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Spelhagen

N

Översiktskarta över Nyköping och planområdet. Ungefärlig skala 1:10000 (A3)

Om programmet
Bakgrund och syfte

Gestaltningsprogrammet har tagits fram i samarbete 
mellan Nyköpings kommun, fastighetsägaren 
Klövern och Archus Arkitekter. Programmet
tillhör Detaljplan för Spelhagen 1:7 och Spelhagen 1:5 
(Västra Hamnen) samt del av fastigheterna Spelhagen 
1:3, 1:4 och Väster 1:1. Syftet med programmet är att 
illustrera och tydliggöra planens intentioner samt att 
utgöra underlag och stöd för kommande projektering 
och bygglovsprövning. Illustrationerna i programmet 
visar tänkta byggnadsvolymer men ej utvecklade 
fasadutformningar.

Detaljplanen tar fasta på Nyköpings rutnätstruktur 
och detta program syftar till att ge möjligheter till 
variation inom detaljplanens ramar. 

Föresatserna i programmet ska stå sig genom den 
tiden området blir färdigbyggt och vara en guide för 
ägare och förvaltare. 
 
Bindande punkter i detaljplan
Programmet är bindande i de avseenden som anges 
i punkter och är ett av de dokument som ingår i 
”samrådshandlingarna” som beräknas skickas ut 
på samråd under sommaren 2017. Därför är många 
av programmets principer föremål för dialog under 
samrådstiden och kommer att justeras efter att 
synpunkter från berörda sakägare kommer in.

Referensbilder

De referensbilder som används i dokumentet ska ses 
som inspirerande exempel på hur man kan gestalta 
bostadshusen och gaturummen.

Avgränsning

Programmet omfattar tre kvarter mellan kajerna 
i öst och söder samt Stapelgatan, Tolagsgatan och 
Spelhagsvägen.  
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Nuläge - planområdeHamnmagasinet med björkarna. Foto: Archus.

Nuläge 
Förutsättningar

Spelhagenkvarteren och Nyköpings hamn är belägna mellan 
Nyköpings centrum och Stadsfjärden, en vik av Östersjön.
Härifrån når man med båt en mycket vacker skärgård. I 
anslutning till hamnen finns småbåtshamn och gästbryggor.
Passagerarbåtar angör hamnens östra sida. Landskapet är
flackt. Via vackra promenadvägar når man enkelt Nyköpings 
centrum. Å-stråket, inklusive hamnen, är Riksintresse
för kulturmiljövård, naturvård samt friluftsliv. Norr om 
Hamnvägen, utmed Nyköpingsån, ligger Nyköpingshus med  
kvarvarande delar av ett slott och befästningsvallar. Från 
vallarna kan man ana den nordligaste byggnaden på Östra 
Skeppsbron samt den helt dominerande siloanläggningen, 
som idag är bostadshus.

Östra sidan av hamnen kännetecknas av äldre 
hamnbebyggelse som hamnkontor och magasin. Husen är en 
till tre våningar höga och friliggande med passager emellan. 
De är uppförda i tegel eller trä med tak av falsad planplåt 
eller tegel. Husen innehåller idag flera sommarrestauranger 
och plats för evenemang som ger ett rikligt  folkliv under 
sommaren. Väster om planområdet är bebyggelsen komplex 
med stora industribyggnader, kontor i upp till fem våningar, 
skola och bostadshus i två till sex våningar. Flera nya kvarter 
är under uppförande. Nu finns förutsättningar att skapa ett 
mycket attraktivt kvarter för i huvudsak boende men också 
olika typer av verksamheter. Kvarteret kommer med
sin närhet till stadens centrala delar att tillhöra innerstaden.
Flertalet lägenheter kommer att ha möjlighet till utsikt mot 
vatten. Hamnen kommer även i fortsättningen att fungera 
som hamn, dock enbart för fritids- och turbåtar.
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Vision
Denna nya stadsdel vid Västra hamnen ska återerövra 
hamnens och Stadsfjärdens stora vattenrum till besökare 
och boende i staden. Kajerna ska vara tillgängliga och kan 
i framtiden kanske bli den vanligaste vägen till stadens 
centrum för gående och cyklande mellan Arnö och Öster. 

Den nya bebyggelsen ska utgöra en länk mellan stadsdelar 
och en attraktiv boendemiljö nära vattnet och centrum. En 
sådan omvandling har redan ägt rum i många europeiska 
städer, stora som små.

Det som har varit, sedan början på 1900-talet, ett 
hamnområde med byggnader och anläggningar för 
skeppning av varor, omvandlas till ett område att bo i och 
att promenera, med inslag av service och 
handel.

Omvandlingen påbörjades när den gamla silon blev 
bostäder. Fortsättningsvis utvecklades kvarteret norr om 
vårt område, med Sörmlands museum och nu med Västra 
Hamnens södra del, en av Nyköpings fronter när man 
närmar sig vattenvägen. 

De nya kvarteren ska visa Nyköpings nya front mot fjärden 
och samspela med nya såväl som lite äldre grannhus. Därför 
är byggnaderna som ligger närmast det nya kvarteret i 
norr föreslagna med lika antal våningar. Varje föreslaget 
nytt kvarter visar också ett markant högre hus som 
”portvakt”.På samma sätt markrar den gamla silon hela 
områdets infart från Hamnvägen. Den andra infarten är via 
Spelhagsvägen och den tredje på Stadsfjärden. Här kommer 
ett ”profilhus” att välkomna besökarna från sjön.

Strukturen ansluter till 1600-talets Nyköping, som trots 
många rivningar och nya byggnader står sig ännu, som 
hållbar ram och gemensam identitet. Oavsett det enskilda 
husets utformning kommer kvarteret att vara den trygga 
ramen, och gården kommer vara den självklara platsen för 
vistelse utomhus. 

Gårdarna ska, till skillnad mot stenstadens traditionella 
slutna gårdar, inbjuda till inblickar och passage. Detta är en 
nödvändighet för att göra omgivningarna, vattenrummet 
och kajerna rättvisa. Så många som möjligt ska kunna njuta 
av utsikterna och stadslivet.

Det bevarade magasinet utgör en välkänd profil i området 
och den är signifikant även om den ändrar funktion. De tre 
bostadshus som vänder sina gavlar mot kajen kan framkalla 
minnet av de stora byggnader som hör till västa hamnens 
historia, med dagens form och material men som en 
förnimmelse av forna tider.
 
Nyköpings hamn har historiskt sett haft olika karaktärer 
och skalor, på var sin sida vattenrummet. Redan i slutet på 
1800-talet skilde sig Gamla Tullhuset från Hamnkontoret. 
På Västra Hamnen fanns det till och med järnväg. Denna 
olikhet i karaktären och skala, även om det sker i modern 
tappning, ska bestå. De kontorsbyggnaderna som finns kvar 
och Sörmlands nya museum är stora, och ger ytteligare stöd 
för den nya bebyggelse som planeras.
 

• Kvarteret är den sammanhållande ramen. 

Inom kvarteret åstadkoms variation med olika 

hushöjder, utformning av byggnaderna och 

materialval. Det är samtidigt viktigt att området 

upplevs som ett sammanhållet område genom 

att färger, material och former återkommer 

inom kvarteret. 

• Utformningen av de nya moderna byggnaderna 

ska knyta an till hamnens historia i utformning 

och placering. Se fotografier denna sida.

• Byggnaderna placeras så att de bildar kvarter, 

med möjlighet till genomblickar mot kajer och 

vattnet (regleras i detaljplanen som siktlinjer)

• Detaljplanen tillåter publika verksamheter 

i bottenplan. Dessa ska företrädesvis vara 

placerade mot kajer. 

1. Västra hamnen 
år 1972                                                                                      

2. Ekonomiska 
kartan från 
samma period     
©Lantmäteriet                                                                                                                               

3. Västra hamnen 
år 1972                                         

1. 

2. 

3 
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Exempel på återerövrade hamnområden/kajer från olika städer. Från vänster: H-99-området Norra Hamnen i Helsingborg, Foto: Baviere, G. (2009) Flickr licens (CC BY 2.0) 

http://tinyurl.se/pu3. Hamnområde i Malaga, Foto: SC Arkitektur Och Planering AB. Puerto Madero i Buenos Aires, Foto: SC Arkitektur Och Planering AB och Aker Brygge i 

Oslo, Foto: Dalbéra, J. P. (2010) Flickr licens (CC BY 2.0). 

Vision Södra kajen i Spelhagen. Vy från bron i norr med senaste tillägget bostadsbebyggelse till höger i bilden och Östra kajen till vänster i bilden.

Vision

Vision Södra kajen i Spelhagen. Vy från syd-ost med Nyköpingsåns utlopp och Östra kajen till höger i bilden.
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Gestaltning

Perspektiv mot söder genom norra kvarteret. Den bevarade 
delen av hamnmagasinet syns i fonden och den stora 
bostadsgården skymtar till höger i bilden.
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1. 2. 

Platsbildningar & 
siktlinjer
Att skapa öppningar mellan husen mot omgivningen 
är värdefullt både för boende i området och flanörer 
längs kaj och bryggor. Känslan av närhet till sjön 
med vattenblänk och båtliv, bostadsgårdarnas 
grönska, kajen och den historiska bebyggelsen skall 
stärkas genom siktlinjer i strategiska lägen. Se karta 
nästa sida.

De tre kvarteren skapar bra förutsättningar för 
platsbildningar och stråk med både privat, halvprivat 
och offentlig karaktär som bör utnyttjas.

Mellan norra och sydöstra kvarteret bildas ett ca 25 
m brett och  ca 85 m långt ”parktorg” som får sin 
speciella karaktär av det bevarade hamnmagasinet 
och en kraftfull grupp björkar som berättar om den 
ursprungliga hamnmiljön. Platsen har en fördelaktig 
riktning och kan bli områdets gemensamma 
vardagsrum. Sittplatser i uteservering och offentliga 
parkbänkar skapas i zonen närmast magasinets 
fasader, solbelysta beroende tidpunkt på dagen. 
Torget är tänkt som sharedspace- yta där trafik 
skall ske på de gåendes villkor. Orienterbarheten 
underlättas och trafiken styrs med genomtänkt 
markbeläggning och möblering. Uteserveringar 
avgränsas tydligt från offentliga ytor med tex låga 
murar, planteringsurnor, låga staket och pollare.

När kvarteren vänder sig mot kaj och bryggor bildas 
soliga skyddade lägen med utsikt mot vattnet. Några 
av platserna ska utnyttjas för verksamheter t ex caféer 
i byggnadernas bottenvåning medan andra lägen bör 
vara mer offentliga informella sittplatser.

I kartan visas förslag på fler gröna och urbana 
platser i områdets direkta närhet tex ett spännande 
”landart” område på den breda östra kajen eller 
de halvoffentliga informella sittplatser som kan 
tillskapas i öppningarna mellan bostadshusen.

• Visuell kontakt med omgivningen 

ska finnas. Se karta på nästa sida.  

T ex utblickar mot västra stranden,  

skogsridån på andra sidan sjön eller 

mot himlen.  

• Siktlinjen från bostadsgården på 

det befintliga bostadskvarteret 

norr om Stapelgatan mot söder får 

inte försämras jämfört med dagens 

situation.  

• Södra kajen, torg och platser 

i skyddade lägen, se karta, 

skall utnyttjas och förses med 

olika typer av sittplatser, både 

tillgänglighetsanpassade parksoffor 

och informella sittplatser på tex 

gradänger och trappor. 

• Lokaler för verksamheter förbereds i 

bostadshus. Dessa ska företrädesvis 

ligga mot kaj och bryggor. 

• ”Parktorget” inklusive körytor ska 

ha ytskikt av små- och storgatsten 

kombinerat med stenhällar och 

grusytor. Natursten kan kombineras 

med asfalt för tex cykelbana. 

Platsen ska ha en grön karaktär med 

befintliga träd eller trädplanteringar. 

• Yta för uteserveringar på 

”parktorget” skall vara väl 

avgränsade från varutransporter och 

övrig trafik.
3. 

1. Trädäck föreställande böljande 
vågor. Foto: ©Streetlife                                                                                

2. Västra Hamnen, Malmö. Foto: 
Eklind, M. (2012) Flickr licens: 
(CC BY-SA 2.0). http://tinyurl.
se/4rq02owd                                                                                                             

3. Västra hamnen, Malmö. Foto: 
-heureux- (2010). Flickr licens: 
(CC BY-NC-SA 2.0). http://
tinyurl.se/5rr                    
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2. 

3.

1. 

Grönska & lek
I Spelhagen ska platsbildningar gestaltas på ett 
lekfullt sätt med modernt formspråk. Förutom 
bostadsgårdarna blir grändgator och stråk en del av 
barnens lekmiljö. Det är viktigt att öppningar och 
mellanrum skapas i kvarteren för att länka samman 
de skyddade och ”lekbara” rummen.

Här ska finnas urbana platser där vuxna kan umgås 
och barn leka tillsammans tex ”parktorget”.
I bostadsområdets direkta närhet föreslås tex 
ett spännande ”landart” område på den breda 
östra kajen. Ett nytillskott i miljön som kan locka 
Nyköpingsbor och besökare till strandpromenaden.

Gator och grändgator har trädplanteringar gärna 
arter med en variation i storlek och gärna planterade 
med oregelbundna avstånd från varandra. 

I Spelhagen är det viktigt att utnyttja alla möjligheter 
för grönska tex klippta häckar, fasadgrönska eller 
rumsavskiljare med klätterväxter. Krukor och 
inbyggda planteringlådor på uteplatser kan utnyttjas 
för att ge personlig grönska i det halvoffentliga 
rummet.   

Förgårdsmarken längs flera av gatorna är möjliga 
att plantera och ska bl a användas för att ta hand om 
takvatten. Gärna med arter med ljus karaktär som 
anspelar på strand och öppna lägen. Viktigt att tänka 
på vid val av växter för dessa ytor beskrivs under 
rubriken Dagvatten.
.
Öppningar mellan husen ska gestaltas så att 
visuell kontakt och informella sittplatser 
erbjuds för den som promenerar förbi, tex i 
trappa eller på mur. 

• Kajer , bryggor, torg och platsbildningar 

gestaltas med ett lekfullt, modernt formspråk. 

• På bostadsgårdarna ska det finnas möjligheter 

för lek för olika åldrar från småbarn upp till 

lägre årskurser. 

• Bostadsgårdarna ska vara planterade och 

upplevas lummiga men ska också erbjuda 

gräsytor för lek och samvaro.

• Grönskan på gårdarna ska synliggöras från 

gaturum och stråk. 

• Gaturum och mellanrum mellan byggnader 

trädplanteras. Principen strategisk grönska 

används, stora träd planteras i korsningar och/

eller i släpp mellan husen så att trädkronorna 

bidrar med grönska från flera vinklar, gator 

och gårdsrum. Se skiss nästa sida.

1. Lekskepp. Foto: ©Sik-Holz                                                                             

2. BIGyard Gartenhof, Berlin. Foto: Archus                                                                                                                                  

3. Lek i grönska. Anna Petrus Park, Uppsala. Foto: Archus                  
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Grönska & lek
Värdefulla träd som bevaras

öppen

portik

Visuell koppling 
gaturum-bostadsgård

Gata med trädplantering

Gårdslek

Strategisk grönska*

Kvartersgata med trädplantering

Grön bostadsgård

Grön kaj

Grönska & lek

Skala 1:2000 A3
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*Strategisk grönska: hörnträd vars 
trädkronor ger grönska i två gaturum 
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2. 

1. 

Trafik, gång & cykel
Byggnationen kommer att skapa fler offentliga platser 
än vad som finns i området idag med en tillgängligare 
strandpromenad för Nyköpingsbor och besökare 
i staden. Gator och torg kommer att  präglas av 
närheten till vattnet med kaj och bryggor. 

Med den nya strandpromenaden knyts stråket längs 
Nyköpingsån samman med  Kilaåkilen mot väster och 
mot befintliga och kaj och parkstråket Kungshagen.

Spelhagsvägen och Tolagsgatan fungerar som 
infartsgator och bildar tillsammans en slinga genom 
det nya bostadsområdet. Spelhagsvägen kantas på 
södra sidan av en separat gång- och cykelbana som 
leder ut mot kajen och strandpromenaden. Gatorna 
har längsgående parkeringar men gaturummets bredd 
minskas visuellt genom trädplanteringar. Skelettjorden 
som behövs för trädplantering är också viktig för 
reningen av gatuvatten.

Övriga gator, grändgatorna har en intim skala där 
hastigheten tvingas ner vid möten. Stapelgatan är 
en befintlig gata som avgränsar och fungerar som 
infartsgata för det norra kvarteret.
Gatan trädplanteras och däremellan medges några 
kantstensparkeringar. 

Övriga ”grändgator”  tex Tolagsgatans förlängning 
ner mot sjön samt gatan runt parktorget föreslås 
utföras utan kantsten och med helt eller delvis annan 
ojämnare beläggning än asfalt för att signalera att 
framfart sker på de gåendes villkor. Kanstensparkering 
kan finnas på gatans ena sida mellan träden. Gatorna 
avslutas med vändplan och öppningsbara pollare för 
genomfart av sop- och brandfordon.

Flera gator kantas av förgårdsmark mellan gångbana 
och fasad. Här möjliggörs enstaka cykelparkering 
för besökare. Kajen är körbar och kan fungera som 
räddningsväg för utryckningsfordon.

 

• Det skall finnas utrymme för promenad- och 

cykelstråk längs kajer och bryggor. 

• Olika beläggningsmaterial och 

läggningsmönster ska användas för att 

anvisa och leda gång-cykel och biltrafik. 

Friser av smågatsten i kombination med 

sammanhängande stensatta ytor ska 

användas som beläggning på kajer, torg och 

platser inklusive vändplaner. Gatsten får 

kombineras med marksten av tegel, betong 

eller asfalt för att skapa stråk med släta 

tillgängliga ytor. 

• Träbryggor utanför stenkajen mot söder görs 

med sådan bredd att längsgående ramper 

och trappor från stenkaj ner till brygga ryms 

utan att bryggan behöver breddas lokalt. 

• Gator och gränder ska trädplanteras. 

• Återvändsgatorna mot kajen ska avslutas 

med vändplan. Genomfart är endast tillåten 

för sop- och räddningsfordon.

1. Gata med trädplanteringar och sidoparkering. 
Industristaden Uppsala. Foto: Archus                                                                         

2. Kajpromenad i Norra Hamnen, Helsingborg. Foto: 
Baviere, G. (2009) Flickr licens: (CC BY 2.0) http://
tinyurl.sejthgl                                                                                                 
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befintlig 
kontors-
byggnad

befintlig
entré-
utbyggnad

gångbana

parkering/
grönyta
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Sektion C-C1
skala 1:200 A3
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skala 1:400 A3
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Sektion A-A1, skala 1:400 (A3)
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Sektion D-D1
skala 1:400 A3
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Dagvatten
Magasin i gatumark samt växtbäddar 
med grönska i förgårdsmark sk biofilter 
eller raingarden liksom växtbäddar och 
grusöverbyggnader på bostadsgårdar kommer 
att användas för att rena och fördröja tak- och 
dagvatten i Spelhagen.

Längs gångstråk på torg och kaj kan också 
öppna dagvattenlösningar bli ett pedagogiskt 
och vackert inslag i miljön. På gårdsbjälklaget 
infiltreras dagvatten och takvatten i grus, gräs 
och vegetationsytor för både fördröjande effekt 
men framförallt för rening. 

Längs gatorna planteras träd med växtbäddar av 
skelettjord för att ta hand om gatans dagvatten. 

På byggnadernas tak används lösningar med sk 
”gröna tak” med t ex sedumväxter som fördröjer 
och i viss mån även renar dagvatten.

Förgårdsmarken längs Spelhagsvägen och 
Tolagsgatan kantas av upphöjda växtbäddar 
sk biofilter, hit leds takvatten via stuprören. 
Det är viktigt att dessa växtbäddar förses 
med fördröjningszon, erosionsskydd, lämplig 
sandblandad växtjord, bräddavlopp samt någon 
form av avvattnande system.

Växter anpassade för den speciella ståndortens 
olika fuktgradienter och ljusförhållanden skall 
väljas för dagvattenlösningarna. Växternas 
funktion för fördröjning och rening är beroende 
av deras rotvolym och bladvolym. Det är 
också viktigt att växterna klarar torrperioder 
eftersom växtjorden i ett ”biofilter” 
inehåller stor andel sand och därför har låg 
vattenhållande förmåga. Flera olika arter bör 
väljas för planteringen, artval anpassas efter 
växtbäddarnas fuktgradienter. Ytorna ska 
se prydliga ut och växterna ska väl täcka in 
jorden. Som kant till upphöjda bäddar längs 
gator föreslås granitsten ca 30 cm synlig höjd.

2. 

3. 

1. 

• Längs Spelhagsvägen och Tolagsgatan 
anläggs upphöjda växtbäddar med kanter 
av natursten för omhändertagande av 
takvatten.  

• Dagvatten från gatumark ska ledas till 
trädplanteringar med skelettjord för 
rening och fördröjning. 

• Växtbäddar som magasin för 
omhändertagande av dagvatten ska förses 
med fördröjningszon, erosionsskydd, för 
ändamålet lämplig sandblandad jord, 
bräddavlopp samt avvattnande system. 

• Gårdar på takbjälklag ska utföras med 
tillräckligt jorddjup för omhändertagande 
av dagvatten. 

• Dagvattenhantering på gårdar ska ske i 
omfattning och gestaltas på sådant sätt 
att gården samtidigt fungerar för lek, vila 
och samvaro.

1. Sedumtak. Foto: Archus                                                                        

2. Upphöjda växtbäddar för 
dagvattenhantering, Kalmar. 
Foto: Archus

3. Raingarden, Västra Hamnen 
Malmö. Foto: La Citta Vita 
(2011) Flickr licens: (CC BY-SA 
2.0). http://tinyurl.se/xv7ra                     
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Dagvatten

Träd med skelettjord 
- för gatuvatten

Gröna bjälklag med 
vegetation för rening av 
dagvatten

Raingarden - för takvatten

Magasin - för takvatten 
& gatuvatten

Dagvatten

Skala 1:2000 A3
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