Arkitektur Norrköping
Bakgrund
När Norrköping förtätas så ska vi alltid ha ett helhetsperspektiv och beakta vilka
konsekvenser ett projekt får för hela staden, så att Norrköping fortsätter att vara en attraktiv
stad, till för alla. En helhetssyn och satsning på kvalitativ arkitektur ger värden till hela
Norrköping och medför att fler kommer att vilja bo, arbeta, besöka och investera i vår stad.
Vår vardagsmiljö ska utformas omsorgsfullt och med en hög arkitektonisk nivå. Arkitekturen
ska fånga stadens mångfald, med människan i fokus.
Norrköpings stadsbild och kulturhistoriska arv är en ovärderlig resurs. När Norrköping växer
så ska vi ställa höga krav på den nya bebyggelsen, för att inte tappa stadens identitet.
Förståelse och respekt för platsens karaktär ska alltid vara utgångspunkten när nya tillägg och
förändringar görs i Norrköping. Genom att värna om arkitekturarvet – det befintliga såväl som
det framtida – kan arkitekturen tillföra staden nya kvaliteter och förstärka det som gör
Norrköping unikt.
Norrköping ska stå för kvalitativ arkitektur och en hög ambitionsnivå från alla aktörer. All
gestaltning ska ta avstamp i platsens karaktär, men samtidigt
vara modern, fantasifull och innovationsrik. Ny arkitektur ska gestaltas med en omsorg om
form, detaljer och material, så att den förmår åldras med värdighet. Det ska vara tydligt
avläsbart vad som är nytt och vad som är gammalt. Lyckas vi med detta kan vi sätta
Norrköping på kartan som en arkitekturstad i världsklass, inte bara med vår gamla bebyggelse
utan också med det vi bygger idag.
Strategi
1. Arkitekturen ska berika staden
När Norrköping växer ska vi alltid ha ett helhetsperspektiv.
2. Arkitekturen ska respektera sin omgivning
Arkitekturen i Norrköping ska gestaltas i relation
till sin omgivning och respektera var tids arkitektur, stadsdels- och områdeskaraktär.
3. Arkitekturen ska stärka kulturarvet
Vi ska förvalta såväl det befintliga som det framtida kulturarvet på ett klokt, men samtidigt
innovativt sätt. Det ska vara tydligt avläsbart vad som är gammalt och vad som är nytt.
4. Arkitekturen ska ha ett samtida formspråk med hög kvalitet
Nya byggnader och platser ska vara goda representanter för vår tids arkitektur. Hög
arkitektonisk kvalitet med omsorg om detaljerna ska eftersträvas, oavsett läge i staden.
5. Arkitekturen ska främja social integration och interaktion
Norrköping ska vara en integrerad och blandad stad där människan är i fokus. Arkitekturen
ska fånga stadens mångfald.

6. Arkitekturen ska främja stadslivet
När vi förtätar ska vi skapa gynnsamma förutsättningar för stadslivet. Med levande
bottenvåningar och omsorgsfullt utformade stadsrum upplevs staden trygg, trivsam, mänsklig
och intressant.
7. Arkitekturen ska åldras vackert och värdigt
I Norrköping ska vi bygga ekonomiskt, ekologiskt, socialt, funktionellt och estetiskt hållbart.
Ekonomiskt – inte snålt.

