hänsyn till omfattningen av ett sådant
projekt avseende planering, kostnader och konstruktion så
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Trafikutredningen utgår från kommunens plan för
biltrafikens och kollektivtrafikens infrastruktur. Där är
tillväxtprognos för befolkning och arbetsplatser fram till
2030 beräknad till 13 procent och staden beräknas växa
enligt antaganden i Översiktsplan 2002. Simuleringarna
är gjorda med verktyget VISUM. Resultaten visar att
enstaka av de listade åtgärder inte är tillräckliga för att nå
trafikvolymer som gör en ny bro i Östra Promenadens
förlängning möjlig. Däremot kan ett paket med samlade
åtgärder uppnå de effekter som krävs för att genomföra
planprogrammets förslag. Ur WSP:s utredning:
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måste ändå mer närliggande åtgärder vidtas i Norrköping
för att klara prognosen enligt denna utredning. Den östra
bron över Motala ström tillsammans med Hanholmsvägen
och Blixholmsgatan förordas i avvaktan på nationella
projekt om man enbart ser till Saltängens utbyggnad.”
Utredningen ger ett bra underlag för planeringen av en
ny trafikstruktur i och utanför Inre hamnen. I det vidare
arbetet med programfördjupning för infrastruktur – ett
arbete som bör ledas gemensamt av stadsbyggnadskontoret
och tekniska kontoret – måste ett antal av utredningens
antaganden ses över. Ytterligare åtgärder måste också
studeras och redan föreslagna åtgärder detaljeras och
eventuellt justeras.
I utredningen saknas exempelvis en omvandling av
Ståthögavägen. En omformning och (delvis) omledning
av dagens genomfartsled (80 km/h, fyra körfält och få
korsningar) kan ha stora effekter på flödena genom centrala
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staden och över Strömmen. Likaså bör ett alternativ med
två körfält i vardera riktningen på den föreslagna nya bron
längst i öster av Saltängen studeras.
Norrledens planering och genomförande har på nytt
aktualiserats genom det pågående arbetet med Ostlänken.
Möjligheten finns, i ljuset av effekterna för både Inre
hamnen och södra Butängen, att en satsning på Norrleden
kan tidigareläggas. Det är vidare viktigt att i den kommande
nya översiktsplanen för staden ta ett samlande grepp på de
övergripande trafikplaneringsfrågorna, inte minst med tanke
på de stora förändringar som södra Butängen, Inre hamnen
och hamnomvandlingen för med sig.
Samtidigt som stadsutvecklingen i Butängen och Inre
hamnen med krav på infrastruktursatsningar borde
antagandet om att befolkningstillväxt automatiskt leder till
ett proportionellt tilltagande trafikarbete kunna ifrågasättas.
Energi- och klimatfrågan kommer med stor sannolikhet att
tvinga fram en omställning från privatbilism till förmån för
gång, cykel och kollektivtrafik. Likaså har ökad förtätning
och en pågående trend mot riktigt stadsliv och –boende en
effekt på stadens totala resebeteende. I många europeiska
städer talar man om peak-car, och konstaterar ett minskat
bilanvändande i stora delar av städerna. En planering
som är i fas med dessa förändringar måste ha modet att
generellt våga försvåra för genomgående trafik i innerstaden,
att arbeta för strilning och att förbättra smidigheten för
kringgående trafik. I ljuset av detta är det felaktigt att
planera efter prognoser som mekaniskt skriver upp en
förlegad trend.

hamnen

Stora och seriösa insatser för att förverkliga liknande mål i
andra nybyggda stadsdelar, och även i befintliga stadsdelar,
kommer att ha effekt på det totala trafikarbetet. Även en
sådan framtida förändring, skapad genom investeringar,
åtgärder och beteendeförändringar, måste tas med i bilden
när framtidsprognoser tas fram. Man får inte glömma bort
att prognoser har en benägenhet att påverka den reella
utkomsten i framtiden.
På liknande sätt som när det gäller risk och störningar
behöver vi också vända på frågeställningen. I stället för att
konstatera att exempelvis förtätning inte är möjlig på grund
av risk eller buller måste åtgärder sökas som anpassar risken
eller störningen till nivåer som möjliggör utveckling.
Ur projektplanen:
”Stadsutveckling i östra Saltängen ska mätbart bidra till
att förverkliga målsättningarna i kommunens Riktlinjer
för trafik. Utvecklingen av en tät och funktionsblandad
stadsdel i ett centralt läge i staden, som är väl kopplad
till sin omgivning, skapar goda förutsättningar för de
prioriterade trafikslagen gång, cykel och kollektivtrafik.
Idag är fördelningen mellan trafikslagen, mätt 2010 via
resvaneundersökning, bil: 59 %, gång/cykel: 31 % och
kollektivtrafik: 9 %. Målet får anses vara uppnått när man
med hjälp av flödesmätningar och resvaneundersökningar
kan påvisa att östra Saltängen genererar mindre än hälften
så stort biltrafikarbete som genomsnittet i staden. Resultatet
mäts 2030.”

41

Program - Inre

hamnen

Parkering
Bilparkering kräver stora ytor i våra städer, på allmän plats
(gator och parkeringsfält) och på kvartersmark (i form
av markparkering och parkeringsgarage). Utgår man från
kommunens nuvarande parkeringsnorm, som för övrigt
är under omarbetande, skulle ett utbyggt Inre hamnen
behöva innehålla mellan 3 500 och 4 000 parkeringsplatser.
Den totala yta som detta skulle kräva, inklusive ytor för
in- och utfart till p-platserna, är cirka 70 000 m2, dvs 7
hektar. Det motsvarar mer än 30 % av planområdets yta!
En områdesspecifik parkeringsnorm behöver tas fram i
programfördjupning infrastruktur för att hantera den här
frågan. Där bör möjligheter att minska parkeringsbehovet
genom åtgärder som påverkar efterfrågan studeras.
Ambitionen att i Inre hamnen skapa en medeltät attraktiv
stadsmiljö, med fokus på gång, cykel och kollektivtrafik
och med gröna innergårdar, kan lätt komma i konflikt
med den stora summan av enskilda fastigheters
bedömda parkeringsbehov. Man ska komma ihåg att
parkeringsplatser inte bara förbrukar mycket mark, de är
också trafikmagneter. Detta ska också tas i beaktande när
man ser till ambitionen att ha låga trafikflöden i stadsdelen
och bygga för en hög grad av biloberoende.
Parkering i gaturummet ska begränsas till korttidsparkering
för handel, service och besök. Övrig parkering sker
på kvartersmark. I den relativt täta stad som planeras
i Inre hamnen är det viktigt att garantera en grön
och bilfri kvartersmiljö på innergårdarna (se avsnittet
om grönytefaktorn under Stadsnatur). Parkering på
kvartersmark kan inrättas antingen som parkeringsdäck
under byggnaderna (p-garage) eller som mindre
parkeringsbyggnader som samnyttjas av flera fastigheter
i kvarteret och närliggande kvarter. För att klara de
kvalitetskrav som ställs på livsmiljö, ekologisk mångfald
och dagvattenhantering på innergårdarna måste
parkeringsdäck utföras med planterbart bjälklag. Modellen
med parkeringsbyggnader utspridda i kvarteren ger
större möjligheter att skapa en levande markmiljö och
jordmånsdjup som tillåter stora träd på innergårdarna.
En lösning med delade, mindre parkeringsbyggnader ovan
mark ger en större flexibilitet för framtida förändringar.
Visar det sig att man i framtiden behöver mindre antal
parkeringsplatser kan byggnaderna omvandlas eller rivas och
ersättas med exempelvis bostäder. P-garage under mark och
under byggnader är omöjliga att byta ut och mycket svåra
att använda till något annat än parkering.
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Parkeringsbyggnad i Malmö | Foto: Per Haupt

Södra godsjärnvägen
Ett antal faktorer gör att godsjärnvägen från
rangerbangården till den södra kajen kommer att behöva
avvecklas. Byggandet av Ostlänken och utvecklingen av
södra Butängen medför med stor sannolikhet en flytt av
rangerbangården till Malmölandet och därmed också att
matningen från stambanan, via Inre hamnen måste klippas.
Vidare är det av stor vikt för kopplingen mellan östra och
västra Saltängen att det idag diagonala godsspåret avvecklas.
Godstransporter och spårets sträckning omöjliggör idag en
utveckling av kvarteren i de här delarna av programområdet.
Även avvecklingen av den befintliga Hamnbron och en ny
bro i Östra Promenadens förlängning kommer att innebära
att kopplingen till sydsidan klipps av.
Ett alternativ som har studerats i samband med arbetet
med fördjupad översiktsplan för Resecentrum och södra
Butängen består av att skapa en ny koppling över Lindö
kanal i form av en svängbro för järnväg. Den här lösningen
skulle innebära att verksamheter på den södra sidan om
Motala Ström fortsatt kan försörjas med godsjärnväg. I
den fortsatta övergripande planeringen ska undersökas
hur en sådan investering förhåller sig till nyttan för dagens
och framtidens verksamheter. Ett alternativ som också bör
studeras är att helt avveckla godsspåren på sydsidan och
hitta nya lösningar, eventuellt i form av omlokalisering,
för de verksamheter som är beroende av godsjärnvägen.
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Norrköpings hamn | Foto: Ola Axman

Hamnutveckling
Samverkan med Norrköping Hamn och Stuveri AB (NHS)
kring stadsutveckling i den inre hamnen har lett till ett
konstruktivt samarbete grundat på en önskan om att
säkerställa både stadens och hamnens långsiktiga utveckling.
Innerstadens expansion och Norrköpings satsning på
attraktivt stadsliv kan gå hand i hand med en modernisering
av hamnens anläggningar och verksamhet.
Under programarbetet för Inre hamnen har frågan om
hamnens framtid blivit en viktig del av utvecklingsarbetet.
För att möjliggöra de ambitioner för Norrköpings
innerstad som uttrycks i Stadsbyggnadsvision Saltängen
och som mer utförligt beskrivs i detta planprogram, måste
hamnverksamheten på norra kajen avvecklas. I dialog med

NHS har undersökts hur verksamheter kan flyttas och
vad som kan behöva nyanläggas för att uppfylla hamnens
förväntade framtida anläggningsbehov.
Hamnen i Norrköping fyller en viktig roll både i ett
kommunalt, regionalt och nationellt perspektiv. En
omvandling av Inre hamnen i linje med det som beskrivs
i detta program kan enbart ske om samtidigt hamnens
kort- och långsiktiga behov säkerställs. NHS och
stadsbyggnadskontoret har i dialog tagit fram en förstudie
som beskriver strategin för en successiv förflyttning och
modernisering av nödvändiga delar av hamnen.
Hamnverksamheten drivs idag dels av NHS, dels av olika
privata bolag med egen lager- och terminalverksamhet i
hamnområdet. Kajlängder som berörs är dels de som måste
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Verksamheter i den inre delen av hamnen.

avvecklas för att ge plats åt den nya stadsutvecklingen inom
planområdet, dels de delar som ligger inom ett sådant
avstånd att verksamheten kan komma i konflikt med nya
bostäder (störning och risk). De största längderna som
behöver avvecklas ligger på den norra kajen, men även delar
av verksamheten på den södra kajen kan behöva avvecklas.
NHS nuvarande verksamhetsytor i den inre delen av
hamnen kan utläsas i kartan ovan. På kajer och på
tillhörande upplagsytor hanteras främst bulkgods. Forsbecks
driver verksamhet i kvarteren Jungfrun (Andreas kvarn)
och Munken där man hanterar spannmål för livsmedel,
foder och biobränsle (1). Det sker både genom in- och
utskeppning vid kajen och med lastbil. På de övriga
kajytorna på den norra sidan hanteras massaved, kol,
gummi, skrot och spannmål (2). På den södra kajen lastas
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och lossas bland annat flis, drank och gödning (3). På
Öhmansterminalen hanterar NHS främst styckgods, bland
annat aluminium, sten och pappersprodukter (4).
Strategin som tagits fram bygger på en etappvis förflyttning
och utbyggnad. Huvudstegen består av att de verksamheter
som idag sker på de kajlängder och -ytor som måste
avvecklas förflyttas till Öhmansterminalen. Delar av
verksamheten vid Öhmanterminalen flyttas ut till nya ytor
på Händelö. Dessa ytor bör rimligtvis ligga i anslutning till
den befintliga Pampusterminalen.
Steg ett i omvandlingen består av en hamnutbyggnad på
Händelö, steg två en omvandling av och flytt av delar
av verksamheten från Öhmankajen, och slutligen, en
flytt av verksamheter från den inre delen av hamnen till
Öhmankajen. Tidplanen för hela den här operationen är
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framförallt beroende av den tid som krävs för förstudie,
projektering, tillståndsprövning och anläggning av nya
kajlängder på Händelö.
Förslag på stegvis flytt av hamnverksamheten beskrivas i
kartan på följande sida.

hamnen

Ur projektplan:
”Hamnen ska ha god beredskap på kort, medel och lång
sikt att kunna utvecklas och vara konkurrenskraftig. Det
innebär att upplagsmark ska finnas tillgänglig inom en 3 års
perspektiv och nya kajlängder på lämpliga platser ska finnas
tillgängliga 2018.”

Nollalternativet
Ett nollalternativ, dvs fortsatt hamnverksamhet på
befintliga ytor kommer att medföra höga kostnader för
förstärkningsåtgärder och upprustning av en anläggning
vars tekniska status har visat sig vara bristfällig.

Hamnanalys
En hamnanalys är under framtagande, den är uppdelad i två
etapper där den första etappen är genomförd. I den första
etappen har hamnens reella anläggningsbehov för dagens
och framtidens hamnverksamhet kartlagts. Analysen har
undersökt hur effektiv användningen är i dag, granskat
NHS underlag och prognoser samt gjort bedömningar
utifrån den nationella hamnutredningen.
Analysens andra etapp ska undersöka den logistiskt mest
optimala anläggningslösningen som svarar upp till det
behov som konstateras. Resultaten från analysen kan
sedan fungera som underlag för beslut om utformning och
investering.

Norrköpings hamn | Foto: Ola Axman
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5.
1.

2.

4.

3.
6.

Stegvis hamnomvandling
1. Utbyggnad av kvarteret Märket på Händelö;

5. Utveckling av Pampusterminalen;

2. Ombyggnad av Öhmansterminalen;

6. Avveckling av Syltenterminalen (södra kajen).

3. Avveckling av norra kajen;
4. Stadsutveckling i östra Saltängen;
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Befintliga verksamheter
Vid en omvandling och ändring av markanvändningen
i Inre hamnen ska stor hänsyn tas till de befintliga
verksamheterna. Dialog kommer att föras med alla
fastighetsägare och verksamma i området för att kartlägga
deras nuvarande situation och framtida behov. Vissa
verksamheter kan finnas kvar och bli del av det nya
området, andra kan utvecklas i nya lokaler i området medan
andra kommer att behöva omlokaliseras. Kommunen ska
bistå vid nödvändiga omlokaliseringar på ett sätt som ger
möjlighet att utveckla verksamheter, bistå vid sökande efter
nya lokaler och sörja för att det finns tillgång till lämplig
mark.
Andreas kvarn i kvarteret Jungfrun är en nyckelfastighet för
att skapa kontinuitet hos kajen. En omvandling av denna
fastighet kan fungera som ett viktigt katalysatorprojekt
tillsammans med Gasverksparken i kvarteret Skeppsdockan.
Forsbecks AB bedriver idag verksamhet i Andreas kvarn.
Förutom försäljning av spannmål, foder, gödsel etc
lastar och lossar företaget spannmål till och från båt vid
kajen. Om kajen ska bli tillgänglig för allmänheten och
ett kontinuerligt stråk skapas längs Strömmen så måste
verksamheten omlokaliseras.

Hetvattencentral | Foto: Mikael Åberg

I kvarteret Skeppsdockan finns idag en oljeeldad
hetvattencentral som ägs av E.ON. Centralen är uppförd
mellan 1966 och 1970 och används som reservaggregat för
stadens fjärrvärmenät. Skeppsdockans läge, mellan den nya
Östra Promenaden och Saltängsgatan, är mycket centralt
i programområdet och, som Spacesyntax-analysen ovan
visat, så utgör den planerade parken i kvarteret en mycket
väl integrerad plats i staden. Det här ger Skeppsdockan
stor potential att bli en viktig magnet och mötesplats i
Inre hamnen och staden. Vidare är det viktigt att det inte
finns några restriktioner på användning och bebyggelse i
de kringliggande kvarteren. För att uppnå programmets
stadsbyggnadsambitioner är det av stor vikt att bygga tät
och sammanhängande stad. Fastigheten ägs av kommunen
och E.ON har ett tomträttsavtal som löper ut 2016. Ny
markanvändning i Inre hamnen ger anledning att inte
förnya detta avtal.
Det är också viktigt att värna den graffitiverksamhet som
vuxit fram i området under de senaste decennierna. I det
fortsatta arbetet måste beslutas om verksamheten kan
behållas och integreras med ny bebyggelse, om nya väggar
Spår i Saltängen | Foto: Ola Axman
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Utsikt från Bråvallaverket | Erik Telldén

kan skapas i området exempelvis i Gasverksparken), eller
om den måste flytta till helt nytt område. Att lösa den
här frågan måste ses som en viktig uppgift både när det
gäller kulturmiljövärden och dialog med och hänsyn till
verksamma i området.
Norrköpings kommun har under många år arbetat aktivt
med graffitikulturen, främst genom den kommunala
verksamheten Yallah. Det kan dock vara problematiskt att
förena graffitimåleri med moderna bostadsmiljöer. Exempel
på fungerande lagliga graffitiväggar i innerstadsmiljö kan
ses i Malmö, där lagliga graffitiväggar har funnits i stadens
centrum sedan 1980-talet.
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Ur projektplanen:
”Detaljplanelagd mark skall finnas tillgänglig i nödvändig
omfattning för att hantera nuvarande aktörer inom
området.
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Lastning i hamnen| Foto: Ola Axman

Bilverkstad i Saltängen | Foto: Ola Axman

Hamnmagasinet | Foto: Ola Axman

Lokstallar | Foto: Ola Axman

Graffitivägg | Foto: Erik Telldén

Graffitivägg| Foto: Erik Telldén

hamnen

49

Program - Inre

hamnen

Målbild för stadsbyggnad
Stadsbyggnadsvision Saltängen förespråkar, förutom en minimering av energiförbrukning och miljöbelastning, också en
maximering av attraktiviteten. Attraktivitet och rumslig kvalitet kan framstå som svåra att mäta, men i Stadsbyggnadsvision
Saltängen lyfts ett antal förutsättningar fram som måste anses vara avgörande för förverkligandet av dessa. Förutsättningarna
kan uttryckas med riktlinjer för Mått, Mix och Magneter.

Riktlinjer för programområdet som helhet
•

Nedanstående riktlinjer gäller som målsättning för programområdet som helhet.

Mått

•

Täthet: exploateringsgraden är större än 1,5 för hela programområdet (exklusive Norra och Östra Promenaden,
Gasverksparken, Strömmen och småbåtshamnen).

•

Variation: bebyggelsen ska variera i höjd, byggnadstyp och utformning.

•

Fastighetsstorlekar: alla fastigheter upptar högst två sidor av ett kvarter.
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Mix

•

Funktioner: högst 80 % av bruttoarea (BTA) utgörs av bostäder.

•

Exploatörer: minst tre olika exploatörer per kvarter.

•

Fastighetsstorlek: största fastighetsstorlek är cirka 1 500 m2.

•

Social-ekonomisk mångfald: minst 25 % hyresrätter och minst 20 % av bostäderna är mindre än 70 m2.

•

Mix av byggnadstyper: exempelvis stadsradhus och kvartershus.

•

Bottenvåningar: minst 50 % av bottenvåningarna ska vara bestämda för andra funktioner än boende.

Magneter

Förädlingen av de mest betydelsefulla magneterna Johannisborg, Skeppsdockan och kajen ska leda till att dessa blivit
viktiga besöksmål i staden och regionen.
Attraktivitet bör ses inte bara som kvalitet för slutbrukarna av den färdiga stadsdelen, utan också som ett mått på viljan hos
investerare, exploatörer och byggare att delta i stadsutvecklingen under processens gång.
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Riktlinjer för kvartersmark: påverkan utifrån
Samspelet mellan allmän platsmark och byggnader skapar det offentliga rummet. Det offentliga rummet utgör den bärande
strukturen i Inre hamnen och byggrätterna formas efter två viktiga karaktärsdrag hos gator och platser: mått och grad av
offentlighet.
•

Mått och offentlighet styr bebyggelsen enligt följande riktlinjer:

Mått:
Förhållandet mellan gaturummets bredd och byggnaders
höjd har stort inflytande på gaturummets kvalitet. Det
har också konsekvenser för solinfall – och därigenom
energitillskott - och mängden dagsljus som kan nå in i
byggnaderna. Följande riktlinjer gäller:
•

Byggnadshöjden överstiger inte gatubredden;

•

Den generella byggnadshöjden i programområdet är 22
meter över havsytan. Det finns dock möjlighet att på
enstaka platser gå upp i höjd.

Offentlighet:
Begreppet ”offentlighet” står här för att det är ett gaturum
eller en plats som är väl integrerat i stadens övriga nätverk.
Dessa utgör stråk och platser som kommer att vara mer
intensivt använda. Här finns det goda förutsättningar för ett
vitalt gatuliv att uppstå (för färgkod, se karta på nästa sida).

Riktlinjer för kvartersmark: påverkan inifrån
För att förverkliga de grundläggande ambitionerna som
beskrivits tidigare under Mått, Mix och Magneter, gäller
följande riktlinjer för kvarter:
•

En fastighet upptar högst två sidor av ett kvarter.

•

Byggnadshöjden överstiger inte minsta gårdsmått.
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Påverkan utifrån på kvartersmark: grad av offentlighet

Hög grad av offentlighet

Medelhög grad av offentlighet

För gaturum och platser med hög grad av offentlighet
gäller för varje angränsande kvarter:

För gaturum och platser med medelhög grad av
offentlighet gäller för varje angränsande kvarter:

•

Minst 50 % av bottenvåningarna utgörs av lokaler;

•

Minst 30 % av bottenvåningarna utgörs av lokaler;

•

Byggnad placeras i fastighetsgräns;

•

Byggnad placeras i fastighetsgräns;

•

Minst 80 % av fastighetsgräns mot allmän platsmark
är bebyggd;

•

Minst 80 % av fastighetsgräns mot allmän platsmark
är bebyggd;

•

Lägsta byggnadshöjd mot allmän platsmark
är en våning mindre än den högsta tillåtna
byggnadshöjden.

•

Lägsta byggnadshöjd mot allmän platsmark
är två våningar mindre än den högsta tillåtna
byggnadshöjden.

Lägre grad av offentlighet
För gaturum och platser med lägre grad av offentlighet
gäller för varje angränsande kvarter:
•

Minst 20 % av bottenvåningarna utgörs av lokaler;

•

Byggnad placeras i fastighetsgräns;

•

Minst 80 % av fastighetsgräns mot allmän platsmark
är bebyggd;

•

Lägsta byggnadshöjd mot allmän platsmark
är två våningar mindre än den högsta tillåtna
byggnadshöjden.

Övriga gaturum och platser
För övriga gaturum och platser gäller för varje
angränsande kvarter:
•

Byggnad placeras i fastighetsgräns eller utmed
förgårdsmark

•

Lägsta byggnadshöjd mot allmän platsmark
är två våningar mindre än den högsta tillåtna
byggnadshöjden.
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Etapp 2

Etapp 3
Etapp 1

Utbyggnadsetapper och exploatering
Det är här programmet lägger fram konkreta förslag
till ändrad användning av mark- och vattenområden.
Dessa förändringar beskrivs här i tre utbyggnadsetapper
kompletterade med de åtgärder som måste föregå
omvandlingen från hamn och industri till innerstadsmiljö
med bostäder. Dessa tre etapper bör i allt väsentligt
vara utbyggda år 2028 då Ostlänken tas i drift så att
stadsplaneringen därefter kan ha tydligt fokus på att bygga
vidare kring nya resecentrum och utveckla Butängen till
innerstad. Den föreslagna etappindelningen styrs således
övergripande av tidplanen för Ostlänken och syftar till
att Norrköping ska tillvarata den tillväxt som Ostlänken
möjliggör. Etappindelningen och tidplaner kan behöva
revideras och förfinas, baserat på resultat och lösningsförslag
från pågående och kommande analyser gällande
hamnomvandling, tillståndsprövningar, finansiering och
marklösenfrågor.
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Åtgärder som ska föregå omvandlingen
•

Reservat för utbyggnad av Östra Promenaden i
detaljplan för etapp 1. Utföra trädplantering.

•

Åtgärda och förbättra övergång av Packhusgatan och
skapa känsla av kontinuitet i Saltängsgatan.

•

Anlägga ny kajspont på norra sidan av Strömmen och
marksanera kring framförallt gasverkstomten.

•

Utveckla kvarteret Märket på Händelö vid
Pampushamnen och utveckla Öhmansterminalen och
andra befintliga hamnområden.

•

Anlägga småbåtshamn och delar av ett nytt kanalsystem
i Inre hamnen.
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Småbåtshamnen | illustration: Johan Ahlström

•

Utbyggnad av bostäder, kontor med mera inom
Etapp 1: Omlokalisering av verksamheter där så är
nödvändigt, markarbeten och anläggning av allmän
plats och ny infrastruktur, bebygga kvartersmark.

•

Utbyggnad av bostäder, kontor med mera inom
Etapp 2: Omlokalisering av verksamheter där så är
nödvändigt, markarbeten och anläggning av allmän
plats och ny infrastruktur, bebygga kvartersmark.

•

Vidta åtgärder som minskar buller- och
luftmiljöpåverkan vid Hamnbron och eventuellt bygga
ny bro – ”Skeppsbron”.

•

Anlägg ny gång- och cykelbro över Strömmen vid
småbåtshamnen.

•

Utbyggnad av bostäder, kontor med mera inom
Etapp 3: Omlokalisering av verksamheter där så är
nödvändigt, sanering, markarbeten och anläggning av
infrastruktur, bebygga kvartersmark.

Som beskrivits på sidan 10 så är det övergripande målet för
projektet att Inre hamnen ska ha 4 000 nya boende år 2030.
Av programområdets dryga 20 hektar (exklusive Motala
Ström) utgörs cirka 11 hektar av kvartersmark. Drar man
ifrån de befintliga byggnader som pekas ut som värda att
bevara så återstår cirka 10 hektar exploaterbar kvartersmark.
Om 50 % av kvartersmarken bebyggs med en medelhöjd
av fem våningar så rymmer programområdet 250 000 m2
BTA (Bruttototalarea). Detta motsvarar 2 000 bostäder
med en yta av i genomsnitt 100 m2 samt 50 000 m2 andra
funktioner.
Med utgångspunkt i programförslagets
stadsbyggnadsstruktur och tidigare nämnda riktlinjer för
stadsbyggnad bedöms programområdet alltså rymma 2 000
bostäder och 50 000 m2 andra funktioner (kontor, service,
handel, restauranger, etc).
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FÖRUTSÄTTNINGAR
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FÖRUTSÄTTNINGAR
Historik
Saltängen var ursprungligen ett låglänt deltalandskap med
strandängar som nyttjades som betes- och ängsmarker. I
början av 1600-talet utvecklas Norrköping snabbt i och
med industrins expansion och 1614 lät Hertig Johan,
med hjälp av Hans Fleming, anlägga den Nya Staden
på norra sidan av Motala Ström. Rutnätsplanen är en av
Sveriges äldsta. Runt samma tidpunkt, 1613, påbörjas
konstruktionen av slottet och försvarsanläggningen
Johannisborg. Byggnationen blev aldrig fullbordad och
byggnadsverket kom att förfalla under 1600-talets andra
hälft. Under ryssarnas härjningar 1719 brändes slottet ned
och resterna användes vid återuppbyggnaden av staden
under de följande åren. Porttornet återuppbyggdes 1934.
Förbindelsevägen mellan staden och Johannisborg, senare
kallad Slottsgränd, utgjorde under 1600-talet den Nya
Stadens gräns mot öster. En karta från 1640 visar hur den
östligaste delen av detta rutnät sträcker sig drygt ett kvarter
in i planområdets västra del. Man kan anta att det här
uppstod en naturlig gräns till följd av topografin; längre

Karta från 1719 över Saltängen
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Barn som leker på Jungfrugatan, kvarteret Munken i Saltängen år 1950. |
Foto: Lennart Jansson

österut var marken sank och mindre lämpad för bebyggelse.
Detta bekräftas av geotekniska undersökningar som visar på
mindre avstånd till fast mark och berg i den västra delen.
Under 1700-talet bredde bebyggelsen ut sig österut, fram
till den å, Lillån, som förband vallgravarna vid Johannisborg
med Strömmens vatten. Öster om Lillån låg ett skeppsvarv
och det så kallade rasp- och spinnhuset, en inrättning för
tvångsarbete för tiggare, prostituerade och småtjuvar.
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Saltängen 1769

Saltängen 1858
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Under 1800-talet skedde en successiv utfyllnad av
området. Förbättringar och underhållsutfyllnad skedde
under 1900-talet. I och med industriexpansionen och
hamnens växande betydelse under 1800-talet kom
området att bebyggas med magasinslokaler, verkstäder
och mindre industrier. 1851 anlades ett gasverk i kvarteret
Skeppsdockan. Gasverket var ett av de första i Sverige.
Redan sedan 1700-talet hade det funnits ett skeppsvarv på
den östra delen av det som idag är kvarteret Skeppsdockan.
Under 1800-talet byggde här Hammarstens varv ångbåtar,
bland annat de berömda fiolbåtarna som trafikerade Göta
kanal. 1847 byggdes en docka på varvsområdet. Dockan
revs och fylldes igen 1927.
Under 1800-talets sista decennium planerades och
anlades en rutnätsstruktur i den östra delen av Saltängen
som sträckte sig ända ut till Strömmens krök i öster, vid
Blixholmen. Under den här perioden förlängdes även Norra
Promenaden till sin nuvarande fulla sträckning, ut till
Strömmens krök.
Som nämnts tidigare under avsnittet Infrastruktur, så
påverkades Saltängens och omgivningarnas struktur kraftigt
av den expanderande hamnen och den framryckande
järnvägen. I början av 1900-talet ledde järnvägens
utbredning till stora rivningar på den södra sidan om
Strömmen. Byggandet av den första Hamnbron 1915

Graffitikonstnär tolkar stadsutvecklingen i Norrköping |
Foto: Erik Telldén

Johannisbiorgs slottsruin | Foto: Ola Axman

ledde till att kvarteret Hofvet revs (idag en grönyta mellan
Packhusgatan och Andreas kvarn). Under 1970- och
80-talen flyttades godsjärnvägen från Packhusgatan till sitt
nuvarande läge. Då järnvägen drogs diagonalt upp mot
Slottsgränden revs stora delar av kvarteret Nunnan.
Ett sentida tillskott i Saltängen är den totalt ca 500
meter långa graffitiväggen. Sedan början av 90-talet har
Norrköping här erbjudit Sveriges största och mest kända
lagliga graffitivägg. Väggen besöks i stort sett dagligen
av graffitimålare, under de mest populära helgerna på
sommaren och våren kan så mycket som ett 30 tal målare
ses måla samtidigt.

Johannisborg
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		 Byggnad av högsta värde
Byggnad av stort värde
Byggnad av visst värde
Annan byggnad uppförd före 1980
Kulturhistorisk klassificering

Bevarandefrågor - ställningstaganden
En inventering av kulturmiljö och byggnader har
genomförts. Denna visar på ett antal bevarandevärda
byggnader och strukturer som måste tas hänsyn till.
Byggnaderna kan i flera fall ges ny användning. Vissa
byggnader kan även användas på annat sätt under en
period då området omvandlas. De byggnader inom
programområdet som i byggnadsinventeringen pekas
ut som ”klass 1: byggnad av högsta värde” är Andreas
kvarn, lokstallarna och Johannisborgs porttorn (röd
färg ovan). Tegelbyggnaderna i kvarteret Skeppsdockan,
flerbostadshusen i det sydvästra hörnet av kvarteret Nunnan
och magasinsbyggnaden i kvarteret Skräckan klassas som
byggnader ”av stort värde” (grön).
Många av de byggnader som beskrivs i avsnittet om
områdets historik har rivits. Av Johannisborg återstår idag
endast resterna av försvarsvallarna och ett porttorn som
återuppbyggdes 1934. De flesta av gasverkets byggnader
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och gasklockorna har rivits och den tidigare skeppsdockan
som givit kvarteret sitt namn revs och fylldes igen 1927.
Dokument från Stadsarkivet tyder på att det inte kvarstår
mycket under markytan som kan återskapas.
Några mindre tegelbyggnader finns kvar i kvarteret. Av
alla de bostadshus som fanns i områdets västra del, där det
under mitten av 1940-talet bodde nästan tusen människor,
återstår endast två trevåningshus i korsningen Saltängsgatan/
Packhusgatan. Andreas kvarns tegelbyggnader i kvarteret
Jungfrun är de äldsta i området (1872 respektive 1889). De
har en mycket karaktäristisk arkitektur och spelar, genom
sitt iögonfallande läge vid Strömmen, en viktig roll som
ikonbyggnader för hela området.
Av den ursprungliga bebyggelsen finns alltså inte
mycket kvar i Inre hamnen. Däremot finns den tidigare
strukturen kvar i sina viktigaste delar. Rutnätet, 1800-talets
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järnvägsspår som skär diagonalt i ost-västlig riktning genom
området och kajen med sina öppna ytor är de viktigaste
av dessa strukturer. Även byggnadsinventeringen pekar ut
dessa strukturer som värdefulla för området. Det är viktigt
att både ta väl vara på de byggnadsobjekt som finns kvar
och är av kulturhistoriskt och arkitektoniskt värde, och
att restaurera och respektera de viktigaste strukturerna
i området. Det förslag på inriktning som beskrivs i det
här planprogrammet syftar just till detta: att utveckla
kvartersmarken inom det tydliga ramverk som stadsplanen
utgör, med respekt för värdefulla, befintliga byggnader och
bärande stadsbyggnadselement (rutnätet, promenaden,
spåret från 1800-talet och kajen). Visar det sig att enskilda
byggnader måste rivas för att marksanering ska kunna
genomföras kan dock även skyddsvärda byggnader bli
nödvändiga att riva.

Arkeologi
I den kulturhistoriska utredning som gjorts för Inre
hamnen pekas stora områden ut där man rekommenderar
någon form av arkeologiska insatser. Utredningen, som
baseras på historiska kartor, ger för handen att man
kan förvänta sig rester av bebyggelse från 1600-tal och
framåt. Omfattningen är svår att bedöma då inga tidigare
undersökningar har gjorts i området. I enlighet med den
historik som beskrivits ovan ligger de äldsta delarna i det
västra hörnet av programområdet. Samtidigt måste man
komma ihåg att det i hela området utförts omfattande
markingrepp och utfyllnader under 1800- och 1900-talen
som kan förväntas ha haft stor påverkan på eventuella
kulturlämningar. I det vidare arbetet inför detaljplaner
ska en plan arbetas fram i samråd med kommunala och
statliga myndigheter för hur och var en vidare arkeologisk
undersökning kommer att behövas.

Möjliga lämningar från 1600-talet.

Möjliga lämningar från 1700-talet
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Miljö- och riskfaktorer
Miljöbedömning och konsekvensbeskrivning
Tidigare genomförd behovsbedömning som konstaterar
att omvandlingen av Inre hamnen kan innebära
betydande miljöpåverkan, har resulterat i att en
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och en riskutredning
tagits fram.
I MKB bedöms att omvandlingen av Inre hamnen medför
överlag positiva effekter för miljön.
I redogörelsen nedan beskrivs de områden där
miljöpåverkan kan förväntas.

Stadsbild
Påverkan på stadsbilden får anses vara positiv. En enhetlig
och i den mindre skalan varierad stadsfront mot Strömmen
och Norra Promenaden och en sammanhållen bebyggelse
i området skapar en stadsbild som väl sluter an till den
befintliga stenstaden.

Naturmiljö
En naturmiljöinventering har pekat ut ett antal värden,
främst i anslutning till Johannisborg. En förlängning av
Östra Promenaden till Norra Promenaden medför att almar
kan behöva fällas i Jungfrugatan och att ett mindre ingrepp i
den biotopskyddade allén behöver göras. Dessa bedöms som
mindre betydande påverkan. En nyexploatering i före detta
kvarteret Hofvet påverkar naturvärde i form av parkmark
med uppvuxna träd. Skeppsdockan pekas ut som parkmark
med naturvärden, men med tanke på föroreningssituationen
här är det förmodligen nödvändigt att helt omvandla den
här delen. En eventuell negativ påverkan på naturvärden
ska ställas bredvid de positiva effekterna av de tillskott av
naturvärden som programförslaget innehåller: förlängningen
av Östra Promenaden med ett tillskott av ett hundratal
lindar; en omdanad Gasverkspark med både grönytor,
träd och vatten; trädplanteringar längs de flesta gatorna
i området; ett nytt parkstråk – Bränneriparken – som
förbinder Johannisborg och Strömmen; och en utveckling
av park och våtmarksområde i och runt Johannisborg.
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Kulturmiljö
När det gäller kulturmiljö så är det framför allt det statliga
byggnadsminnet Norra Promenaden och byggnadsminnet
Johannisborg, men även riksintresset Norrköpings innerstad
som pekas ut. Stor hänsyn ska i det fortsatta arbetet
tas till dessa värden. Omvandlingen av Johannisborg
och omdaningen av Norra Promenaden ska ses som
möjligheter att förädla och förstärka dessa idag slumrande
kulturhistoriska tillgångar. Likaså kommer hänsyn att tas till
de värden som utpekats i byggnadsinventeringen.

Rekreation och friluftsliv
Vad gäller rekreation och friluftsliv kan man konstatera
att förändringarna som föreslås enbart leder till positiva
konsekvenser. Stadspark med våtmarksområden vid
Johannisborg och ett tillgängligt naturområde på
Blixholmen erbjuder goda möjligheter till rekreation och
friluftsliv.

Miljöstörande verksamheter
Ett antal miljöstörande verksamheter pekas ut i och kring
Inre hamnen som påverkar planeringen av bostäder. Dessa
är hamnen, avloppsreningsverket och hetvattencentralen
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i Skeppsdockan samt kemisk industri Brink AB
förnicklingsfabriken och Freudenbergs (se under Risk och
säkerhet)

detaljplanearbete ska halterna av luftföroreningar utredas för
att påvisa att bebyggelsen klarar lagstiftade nivåer.

Damm, lukt och buller från hamnverksamheten kan
medföra störningar för boende i området. Omvänt kan
restriktioner komma att bli ett problem för hamnens
verksamhet. Reningsverket i Slottshagen renar sitt
spillvatten i öppna bassänger och risk finns för både luktoch smittspridning till det närliggande programområdet.
En luktutredning ska påvisa skydds- och störningsavstånd.
Baserat på denna kunskap ska nödvändiga åtgärder –
såsom exempelvis överbyggnad av bassänger eller mindre
åtgärder i själva processen – studeras. Den oljeeldade
hetvattencentralen innebär påverkan på människors
hälsa i omgivningen genom luftutsläpp och buller och
är inte förenlig med förestående omvandling. I analysen
för hamnens omstrukturering skissas en flytt också från
sydkajen. Detta är troligtvis en nödvändighet för att
undvika störning.

Vatten

Buller
De största bullerkällorna i dagsläget utgörs av trafikbuller på
Norra Promenaden och Packhusgatan. Andra bullerkällor
kan vara flygbuller och järnvägsbuller från stambanan samt
buller från närliggande hamnverksamhet. Den föreslagna
trafikstrukturen i och kring den nya stadsdelen leder
till en bättre trafikbullersituation. Norra Promenaden
avlastas och mindre trafikflöden på Östra Promenaden kan
förväntas leda till lägre bullervärden och bättre luftkvalitet.
Programområdet ligger utanför samrådsområde för flyg i
ÖP02 - Översiktsplan för staden – och förväntas inte ha
någon nämnvärd bullerpåverkan i området. I ett kommande
detaljplanearbete ska bullerutredning göras för att påvisa att
bebyggelsen klarar rekommenderade nivåer. När det gäller
buller från stambanan bör samordnade beräkningar göras
med Ostlänks-projektet.

Luft
Mycket och tung trafik på Norra Promenaden,
Packhusgatan och på Hamnbron innebär risk för höga
halter av exempelvis partiklar (PM10) och kväveoxider.
Även när det gäller luftkvaliteten bedöms den föreslagna
trafikstrukturen i och kring den nya stadsdelen leda till
en bättre och mer acceptabel situation. I ett kommande

När det gäller vattenkvaliteten och områdets påverkan
på Motala Ström så bedöms en förändring i enlighet
med programförslaget ha positiva effekter. Dagens
dagvattenhantering är undermålig och den fördröjningsoch reningsmodell som föreslås i programmet leder till en
betydligt bättre kvalitet på det dagvatten som från området
slutligen når Strömmen och havet. En dagvattenutredning
kommer att göras för att hitta passande lösningar och för
att bekräfta den förbättrade situationen. Det är viktigt att
man under mark- och saneringsarbete i området vidtar
åtgärder så att inte föroreningar i marken sprids till yt- och
grundvatten. Området är vidare låglänt och det finns en risk
för översvämning. Mer om detta och om möjliga lösningar
beskrivs i avsnittet Markfrågan nedan. För småbåtshamn
och kanaler kan tillstånd komma att behövas.

Risk och säkerhet
Transport av farligt gods på Norra Promenaden,
Packhusgatan och Hamnbron kan utgöra ett risk- och
säkerhetsproblem för området. I Miljö- och riskfaktorer
– tillägg till översiktsplan för Norrköpings kommun (under
samråd till och med mars 2013) föreslås att vägsträckan från
Packhusrondellen via Hamnbron till Sjötullsgatans korsning
med Östra Promenaden inte ska vara en rekommenderad
sekundär transportväg för farligt gods. I kommande
riskanalys ska klargöras hur den här frågan ska hanteras i det
kommande detaljplanearbetet.
Det finns också riskfylld kemisk industri, så kallad
Sevesoanläggning (namngivet efter kemikalieolycka staden
Seveso i Italien) på olika avstånd från programområdet.
Det finns främst två källor med farlig verksamhet i
planområdets närhet vars påverkan måste tas hänsyn till
i planarbetet: Freudenbergs i Tegelängen och Brink AB
öster om programområdet. Freudenbergs ligger i kvarteret
Flöjten och använder koldisulfid i tillverkningen. Ämnet
är i gasform och är både giftigt och brandfarligt. Gasen
är tyngre än luft och stannar alltså kvar i gaturummet
och sprider sig längs marken. Skyddsavståndet definieras
av risken för utsläpp av den oförbrända gasen. Störst
riskmoment finns när gasen lossas från tankbil till tank på
området.
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Brink AB Förnicklingsfabriken är ett ytbehandlingsföretag
i kvarteret Trappen. Företaget hanterar dels kromtrioxider
i sin process, dels cyanid. Kromtrioxider är ett miljöfarligt
ämne och har mindre betydelse för hälsorisken för nya
boende och verksamma i närheten. Cyaniden lagras i fast
form i ett för ändamålet specialbyggt rum. Risken för att
cyanid frigörs vid en eventuell brand ses preliminärt av
Räddningstjänsten Östra Götaland som mycket liten.
Brink ligger relativt nära planområdet och kan därför bli
aktuell att omlokaliseras. Freudenbergs ligger däremot på ett
avstånd av cirka 300 meter från programområdet, med en
djup och bred svacka som barriär, i form av Motala Ström,
dit en eventuellt läckande, tung gas kommer att söka sig.
En eventuell påverkan från Seveso-anläggningarna ska mer
detaljerat utredas i kommande riskanalys.
På rangerbangården norr om Norra Promenaden står två
järnvägsvagnar med gasoltankar uppställda. Med jämna
mellanrum töms dessa över till lastbil och transporteras
vidare. Konsekvenserna av läckage under tappning och
efterföljande brand sträcker sig inte söder om Norra
Promenaden.

Elektromagetiska fält
En 130 kilovolt markkabel för el passerar programområdets
gräns (från Packhusrondellen, via Packhusgatan och
över Hamnbron till sydkajen). En eventuell påverkan
på möjligheten till bostadsbebyggelse och tillhörande
skyddsavstånd ska undersökas i det fortsatta arbetet. I
programmet föreslås att befintlig Hamnbro ersätts med
ny bro. I samband med detta arbete bör den befintliga,
oljeisolerade kabeln, ersättas med en ny kabel under
Strömmen.

Övrigt
I arbetet med en eventuell upphöjning av marknivåer i
området, nyexploatering av kvarter och omdaning av kajen
bör också kajens stabilitet utredas. Mer om detta beskrivs
under Markfrågan/Geoteknik.

Markfrågan
Marken i Inre hamnen består till stor del av förorenade
utfyllnadsmassor som överlagrar mäktiga lager av
lera. Marknivån varierar mellan +1 till +2.5 meter
över havet vilket innebär att området i framtiden är
översvämningshotat. Kombination av dessa faktorer innebär
stora utmaningar inför kommande stadsomvandling. Både
ur ett rent tekniskt och ur ett ekonomiskt perspektiv krävs
smarta kombinationer av lösningar.

Föroreningar
I den norra delen av Inre hamnen har kommunen sedan
2004 gjort undersökningar av markföroreningar. Från
2009 har undersökningarna omfattat området som helhet
och inte enbart enskilda fastigheter. Föroreningar som
påträffats kommer både från tidigare verksamheter och
från de utfyllnadsmassor som genom historien tillförts
området. Resultaten från provtagning och analys visar att
de mest kritiska koncentrationerna av föroreningar har
konstaterats för polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
och metaller. Koncentrationerna är störst i områdets västra
del. I den nordöstra delen av området saknas information
om föroreningsgrad då Norrköpings kommun inte har haft
tillträde till området. Nivåerna kan antas spegla övriga delar
av området.
Generellt sett kommer åtgärder att vara nödvändiga i stort
sett i hela programområdet i det fall bostäder planeras
(känslig markanvändning). Även i det fall området fortsätter
att användas för industriverksamhet (nollalternativet)
kommer det att finnas ett stort åtgärdsbehov i delar
av området på grund av föroreningarna. Sanering av
all förorening (sanering av förorenade massor genom
omhändertagande på annan plats, alternativt tvätt på plats,
och återfyllnad med rena massor) innebär höga kostnader
och är resurskrävande och miljöbelastande (grävning,
transporter, upparbetning, återfyllnad). Alternativa
lösningar till grävsanering kan vara att i vissa delar lämna
kvar förorenade massor och avskärma dem på ett sådant
sätt att ingen exponering uppstår mot människor och miljö.
Inkapsling kan ske både vertikalt och horisontellt.
Gasverkstomten är den mest förorenade. Ytterligare
utredningar krävs. Byggnader inom tomten kan behöva
rivas om det visar sig att föroreningar under dessa inte kan
tas omhand på annat sätt.

66

Program - Inre

Översvämning
Den ökade medvetenheten om klimatförändringens
konsekvenser för nederbörd och havsnivå har under senare
år lett till flera studier i kommunen som visar på framtida
översvämningsrisker. Med hjälp av data och prognoser
från SMHI har hotade områden i kommunen pekats ut.
Inre hamnen är ett av dessa. Markytan ligger idag inom
programområdet till stora delar mellan 1 och 1,5 meter över
havsytan. I Miljö- och riskfaktorer – tillägg till översiktsplan
för Norrköpings kommun som är under utarbetande inom
kommunen föreslås en lägsta grundläggningsnivå på
2,5 meter. För att möta och parera framtida risker för
oönskade konsekvenser av översvämning kan olika principer
tillämpas. En möjlig lösning är att generellt höja marknivån
- utifrån de beräkningar som gäller i dagsläget. En annan är
att valla in området, redan vid utbyggnad, eller att reservera
mark för framtida invallning. Den senare lösningen ger
möjlighet till framtida avvägningar, baserade på ny kunskap
om nivåförändringar och risker. Ett tredje alternativ är att
göra en bedömning av olika användningars riskkänslighet;
det kanske inte är acceptabelt att en bostad eller tillfartsoch utrymningsvägar statistiskt drabbas av en översvämning
en gång på 200 år, medan den risken och dess konsekvenser
anses vara acceptabla för exempelvis ett garage eller ett café.
Genom att klassa riskkänsligheten för olika användningar
kan man specificera acceptabla grundläggningsnivåer.

Geoteknik
Som tidigare nämnts under beskrivningen av områdets
historia, utgörs området till största del av tidigare sanka
strandängar. De västra delarna fylldes först ut och från
mitten av 1800-talet fylldes även delarna öster om
Skeppsdockan ut för att kunna möjliggöra hamn- och
industriverksamhet. Fyllnadsmassorna varierar i mäktighet
(1-2 meter som tunnas ut mot norr och öster) och består
främst av sand, grus, lera samt inslag av tegel, trä och aska.
En sammanställning av tidigare gjorda geotekniska
undersökningar inom planområdet visar att det under
fyllningen finns ett lerlager med varierande mäktighet
mellan 5 till 30 meter. Undersökningarna indikerar
också att leran har en låg skjuvhållfasthet och är delvis
underkonsoliderad vilket innebär att marken redan idag
sätter sig, det vill säga sjunker.

hamnen

En geoteknisk undersökning pågår med syfte att i mer
detalj undersöka lerans egenskaper (ett nödvändigt
tillägg till de kartlagda historiska undersökningarna) som
kommer att ge kunskap om vilka sättningsrisker som finns
när marken belastas. Detta är av vikt för den allmänna
platsmarken (gator, torg, kaj, park) och obebyggda delar av
kvartersmarken.
Byggnadskonstruktionerna kommer att behöva pålas
till fast mark och därför vara fixerade. I det fall valet
faller på en upphöjning av markytan för att åtgärda
översvämningsrisken kommer den i flera fall mer än
metertjocka fyllnadsjorden att tillföra belastning till
lerlagren. Beroende på vattenmättnaden i leran idag
kommer den tillkommande belastningen att pressa
samman leran och ge upphov till en sjunkande marknivå.
Sammantaget kan detta under en tidsperiod leda till
stora skillnader mellan de fixerade byggnaderna och den
sjunkande markytan. Det här komplicerar övergångar
mellan ledningsnätet i gatumark och byggnader. Ett annat
problem utgör de skador som kan uppstå i gator och på
allmänna platser då sättningarna av markytan varierar i
området. Det här kan ge upphov till sprickbildning och
ledningsbrott. Flexibla lösningar kan till viss del användas
för att ta upp skillnader i sättning. En annan möjlighet är
att förlägga kablar och ledningar till pålade ledningstråg.
Minskad sättning av markytan kan också uppnås med
kalkcementpelare, så kallad KC-pelare, under gator och
platser. Bästa tillämpning av metod kommer att vara
avhängigt befintliga egenskaper hos marken, till vilken nivå
utfyllnad görs (översvämningsåtgärd) och med vilken sorts
massor detta görs (olika densitet ger olika belastning).
Hamnens statusbesiktning som nyligen är genomförd
ger ett gott underlag för bedömningar och beräkningar
av stabilitetsproblem för olika lösningsalternativ för
kajen. Hamnens statusinventering visar på brister i
kajkonstruktionen vilket leder till att kajen måste förstärkas
eller anläggas på nytt vid omvandlingen av planområdet.
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Lösningsmatris
Avvägningen mellan attraktivitet (för exploatörer, boende
och staden), ekonomi, risk, resursförbrukning och miljö
kommer att vara en av de viktigaste uppgifterna i det
kommande planeringsarbetet. Genom platsspecifika
lösningar måste attraktiv stadsmiljö skapas samtidigt som
risker för hälsa, översvämning, stabilitetsproblem, skadliga
sättningar och miljöpåverkan minimeras till lagstiftade
och accepterade nivåer. I det fortsatta utrednings- och
planarbetet kommer konkreta lösningar (sektioner
och funktioner) att behöva kombineras med läge i
området (specifika egenskaper för bärighet, marknivå
och föroreningar på den platsen) för att kunna bedöma
och rangordna konsekvenser (ekonomi, risk och miljö).
I slutet av detta arbete måste planeringen landa i ett
optimalt lapptäcke av åtgärder och utformning för det
drygt 20 hektar stora programområdet. Ett underbyggt
lösningsförslag/åtgärdsprogram med konsekvensbeskrivning
ska arbetas fram som en programfördjupning som följer
detta planprogram och föregår arbetet med detaljplaner.
För en specifik plats ska kunna redovisas ett spann av
möjliga användningar, kombinerat med lösning för att
undanröja risk (skapad av data om markförorening,
översvämning och beräkningar av sättning och
stabilitetsproblem). Det här resulterar i en lämplig skala
på lösningar som jämkar mellan skalfördelar och specifika
omständigheter. En generell metod för hela området är
inte optimal, men det är inte heller effektivt och rationellt
att blanda alltför små ytor med alltför specifika lösningar.
Effektiv ”pixelstorlek” måste kombineras med ett begränsat
antal åtgärder och lösningar.

Geoteknik
Förorening

Översvämning

Val av
lösning

Riksintressen som berörs av detta planprogram är
hamnen och Norra Promenaden som del av riksintresset
Norrköpings innerstad. Norra Promenaden är utpekad
som både riksintresse och del av Norrköpings park- och
trädgårdsmiljö med kulturhistoriskt värde. Ett arbete med
att omdefiniera riksintresset Norrköpings innerstad pågår.
I detta arbete diskuteras frågan om att låta Saltängen och
Johannisborg ingå i riksintresset. Det fortsatta planarbetet
ska delta i och ta hänsyn till denna diskussion och hantera
eventuella konsekvenser av ett omdefinierat riksintresse.
Strandskyddet kommer att behöva upphävas inom
programområdet längs Motala Ströms norra strand.
För ett antal av de föreslagna förändringarna i
programområdet kommer en vattendom att krävas. Det
gäller delar av den planerade hamnomvandlingen, men
förmodligen också för anläggandet av småbåtshamn och
kanaler.
Den föreslagna hamnomvandlingen kommer också att kräva
en ändring av hamnens verksamhetstillstånd.

Kostnads- och tidsanalys
Risk

Stadsbyggnad
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Tillstånd och riksintressen

Planering och genomförande

Kostnad

Lösningsmatris

Stadsbyggnadskvaliteten ska vara styrande vid valet av
lösningar. I de fall detta inte går att uppfylla på grund av
orimligt höga kostnader ska skälen vara väl underbyggda.
Längs viktiga stråk som pekas ut i programområdet är det
av stor vikt att det här finns lokaler för butiker, service,
restauranger och andra publika aktiviteter. I de här lägena är
det logiskt att inte placera bostäder på bottenplan. I andra
lägen kan sanering och markhöjning vara nödvändiga för att
exempelvis skapa park eller kvartersmiljöer med bostäder på
bottenplan och odlingsmöjligheter direkt på mark. I delar
där befintlig bebyggelse ska bevaras måste bedömningen av
lämpliga marknivåer och saneringsmetoder anpassas. Högre
acceptans för översvämningsrisk eller invallning av befintliga
miljöer kan vara möjliga lösningar.

I början av oktober 2012 genomförde
stadsbyggnadskontoret en kostnads- och tidsanalys
enligt successivprincipen (även kallad osäkerhetsanalys)
tillsammans med en grupp experter med stor samlad
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erfarenhet av stora omvandlingsprojekt. Resultatet
av analysen är av vikt för att kunna påvisa projektets
genomförbarhet, kunna peka ut kritiska aktiviteter som
behöver snabbas på och lyfta investeringsbehov som faller
utanför exploateringsbudgeten (exempelvis infrastruktur
utanför planområdet, och hamnutbyggnad). Den kostnadsoch tidsanalys som gjorts är baserad på följande:
•

Stadsutveckling i Inre hamnen i linje med
Stadsbyggnadsvision Saltängen;

•

Förslag från NHS på en hamnanläggning som svarar
upp mot en ökning av hamnverksamheten enligt NHS
prognos;

•

Andra externa konsekvenser (exempelvis södra
godsjärnvägen och reningsverket).

Flytten av hamnverksamheten förutsätts i kostnads- och
tidsanalysen att ske stegvis i enlighet med beskrivningen i
avsnittet Hamnutveckling:
1. Utveckling av kvarteret Märket på Händelö;
2. Omvandling av Öhmansterminalen;
3. Avveckling av hamnverksamhet i Inre hamnen;
4. Stadsutveckling i Inre hamnen;
5. Utveckling av Pampusterminalen;
6. Avveckling av Syltenterminalen (södra kajen).
Analysen visar att planeringen och genomförandet av
hamnomvandlingen utgör den kritiska tidslinjen. Med
den anläggning som analyserats kan byggstart i Inre
hamnen ske någon gång mellan 2019 och 2023 (med 50 %
sannolikhet 2021). Hela omvandlingen av Inre hamnen och
omvandlingen av hamnens anläggningar bedöms – utifrån
kalkylens förutsättningar – att vara klara under åren 20302042 (med 50 % sannolikhet 2036).
Kommer man till slutsatsen att snabbhet är av stor vikt
för att utnyttja det ”window of opportunity” som finns i
relation till Ostlänken bör framför allt hamnfrågan utredas
djupare och hamnomvandlingen påskyndas. En snabbare
och mer successiv flytt från norra kajen kan tidigarelägga
byggstart. Även bör alternativa etappindelningar studeras
för att kunna tidigarelägga byggstarten. Med rätt lösningar

och smidigt samarbete borde byggstart kunna ske runt
2017-2018.
Ett antagande om att byggstart kan ske 2020 (eller tidigare)
i Inre hamnen, och att bostadsproduktion i södra Butängen
kan påbörjas först efter färdigbyggd järnväg (runt 2030)
innebär att det finns ett fönster på ett decennium där Inre
hamnen kan stå för en viktig del av bostadsförsörjningen i
staden och regionen.
Successivkalkylen, tillsammans med tidigare kalkyler av
potentiella intäkter från markförsäljning i området, visar att
investeringsmedel kommer att behövas för hamnutveckling
och vissa större projekt utanför planområdet.
Kunskap om anläggningsbehovet för hamnen och möjliga
lösningar är av stor vikt, både för att hitta ekonomiskt
optimala lösningar, minska osäkerheten i kostnadsoch tidsanalysen och för att ha ett beslutsunderlag för
investeringar.

Nollalternativ vid fortsatt markanvändning
I det fall ingen omvandling sker av Inre hamnen till bostadsmiljö kan man under detta decennium räkna med stora
kostnader för upprustning av kajer och kajytor för att möjliggöra fortsatt hamnverksamhet i den inre delen av hamnen
(baserat på statusbesiktning NHS) och stora kostnader för
saneringsåtgärder för att kunna fortsätta befintlig markanvändning i området (baserat på föroreningsanalyser WSP/
Sweco/Miljöinvest).
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Konsekvensbeskrivning
Konsekvenser för miljön
Planprogrammets genomförande medför att problemen
med förorenad mark åtgärdas, vilket har positiva
konsekvenser både för riskexponering och för miljö. Ett
område som idag till största del saknar naturvärden och
biodiversitet kommer genom anläggandet av parker,
planterade gator och gröna ytor på kvartersmark (tak,
gräsmattor, odlingar) att innebära en tydlig positiv
konsekvens för miljön. En förtätning i de centrala delarna
av staden i stället för i områden i stadens utkanter medför
att natur- och jordbruksmark kan sparas. En förtätning i
en omgivning med utmärkt kollektivtrafik och närhet till
arbetsplatser, service och handel kan bidra till att minska
privatbilismen och dess medföljande miljöpåverkan i form
av luftförorening, buller och klimatpåverkan.

Sociala konsekvenser
Ett rumsligt väl integrerat Inre hamnen möjliggör möten
och mångfald i staden. En måttligt tät, blandad stadsmiljö
i Inre hamnen, som är väl kopplad till resten av staden,
skapar mycket goda förutsättningar för ett aktivt och
deltagande liv i staden.
De höga kostnaderna för genomförandet, i kombination
med att det generellt är svårt i dagens läge att
producera billiga bostäder, riskerar att medföra en
enkelsidig sammanställning av boende i området (läs
höginkomsttagare). Detta skapar en ensidighet i den sociala
sammanställningen som till viss del kan kompenseras med
att områdets offentliga rum (gator, torg, parker) görs till
attraktiva målpunkter för alla stadens invånare. Tydligt
ställda krav på upplåtelseformer och bostadsstorlekar
kan i viss utsträckning begränsa den socioekonomiska
homogeniteten i området.

samt investeringar i
hamnutvecklingen. Delar
av kostnaderna täcks av
markens värdeökning och
försäljning. Gemensamma
investeringsmedel
kommer dock att krävas
för att genomföra
planen. Flera aktörer
och finansiärer kommer
delta i genomförandet,
bland huvudaktörerna är
kommunen, byggherrar,
fastighetsägare och hamnen.
De investeringar som
krävs kan förväntas ha
stora samhällsekonomiska
effekter. En stadsomvandling
innebär förutom ett ökat
markvärde även positiva
effekter avseende stadens
attraktivitet, möjlighet att
erbjuda bostäder i attraktiva
lägen och därmed en fortsatt
positiv befolkningsutveckling.
Ett stort tillskott av
stadsboende kan förväntas
ge större valmöjligheter
på arbetsmarknaden,
både för företag och för
arbetande. Likaså gynnas den centrala handeln av en
större befolkningsmängd i innerstaden. Underlaget för
kollektivtrafik, kommunal service och infrastruktur
förbättras genom förtätning i ett centralt läge. Detta har på
sikt en positiv kommunalekonomisk effekt.

Ekonomiska konsekvenser

Det är av stor vikt att den verksamhet som i dag finns i Inre
hamnen kan behållas inom kommunen. Därmed behöver
befintliga och nya verksamhetsområden utvecklas för att
möjliggöra omlokaliseringar.

Den osäkerhetsanalys som genomförts av tider och
kostnader för stadsutveckling och flytt och utveckling
av hamnen ger en anvisning om de investeringar som
kommer att behövas för att genomföra planprogrammet.
Kostnaderna består i huvudsak av markåtgärder, anläggande
av allmän platsmark och infrastrukturanpassningar,

Nollalternativet medför stora kostnader för marksanering
och upprustning av kajer och kajytor i Inre hamnen.
För staden som helhet innebär nollalternativet att man
missar flera av de positiva effekter som planeringen och
genomförandet av Ostlänken medför. Genom att inte
kunna erbjuda den växande befolkningen boende i en
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Kanalen, vy mot Johannisborgs slottsruin | Illustration: Johan Ahlström

Konsekvenser för stadens attraktivitet
central stadsmiljö i stor skala riskerar man att missa den
ekonomiska effekten som ny befolkning kan ha på en
expanderande tjänsteekonomi och handel. Likaså riskerar
man att gå miste om skatteunderlag om stora delar av
potentiella inflyttare väljer att bosätta sig på annan ort.
Den genomförda osäkerhetsanalysen ger en första indikation
om ekonomiska konsekvenser. Ekonomiska konsekvenser
och bedömningar kommer att kontinuerligt följas upp.
I takt med mer detaljerad planläggning av området och
tydliggörande av genomförandet kommer noggrannare
kostnadsbedömningar och kostnadsberäkningar att utföras.

Inre hamnen har mycket stor betydelse för stadens
attraktivitet både i ett lokalt, regionalt och nationellt
perspektiv. Ett antal för staden och regionen unika värden
kan här tillvaratas: vattennära boende i en kulturhistoriskt
värdefull hamnmiljö, med närhet till resecentrum och till
en ny stadspark i Johannisborg och på gångavstånd till
innerstaden. Attraktiviteten för staden som helhet kommer
att stiga genom att den idag isolerade östra delen av
innerstaden omvandlas till en unik del i Strömmens större
sammanhang. Motala Ström kommer att förstärkas genom
att ytterligare ett område tillförs pärlbandet Himmelstalund,
Industrilandskapet och stenstaden.
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Fortsatt planarbete och övrig stadsplanering
Efter programsamråd, godkännande av program och
genomförda utredningar och programfördjupningar bedöms
den första detaljplanen att kunna påbörjas under 2014.

•

Grönytefaktor

•

Program för miljö och hållbar stadsutveckling

För att minska osäkerheten i tids- och kostnadsanalys
kommer ett antal utredningar att genomföras.
Dessa är också nödvändiga för att kunna identifiera
kostnadsbesparande åtgärder (exempelvis i markfrågan och
hamnanläggning) och påvisa nödvändigheten och storleken
på investeringar (exempelvis hamnanläggning och stora
projekt). Nödvändiga analyser för att minska osäkerheten,
ta fram optimala lösningar och få beslutsunderlag för
investeringar:

•

Tekniska system (energi, dagvatten, avfall, VA)

1. Samordna arbetet med stadsutveckling i Inre hamnen
och hamnutveckling med arbetet med Ostlänken och andra
stora projekt (tidplan, finansiering och organisation).
2. Arbeta fram en hållbar trafikstruktur. Det här
gäller framför allt för kopplingar och åtgärder utanför
programområdet. Studera möjliga lösningar för att minska
trafikvolymerna på Östra Promenaden (rejäla åtgärder för
att avveckla E22 genom staden på riktigt: strilning (fördela
trafiken) redan från Stockholmsvägen, omvandling av
Söderköpingsvägen; arbeta för Norrleden; studera en ny
yttre bro mellan Saltängen och Sylten).
3. Påbörja ett utvecklingsarbete för Johannisborgs
Slottspark. Parken ska vara en magnet redan innan man
flyttar in i Inre hamnen.
4. Stimulera nya användningar i befintliga byggnader
i området. Vad kan kommunen göra med det egna
fastighetsbeståndet? Använd NP33 som en lysande förebild.
5. Arbeta fram programfördjupningar inom följande
områden innan första detaljplan tas fram:
•

Infrastruktur

•

Marklösning (översvämning/förorenad mark/geoteknik)
Vilken kombination av sanerings-, markförstärknings
och översvämningsåtgärder är tekniskt, ekonomiskt och
resursmässigt mest optimala?

•

Kvalitetsprogram för offentliga rum och kvartersmark
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6. Åtgärdsprogram störande verksamheter; reningsverket,
eventuell hamnverksamhet på sydkajen, godsjärnvägen,
SEVESO-anläggningar, etcetera.
7. Arrangera tävlingar om utformningen av Kanontorget,
Gasverksparken, den nya Skeppsbron och ett antal första
kvarter i första etappen.
8. Hamnanalys: Vilket anläggningsbehov finns för
dagens och framtidens hamnverksamhet? Hur effektiv är
användningen i dag? Hur ser en logistiskt optimal lösning
ut som svarar upp mot det framtida behovet?
9. Ekonomiska studier: Fortsatta studier av intäkter och
utgifter.
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Illustrationsplan
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Flygbild över Tegelängen och Sylten

Vidare utveckling av innerstaden
Det finns stora möjligheter för Norrköping att fortsätta sin
expansion av innerstaden även under och efter genomförd
stadsutveckling i Inre hamnen och södra Butängen. Nästa
logiska steg är en utveckling av Tegelängen och Sylten.
Förändringar har nyligen skett i kvarteret Triangeln genom
nedläggningen av Bråvallaverket. En omvandling till
blandstad med bostäder i Tegelängen (så som området är
utpekat i Gemensam översiktsplan för Linköping-Norrköping)
omöjliggörs idag av Freudenbergs Seveso-klassade
verksamhet som lägger restriktioner på användningen
i området. En eventuell framtida förändring av denna
förutsättning öppnar upp stora möjligheter att skapa
attraktiv blandstad längs hela Östra Promenaden. Även
med befintlig restriktion bör staden satsa på en utveckling
av Tegelängen, dels genom att stimulera förtätning och
nyetablering av kontor och verksamheter, dels genom
investeringar och kvalitetsförbättringar i den idag eftersatta
offentliga miljön.
Genomförandet av ambitionerna i detta planprogram har
också stora konsekvenser för Strömmens sydkaj. Med en
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ny Hamnbro i Östra Promenadens förlängning försvinner
den ytkrävande trafikplatsen vid Hamnbrons södra fäste
och stora ytor blir tillgängliga för stadsutveckling och
exploatering. De värden som här kan frigöras – både i form
av exploatering och av stadsvärden - är mycket stora.
Ett annat område som på lång sikt kan omvandlas är
Saltängen öster om programområdet. Området har liknande
förutsättningar som programområdet: vattennära läge,
markproblematik, rutnätsstruktur, befintliga verksamheter
och relativt god koppling till innerstaden.
Flera av förändringarna skulle kunna löpa parallellt. Det är
viktigt att klargöra att dessa förändringar inte är beslutade
och att de i huvudsak med sina ställningstaganden hör
hemma i arbetet med en ny Översiktsplan för staden
Norrköping, ett arbete som avses att påbörjas andra
halvan år 2014. De ska därför ses som mycket långsiktig
orientering kring hur det omgivande stadslandskapet kring
Inre hamnen skulle kunna utvecklas på 50 års sikt.
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12.

1.
3.

10.

4.

13.
2.

9.
7.

11.

6.

8.

1. Utveckling av Johannisborg till stads- och vattenpark.
2. Skapa kontinuitet i kajpromenaderna. Omvandla 		
sydkajen till ett attraktivt offentligt rum.
3. Omvandling av Stockholmsvägen (nya korsningar,
lägre hastighet). Omvandling av Ståthögavägen och
Söderköpingsvägen till stadsgator.
4. Inre förbifart Hanholmsvägen – yttre bro – sydkajen.
Mellansteg före Norrleden.
5. Norrleden.
6. Eventuell avveckling av Södra godsjärnvägen

7. Omvandling av kvarteret Triangeln (bland annat
Bråvallaverket och Norrköpings Hamn och Stuveri AB:s
nuvarande fastighet).
8. Upprustning och utveckling av Tegelängen.
9. Utveckla sydkajen.
10. Utveckla östra delen av Saltängen.
11. Utveckla Sylten.
12. Utveckla Blixholmen för rekreation, med bro som
kopplar till Norra Promenaden.
13. Utveckla området norr om Sylten.

75

Program - Inre

hamnen

Medverkande
Planprogrammet är framtaget av Fysisk planering på
stadsbyggnadskontoret i Norrköpings kommun. Ansvarig
planförfattare har varit Martin Heidesjö. Linda Gårlin,
Erik Telldén, Fredrik Wallin, Jennifer Jangert, Per Haupt
och Dag Johansson (båda fram till hösten 2012), alla från
Fysisk planering har på olika sätt medverkat i processen och
produktionen av programmet.
Mikael Åberg (Mark och exploatering - fram till hösten
2012) Stefan Sköldén (Mark och exploatering), Leif
Berggren (Mark och exploatering), och Ola Brånäs,
Jonas Sivervik (Mark och exploatering) har genom sitt
arbete i det övergripande projektet för Inre hamnen
bidragit till programmets innehåll. John Carlsson (Mark
och exploatering) medverkade under hösten 2011 i
framtagandet av underlag till programarbetet.
Övriga personer från den kommunala förvaltningen som
konsulterats är Ulrika Sälg (Geografisk information)
Käti Lingenäs Güthlein (Tekniska kontoret), Johan
Swärd (Tekniska kontoret), Cecilia Österholm (Tekniska
kontoret), Marie Edling (Tekniska kontoret) och Martin
Schmidt (Tekniska kontoret).
Följande konsulter har levererat underlag och analyser till
projektet: Stiftelsen Kulturmiljövård, Tyréns, Spacescape,
Sweco, Miljöinvest, WSP, ProjektKvalitet AB och Amalina
Natur & Miljökonsult.
Vid framtagandet av kostnads- och tidsanalys har följande
personer medverkat med erfarenheter och kunskap:
Göran Dahlberg (Norrköpings kommun), Fredrik Wallin
(Norrköpings kommun), Julia Johansson (Norrköpings
kommun), Stefan Sköldén (Norrköpings kommun),
Per Haupt (Norrköpings kommun), Ola Hjärtström
(NHS), Raymond Axelsson (NHS), Niklas Engström
(Hifab), Per Lidstedt (Hifab), Eric Gustavsson (WSP),
Mikael Åberg (Sweco), Anders Nyh (Sweco), Pär Elander
(Elander miljöteknik), Torbjörn Arvidsson (TA-plan),
Helene Snöberg (Ramböll), Jonas Rosell (Skanska), Håkan
Bredenberg (Bredenberg teknik) och Thomas Lillskogen
(ProjektKvalitet AB).
Ett stort antal personer utöver de som nämnts ovan har
genom sina synpunkter och idéer under workshops,
dialogmöten och spontana diskussioner bidragit till
programmets innehåll.
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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 exploaterings-frågor samt geografisk
information för samhällsplaneringen. Med respekt och fantasi skapar vi
det nya Norrköping tillsammans med våra invånare.
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