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FÖRVÄNTNINGAR PÅ 
MEGAPROJEKT
KOMMUNALA STRATEGIER I NORRKÖPING FÖR OSTLÄNKEN 

När staten rullar ut sin matta av infrastruktursatsningar ställer det höga 
krav på de angörande kommunerna. Men det skapar också förväntningar 
som utgör en helt ny och omfattande grund för planering. I Norrköping 
förbereds nu för Ostlänken vilket innebär djupgående effekter på såväl  
organisation som processer, även om många ideal för samtidens 
stadsutveckling känns igen. Brita Hermelin, Fredrik Wallin och Sara 
Gustafsson beskriver projektet och de lokala planeringsförberedelserna. 

Brita Hermelin är professor,vid centrum för kommunstrategiska studier på Linköpings universitet
Fredrik Wallin är projektledarevid Stadsbyggnadskontoret på Norrköpings kommun
Sara Gustafsson är docentvid industriell miljöteknik på Linköpings universitet 

Med denna text hoppas vi kunna ge en inblick i hur 
stora infrastrukturprojekt planerade av staten  
genererar omfattande och djupgående effekter lokalt. 
Exemplet är Sveriges första höghastighetsjärnväg – 
Ostlänken – och hur detta leder till lokala förväntningar 
och kommunala strategier i Norrköping. Ostlänken  
är ett megaprojekt och något som vanligtvis förknippas  
med stora städer och stora urbana regioner. Mindre  
kunskap och forskning finns om megaprojekt i mindre 
och mellanstora städer som Norrköping är ett exempel 
på. Trots att diskussionen är kortfattad hoppas vi  
att två aspekter framkommer. För det första, att den 
lokala platsen har en stor betydelse för hur kom
munala planeringsinsatser utformas för att ”ta emot” 
nationella megaprojekt. Planeringsinsatser i samband  
med Ostlänken i Norrköping utvecklas i mötet mellan 
internationella och nationella trender och kunskaps
utveckling och den lokala kapaciteten och kompe
tensen samt de förutsättningar som uppstår med 
stadens historiska framväxt. För det andra, att stora 
förväntningar på infrastrukturens tillväxteffekter – i 
det här fallet Ostlänken – delas över samhällssekto
rerna och omfattar såväl kommun som privata företag 
inom byggsektorn. Förväntningarna sätter stora 

projekt i rullning. Långt innan tågtrafiken startar på 
Ostlänken har investeringar genomförts i den lokala 
miljön i Norrköping. 

Hur Norrköping tar emot megaprojektet Ostlänken

Ostlänken är en framtida dubbelspårig höghastighets
järnväg mellan Järna och Linköping, med stationer i 
Vagnhärad, Nyköping, Norrköping och Linköping och  
som ska byggas av Trafikverket. Det är Sveriges första 
höghastighetsbana. Ostlänken har planerats sedan 
lång tid tillbaka och Trafikverkets förstudier påbörjades  
omkring 2001. Under de allra senaste åren har Tra
fikverkets arbete gått in i mer konkreta faser som 
omfattar att utveckla järnvägsplaner. Enligt Trafikver
kets plan kommer järnvägen för Ostlänken att byggas 
under åren 2021 till 2028. I prognoser beskriver man 
att tågtrafiken kan starta från omkring 2028. 

Planering och arbete för den framtida Ostlänken  
berör emellertid långt ifrån endast staten. I hög 
grad omfattas även kommunala insatser och i denna 
artikel vill vi beskriva och diskutera hur kommuner 
planerar för att ta emot stora infrastrukturprojekt 
som Ostlänken. Vårt exempel är från Norrköpings 

kommun. För en kommun av Norrköpings storlek 
(omkring 130 000 invånare) ställer den kommande 
Ostlänken stora krav på planeringskapaciteten och 
detta får effekter på hur man organiserar och priorite
rar i det lokala planeringsarbetet. I Norrköping har 
man infört en kommunal samordningsgrupp för 
Ostlänken. Den har ett tiotal medlemmar och som 
representerar olika förvaltningar och de olika kompe
tensområdena detaljplanering, infrastruktur, trafik, 
näringsliv och hållbarhetsfrågor. I samordningsgrup
pen ingår projektledarna för olika stadsomvandlings
projekt som kopplas till byggandet av Ostlänken. 

Stora lokala projekt i Norrköping som sorterar 
till samordningsgruppens domäner omfattar den 
kommunala infrastrukturen (framförallt vägar och 
godsspår), tre olika geografiska områden med benäm
ningarna Inre hamnen, Yttre hamnen och Södra 
Butängen med resecentrum. Södra Butängen är det 
område som inrymmer korridoren för den planerade 
nya järnvägen. Yttre hamnen kommer att utvecklas 
och effektiviseras ytterligare då det som idag är verk
samhetsområden i Inre hamnen i framtiden istället 
planeras för en blandad innerstad. Inre hamnen, 
slutligen, är det område vi beskriver lite mer i detalj i 

det följande. Inre hamnen har en lokalisering nära det 
framtida resecentrumet och vid vatten (Motala ström). 

Den lokala planeringen i Norrköping innebär 
att börja bygga resecentrum 2024 och att genomföra 
planen för järnvägsområdet från 2028. Över hela 
perioden från 2016 och fram till 2030 ligger olika 
moment för byggnationer av lokal väginfrastruktur och  
lokala spårvägar för gods. Man kan beskriva det 
som att planeringen i Norrköping för Ostlänken sker 
inifrån och ut – dvs. inifrån resecentrum och järnväg 
– och ut till mer vida stadsområden. Genomförandet, 
å andra sidan, sker utifrån och in. Stadsförnyelse
projekt som inte är i direkt anslutning till järnvägen 
planeras att genomföras inom den närmare framtiden 
och innan järnvägen byggs. Att man börjar genomföra 
projekt utifrån och in – mot resecentrum – har två 
anledningar. Dels att det inte är praktiskt möjligt att  
bygga i anslutning till järnvägen innan den är färdig
ställd eftersom järnvägsbygget i sig väntas vara ett 
stort arbetsområde och att befintliga spår kommer att 
användas ända fram tills de nya tas i bruk. Vidare är 
man angelägen att utnyttja den lokala planerings
kapaciteten över hela perioden och som längre fram 
kommer att behöva koncentreras mot järnvägsområdet. 

Vision för utveckling av innerstaden norr om Strömmen - kvarterens innehåll
Ur: Strukturplan för Johannisborg med närområde mellan Blixholmen och Sandbyhovsrondellen, beslutad av kommunstyrelsen den 23 juni 2015

Visionsbild för Norrköping och de stora utvecklingsområdena Inre hamnen, Yttre hamnen och Södra 
Butängen med resecentrum. En stor och viktig politisk ledarskapsuppgift i denna typ av projekt är att 
driva stora investeringsbeslut långt innan man kan förvänta sig intäkter. 
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En sådan planeringslogik förutsätter också att 
samhällsaktörer i olika sektorer delar övertygelsen 
om att den kommande Ostlänken kommer generera  
dynamiska utvecklingsprocesser och tillväxt för 
Norrköping. Det återstår många år tills det finns 
tågtrafik på Ostlänken och beslut av privata och offent
liga aktörer att genomföra investeringar redan nu 
kan man hänföra till effekten av en förväntansvåg 
genererad av övertygelsen om transportinfrastruktu
rers effekter. 

Att planera med förväntansvågen som grund; 
stadsutvecklingsområdet Inre hamnen 

Inre hamnen  som är i fokus för den här diskussionen 
– är det stadsomvandlingsprojekt i Norrköping man 
har kopplat till Ostlänken som är närmast förestående 
att realisera. Byggnationer för Inre hamnen är plane
rade att inledas redan 2017. Kommunens vision är att 
det framtida området Inre hamnen ska vara plats för 
kontor, verksamheter, handel och framförallt bostäder. 
Hela Inre hamnen planeras vara fullt utbyggt till år 
2028 och med cirka 2 000 nya bostäder. 

Uppgiften att planera för Inre hamnen handlar 
om att ligga först i den lokala planeringen för stadsför
nyelsen i Norrköping i samband med den kommande 
Ostlänken. Det är en pressad tidsplan och ett komplext  
projekt. Det kräver mycket kommunikation inom 
kommunen – med politiken, förvaltningen och 
invånarna – och yttre samverkan med statliga organ 
(Länsstyrelse, Trafikverket och Sjöfartsverket) och 
företag (konsulter och byggföretag). Interaktion för 
Inre hamnen innebär att visioner om stadsutveckling 
formas, kommuniceras och diskuteras. Lärdomar 
från processen för Inre hamnen kommer att bli viktiga 
inför de kommande stadsomvandlingsprojekten 
kopplade till Ostlänken.

För stadsförnyelseprojektet Inre hamnen har 
några visioner varit ledande. De handlar om att skapa 
en naturlig och självklar utbyggnad av Norrköpings 
täta och urbana innerstad, men i form av en innerstad 
som kan fyllas med mer vatten och grönska än den 
traditionella stenstaden. Norrköping vill också få 
tillbaka småbåtar i staden och planerar för en ny gäst
hamn i området. Att bygga ”mer stad i staden” och en 
fysiskt och socialt integrerad stad stödjer en effektiv 
användning av mark, infrastruktur (exempelvis spår
vägar) och en hållbar utveckling. Den fysiska miljön  
i Norrköping är starkt präglad av sin industrihistoria.  
Äldre industri och hamnområden har specifik  
karaktär med industrispår och gamla tegelbyggnader  
– karaktärer som Norrköpings kommun fortsatt vill 
ta vara på likt man gjorde för utvecklingen av det 
område i staden som kallas ”Industrilandskapet” 
och som ligger i nära anslutning till området för Inre 
hamnen, lite längre upp i Motala ström. 

En annan del av visionen är att utveckla  
medskapande planeringsmetoder tillsammans med 
byggbransch och medborgare. I Norrköping har man 
valt att arbeta enligt modellen ”byggherresamverkan”  
med utgångspunkt i värdeord. Värdeorden är ”ban
brytande, mångfacetterat, urbant, ansvarsfullt”. De  
byggherrar som tävlat om marktilldelning i Inre 
hamnen har efter egna koncept och affärsmodeller fått 
utveckla sina projekts målbilder utifrån dessa värdeord. 
Intresset för byggrätterna har varit väldigt stort, 25 
bolag sökte tilldelning och åtta byggherrar valdes ut  
och deltar nu i fortsatt planeringsarbete. Nu ska  
kommunen och byggherrarna tillsammans förfina 
målbilden för Inre hamnen och jobba gemensamt med  
bland annat detaljplanearbetet. Under 2016 kommer 
marken för Inre hamnen fördelas mellan byggher
rarna. Fram till dess jobbar alla med helheten framför  
ögonen. Detta är ett arbetssätt inspirerat av erfarenhe
ter av byggherresamverkan i Göteborg och Uppsala.

Att genomföra visionerna och byggandet av Inre 
hamnen kräver många insatser och att man hittar 
lösningar på en lång rad utmaningar. En av dessa 
handlar om hur företag i området ska kunna fungera 
vidare i den omvandlade stadsdelen eller ges ny plats 
i andra delar av staden. Här pågår arbete i tät sam
verkan mellan kommunens Stadsbyggnadskontor 
och Näringslivskontor. Norrköping har en stor och 
nationellt viktig hamn. Den yta som enligt planen 
för Inre hamnen ska omvandlas från hamnyta för 
kommersiell sjöfart till andra funktioner (främst för 
boende) måste ersättas på annan plats längre ut mot 

Bråviken. För detta jobbar Stadsbyggnadskontoret 
i nära samverkan med hamnbolaget i staden. Att 
utveckla nya hamnytor på nya lokaliseringar är något 
som kräver stora investeringar.

En annan fråga för planeringen och som under 
en senare period blivit integrerad i dagens planering 
är skydd mot framtida förväntade stigande havsnivåer. 
Vidare omfattar exploatering av hamnområden och 
verksamhetsområden för bostadsbyggande sanering 
av förorenad mark. Utmaningen är att genomföra 
detta kostnadseffektivt och ändamålsenligt. För att 
hantera dessa frågor och planera lösningar tar man 
del av erfarenheter av liknande projekt – dvs. att ut
veckla vattennära bostadsområden på tidigare hamn
område – på andra platser och däribland i Hamburg 
och i Göteborg. 

Utmaningarna som Norrköpings kommun ställs 
inför för att genomföra planering och utveckling  
av Inre Hamnen är dels av kunskapsart och dels av  
ekonomisk art. Vad gäller det förra – krävs djup 
expertkunskap i många specialiserade fält – teknik, 
juridik och förvaltning, ekonomi, projektorganisering, 
samhällsfrågor, etc. En annan utmaning handlar  
om finansiering; hur en kommun – och i detta fall en  
mellanstor stad – har möjlighet att genomföra de 
omfattande investeringarna som krävs fram till år 
2028 – och då man tänker sig att projekten ska vara 
genomförda och tågtrafik ska finnas på Ostlänken. 
För detta har kommunen inrättat en ekonomikom
mission som arbetar med den totala kommunala 
investeringskalkylen. Att skapa lokal nytta av den 
kommande Ostlänken i framtiden förutsätter inves
teringar i nutid. Här ligger en stor och viktig politisk 
ledarskapsuppgift att driva stora investeringsbeslut 

långt innan man kan förvänta sig intäkter och utan 
att samtidigt hota den reguljära kommunala servicen. 
Sådana investeringar sker utifrån övertygelser om 
infrastrukturens och i det här fallet Ostlänkens effekter 
för framtida tillväxt och att man genom planering 
kan påverka att denna tillväxt sker hållbart.

Den mellanstora staden; lokal profil och regionala 
samband

Inledningsvis noterade vi att megaprojekt i hög grad 
är förknippat med stora städer och urbana regioner. 
Norrköping är i kontrast till detta en mellanstor stad 
och kommun. Hur kan vi se att det har påverkat pla
neringsprocessen och hur man tar emot Ostlänken. I 
utformningen av Inre hamnen känner vi igen många 
ledande visioner för vår tids stadsomvandling. Dessa 
omfattar att bygga högt, tätt, stadsmässigt, funktions
integrerat och i vattennära läge. Dessa mer generella 
idéer filtreras lokalt genom den fysiska miljön i Norr
köping som är starkt präglad av sin industrihistoria. I 
designen för Inre hamnen vill man värna industriar
vets fysiska miljö och som ska beaktas i utformningen 
av byggnationen. Om man placerar Inre hamnen i 
perspektiv med andra stadsutvecklingsområden i 
Norrköping och i samband med Ostlänken innebär 
detta område en prioritering av bostäder även om 
också kontor och verksamheter kommer att beredas 
plats. Det är framförallt framtida byggnationer i de 
ovannämnda Yttre hamnen och Butängen som är 
planerade att i mer omfattande grad ge utrymme för 
verksamheter och kontor och för olika typer av privat 
och offentlig service. En mellanstor stad som Norrkö
ping utgör en nod i ett omland och enligt regionför
storingens logik tilldelas den mellanstora staden en 
roll som regionalt centrum för olika samhällsfunk
tioner omfattande arbetsmarknad, företagsamhet, 
boende, utbildning och service. Även om planeringen 
av de olika stadsförnyelseprojekten indikerar ideal 
av funktionsintegrering är profilerna olika. Det är den 
sammantagna effekten av dessa stora planeringspro
jekt som utvecklar Norrköpings olika samhällsfunk
tioner och påverkar den lokala utvecklingen såväl 
som stadens roll i ett regionalt omland. 
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Det återstår många år tills det finns tågtrafik på Ostlänken och beslut 
av privata och offentliga aktörer att genomföra investeringar redan 
nu kan man hänföra till effekten av en förväntansvåg genererad av 
övertygelsen om transportinfrastrukturers effekter.


