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UtGÅnGspUnKt oCh GestaltninGsproGrammets syfte

sandbyhov idaG
Sandbyhov är ett område i nordöstra Norrköping som är starkt 
förknippat med vård och äldreomsorg. Området med sina 
institutioner avgränsas i norr, väster och söder av bostäder och 
i öster av Stockholmsvägen. De storskaliga byggnaderna har 
kommit att skapa en barriär mellan de olika bostadsområdena; 
en egen stadsdel avskärmad från sin omgivning. Då dagens 
vårdcentral och äldreboenden inte lever upp till gällande 
standard, föreslås de att rivas för att ge plats åt byggnader som 
klarar av denna anpassning. I samband med denna förändring 
kan stadsdelen utvecklas och integreras med sin omgivning.

vad Kommer att hÄnda
Sandbyhov står inför en stor transformation som kommer 
att ge området en mer varierad sammansättning. Vissa 
byggnader	kommer	att	rivas.	Parker	och	utemiljöer	ska	förfinas.	
Stadsutvecklingen i Sandbyhov ska bidra till att skapa en vacker, 
praktisk och hållbar stad. Området ska bli en attraktiv och 
integrerad stadsdel att bo och verka i. 

syfte med detta doKUment
Gestaltningsprogrammets syfte är att tydliggöra en helhetsbild 
av området och vilka principer och riktlinjer för utformning 
av	ny	bebyggelse,	offentliga	platser	och	gårdsmiljöer	som	
ska följas för att uppnå en sammanhängande och tydlig 
gestaltning av området. Gestaltningsprogrammet är en bilaga till 
planprogrammet för Sandbyhov. 

En dokumentation av områdets historiska utveckling förtydligar 
sammanhanget	och	problematiken	som	finns	idag	i	Sandbyhov.	
Med denna utgångspunkt presenteras principer på hur det 
framtida Sandbyhov ska gestaltas. 

hUvUdmÅlet med GestaltninGen 
Den nya bebyggelsen ska ha ett modernt och samtida uttryck. 
Gestaltningen ska främja läsbarheten av området. Man ska 
tydligt	kunna	utläsa	vad	som	är	nytt	och	gammalt.	Det	ska	finnas	
variation i höjd på byggnaderna, fasadmaterial och kulörer. 
Gestaltningen ska vara omsorgsfullt gjord från den stora skalan 
ner till detaljnivå. 

Sandbyhov i förhållande till Norrköpings stadskärna. Karta från Eniro.
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omrÅdets historia

Sandby nämns som en by i Östra Eneby socken i tre olika 
handlingar	redan	på	1400-talet.	På	en	karta	från	1736	finns	
området utmärkt som Sandby utjord. Herrgården Sandbyhof 
finns	utmärkt	på	en	karta	från	1868,	med	en	huvudbyggnad,	
mindre uthus och trädgårdar. Området omgavs av mark 
ägd av staden, främst åker- och ängsmark. Kartan från 1930 
visar det nya komplexets utbredning och även Taborsbergs 
Koloniträdgårdar. Staden har då börjat växa sig närmre, men 
Sandbyhov omges fortfarande av åker- och trädgårdsmark. 

Norrköpings stad var i slutet av 1800-talet i stort behov av 
nya sjukhus, äldreboenden och fattigvårdsinrättningar. Man 
beslutade att samla alla dessa institutioner i nya och för den 
tiden, moderna byggnader utanför staden med gott om 
utrymme och frisk luft. 

1910 stod hela komplexet färdigt under namnet 
”Norrköpingsstads arbets- och försörjningsanstalt”. Här fanns 
då sluten fattigvård för både kvinnor och män samt sjukhus för 
både kropps- och sinnessjuka fattiga människor. Senare tillkom 
även sluten vård för de som då kallades ”sinnesslöa”. 

Sandbyhov fungerade i stort sett som en egenförsörjande by i 
utkanten av staden med trädgårdsodlingar, lite djurhållning, eget 
storkök, bageri, tvätteri och värmeförsörjning med ångpannor. 
De vårdtagare som var arbetsföra uträttade många av sysslorna, 
men man hade också anställda hantverkare. På området fanns 
även boende för personalen. 

Sandbyhof 1908, en herrgård omgiven av trädgårdar och 
åkermark.

Karta från 1930 som visar det ursprungliga komplexet och 
Taborsbergs Koloniträdgårdar.

Sandbyhov 1910. 
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sandbyhov pÅ1910-talet

Området 1930. 

Sandbyhov går från att vara en mindre lantegendom till ett 
storskaligt vårdkomplex. Förändringen sker relativt snabbt, 
byggstart för hela området är ca 1908 och invigningen 
sker	i	oktober	1910.	Runt	området	finns	mindre	gårdar,	
koloniträdgårdar och villaområde. Sandbyhov blir startskottet 
för en mer storskalig stadsutveckling i denna del av staden, men 
länge ligger det som en enklav omgiven av åkermark. På området 
fanns även ett bårhus, vedskjul och mindre stallar för djur.

Rivna byggnader

Sandbyhov 1910

Befintliga byggnader

1. Sinnessjukhus, senare 
Bråvallahemmet

2. Hem för manliga åldringar, senare 
Ekhöjden

3. Ångpanna och tvätt

4. Kök och bageri

5. Kyrkan

6. Entrébyggnad

7. Administration och personalbostad, 
senare Villa Eken

8. Hem för kvinnliga åldringar, senare 
Värnhem

9. Kroppssjukhus, senare Apelgården

8

7

9

6

5

4

3

21
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sandbyhov pÅ 1970-talet

Karta från 1979 som visar komplexets största förändring sedan 1910. Rivna byggnader

Sandbyhov 1979

Befintliga byggnader

5. Ekhöjden

6. Kyrkan

7. Villa Eken

8. Blommelund

9. Apelgården

1. Bråvallahemmet, nu utbyggt

2. Villa Haga, servicelägenheter

3. Centralkök och verkstad

4. Cedersborg, Hagaborg och 
anslutningsbyggnader

8

7

9

65
4

3

2

1

Under 1960- och 1970-talen rivs många av de ursprungliga 
byggnaderna, som då var uttjänta och inte fungerande för 
verksamhetens syften. Området får en helt nytt och för tiden 
modernt	uttryck.	Institutionskänslan	finns	dock	kvar	och	
området vänder sig mer inåt, än kopplas samman till staden som 
närmat sig runt om. Sandbyhov utvecklades från att ha varit en 
föråldrad, sluten anstalt, till att bli en mer öppen inrättning med 
den tidens högsta standard. 
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Skiss signerad Carl Nordström som lär ha varit bosatt på Sandbyhov. 

Ur ”Dom kallade oss sinnesslöa”. 

Sandbyhovs egna lastbil. 

Odlingarna sköttes av arbetsföra vårdtagare. Storköket som försåg hela området, byggnad nr 4. 

Ångpannorna där man eldade koks och kol, byggnad nr 3. 

livet pÅ sandbyhov

Sandbyhov var en jätteanläggning för mera än 
500 ”fattighjon”, och hade hyst både orkeslösa 
gamla, sinnessjuka och fattiga som inte kunde klara 
uppehället, människor som idag, bara skulle vara 
vanliga socialbidragstagare. Den torftiga kasernliknande 
institutionen med sin stora kategoriblandning 
kritiserades hårt bland Norrköpingsborna.

I boken ”Dom kallade oss sinnesslöa” (Laurin, Bolander, Blad, 
2003) berättar ett antal personer om hur det var att bo och 
arbeta på Värnhem mellan åren 1939-1963, då verksamheten 
där lades ned. 
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Förhållandena på de olika inrättningarna kritiserades tidigt. Det 
låg mellan 8-12 personer i varje sal. Toalett fanns i anslutning till 
matsalen, men inte till rummen. 

Flera av de personer som delar med sig av sina upplevelser i 
”Dom kallade oss sinnesslöa” beskriver de olika avdelningarna 
som torftiga och ostimulerande. Det fanns få sysselsättningar 
för de som inte var fullt arbetsföra och ingen utbildning för 
barn i skolålder. Enligt vårdideologin från seklets början skulle 
dessa människor hållas avskilda från samhället och de ansågs 
vara obildbara. Tvångssterilisering var vanligt förekommande. 
De intagna hade mycket lite frihet att röra sig utanför området 
och rastgårdarna omgärdades av höga staket eller plank, med 
taggtråd högst upp.
 
I en inventering av Sandbyhov, gjord av Bo Castenfors 
Arkitektkontor AB (Jönsson och Werner, 1991), för 
Landstingsfastigheter i Östergötland och Norrköpings kommun, 
beskrivs hur området utvecklades under 1930-talet och framåt. 

Fler förändringar och ombyggnationer skedde under 1960- och 
1970-talen,	då	flera	av	de	ursprungliga	byggnaderna	revs	för	
att ge plats åt den nya långvårds- och rehabiliteringskliniken, 
dagens Hagaborg och Cedersborg.  

Sal för kvinnor, 1910. 

Rum för äldre, 1910.

Korridor med plats för umgänge, 1940-tal.

Korridor, 1910.

Kritiken mot förhållandena vid anstalter som Sandbyhov, 
växte sig allt starkare i Sverige under 40- och 50-talen. 
Mot slutet av 50-talet var staketen rivna och Sandbyhov 
hade förvandlats till en öppen institution; ”Nordens 
modernaste långvårdsklinik”, under ledning av Dr. Pierce 
Butler.
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Rum för äldre, 1910. Sal för kvinnor, 1910-tal. 

Sal för kvinnor, 1910-tal. 

Hängasken och fruktträdgård framför Apelgården, 1940-tal.

Apelgårdens terrass, 1940-tal. Sal för kvinnor, 1940-tal. 
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byGGnaderna
byGGnader som har rivits

Rivna byggnader

Befintliga	byggnader

1. Bråvallahemmet, dåvarande sinnessjukhus. 6. Entrébyggnad 8. Värnhem.

3. Ångpanna och tvätt

4. Kök och bageri. 

8

6

4

3

1

Sandbyhov 1910

11

inforUta - nationalromantiK

Arkitektonisk stil som introducerades 
under 1910-talet som avskalad, enkel 
och fri från dekorationer. Stilen byggde 
på föreställningar om en genuin svensk 
arkitektur. Materialen trä, tegel och 
natursten var vanliga. Takfallen var ofta 
branta och och brutna med takkupor. 
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CentralKöK oCh verKstad

Centralköket byggdes 1972 och är formgivet av SAR Jan Hallen 
Arkitektkontor AB. Byggnaden är i stort sett oförändrad idag. 

Verkstaden Nyckeln byggdes 1974 i samma stil som 
centralköket. 

Stommen är av betong och fasaden är klädd med gult tegel. Värt 
att notera är teglets stapelförband som skapar en intressant 
detaljering. Fönsterband i aluminium och vitt trä. Sockel i 
betong. Pulpettaket är klätt med papp och takfoten i svart plåt. 
Inlastningar har skärmtak av svart trapetsplåt. 

Centralköket och verkstaden med daglig verksamhet 
evakuerades under våren 2015 inför rivning. Byggnaden revs 
hösten 2015.

villa haGa

Villa Haga byggdes 1977, en huvudbyggnad med 
servicelägenheter för äldre och ett garage med tvättstuga och 
biutrymmen, allt i en våning. 

Byggnaden revs i slutet av 1990-talet för att ge plats åt nya 
bostäder. 

Entrén till Nyckeln, mot öster. 

Varumottagning för båda byggnaderna, mot väster.

Centralköket mot norr. 

Rivna byggnader

Centralkök och verkstad

Villa Haga

Befintliga	byggnader

Sandbyhov 1979
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Detaljbild  på
murningsförband



Gestaltningsprogram för Sandbyhov Norrköpings kommun, januari 2016

befintliGa byGGnader som sKa rivas

CedersborG oCh haGaborG
Byggnaderna tillkom i två etapper. Hagaborg och första våningen 
av Cedersborg byggdes 1967. Övre plan på Cedersborg tillkom 
1974.	Under	1990-talet	fick	Hagaborg	ett	till	våningsplan	
samtidigt som fasaden byttes.

Den bärande konstruktionen består av betong. Fasaderna består 
av sandwichelement av betong med fönsterband i aluminium. 
Hagaborg	fick	efter	sitt	ansiktslyft	en	ljusgul	putsfasad	med	vita	
detaljer. Det övre planet har ljusgrå puts. Cedersborg har de 
ursprungliga rosa och grå kulörerna. 

De platta taken är papptäckta, svart plåt på synliga delar. 
Hagaborg har uppskjutande delar i fasaden och balkonger som 
kröns av bågformade tak.

Vårdverksamheten har genom årens lopp förändrats, 
idag	finns	här	vårdcentral,	Folktandvård,	äldreboendena	
Hagaborg och Cedersborg (som gett namn åt 
byggnaderna), dagligverksamheten Dalviken, 
familjecentral, BVC, träningsbassäng/rehab samt kontor för 
handikappsorganisationer.

Byggnaderna lever inte upp till den standard som krävs idag 
för vårdboende och vårdcentral och är också svåra att anpassa 
till	dagens	krav.		De	ska	rivas	och	verksamheten	flyttar	in	i	nya	
lokaler. 

tillbyGGnader mellan hUsen
En transformatorstation från 1953 kopplades samman med 
byggnadens mittdel på västra sidan. En byggnad för träningsbad 
har tillkommit intill transformatorstationen, oklart vilket årtal.  
En förbindelsebyggnad med administrativ funktions byggdes 
mellan Hagaborg och Apelgården under 1990-talet.

Cedersborg mot väster. Byggnadens utseende är i stort 
sett oförändrad sedan 1970-talet. 

Byggnaden som kopplar samman Hagaborg och 
Cedersborg. 

Hagaborg mot väster. 1990-talets renoveringar gav 
byggnden ett mildare uttryck med en ambition att 
stilmässigt knyta an till den äldre bebygglesen, med de 
rundade taken.

Rivna byggnader

Cedersborg

Hagaborg

Tillbyggnader

Befintliga	byggnader

Sandbyhov 1979
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befintliGa byGGnader som sKa sparas

apelGÅrden

Apelgården stod färdig 1910 och var då avsedd för kroppslig 
vård, till skillnad från områdets andra sjukhus, Bråvallahemmet, 
som stod för mental vård. 

Vinden inreddes 1938 och en rumslänga byggdes till vid 
korridorens yttervägg 1961. Invändiga ombyggnationer har 
skett löpande under årens lopp.  Senare har även balkonger och 
nödutrymningstrappor adderats. 

Huset har bärande tegelväggar och putsfasad. Det valmade 
sadeltaket är täckt med svart plåt. Sockeln är av granit. 

Den ursprungliga kulören var ljus och de ursprungliga fönstren 
hade mitt- och tvärpost och en överdel med spröjs, i en mörk 
kulör. 

Idag har huset en ljusblå kulör och vita fönster, med poster 
men utan spröjs. Den tillbyggda vindsvåningen har gjort 
takutformningen oregelbunden. Fönstren på denna våning är 
mindre	än	övriga.	På	flera	ställen	har	ursprungliga	fönster	blivit	
igensatta. Adderingen av en rumslänga utmed korridoren har 
förvanskat husets ursprungliga proportioner. 

Verksamheten utvecklades från att vara sjukhus och 
vårdboende, till att idag inhysa äldreboende och kontor. 

Apelgården mot söder, 1910. Apelgården mot norr, 1910.

Apelgården mot söder, 2015. Här syns den utbygga 
vindsvåningen, utrymmningstrappor, nya balkonger och 
tak över terrassen. 

Aplegården mot norr, 2015. Träd har planterats nära 
huset och vägen framför höjts upp. 

Rivna byggnader

Apelgården

Befintliga	byggnader

Sandbyhov 1910
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inforUta - nationalromantiK

Arkitektonisk stil som introducerades 
under 1910-talet som avskalad, enkel 
och fri från dekorationer. Stilen byggde 
på föreställningar om en genuin svensk 
arkitektur. Materialen trä, tegel och 
natursten var vanliga. Takfallen var ofta 
branta och och brutna med takkupor. 
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villa eKen

Villa Eken stod färdigt 1910 och fungerade då som anstaltens 
administrationsbyggnad och även personalbostad. 

Renoveringar och anpassnigar för nya verksamhetskrav har 
skett under årens lopp, men inga större utvändiga om- eller 
tillbyggnader har gjorts. På 1940-talet iordningställdes källaren 
till skyddsrum. 

Huset har bärande tegelväggar och putsfasad. Det valmade 
mansardtaket är klätt med svart plåt. Sockel av granit. 

Den ursprungliga kulören var ljus och ursprungligen hade 
fönstren en mörk kulör, med mitt- och tvärpost samt spröjsad 
överdel. 

Villa Eken är troligen det enda av de ursprungliga husen som 
interiört		försetts	med	dekorativa	snickerier.	Dessa	finns	
bevarade, men målade i annan kulör än original. Idag har 
huset en ljus, beige kulör och ser i stort sett ut som det gjorde 
ursprungligen, med undantag för nyare balkongräcken. 

Både	interiört	och	exteriört	är	Villa	Eken	ett	av	de	befintliga	
husen som håller högst arkitektonisk kvalitet. 

Idag används Villa Eken som förskola. 

Villa Eken är skyddad genom q-bestämmelse i detaljplan. 

Rivna byggnader

Villa Eken

Befintliga	byggnader

Villa Eken mot nordöst, 1910. 

Villa Eken mot nordöst, 2015. Förskolan har idag en 
lekplats framför huset. 

Villa Eken mot söder, 1910. Fönstrena har tydligt en 
mörkare kulör än fasaden.

Villa Eken mot söder, 2015. Här ser man de utbytta 
balkongerna och de vita fönstren.

Sandbyhov 1910
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inforUta - nationalromantiK

Arkitektonisk stil som introducerades 
under 1910-talet som avskalad, enkel 
och fri från dekorationer. Stilen byggde 
på föreställningar om en genuin svensk 
arkitektur. Materialen trä, tegel och 
natursten var vanliga. Takfallen var ofta 
branta och och brutna med takkupor. 
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KyrKan

Kyrkan är ritad av Norrköpingsarkitekten Carl Bergsten och 
invigdes den 23 oktober 1910 av biskopen John Personne. Den 
är stilmässigt tidstypisk för nationalromantiken. 

Under årens lopp har invändiga renovationer och 
ombyggnationer ägt rum, men exteriört är kyrkan oförändrad.

Fasaderna är kalkade, vita putsväggar, med strävor och sockel i 
granit. Taket är belagt med tegel och saknar takfot. Klocktornet 
är klätt i tjärat trä. 

Exteriören håller en hög arkitektonisk kvalitet. Kyrkan är ett 
spännande inslag i den annars institutionella miljön. 

Den kyrkliga verksamheten upphörde under mitten av 1990-
talet. Byggnadens interiör byggdes om i slutet av samma 
årtionde och fungerar idag som kontor. 

Sandbyhovskyrkan är skyddad genom markanvändnings-
beteckning Q och egenskapsbestämmelse q i detaljplanen.

Rivna byggnader

Kyrkan

Befintliga	byggnader

Kyrkan mot sydöst, 1940-tal.Kyrkan  mot söder 1940-tal.

Kyrkan mot söder, 2015. En trädrad har planterats längs 
långsidan av kyrkan. 

Kyrkan mot sydöst, 2015. Ramp till entrén har lagts till. 

Sandbyhov 1910

16

inforUta - nationalromantiK

Arkitektonisk stil som introducerades 
under 1910-talet som avskalad, enkel 
och fri från dekorationer. Stilen byggde 
på föreställningar om en genuin svensk 
arkitektur. Materialen trä, tegel och 
natursten var vanliga. Takfallen var ofta 
branta och och brutna med takkupor. 
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eKhöjden

Ekhöjden stod färdigt 1910 och var då avsedd som 
fattigvårdshus för män. 

Den mest omfattande ombyggnaden skedde 1959, då 
avdelningskorridorerna byggdes till med en rumsrad. Senare har 
även balkonger och nödutrymningstrappor adderats. 

Huset har bärande tegelväggar och putsfasad. Sadeltaket är 
klätt med svart plåt. Noterbart är gavlarnas utformning med en 
uppskjutande del och tydligt markerade hörn. Sockel av granit.

Den ursprungliga kulören var ljus och de ursprungliga fönstren 
hade mitt- och tvärpost och en överdel med spröjs, i en mörk 
kulör. 

Ekhöjdens verksamhet utvecklades under 1950-talet till 
skjukhem. Senare tillkom utrymmen för dagsjukvård och 
arbetsterapi. Idag fungerar det som äldreboende. 

Rivna byggnader

Ekhöjden

Befintliga	byggnader

Ekhöjden mot nordöst, 1950-tal. Här ser man balkongerna 
som tillkommit och äver att flera fönster blivit igensatta. 

Ekhöjden mot väster, 2015. Här syns de mindre fönstren 
som sattes in efter utbyggnaden av korridorerna. 

Ekhöjden mot sydöst, 2015. Här syns utbyggnaden av 
balkongerna och takkupor som adderats. 

Denna bild visar Ekhöjdens motsvarighet för kvinnor, 
senare kallad Värmhem, 1910.  Ekhöjden hade med 
största sannolikhet ursprungligen samma typ av fönster. 

Sandbyhov 1910

17

inforUta - nationalromantiK

Arkitektonisk stil som introducerades 
under 1910-talet som avskalad, enkel 
och fri från dekorationer. Stilen byggde 
på föreställningar om en genuin svensk 
arkitektur. Materialen trä, tegel och 
natursten var vanliga. Takfallen var ofta 
branta och och brutna med takkupor. 
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blommelUnd

Blommelund byggdes 1936 som äldreboende, ritad av arkitekt 
Kurt von Schmalensee. Genom åren har mindre om- och 
tillbyggnader skett, de ursprungliga två byggnadskropparna 
kopplades senare ihop.

Huset har en bärande konstruktion av lättbetong och tegel. 
Fasaderna är putsade och taket är täckt med svart plåt. Tjärad 
sockel. Arkitekturen är tidstypisk för funktionalismen.

Ursprungligen var kulören ljus och fönsterna hade mörk kulör 
med mittpost. 

Idag har huset en ljusgul puts, vita fönster, och en väggmålning 
som täcker hela den södra gaveln. Balkongerna har bytts ut 
och entréer tillgänglighetsanpassats med ramper. Vissa fönster 
har utrustats med markiser. Det ursprungliga modernistiska 
formspråket har blivit tämligen förvanskat. Byggnaden är 
skyddad med q-bestämmelse. 

Verksamheten har genom åren gått från äldreboende till att vara 
psykiatrisk barn- och ungdomsmottgning samt vuxenpsykiatrisk 
dagmottagning, till att idag vara gruppbostad.

Blommelund mot söder, 2015. Renoveringar genom 
åren har förvanskat den ursprungliga funktionalistiska 
stilen. 

Blommelund mot sydöst 2015. Här syns väggmålningen 
som täcker hela den södra gaveln. 

Blommelund mot söder, 1940-tal. Då ett modernt 
äldreboende med hög standard, vars utformning höll 
hög arkitektonisk kvalitet. 

Rivna byggnader

Blommelund

Befintliga	byggnader

Sandbyhov 1979
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inforUta - fUnKtionalism 

I teorin för denna stil skulle husets 
funktion ligga till grund för den 
arkitktoniska utformningen. Man tog 
starkt avstånd från historisk arkitektur 
och skalade bort all dekor för att ge den 
inre funktionen ett tydligt yttre uttryck. 
Fasaderna var assymetriska, enkla och 
ofta slätputsade.  
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Byggnaderna från 1910 ritades av arkitekt K. Flodin, med 
undantag för kyrkan som ritades av Carl Bergsten, i en enkel,  
nationalromantisk stil.

Byggnaderna är, för tidsepoken, förvånansvärt lite utsmyckade. 
Det	finns	inga	extra	ornament	eller	träsnickerier.		Kyrkan,	Villa	
Eken och det forna entréhuset är de som utsmyckats mest. 
Byggnaderna för patienter var mycket stramt gestaltade.
Inför	kommande	restaureringar	av	befintliga	byggnader	bör	
fasadkulörerna återställas till originalkulör och karmar, bågar och 
spröjs utförs mörka. 

Signifikanta	egenskaper	för	den	äldre	befintliga	bebyggelsen	är:

•	 Valmade tak, mansardtak och sadeltak i svart bandtäckt plåt
•	 Begränsade takutsprång
•	 Putsade fasader i ljusa kulörer
•	 Granitsocklar
•	 Stora fönster med mitt- och tvärpost
•	 Enkelhet i detaljer
•	 Ursprungligen mörka karmar, bågar och spröjs
•	 Konstraster mellan ljust och mörkt

Takutformning, Villa Eken. Sockel i granit, Ekhöjden. 

Fasad i puts, Ekhöjden. Fönstersättning, Villa Eken. 
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daGens förUtsÄttninGar
befintliGa GestaltninGsvÄrden
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1. BOSTÄDER
 Vita kedjehus avgränsar området mot norr. Stråk mellan  
 dessa hus leder in till Sandbyhovs parkområde. Husen  
 uppfördes under 2000-talet, i ”nyfunkisstil”.
  
2. BOSTÄDER
 Faluröda parvillor skapar en gräns åt väster, likaså 
 Smultronets förskola direkt söder om villorna. Dessa har
 en tydlig karaktär av klassisk villagata och har även 
 dessa stråk som leder fram till parkområdet. Husen 
 uppfördes under 2000-talet. 

3. PARK
 Lasarettsparken med sin traditionella parkmiljö är en   
 grön oas mellan bostadsområdena och institutionerna. 

4. VÄG/JÄRNVÄG
Stockholmvägen är idag en viktig kommunikation  
mellan Sandbyhov och innerstaden söder ut och 
Ingelstads handelsområde norrut. Det är en hårt 
trafikerad	väg	med	hastighet	på	60	km/h.	Även	
järnvägen löper i detta stråk. 

 
5. PARK

Blomsterängen	skapar	en	grön	buffertzon	mellan	
området	och	Stockholmsvägen.	Där	finns	idag	en	
hundrastgård och lekplats. Vintertid är kullen en 
populär pulkabacke. 

6. BOSTÄDER
 Lägenhetshus i tre våningar avgränsar området i 
 söder. Spårvägen utgör dock en barriär mellan dessa 
 hus och Sandbyhov. Bostäderna uppfördes i gult tegel 
 under 1940-1950 talen i tidstypisk stil. Samma typ av 
	 hus	finns	även	på	östra	sidan	av	spårvägen.	

7. VÄG
 Breda vägen är Sandbyhovs närmsta gata med handel, 
 service och restauranger. 

Stockholmsvägen

Gång- och cykelbana

Spårväg

Byggnader som rivs

Befintliga	byggnader	
inom området
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Sandbyhov 2015.
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Sandbyhov omges av bostadsområden i alla riktningar utom i 
öster där det avgränsas av Stockholmsvägen.

Området i sig är idag svårtillgängligt. Gång- och cykelvägar rör 
sig utanför området och det går bara att anlända med bil från 
Stockholmsvägen. 

En betydande del av Sandbyhovs problematik är ändrade krav för 
verksamheterna i de vårdinrättningar som är placerade här idag. 
Cedersborg och Hagaborg är inte längre rätt utrustade för att 
klara dagens krav. Om- och tillbyggnader har gjorts genom åren, 
men många gånger har dessa byggnationer visat sig inte leva 
upp till verksamhetens krav då de färdigställts. 

Istället för att fortsätta att försöka anpassa redan undermåliga 
strukturer föreslås Cedersborg, Hagaborg, centralköket och 
verkstaden att rivas. 

Behovet av äldreboenden i området kvarstår, då husen för denna 
verksamhet	rivs.	Det	finns	också	ett	behov	av	förskolor	och	
grundskolor	i	området.	I	och	med	planer	att	bygga	fler	bostäder	i	
området kommer detta behov att växa. 

Uppgiften blir nu att utveckla Sandbyhov till ett område som 
knyter ihop stadsdelen på ett attraktivt och hållbart vis, utan att 
skapa	barriärer	och	istället	förfina	de	stråk	och	riktningar	som	
redan	finns.	Sandbyhovs	positiva	karaktärer;	grönskan	och	de	
historiska byggnaderna, ska tas tillvara och ge karaktär åt det nya 
sammanhanget. 

UppGiften för ett nytt sandbyhov

Illustration GKAK. Vy från Lasarettsparken, söder ut. 

Illustration GKAK. Äldreboende i norra Sandbyhov, vy söder ut. 
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nya sandbyhov

1. Äldreboende i områdets norra del.

2. Stadsradhus.

3. Lasarettsparken,	befintlig	traditionell	park.	

4. Förskola.

5. Flerbostadshus.

6. Aktivitetsstråket som förbinder parken och 
torget. 

7. Förskola.

8. Flerbostadshus.

9. Grundskola. 

10. Matsal/specialsalar. 

11. Apelgårdstorget.

12. Nodhuset/multifunktionshus.

13. Kiosk/café.

14. Spårvagshållplatsen Hagaplan, med en 
tydligare koppling till torget.

15. Sporthall.

Situationsplan med föreslagen ny bebyggelse.

Bostäder

Grönområden, park och natur

Offentliga	byggnader

7

8
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2
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6
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13

Här visas ett förslag på hur den nya byggnationen kan 
införlivas	med	den	befintliga.	
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Den nya bebyggelsen ska ha ett modernt och samtida uttryck. 
Respekt ska visas mot de äldre byggnader som sparas men 
samtidigt	ska	utrymme	finnas	för	fantasi	och	spänning.	De	
gestaltningsprinciper de äldre byggnaderna råder för ska den 
nya bebyggelsen förhålla sig till. 

•	 Gestaltning och färgsättning ska främja läsbarheten av 
området. Man ska tydligt kunna utläsa vad som är nytt och 
gammalt. 

•	 Det	ska	finnas	variation	i	fasadmaterial	och	kulörer.	

•	 Socklar bör vara tydliga och får gärna utformas i granit eller 
annan natursten. 

•	 Taken ska som utgångspunkt vara branta sadeltak eller 
valmade tak i bandtäckt plåt av mörk kulör. Alternativt ska 
taken utformas som gröna tak med fördröjande funktion. 

•	 Det ska tas stor omsorg i materialval, med hänsyn till uttryck 
och livslängd (LCC, Life Cycle Costing). 

•	 Byggnaderna ska vara omsorgsfullt gestaltade från den 
stora skalan ner till detaljnivå. 

•	 Variationer i bebyggelsens höjd bör förekomma och inslag 
av takkupor uppmuntras, vilket skapar spänning och ger 
livfulla byggnader. 

•	 Entréer förläggs både mot gatan och mot innergården för 
att ge levande gator och gårdar med god genomströmning 
och kommunikation för boende i området. 
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GestaltninGsprinCiper: nya byGGnader
Generella riKtlinjer för den nya GestaltninGen
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flerbostadshUs

Flerbostadshusen ska ha en stadsmässig karaktär med en tydlig 
identitet. Entréer ska vara tydliga, tillgängliga, väl upplysta och 
välkomnande. Fönster bör vara stora och får gärna ha poster. 
Burspråk, balkonger, takkupor och takfönster bör utformas så de 
harmonierar med byggnadens proportioner. 

Balkonger utformas så att de inte inkräktar på gaturummet. 
De kan vara både utkragande och indragna. Variation i 
fasadutformning och takutformning för att öka livfullheten i 
gaturummet eftersträvas. 

Innergårdarna ska vara inbjudande att vistas i och gestaltas med 
stor hänsyn till material och utformning. Flera olika markmaterial 
bör användas, som skapar olika typer av rumsligheter och ytor 
för vistelse och lek. 

Övergången mellan innergård och gaturum ska utformas med 
omsorg om markmaterialen. Terrassering, planteringar och 
portiker kan också användas för att tydliggöra riktningar mellan 
innergård och gata. Innergårdarna ska även vara tillgängliga för 
allmänheten.

Trädriket, Kvillebäcken, Göteborg. Arkitekt: 
Fredblads Arkitekter. 

Situationsplan med nya flerbostadshus, och kvartersmark 

BRF Hovås Park. Arkitekt: Semrén + Månsson Kv. Falkenbäck, Varberg. Arkitekt: Liljewall. 

Rosendal, Uppsala. Arkitekt: Utopia. 
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bostÄder

Terrasseringar tar upp höjdskillnader 
på ett sätt som gör innergården 
lekfull och inbjudande.

Variationer i markmaterial bildar olika 
platser på innergården.

Portiker eller liknande element kopplar 
samman innergård och gata.



Gestaltningsprogram för Sandbyhov Norrköpings kommun, januari 2016

stadsradhUs

De nya radhusen i tre våningar ska ha en stadsmässig karaktär 
med en tydlig identitet. De ska ges ett vertikalt uttryck. 

Radhusen	ska	ha	en	förgård	mot	gatan	samt	en	väldefinierad	
uteplats på baksidan. Uteplatsen mot parken får inte helt 
visuellt skärmas av. Stadsradhusen ska även kompletteras med 
takterrass. 

Fönster bör vara stora och får gärna ha poster. Burspråk, 
takterrasser, takkupor och takfönster skapar variation i 
fasadgestaltningen och möjliggör modern och spännande 
arkitektur. 

Entréer från förgårdarna ska vara tydliga, tillgängliga och 
välkomnande. Förgårdarna vänder sig mot gaturummet och ger 
plats för bil, planteringar och entréstråk. Förhållandet mellan 
förgårdsmark och gaturum är öppet. 

Exempel på takkupor och variation i fasadliv.
Valsätra, Uppsala. Arkitekt: Veidekke. 

Situationsplan med föreslagna nya stadsradhus.

Exempel på radhus med sadeltak och modernt formspråk. 
Äppelträdgården, Västra Frölunda. Arkitekt: White arkitekter

Länsrådet, Enskede Arkitekt: Kjellander & Sjöberg 

25

Exempel på radhus med sadeltak och modernt formspråk. 
Äppelträdgården, Västra Frölunda. Arkitekt: White arkitekter
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offentliGa byGGnader

De	offentliga	byggnaderna	ska	utformas	med	modernt,	
omsorgsfullt och nytänkande uttryck. De ska tydligt skilja sig 
från bostädernas karaktär, samtidigt som de utformas med 
respekt	för	den	befintliga	bebyggelsen.	

Byggnaderna ska förhålla sig till sin omgivning på så vis att  det 
offentliga	rummet	och	de	offentliga	byggnaderna	samverkar	
och understödjer varandra. Verksamheternas entréer ska vara 
tydliga, tillgängliga väl upplysta och välkomnande.  En extrovert 
gestaltning	är	eftersträvansvärt	för	att	bryta	mot	de	befintliga	
mer introverta byggnaderna och institutionskaraktären. 

De	offentliga	byggnaderna	kan	komma	att	rymma	olika	typer	
av	verksamhet	såsom	livsmedelsaffär,	kafé	med	uteservering,	
apotek, kiosk, kontor, restaurang etc. 

Centrumhuset kommer att vara högrest och kan volymmässigt 
gestaltas avtrappande med ej jämnstora våningsplan. 
 

1. Äldreboende
2. Förskola
3. Grundskola
4. Nodhuset
5. Sporthall

Situationsplan med föreslagna nya offentliga 
byggnader

1

2

2

3
4

Inspiration till hus med specialsalar. etc 
Flekkefjords kulturcenter. Arkitekt: Helene & Hard

Inpiration till hus med specialsalar etc.  Arkitekt: Archi5. 
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Inspiration till nodhuset Batiment home. Arkitekt: 
Hamonic + Masson

Inspiration till nodhuset. Söderkåkar
 Arkitekt: Utopia

5
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GestaltninGsprinCiper: allmÄnna platser
Generella riKtlinjer för den nya GestaltninGen

parK- oCh odlinGslandsKapet
Sandbyhov har en gammal tradition av parkmiljöer och odling i 
och runt om institutionen. Karaktären av ett parklandskap ska 
vara synligt i den nya stadsstrukturen med uppväxta parkträd, 
trädkantade gator och parkmiljöer nära bostadshusen.

möten oCh variation
Stadsdelen ska bjuda på mötesplatser för människor i alla 
åldrar både för de som bor i området och utanför. Det kräver 
en variation och platser med olika karaktärer. I Sandbyhov 
planeras det för en klassisk parkmiljö, friare aktivitetsytor för 
lek och spring och moderna parkstråk med tydlig användning. 
Vid	centrumverksamheterna	finns	även	ett	torg	som	blir	
centrumpunkten för stråken genom Sandbyhov.

daGvatten
I Sandbyhov kommer stora delar av dagvattnet tas om 
hand ytligt vilket kommer ge en prägel på stadsmiljön. 
Vattenhanteringen ska utföras på ett sådant sätt att den ger 
mervärde	till	stadsmiljön.	Det	ska	finnas	möjlighet	att	använda	
ytorna för vistelse när de är torra och omkring dem då de är 
vattenfyllda.  

tillGÄnGliGhet
Utformning och val av markmaterial ska göras med hänsyn 
till tillgänglighet och möjliggöra vistelse i området för alla, på 
lika villkor. Norrköpings kommuns dokument Riktlinjer för en 
tillgänglig och användbar utemiljö ska följas. 

tryGGhet
Allmänna platser ska utformas så att alla som vistas där känner 
sig trygga under dygnets alla timmar. Belysningen ska behandlas 
ur ett helhetsperspektiv. Belysning ska utformas med omsorg 
så att den blir väl avvägd i förhållanden till trygghet, passagen, 
energiförbrukning och ljusets sken. Planteringar och andra 
installationer bör integreras med belysningen.

möblerinG
Möblering	i	den	offentliga	miljön	ska	placeras	med	omsorg	för	
att skapa attraktiva platser att slå sig ned på, med anknytning till 
de olika stråken genom området. Utformningen på möblering 
(bänkar, bord, stolar) bör vara enhetlig genom hela området. 
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lasarettsparKen

Befintliga	kvaliteter	i	Lasarettsparken	ska	tas	till	vara	och	
förstärkas. Nuvarande värden, som gångstråk och stora träd, 
utvecklas. Platser för picknick och lek adderas liksom platser för 
vila och stillsamhet. 

Nya växter ska väljas med hänsyn till parkens karaktär och 
tradition. 

Genom	Lasarettsparken	ned	till	Apelgårdstorget	ska	det	finnas	en	
lättframkomlig och gen väg för gående och cyklister. För den som 
går	på	promenad	ska	det	finnas	ett	mer	finmaskigt	vägnät	med	
mer upplevelser längs med vägen.

28

Situationsplan med Lasarettsparken markerad.

Lasarettsparken idag. 

Mindre platser att sitta vid ska också finnas. 

Plats för umgånge i parken, med lättare väderskydd.

Separerade banor för fotgängare och cyklister. 

parKmarK
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aKtivitetsstrÅKet

Utmed	stråket	ska	det	finnas	aktivitetsplatser	med	t.ex.	boule-
bana, utegym, klätterbana och lekplats. 

Landskapet utformas för att skapa en spännande väg. 
Nedsänkningar med synligt dagvatten som kan färdas längs med 
stråket	och	upphöjningar	som	skapar	en	nyfikenhet	om	vad	som	
finns	runt	hörnet.	Sträckan	blir	en	upptäcktsfärd	med	vatten	och	
växter, arrangerat kring platser att stanna vid. 

Planteringar av träd som har starka årstidsskiftningar tillsammans 
med andra typer av växter, kan kombineras med sittplatser längs 
med stråket. 
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Situationsplan med Aktivitetsstråket markerat. 

Lätttillgängligt utegym som inbjuder till träning. 

Böljande kullar inspirerar stråkets utformning. 

Lekfullhet och nyfikenhet ska genomsyra stråket. 

Synligt dagvatten kan ledas vidare och skapa spännande 
platser längs med stråket. 
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blomsterÄnGen

Den	befintliga	pulkabacken	vid	Blomsterängen	bevaras	och	
lekplatsen renoveras för att möta behovet i området. 

Höjden och slänten som är utmärkande för platsen tas tillvara på 
och nivåskillnaden kan uttnyttjas för t.ex. gungor och klätterbana. 

På planare mark ska yta för bollspel lämnas. Parken ska ha 
nästintill uteslutande gröna ytor. 

Lekplatsen förbinds med det gång- och cykelbanestråk som går 
genom Sandbyhov och vidare ut till Stockholmsvägen. 
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Situationsplan med Blomsterängen markerad.

Gungor högst upp på kullen blir ett spännande inslag i 
lekplatsen.

Klätter- och balansbanor fångar upp nivåskillnaderna. Rutchkana i klotform kan vara ett nytt inslag då lekplatsen 
renoveras. 

Lekplatsen blir på vintern en naturlig pulkabacke. 
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Situationsplan med Apelgårdstorget markerat. 

torG

apelGÅrdstorGet

Apelgårdstorget ska ha gröna inslag och synlig dagvatten-
hantering. Övervägande del hårdgjorda ytor med variation i 
struktur och material, som tydliggör stråk och riktningar över 
torget. 

Hårdgjord yta mellan husen mjukas upp med planteringar av 
träd som har starka årstidsskiftningar, t.ex. körsbärsträd. 

Framför	Centrumhuset	finns	hårdgjord	yta	med	möjlighet	till	
uteservering. 

Övriga delar av torget leker med nivåskillnader och dagvattnets 
färd mellan dem. Nedsänkta gräsytor fångar upp dagvattnet, när 
en yta svämmas över, fylls nästa på. Möblering och belysning på 
torget ska utformas med stor omsorg. 

Apelgårdstorget kommer att nyttjas av olika verksamheter 
(ev. skola i Apelgården). Torget ska disponeras och 
utformas så att alla behov tillgodoses samt tillåter 
samnyttjande. 

Variation i markmaterial tydliggör riktningar och stråk 
över torget. 

Exempel på hur dagvatten kan ledas genom grönytor, 
Campus Alderhof, Berlin.

Belysning kan användas som en spännande gestaltnings-
detalj. 

Trädplanteringar som gör torget levande över årstiderna. 
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Situationsplan med Hagaplan markerad. 

haGaplan - lÄnKen mellan stadsdelarna

Den nuvarande platsen ska utvecklas till att bilda den 
sammanbindande länken mellan Sandbyhov och Haga. Det skall 
vara lätt att ta sig mellan stadsdelarna oavsett färdsätt.

Vägen skall bli så attraktiv och gen som möjligt för gående och 
cyklister	och	ge	goda	möjligheter	för	en	bekväm	och	effektiv	
spårtrafik.	Utformningen	av	gatan	ska	ge	känslan	av	korta	
avstånd för att överbrygga gränsen mellan Haga och Sandbyhov.
Gatustandarden från Hagaplan till Sandbyhov behöver därför 
höjas.	Gatan	öppnas	för	genomfartstrafik	in	och	ut	ur	Sandbyhov	
och kompletteras med en gång- och cykelbana.

Detta möjliggör en bra koppling till spårvagnshållplatsen samt 
en fullgod förbindelse mellan Hagaplans verksamheter och 
Apelgårdstorgets nya centrum.

Hagaplan ska ha en tydlig torgkaraktär med stor del hårdgjorda 
ytor. Ytan ska vara gestaltad så att den inbjuder till utevistelse 
och att stanna upp. Planteringar, träd och ev. paviljonger skapar 
en god atmosfär.

Hårdgjord yta med inarbetade sittmöjlighter.

Trädplanteringar i hårdgjord yta.

Exempel paviljongbyggnader på torgyta. Arkitekt: White.
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