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Från medeltida kvarnby…



…till blomstrande industristad…



…som idag transformerats till en kunskapsstad



1. Omlandet med bördig åkermark och järnrika berg

2. Motala Ström möter Bråviken - ett naturligt hamnläge

3. Motala ström - fallhöjd 18 meter på 1 kilometer

De naturliga förutsättningarna



Rivselstaden



Rivningar för folkhemmets bästa



Öde hus och lucktomter blev otrygga platser

VAD GÖR MAN MED DEM?



Industrilandskapet fylls med nytt liv



Industrilandskapet får nytt liv



Helhetstänk

Industrilandskapet är inte längre 

en öde, isolerad del av staden 

- allt binds ihop

➢ Med hjälp av bebyggelse

➢ Med hjälp av utvecklade stråk 

➢ Med hjälp av vattnet 

- bidrar med nya upplevelser och 

stärker staden som besöksmål



Ostlänken är en katalysator

BUTÄNGEN

INRE HAMNEN

INNERSTADEN



Stora infrastrukturförändringar



Upphöjda spår…



…möjliggör över 180 nya innerstadskvarter



Nya översiktsplaner

ÖP Landsbygd

ÖP Staden

2035: 40 000 
nya invånare

15 000 bostäder



Hållbar markanvändning

Blandad stad Respekt- men fantasifull arkitektur

ÖP Staden



Framtidens resor i Norrköping

Projektet ska ta fram förslag till ett sammanhängande nätverk för gång, 

cykel och kollektivtrafik i staden med fokus på resor till/från resecentrum

”Ingen resa börjar eller slutar på perrongen”



Vi för en aktiv markpolitik

• Norrköpings kommun har länge haft ett stort markägande, 

bl.a. många lucktomter i centrala Norrköping

• Riktlinjer som reglerar hur vi tilldelar mark för bostadsproduktion

• Hög efterfrågan de senaste åren gör att vi nästan uteslutande 

tilldelar mark genom konkurrensutsättning



Markanvisningar

• Vi tillämpar huvudsakligen pris- eller gestaltningskonkurrens

➢ I viktiga lägen alltid fokus på arkitektonisk kvalitet/gestaltning

➢ I ytterstaden förekommer priskonkurrens

• Emellanåt andra tillvägagångssätt såsom direkttilldelning och 

byggherresamverkan

Riktlinjer

➢ Säkerställer öppenhet i förfarandet

➢ Skapar tydlighet över vilka villkor som gäller 

➢ Säkerställer likvärdighet gentemot intressenterna

➢ Säkerställer viktiga aspekter vid marktilldelning



Gestaltningskonkurrens i Industrilandskapet

Stabben

Trehörningen

Garvaren  



Exempel Stabben

Tävlingsförfarande i två steg

Prekvalificering
(25 byggherrar+arkitekter)

Etapp II
(3 företag)



Exempel Stabben

Jury:

• Kommunen
Stadsarkitekt
Tävlingsansvarig
Exploateringsingenjör
Bygglovarkitekt

• Sveriges Arkitekter
Tävlingssekreterare

• Privatpraktiserande arkitekt
från regionen

➢ Markanvisning till vinnaren efter beslut i SPN



Exempel Stabben

Vinnare: Katscha



Arkitekturstaden Norrköping

De två första tävlingarna i Industrilandskapet har resulterat i hög-

kvalitativa projekt som vunnit såväl nationella som internationella priser



Exempel Byggherresamverkan

Inre hamnen etapp 1



Exempel Byggherresamverkan

Inre hamnen etapp 1



Detaljplan – etapp 1



Spännande arkitektur



Platser för alla



En lyckad helhet



Arkitekturstaden Norrköping

Arkitektur och smart 

stadsbyggnad marknadsför 

Norrköping och gör staden 

än mer attraktiv både att bo och 

verka i samt att besöka!



Hög ambitionsnivå smittar…



…men allt håller inte samma höga nivå
• Två byggnadsnämnder

- dp / bygglov

• Gamla detaljplaner

• Nya detaljplaner 

men ny/utbytt aktör

• Nya detaljplaner,

samma aktör, men

byte av arkitekt

i bygglovskedet

• Ad hoclösningar,

ex. frimärksplaner

➢ tappar helheten

mm….



Hur uppnår vi samsyn?

ARKITEKTURSTADEN 

NORRKÖPING

- kommunens riktlinje för arkitektur och stadsbyggnad

- omfattar såväl byggnader som stadsrum

- gemensam plattform 
(för alla: Norrköpingsbor, kommunala förvaltningar, nämnder och bolag 

samt privata aktörer)



Arkitektur 

i ÖP Staden

Strategier Riktlinjer



Strategier - vad ska vi uppnå?

Arkitekturen ska 

1. berika 

2. respektera sin omgivning

3. stärka kulturarvet

4. ha ett formspråk med hög kvalitet

5. främja social integrering och interaktion

6. främja stadslivet

7. åldras vackert och värdigt

Riktlinjer - hur ska vi nå dit?

▪ Arkitekturstaden Norrköping

ska gälla i samhällsbyggnadsprocessens alla skeden 

- från tidig idé till färdig byggnad eller plats

▪ I viktiga miljöer ska extra stor  omsorg läggas vid 

utformning av ny bebyggelse, nya gaturum 

och nya platser, se kartor



Respekt och Fantasi!



Tack!

karin.milles@norrkoping.se


