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Syfte

Promenaderna i Norrköping är långsträckta 
allésystem från slutet av 1800-talet och början av 
1900-talet. De byggnadsminnesförklarades 1994 
och utgör en unik del av staden. Till en början 
fungerade de som parkstråk utmed stadens gränser 
men under den senare hälften av 1900-talet 
förändrades deras användning med allt mer fokus 
på deras roll som trafikstråk. Det här programmet 
är framtaget i och med den förnyade bevarande- 
och utvecklingsplanen som togs fram 2018, vars 
syfte var att förbättra betingelserna för både träden 
och människan i promenaderna.

Syftet med möbelprogrammet är att ta fram ett 
sammansatt urval markmaterial, utrustning och 
val av kulörer som kan bidra till ett enhetligt, 
avläsbart och lugnt uttryck. Programmet kan 
bidra till att förstärka promenadernas sociala och 
kulturhistoriska värden.

Övergripande för hela möbelprogrammet är 
att gestaltningen och valet av utrustning för 
promenaderna ska framhäva dem som parkmiljö, 
snarare än gatumiljö.

För att programmet ska bli långlivat ligger fokus 
på att beskriva funktionella och estetiska riktlinjer 
som ska gälla för valet av möbler. Genom en 
karaktärsbeskrivning av alla element som ingår i 
programmet ska promenadernas karaktär kunna 
behållas och uppdateras även på lång sikt.

Möbleringsprogrammet riktar sig i första hand 
till tjänstepersoner inom utveckling och drift i 
Norrköpings kommun men det kan också vara 
vägledande för förvaltare och fastighetsägare i 
närheten av promenaderna. Programmet ska vara 
ett stöd för att välja utrustning och material i 
området.
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Omfattning

Möbleringsprogrammet omfattar Byggnadsminnet 
Norrköpings Promenader, med fokus på delarna 
närmast träden och i anslutning till gång- och 
cykelstråk. Gränsen för byggnadsminnet redovisas 
i kartbilden på nästa uppslag.

Programmet är uppdelat mellan de möbler som 
är lämpliga för stråken, alltså raksträckorna med 
fyra trädrader och gång- och cykelvägar, och 
möbler lämpliga för platsbildningar, till exempel 
i korsningar eller vid knutpunkter utmed stråken 
framför kiosker eller andra verksamheter.

Uppgraderingen av promenaderna enligt 
möbelprogrammet kommer att behöva 
ske etappvis. Det är bättre att en delsträcka 
genomförs helt enligt möbleringsprogrammet 
och att den sträckan sedan fungerar som förebild 
för resten av Promenaderna. Därigenom finns en 
möjlighet för kommunen och dess medborgare att 
utvärdera utformningen innan arbetet fortsätter. 
Först på sikt blir programmet verklighet för alla 
delarna, det som presenteras i möbelprogrammet 
är således det långsiktiga målet för promenadernas 
utseende. 

Programmet kan också användas vid de tillfällen 
när ny utrustning behöver köpas in, antingen det 
är vid små eller stora insatser längs promenaderna. 

Prioritetsordningen för möbelprogrammet bör 
vara att satsningar för att efterleva programmet 
i första hand ska gälla de delar som har högst 
kvaliteter, som vid Södra Promenaden. De delar 
som i dagsläget inte upplevs som park bör således 
nedprioriteras.
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Mål

Ett klassiskt utseende med möbelmodeller 
och material som helst varit i användning i 
Norrköping under tiden för anläggandet av 
promenaderna, alltså mellan 1858 och 1914, så 
länge de kan möta de i programmet definierade 
kraven för varje möbeltyp eller marktyp.

Moderna funktioner som bland annat hög 
ljuskvalitet och avskärmad belysning, placering av 
möbler för god social funktion och möjligheten 
att erbjuda modern service med till exempel 
dricksvatten, cykelpumpar, källsortering eller 
dylikt.

Robusta och hållbara material som får patina 
av slitage, vars beståndsdelar kan underhållas och 
bytas ut över tid.

Metod
För varje produkt beskrivs Material, Egenskaper 
och Placering.

Där flera olika produkter kan tänkas stämma 
in på de egenskaper och den form som 
beskrivs i programmet beskrivs dessa som 
“Exempelprodukter”.

I de fall där en specifik möbel ska användas i 
promenaderna beskrivs denna som en “Vald 
produkt”. Det gäller möbler som har en 
användning med anknytning till tidsperioden för 
promenadernas anläggande eller som historiskt 
har använts i Norrköping. Dessa beskrivs under 
“Motivering” med “tidstypisk” om modellen varit 
i produktion under den tid då promenaderna 
anlades och med “lokal förankring” om modellen 
redan är använd i Norrköping.
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Historik

Vid 1900-talets början var gångar och vägar i 
promenaderna mestadels grusbelagda, där gatur 
korsade var marken stenlagd med storgatsten. I 
vissa gathörn fanns låga stenpollare. Vegetationen 
omfattades ibland av låga planteringsskydd, 
troligtivs i trä. Förgårdsmarken infattades av staket 
i gjutjärn eller av häckar. De möbler som fanns var 
parksoffor av gjutjärn i rundade former. Belysning 
bestod av gjutjärnsstolpar med klassiska lykthus.

I dagsläget finns en blandning av möbler 
och markmaterial från olika epoker. Längs 
promenaderna finns ingen originalmöblering 
kvar från när promenaderna anlades. Däremot 
finns det i staden i övrigt tidstypiska möbler i 
historiska miljöer, som i Carl Johans park och i 
industrilandskapet längs Motala ström.
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Storgatstenyta i korsning, belysningsstolpe, Norra Promenaden (ca 1920), Stadsarkivet, detalj

Storgatstenyta i korsning, med parksoffa till höger i bilden, Norra Promenaden, Stadsmuseet, detalj
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Belysningsstolpar, grusgångar, stenlagda korsningar och stenlagd vattenränna, Norra Promenaden (runt 
1900), Stadsarkivet, detalj
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Gatubelysning, Södra Promenaden (vykort), detalj

Parksoffa, grusgång, Södra Promenaden (runt 1900), detalj



13/44

Belysningsstolpe, parksoffa, grusgångar, i mötet mellan Södra och Östra Promenaden (runt 1900), 
Stadsarkivet, detalj

Belysning, alla gångarna med grus och utan kantsten, parksoffa, Norra Promenaden (runt 1900), detalj

Lösa möbler, Norra Promenaden (ca 1940), Stadsmuseet, detalj
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Kulör och materialval

Möbler och material ska vara av gedigen 
och genuin gestaltning med massiva, rena 
naturmaterial och en mättad kulörpalett.

Paletterna på den här och nästa sida visar 
de kulörer och material som ska användas i 
Promenaderna.

För möbeltyper som inte omnämns i programmet 
gäller att de ska följa samma övergripande 
principer som för resten av möblemanget.

Fasta möbler i gjutgods målas svart. Anordningar 
i mark, som t.ex. markgaller, utförs i omålat 
gjutgods.

Lösa möbler och utrustning med en 
servicefunktion eller ett verktyg – som 
cykelpumpar och dricksvattenfontäner – 
målas gröna. Kiosker, offentliga toaletter eller 
tilläggsbyggnader kan målas antingen svarta eller 
gröna.

Detaljer kan utföras i mässing.

Stål eller gjutgods
Resedagrönt
RAL 6011

Stål eller gjutgods
Svart
NCS S9000-N
RAL 9005

Gjutgods
Omålat
(Segjärn)

Mässing
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Sten som används i Promenaderna ska vara grå 
granit av god kvalitet med hög hållfasthet. Samma 
kulör på stenen bör användas i alla promenader. 
I första hand ska begagnad sten av den här typen 
användas.

Trä ska vara av hållbara träslag som ek eller lärk 
och vara lokalt odlade i Sverige. Trädetaljer målas 
ej utan oljas. Trädelar – som brädor i sits och 
ryggstöd – ska vara lätta att underhålla och byta 
ut.

Grå bjärlövsgranit
Krysshamrad

Grå bjärlövsgranit
Flammad

Grå bjärlövsgranit
Råkilad

Oljad ek/
grånad efter 
ljusexponering
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Markmaterial

Generellt gäller att markeringar i marken ska 
utföras i markmaterial och inte genom målning, 
t.ex. trafiklinjer och symboler i mark för att 
särskilja gång- och cykeltrafik.

Gångbanor

I stråken längs trädraderna används stenmjöl 
(0-8mm) utan avgränsning mot planteringsytor. 
Stenmjölet ska vara grått eller en blandning av 
grått/rött, inte enbart rött. Val av stenmjöl ska 
gälla genomgående för hela Promenaderna. 

Vid anläggandet är det viktigt att stenmjölsytor 
jämnas av och packas för att få god tillgänglighet. 
Ytorna kräver sedan fortsatt god skötsel och 
underhåll för att hållas tillgängliga och ogräsfria.

Cykelbanor

Beläggs med asfalt. I kanten mot gräsytor och 
vegetationsytor läggs en fris med en eller två rader 
storgatsten. Sten läggs kortsida mot kortsida i 
halvt förband:

Gång- och cykelbanor

Beläggs med asfalt. I kanten mot gräsytor och 
vegetationsytor läggs en fris med en eller två rader 
storgatsten. Sten läggs kortsida mot kortsida i 
halvt förband.

Platsbildningar

Smågatsten, storgatsten eller granithällar.

Ytor som kräver extra 
tillgänglighet

Ytor som behöver tillgänglighetsanpassas 
kan läggas med antingen flammad små- eller 
storgatsten eller granithällar.

Taktilplattor görs genom att granithällar fräses, se 
exempelbild från resecentrum på nästa sida. Det är 
viktigt att bredden och djupet på infräsningen blir 
funktionell och driftsvänlig så att skräp inte kan 
samlas i de nedfrästa spåren och hindra stråkens 
funktion.
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Smågatsten
- Flammad kan användas 
för tillgängliga stråk.

Kullersten
- Sparas på de ytor där det 
finns i dag.
- Kan användas på refuger.

Storgatsten
- Flammad kan användas 
för tillgängliga stråk.

Stenmjöl
- Fraktion 0-8mm.

Granithällar
- Exempel från resecentrum.

Ledstråk infråst i granithäll
- Exempel från resecentrum.
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Exempel i plan från Södra Promenaden som 
visar förslag på utformning av korsningspunkten 
med en upphöjd yta med avvikande markmaterial.
Rörelse till fots och med cykel längs promenaden 
får företräde, vilket markeras genom 
markmaterialet och nivåskillnaden.

Planen visar också placering av möbler. Se 
nästkommande rubrik om stråkens möbler för en 
mer detaljerad beskrivning.
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Stråkens möbler

Med stråken menas Promenadsträckorna med 
trädplanteringar i fyra rader, en central gång- och 
cykelväg och en sidoliggande gångväg.

Placering
- Fasta möbler placeras i raka rader i linje med 
trädraderna och förankras i marken.
- För att underlätta för social samvaro kan möbler  
gärna placeras i större grupper om två eller fler.
- För att sittplatser ska användas kan de gärna 
placeras med skydd bakom ryggen.
- Sittmöbler placeras i grusad/hårdgjord yta med 
ram av storgatsten.
- Konstinstallationer inom promenaderna kan 
placeras mer fritt.
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Parksoffor

Material
- Svartlackerat gjutgods och oljat trä.

Egenskaper
- Fyra ben med träbrädor för både ryggparti och 
sits.
- Armstöd.
- Fördelaktigt om sofforna kan sammankopplas 
till en dubbel enhet, se Lessebo från Byrarums 
Bruk.

Placering
- I linje med trädraderna, gärna i par eller fler.
- För att sofforna ska komma till användning kan 
de gärna placeras så att det finns ett skydd bakom 
soffan, t.ex. en fasad, en häck eller ett buskage. 
Gator, gångar och stråk ska löpa framför soffan.
- Placeras i grusad/hårdgjord yta med ram av 
storgatsten. Ytan ska vara tillräckligt stor så att en 
rullstol ryms vid sidan av soffan.

Motivering
- Tidstypisk: Modellen från Byarum började 
tillverkas i Småland under mitten 1800-talet och 
produktionen återupptogs på 1980-talet.
- Lokal förankring: Modellen används sedan 
tidigare i Norrköping.

Exempelprodukt: Soffa Lessebo, Byarums Bruk
Artikelnummer: 01020021100 (svart gjutgods, 
oljad ek)
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Parkbänkar

Material
- Svartlackerat gjutgods och oljat trä.

Placering
- I par eller fler.
- Lämplig att användas där sittriktningen kan 
tänkas variera.
- Placeras i grusad/hårdgjord yta med ram av 
storgatsten.

Motivering
- Tidstypisk: Modellen från Byarum är baserad 
på soffan som började tillverkas i Småland under 
mitten 1800-talet.
- Lokal förankring: Modellen används sedan 
tidigare i Norrköping.

Vald produkt: Bänk Lessebo, Byarums Bruk
Artikelnummer: 02020021100 (svart gjutgods, 
oljad ek)

Bord och stolar

- Fasta stolar eller bord ska inte användas i stråken.
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Papperskorgar

Material
- Svartlackerat gjutgods.

Egenskaper
- Ej askkopp i lock.
- Norrköpings emblem ingjutet på två av fyra 
sidor.

Placering
- Intill sittplatser.
- Placeras i samma grusade/hårdgjorde yta som 
soffor och bänkar, med ram av storgatsten.

Motivering
- Lokal förankring: Modellen används sedan 
tidigare i Norrköping.

Vald produkt: Papperskorg, Byarum
Artikelnummer: 07203220000 (utan emblem, 
svart gjutgods, utan askkopp)

OBS: Modell med emblem behöver beställas 
separat.

Norrköpings emblem:
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Exempelprodukt: Vroom cykelställ, Vestre
Artikelnummer: 686 904C (smal, för 
nedgjutning)

Cykelpollare

Material
- Svartlackerat plattstål.

Placering
- I linje med trädraderna.
- Främst i anslutning till institutioner, skolor eller 
större korsningar.
- Placeras i grusad/hårdgjord yta med ram av 
storgatsten.
- Undvik stora cykelparkeringar. Sikta på max 
8-10 pollare (16-20 cyklar) per parkeringsplats.

Egenskaper
- Enkel båge i plattstål i ett stycke.

Övrigt
- Cykelparkering ska alltid ske med pollare 
som tillåter ramlåsning. Hjulhållande cykelställ 
för korttidsförvaring, där cykeln låses fast 
i framdäcket, skall inte användas inom 
promenaderna.

Motivering
- Det finns ingen dokumenterad cykelpollare från 
tiden för Promenadernas anläggande. Modellen 
från Vestre är enkel med ett klassiskt och 
minimalistisk utseende.
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Pollare

Pollare kan gärna varieras på olika platser i 
promenaderna.

Material
- Krysshamrad, flammad eller råkilad granit.
- Svartlackerat gjutjärn.

Egenskaper
- Granitstolpar utförs runda eller kvadratiska.
- Råkilad endast för kvadratiskt utförande.
- Höjd 70 - 90 cm.
- Gjutjärnspollare bör också kunna utföras i 
demonterbar modell där det behövs.

Placering
- Används för att styra trafik till exempel så att 
inte motorfordon rör sig i ytor ämnade för enbart 
gång- och cykeltrafik.
- Minst 100 cm mellan pollare.

Exempel: Pollare i granit

Exempel: Gjutjärnspollare

Exempel på utförande.
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Växtskydd till planteringsytor

Material
- Svartlackerat rundstål.
- Tillfälliga växtskydd i trä.

Egenskaper
- Höjd cirka 30 cm.

Placering
- Intill känsliga planteringar där det är viktigt att 
gångtrafikanter inte korsar planteringsytorna.

Exempel på utförande.
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Avgränsningar

Material
- Staket, räcken och handledare i antingen 
gjutjärn/svartlackerat stål eller trä.
- Stödmurar/socklar i granit.
- Klippta häckar med t.ex. avenbok, måbär eller 
hagtorn.
- Ej stängsel eller nät.

Egenskaper

- Staketutformning kan gärna varieras på olika 
platser i promenaderna.
- Stakethöjd 90-110 cm.
- Staket som används i förgårdsmark ska vara fast 
förankrade.
- Staket för uteserveringar ska ha tillfällig 
förankring.
- Förgårdsmark avgränsas gärna med häck, t.ex. 
avenbok, måbär eller hagtorn.

Placering
- Staket kan placeras för att markera förgårdsmark 
och för att markera uteserveringar.

Exempel på utförande.
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Skyltar

Material
- Skyltning ska vara i diskret svart utförande.
- Stolpe i svart gjutjärn eller stål.
- Skylt i svart plåt eller aluminium.

Placering
- Skyltning i promenaderna ska hållas till ett 
minimum. Skyltar kan gärna samlas till ett ställe/
en stolpe. Stolpar och skyltar kan gärna vara små 
och diskreta.
- Placering ska ske med hänsyn till 
byggnadsminnet. I möjligaste mån ska skyltar 
sättas utanför parkdelarna av Byggnadsminnet.

Exempel på utförande.
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Belysning

Belysningen ska vara anpassad efter promenaderna 
och ta hänsyn till djurlivet, speciellt vad gäller 
insektsliv, fågelliv och fladdermöss.

Platsen ska vårdas varsamt med ljus. För att 
minimera ljusföroreningar och för inte att störa 
djurlivet i trädkronorna ska belysningen sitta lågt, 
vara nedåtriktat och inte belysa trädkronor.

Ljusnivån ska vara låg med mjuka skuggor, varm 
ljusfärg och utan bländning.

För gångstråken gäller följande:
- Kvadratisk eller rund lykta i svartlackerat 
gjutgods och/eller stål samt glas.
- Stolpe i svartlackerat gjutgods eller stål.
- Ljuskällan ska sitta i lyktans topp och riktas 
nedåt. Lyktans topp ska vara täckt så att ljus inte 
når trädkronorna.
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Möbler för platsbildningar

Med platsbildningar menas korsningar, 
knytpunkter och alla de platser som bryter 
Promenadernas huvudstruktur med trädrader 
och gång- och cykelbanor. Här redovisas således 
möbler lämpliga att använda på öppna platser, 
torgytor intill promenaderna, framför kiosker och 
verksamheter. Till skillnad från Promenadernas 
huvudstråk går det att använda lösa möbler som 
stolar och bord samt multifunktionella möbler 
som till exempel sittmurar. De fasta möblerna 
för stråken som redovisats tidigare i det här 
programmet kan förstås också användas för 
platsbildningar.

Framför gatukök, kiosker och caféer finns 
större frihet att välja olika slags möbler och 
att blanda möbler så länge de håller sig till 
möbelprogrammets riktlinjer.

Generellt gäller att specialmöbler, som till exempel 
dricksvattenfontäner och cykelpumpar, ska 
placeras där stråk och gator korsar promenaderna 
och inte längs med själva stråken.
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Soffor

Material
- Grönlackerat stål.
- Omålat/svart/grönlackerat stål med sits och rygg 
i trä.

Egenskaper
- Med eller utan armstöd.

Exempelprodukt:
Palissade Dining Bench olive, HAY

Exempelprodukt:
Bryggerisoffa, Grythyttan

Bänkar

Material
- Grönlackerat stål.
- Omålat/svart/grönlackerat stål med sits och 
armstöd i trä.

Exempelprodukt:
Palissade Bench olive, HAY
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Stolar

Material
- Grönlackerat stål.
- Omålat/svart/grönlackerat stål med sits och rygg 
i trä.

Egenskaper
- Med eller utan armstöd.

Exempelprodukt: Palissade Chair olive, HAY

Exempelprodukt: Palissade Arm Chair olive, HAY

Exempelprodukt: Stol Classic No.2, Byarums Bruk

Exempelprodukt: Bryggeristol, Grythyttan
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Exempelprodukt:
Bryggeribord, Grythyttan

Bord

Material
- Grönlackerat stål.
- Omålat/svart/grönlackerat stål med bordsskiva i 
trä.

Exempelprodukt:
Palissade Table olive, HAY
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Planteringskärl

Material
- Svartlackerat eller naturligt gjutgods.
- Ek.

Egenskaper
- Rundad form.

Placering
- Vid platsbildningar antingen som dekoration 
eller för att hindra trafik.

Motivering
- Exempelprodukterna är valda för att de är 
historiska modeller eller för att de har en klassisk 
och enkel form.

Exempelprodukt:
Näckros, Nola
Artikelnummer: Ö13-40 (Naturfärgad brons)

Exempelprodukt:
Kruka Ø 1730, Järn i offentlig miljö
Artikelnummer:  110103

Exempelprodukt:
Kaprifol, Nola
Artikelnummer: Ö20-33 + Ö20-32

10
00

85
0



10
00

85
0

35/44

Stamskydd och växtstativ

Material
- Svartlackerat stål.

Placering
- Promenadernas huvudkaraktär är av storvuxna 
träd i gräs, äng eller perennplanteringar. 
Stamskydd används bara undantagsvis vid 
platsbildningar för små träd eller buskar.

Exempelprodukt:
Vroom cykelställ/stammskydd, Vestre
Artikelnummer: 696C (stammskydd, för 
nedgjutning)
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Markgaller

Material
- Segjärn, antingen svartmålat eller omålat.

Egenskaper
- Kvadratiskt.
- Antingen solform med linjer som strålar ut från 
markgallrets centrumpunkt. eller cirklar som blir 
större och större från mitten av gallret.

Placering
- Promenadernas huvudkaraktär är av storvuxna 
träd i gräs, äng eller perennplanteringar. 
Markgaller används bara undantagsvis vid 
platsbildningar för små träd eller buskar. 

Exempelprodukter:
Markgaller “solstrålemönster”, Kulturjern
Markgaller, Järn i offentlig miljö
Markgaller. Nola
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Exempelprodukt:
Stella, Nordic Parks
Artikelnummer: 1300-0034 (140 liter)

Exempelprodukt:
Acceptor 160 källsortering, Vestre
Artikelnummer: 2146 Acceptor 160 (källsortering 
3x160L )

Källsortering

Material
- Svartlackerat gjutgods eller plåt.

Egenskaper
- Nedkast för att sorter glas, metall, plast och 
papper.

Placering
- Vid korsningar.
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Dricksvattenfontäner, 
cykelpumpar, m.m.

Material
- Grönlackerat stål med detaljer i mässing.

Egenskaper
- Ren, klassisk form.

Placering
- Vid platsbildningar eller korsningar.

Motivering
- Cykelpump finns redan idag i Promenaderna i 
samma modell som föreslås här.

Dricksvattenfontän

Exempelprodukt cykelpump:
WAVE-air Manuell, Cyklos
Artikelnummer: 450005

Exempelprodukt dricksvattenfontän:
Quijote, Flexysdesign
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Sittmurar

Med sittmurar menas mycket enkla strukturer 
som går att använda på flera olika sätt, element 
som går att sitta på men som också fungerar som 
trafikhinder och agerar rumsskapande. Se till 
exempel granitmurarna i planen på nästa sida som 
markerar gränsen till Byggnadsminnet, skapar ett 
litet rum för pingis och går att sitta på.

Material
- Granit.

Egenskaper
- Utförs i blocksten, antingen råkilad eller 
krysshamrad.
- Utförs rena och utan tillägg, aldrig med sits eller 
armstöd.

Placering
- Vid större korsningar och platsbildnigar.
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PLAN 1:X

Exempel i plan från Södra Promenaden som visar placering av möbler samt förslag på utformning av 
platsbildningen.
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Ordlista
Gjutgods
- Material av gjuten metall, exempelvis järn, stål 
eller aluminium.

Gjutjärn
- Järn framtaget för att vara lämpligt för gjutning, 
med inblandning av kol.

Segjärn
- Variant av gjutjärn med magnesium tillsatt i 
produktionen för att uppnå en högre seghet, det 
vill säga en mer töjbar och mindre spröd produkt.
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