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Bakgrund
Kommunen har en översiktsplan för hur Norrköping ska växa och Norra Vrinnevi finns med i den 
planen. För att få idéer kring hur det skulle kunna gå till ställde Norrköpings Kommun upp i stad-
splaneringstävlingen Europan. 

Förslaget ”Delta-X” vann denna tävling efter beslut av en enhällig och mycket övertygad jury. Nor-
rköpings Kommun och arkitekterna bakom förslaget, Pelle Backman och Ebba Hallin, har inlett ett 
samarbete och förslaget har nu trätt in i en första planeringsfas. 

Det finns inga speciella byggnader planerade någonstans inom området. 
Det som finns är en ny idé om hur en stad kan växa. 

allmän målsättning med projektet
Förslaget går ut på att få en stad att växa fram i små bitar på många ställen samtidigt. Det är meningen 
att många människor ska ges möjlighet att ta en aktiv roll i hur staden blir till. 

Idén är att ha en flexibel stadsplan som inte bara tillåter utan också uppmuntrar en blandad stadsdel. 
En stadsdel som inte är beroende av en speciell ekonomi eller befolkning. En hållbar, självständig och 
levande stadsdel som kan växa bit för bit i egen takt. 

Huvudsakliga strategier
Förslaget anger ett enkelt sätt att knyta ihop befintliga vägar och stigar i ett förstärkt nätverk. Som ett 
tillägg till det läggs en kommunikations-zon som en krans runt de befintliga kvarteren. I de flesta fall 
utgörs denna yta redan av en väg av något slag. 

För att binda ihop bostadsområdena med naturområdet och sjukhuset på andra sidan Gamla Övägen 
skapas tre stycken naturkorridorer. Mark som inte ingår i gatunätverket eller naturstråken delas in i små 
tomter. Dessa tomter kan användas för olika ändamål – här finns alltså inga bestämda byggnader plane-
rade. Tomterna kan bebyggas men också odlas upp eller användas för kultur, handel eller fritidsändamål.
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FastigHetsägare
Projektidén omfattar delvis privat mark på området, mark som till största del nu är gräsmatta. Som 
ett första led i projektet kommer kommunen att i samarbete med berörda fastighetsägare undersöka 
möjligheter att utöka byggrätter enligt förslaget.Tanken är att de som redan bor i området ska kunna 
använda dessa ytor mycket mer än idag. Ett exempel som har inspirerat planidén är t.ex boulebanor och 
kolonilotter eller annan odling som redan finns i området. 

En existerande boulebana kanske kan få en berså där deltagarna kan svalka sig, eller ett klubbhus. 
Boende skulle kunna få en liten kolonilott en bit utanför fönstret. En lott som till en början används 
för odling men som senare kanske bebyggs. Efter hand kanske byggnaden vinterbonas och kopplas ihop 
med vatten- och avloppsnät så att det till sist blir en förlängning av lägenheten. Eller ett fristående hus, 
en egen lägenhet. Eller kanske en frisörsalong eller bilverkstad.  
 
Det finns ett antal olika privata fastighetsägare i området och varje del har sina egna förutsättningar.
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utställning
I väntan på att byggrätter kan utökas kommer boende i området att kunna utforska nya sätt att använda 
marken på i en utställningsfas. På kommunens mark kommer Norrköpings Kommun tillsammans med 
Pelle Backman och Ebba Hallin att ge några smakprov på stadsplanens möjligheter genom ett antal 
byggprojekt på överblivna ytor kring Gamla Övägen. 

Kommunen och arkitekterna kommer att bjuda in boende i Vilbergen och andra Norrköpingsbor att 
delta i utställningsaktiviteter på dessa ytor samt invid fotbollsplanen mitt i området.

Förslaget handlar om att staden ska växa, men i första hand genom att ge utrymme åt aktiviteter och 
idéer för de som redan bor eller är verksamma i området. Förändring sker alltså när de som använder det 
vill.

För mer inFormation
Arkitekter förslag Delta-X:   Norrköpings Kommun:

Pelle Backman 070-222 56 86   Josef Erixon 011-15 19 17

Ebba Hallin 073-579 68 20   Dag Johansson 011-15 13 02

      Mikael Åberg 011-15 12 45


