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FÖRORD 
 
Under hösten 2005 påbörjade jag mitt examensarbete som omfattar 20 poäng.  
Detta är det avslutande momentet på programmet för fysisk planering vid Blekinge 
tekniska högskola. Utbildningen omfattar 180 poäng och leder till en teknologie 
magisterexamen i fysisk planering. Arbetet som utförts har lett fram till ett förslag till 
en framtida utveckling i Eksundsområdet väster om Norrköping. Arbetet är utfört på 
Planenheten samt Ledning och stab på Norrköpings Stadsbyggnadskontor.  
Jag vill rikta ett stort tack till Planenheten, Ledning och stab samt min handledare 
professor Anders Törnqvist vid på Blekinge tekniska högskola som hjälpt och stöttat 
mig under arbetes gång. 
 
Björn Sigsjö 
 
Norrköping 2006-03-02 
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SAMMANFATTNING  
 
Arbetet syftar till att komma fram till ett förslag för en framtida expansion i 
Eksundsområdet med pendeltågstation samt en utveckling av Torps villasamhälle 6 
respektive 9 kilometer väster om Norrköpings centrum. De båda områdena består i 
dag av fritidshusområden som delvis är under övergång mot åretruntboende samt 
områden av permanent bostadsbebyggelse.  
I arbetet ingår en inventering av förutsättningar och intressen för området och sedan 
en geografisk bedömning av lämpliga utvecklingsområden för eventuell exploatering. 
De utvecklingsområden som vuxit fram i arbetet är belägna kring Eksund-
Strandhugget samt kring Torps villasamhälle. I dessa två områden har en visuell 
landskapsanalys gjorts, som de två planförslagen delvis bygger på. 
 
Huvuddragen och ambitionen som behärskar de båda förslagen är att nyttja ett 
befintligt järnvägstråk, för att skapa ett stationsnära boende i Eksundsområdet. 
Stationsläget ger möjligheter till arbetspendling inom och utanför regionen.  
Planförslagen karaktäriseras av att försöka slå vakt om, både den enskilda viljan till 
ett naturnära boende i landsbygdsmiljö samt viljan att utveckla stadsstrukturen i ett 
samlat grepp längs befintliga kommunikationstråk, med en tätare bebyggelse runt 
stationslägen. Detta grepp ger möjlighet till olika former av boendeformer, såsom 
enfamiljshus och mindre flerfamiljshus. Strukturer som används i de tätare delarna är 
av trädgårdsstadskaraktär och i de mer perifera delarna ligger tyngdpunkten på 
enfamiljshus. 
 
I förslag 1 är stationen koncentrerad till redan befintlig bebyggelse, mellan 
Strandhugget och Eksund. I detta alternativ kan det bli aktuellt att avveckla eller flytta 
djurstallarna på Eksunds gård om viljan finns att ha bebyggelse nära stationen, då 
detta är beläget inom skyddsavståndet för djurhållning. I ett längre perspektiv kan ett 
annat läge vara lämpligt, förslag 2. Detta läge ligger väster om Strandhugget. Här 
finns mer mark för exploatering på båda sidorna av järnvägen. I en framtida bild kan 
detta område ha en högre befolkningskoncentration än det första förslaget. I detta fall 
kan hästhållningen fortsätta och utvecklas vid Eksunds gård. Skillnaderna i de båda 
planförslagen gällande Torps villasamhälle är små. Det som är genomgripande för 
Torps villasamhälle i båda planförslagen är att utveckla ett hästnära boende. 
Plan förslag 1 ger uppskattningsvis 830 nya bostäder vilket kan motsvara en 
befolkning på cirka 2000-2400. Planförslag 2 ger än något högre exploatering med 
uppskattningsvis 1000 nya bostäder vilket kan motsvara en befolkning på cirka 2500-
3000. 
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INLEDNING 
 

Bakgrund 
 
Eksundsområdet är beläget cirka 6 km väster om Norrköping centrum utmed Motala 
ström och sjön Glan, Södra stambanan går förbi här. Det i dag befintliga området 
består av fyra bebyggelsegrupper, Strandhugget, Eksund, Viudden och Torps 
villasamhälle. Den permanenta befolkningen i området uppgår idag till cirka 400 
personer. Eksund består av permanent villabebyggelse från 1940-talet fram till i dag, 
Strandhugget består av en blandning av permanent bostadsbebyggelse och fritidshus 
men flertalet hus är fritidshus. Idag så sker en omfattande byggnation av enfamiljshus 
för åretruntboende, fritidshusen håller successivt på att försvinna. Viudden samt Torps 
villasamhälle är två mindre fritidshusområden. Enligt Norrköpings översiktplan bör 
Torps villasamhälle övergå till ett åretruntboende med fungerande vatten och avlopp.  
 
Vad säger översiktplanen om Strandhugget? I ett kort perspektiv ska nuvarande 
fritidshus förses med vatten och avlopp. Området behöver ses över planmässigt för att 
kunna övergå till åretruntbosättning. Detta är i dag gjort med detaljplan. Cykel och 
gångstråken mellan Norrköping och Eksund bör förbättras. I ett längre perspektiv så 
bör en pendeltågstation lokaliseras till platsen. Tanken är att utveckla området till en 
närförort, då det finns förutsättningar för nybyggnation. I sitt samhang har området 
bra läge för exploatering. Området ligger inom Norrköpings randzon som utsetts 
mellan staden och den gräns som översiktplanen omfattas av. Inom detta område 
råder ett högre bebyggelsetryck än utanför. De allmänna intressen som finns i och i 
anslutning till området är av lokalt, kommunalt och regionalt intresse för naturvården. 
Det största allmänintresset är av regionalt värde, detta är Glans utlopp i Motala ström. 
Det finns även kommunala intressen och riksintressen för kulturmiljövården i och i 
anslutning till området.  
 
En planläggning av området möter behovet av tomter. Området kan ses som attraktivt, 
då det har närhet och tillgänglighet till Norrköping, landsbygden med dess möjligheter 
och sjön Glan med badplatser. Detta ger området en tillgång till rekreativa 
möjligheter. Om en pendeltågstation lokaliseras till området ger detta goda 
möjligheter för arbetspendling inom regionen för de boende i området. Detta koncept 
kan locka många barnfamiljer. Utvecklingen av området till en närförort sker i ett 
större samanhang och kan därför möta de riktlinjer som stadsutbredningen i 
randzonen anger. 
 
Området har stor närhet till två relativt stora städer, Norrköping och Linköping.  
Dessa städer har goda förbidelser med omvärlden så som tåg, bil, flygtrafik, och 
hamn. Det finns tillgång och närhet till ett stort universitet samt en stor 
arbetsmarknad. Tillsammans med Linköping bildar regionen landets fjärde 
storstadsregion 
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Syfte 
 
Arbetet syftar till att komma fram till ett förslag för en framtida utveckling av 
Eksundsområdet samt Torps villasamhälle då området enligt Norrköpings 
översiktsplan behöver en planstudie. Jag har också valt att sätta in och visa området i 
sitt sammanhang i dess omland.  
 
Problemformulering 
 

• ge en orientering för områdets attraktiva läge i ett framtida, och större 
perspektiv. Detta sker genom beskrivning av områdets geografiska läge i form 
av avstånd och tillgänglighet till olika faciliteter i staden och regionen  

• visa övergripande trafikstrukturer till staden och regionen angående bil, gång 
och cykeltrafik samt kollektivtrafik så som buss och tåg 

• ta hänsyn i planeringen till översvämningskarteringen och strandskydd 
gentemot sjön Glan och Motala ström samt restriktioner av 
naturvårdsintressen 

• ta hänsyn till de allmänna riktlinjer som finns för stadsutbredning inom 
stadens randzon 

• hitta en övergripande struktur för utveckling av en närförort gällande 
markanvändningen så som kvarter, gatustruktur, gång/cykelvägar, dagis, 
skola, handel och grönområden samt läge av en ny pendeltågstation, detta med 
hänsyn till ovanstående punkter samt den inventering och landskapsanalys 
som görs 

• ta reda på vilka möjligheter det finns, till annan bebyggelse än enfamiljshus 
Efterfrågan av större tomter för enfamiljshus kan komma i konflikt med viljan 
till tätare bebyggelse i stationsnära läge. Titta på olika typer av boendeformer, 
detta beroende på vilken täthet området kan ha 

• förbättring av gång och cykelstråken till Norrköping 
• möjlighet till verksamheter som skola, dagis, handel etc. 
• eventuella bullerstörande åtgärder gentemot järnvägen samt skyddsavstånd 

gällande farligt gods 
• anslutningspunkter för vatten och avlopp 
• genomförande, ange en lämplig utbyggnadsordning, samt visa olika alternativ 

på exploateringstäthet för ett stationsnära läge och vad området kan innehålla 
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Metod 
 
Tillvägagångssättet i arbetet kommer att omfattas av en inventering och 
faktainsamling av området. För att beskriva och analysera området i ett större 
perspektiv kommer även en faktainsamling ske av områdets omland, dock i en 
begränsad skala. Området i sig kommer att omfattas av en landskapsanalys som 
innehåller beskrivning och analys av natur och kulturmiljön byggd på faktainsamling. 
Begreppen som används i landskapsanalysen är rumstrukturer, enhetliga områden, 
landmärken, gränser, barriärer, stråk övergångzoner, noder, visuella samband och 
landskapselment etc. Detta för att få en rumslig uppfattning av området och hitta dess 
karaktär och identitet. Ostlänkens beröring av området, beroende av vilken korridor 
som väljs och dess positiva och negativa konsekvenser det kan medföra för området. 
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INVENTERING OCH FÖRUTSÄTTNINGAR 
 
Eksundsområdet i ett större sammanhang 
Eksundsområdet ligger i närheten av Norrköping som ligger mitt i en knutpunkt med 
två europavägar, E4:an och E22:an, samt tre riksvägar (51,55,56). Södra stambanan 
går förbi här och det finns även djuphamn och flygplats.  
Sammanstrålningen av olika transportnätverk gör att Norrköping blivit utpekat som 
ett viktigt logistikcentrum och ingår som en av fyra viktiga intermodala noder inom 
den nordiska triangeln som ingår i det Trans Europeiska nätverket för transporter 
(TEN-T).1 Kommunen har idag cirka 125 000 invånare och är en del av en växande 
region. Linköping och Norrköping utgör kärnan i den fjärde storstadsregionen med 
cirka 267 000 invånare, med kärnans omland uppgår regionens befolkning till cirka 
415 000 invånare som har tillgång till många arbetsbranscher. I regionen finns 
ytterligare en flygplats, Linköpings flygplats. Inte långt utanför regionen finns också 
Skavsta flygplats i Södermanland. I regionen finns ett stort universitet med cirka 27 
000 studenter varav cirka 6000 studenter finns i Norrköping. Kommunikationerna till 
Linköping består av buss och pendeltåg. Pendeltågen håller 20 minuterstrafik och 
pendlingstiden är cirka 25 minuter mellan Linköping och Norrköping. Byggandet av 
järnvägsprojektet Ostlänken gör att den befintliga stambanan avlastas, detta ger 
möjlighet till fler pendeltågstationer utmed södra stambanan i Östergötland.2 Detta 
främjar möjligheten till arbetspendling, samt att det blir mer tillgängligt att studera vid 
något av campusområdena i Linköping eller Norrköping, utan att behöva flytta från 
orten. Idag är arbetspendlingen in till Norrköping cirka 10 000 och ut cirka 8000.3 
 

Illustrationsbild, karta över regionen 

                                                 
1 Norköpings kommun, Länstyrelsen i Östergötland, Banverket, Vägverket m.fl. (2004). Norrköpingspaketet. 
Rapporten om en långsiktig & hållbar svensk transportlösning, s. 17.   
2 Nyköping-Östgötalänken AB (2002). Ostlänken, Trafikeringsbilaga, s. 13. 
3 Norrköpings Kommun (2005). Norrköpingsfakta, s. 15. 
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Landskapsbild och naturvårdsintressen 
 
Landskapsbild  
Landskapskaraktären i området består av odlingslandskap och ängsmark, skiftat med 
större och mindre sammanhängande och osammanhängande löv och barrskogspartier 
belägna på varierande nivåer med förekomst av större områden av berg i dagen. Längs 
Glans strand finns olika typer av strandlandskap såsom våtmarker och klipphällar och 
breda vassbälten. I de områden som bedöms vara lämpliga för bebyggelseutveckling 
kommer en mer detaljerad beskrivning av landskapet att göras.  
 
Geologi 
De geologiska förhållandena är skiftande i planområdet. Generellt över hela området 
finns varviga lerjordar med insprängda större och mindre öar av sandig till moig 
morän och skiffrig ofta migmatitomvandlad granit till kvartsdiorit samt öar av 
postglacial lera. Vid Eksund-Strandhugget och norr om Torps villasamhälle finns 
större sankmarker med inslag av gyttja som tidvis är vattenfyllda. Två större områden 
av fattigkärr finns i området, det så kallade Herrebrokärret.4  Utlösande faktorer för 
skred och ras, är stora förändringar i vattenhalten i marken, förändrade vattenflöden 
eller ändrad markbelastning. Detta kan ge upphov till sättningsskador på byggnader 
och anläggningar så som gator, vägar och rör etc. 
Riktlinjer gällande geotekniska förhållanden: de geotekniska förhållanden ska vara 
utredda vid detaljplaneläggning och bygglov. För att undvika grundvattensänkning så 
bör dagvattnet tas om hand lokalt.5  
 
Redovisning av naturvårdsintressen Se karta: Kultur och naturmiljöintressen. 
De allmänna intressen för naturvården som finns i och i anslutning till området är av 
lokalt, kommunalt och regionalt intresse. Det största allmänintresset är av regionalt 
intresse är Glans utlopp i Motala ström. Den följande redovisningen av intressen för 
naturvården med objektnummer är hämtad ur Norrköpings kommuns objektkatalog 
tillhörande Norrköpings kommuns naturvårdsprogram. Objektnumren är redovisade 
på kartan i parantes. 
 
Tallnaturskog vid Glans strand på udden väster om Vi gård. Obj. 372 
Tallnaturskog som är av kommunalt intresse för naturvården. Många av tallarna är 
över 200 år gamla. Det finns också torrakor och död ved som är till nytta för 
vedlevande tallinsekter. 
 
Våtmarksområde i Boåsviken vid Glan. Obj. 373 
Våtmarksområde som är av kommunalt intresse för naturvården. Öar vid Glans strand 
med tillväxande dungar. Innanför öarna finns grund med skär och mindre vassbälten. 
I området häckar Grågåsen som är sällsynt i inlandet. Andra fågelarter som häckar här 
är Kanadagås, Fiskmås, Drillsnäppa och Gräsand. 

                                                 
4 Sveriges geologiska undersökning (1973). Kartbladet: Norrköping NV. 
5 Norrköpings Kommun (2002). Framtid Norrköping, Översiktsplan 2002, Utvecklingsplan för staden, s. 74. 
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Strandlandskap kring Torps villasamhälle, Glans strand. Obj. 374 
Strandlandskap som är av kommunalt intresse för naturvården. Strandlandskapet 
innehåller höga naturvärden. Området karaktäriseras av betesmarker med kärr och 
kärrstrand som är sällsynt, här finns en mångfald i flora och vegetation. Även 
sötvattenstrandsäng och ekar med sällsynta arter av lav och tickor. 
 
Parkmiljö vid Vi gård. Obj. 375 
Parkmiljön vid Vi gård är av kommunalt intresse. Parkmiljön är en värdefull 
gårdspark innehållande grova askar, ekar och även inslag av lönn. På träden växer 
missgynnade lavarter. 
 
Öppen hagmark väster om Ålbäcken Obj. 376 
Den öppna hagmarken väster om Ålbäcken är av kommunalt intresse för naturvården. 
Hagmarken har hävdats under lång tid. Här har höga naturvärden utvecklats, en stor 
artrikedom av slåtter och betesgynnade växter. I hagmarken växer några enstaka 
gamla ekar, björkar och tallar 
 
Ekmiljöer kring Viaborg, öster om Torps villasamhälle. Obj. 377 
Ekmiljörena kring Viaborg är av regionalt intresse för naturvården. Ekmiljöerna 
består av ett sammanhängande område med ett fyrtiotal gamla ekar som står 
inbäddade i skog av gran och björk. Utspritt i området finns också grova gamla ekar. 
På träden växer missgynnade lavarter. Spillning har hittats efter den mycket sårbara 
insekten läderbagge. Detta är en indikator på områdets höga naturvärde. 
 
Grova ekar söder om Viudden. Obj. 379 
De grova ekarna söder om Viudden är av kommunalt intresse. Ekarna växer i 
anslutning till eller på tomtmark, på träden växer brun nållav. Det finns sannolikt en 
intressant vedinsektsfauna.  
 
Glans utlopp med omgivande strandmiljöer. Obj 381 
Glans utlopp med dess omgivande strandmiljöer är av regionalt intresse för 
naturvården. Naturmiljön i området har ett högt naturvärde, som har få motsvarigheter 
i regionen. Kring Glans utlopp finns strand-, kärr- och lövträdsmiljöer med ett rikt 
fågelliv och en mångfald av biotoper. I området har många hotade växt- och djurarter 
funnit en fristad. Fåglarna använder området till häckningsplats, rastplats och 
övervintringsplats. Av fågelarterna är ett flertal sällsynta. Här kan även stor 
fladdermus skådas. På den södra sidan av Glans utlopp mellan Eksunds villaområde 
och Fridholmen finns breda vassbälten och våtmarker som översvämmas på våren.  
I våtmarken finns även del fastmarksöar.  
 
Närrekreationsområde av kommunalt interesse 
Öster om Eksund finns en del av det närrekreationszon som sträcker sig från 
tätortsbebyggelsen i Norrköping. Detta område är ett rekreationslandskap där 
stadsmänniskan får möjlighet till utevistelse med frisk luft, dagsljus och motion.6 

                                                 
6 Norrköpings Kommun (2002). Framtid Norrköping, Översiktsplan 2002, Utvecklingsplan för staden, s. 110. 
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Naturvårdintressen av lokal klass 
Det finns fyra områden av lokalt intresse för naturvården två mindre områden med 
grova ekar söder om Viudden. Vid Eksunds gård finns två områden, parken och den 
igenväxta dammen. Det fjärde området är Ålbäcken vid Torps villasamhälle. 
 
Med kunskap om de redovisade områdena för naturmiljön så finns möjligheten att 
undvika och minimera intrången i dessa miljöer. 
 

      
Ekmiljöer Glans utlopp i Motala Ström 
 

      
Strandlandskap Ålbäcken vid Torps villasamhälle 
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Kulturmiljö. 
 
Kulturmiljö intressen Se karta: Kultur och naturmiljöintressen 
I det aktuella utredningsområdet finns tre områden klassificerade som intresse för 
kulturmiljövården, två av dem ligger inom området och är av kommunalt intresse det 
tredje området som är av riksintresse (MB 3:6) tangerar området vid strandlinjen 
mellan Eksund och Strandhugget.  
 
Vi gård (K29) 
Kring Vi gård vid Glans södra strand finns ett herrgårdspräglat kulturlandskap med ett 
flertal fornlämningar grupperade i skogbevuxen terräng och på åkerholmar. 
Fornlämningarna består av gravfält från yngre järnålder. Huvudbyggnaden på Vi gård 
uppfördes 1681 men har sin karaktär från 1910 genom ombyggnad, då även de två 
kvadratiska flyglarna tillkom. I den omgivande parken finns ett lusthus och en 
minnessten. Området är av kommunalt intresse för kulturmiljövården.7   
 
Eksunds gård (K30) 
Eksunds gård före detta säteri och utgård till Lövstad slott. Huvudbyggnaden är en 
putsad timmerbyggnad i två våningar med en hög källarvåning. Bygganden ska ha 
blivit uppförd 1670 på en gammal grund. Dagens storlek och rumsindelning är från 
denna tid. Vid 1800-talets slut ändrades taket och en ovanvåning inreddes samt en 
veranda tillkom. Därav dagens utseende. Området är av kommunalt intresse för 
kulturmiljövården.8  
 
Villa Almborga  
Villa Almborga uppfördes 1914 enligt uppgift från ägaren. Villa Almborga reser sig 
ensamt på en höjd över den övriga bebyggelsen mellan Strandhugget och Eksund 
villasamhälle.9 Vid upprättandet av detaljplan för Strandhugget så tillmätes Almborga 
ett kulturhistoriskt värde genom q-märkning i planbestämmelserna detta innebär att 
särskild hänsyn skall tagas vid exteriör förändring av byggnaden10 I och med q-
märkningen så blev villa Almborga av kommunalt intresse för kulturminnesvården.  
 
Himmelstalund-Leonardsberg-Skälv 
Området är av riksintresse och har sin huvudskaliga markering på Motala ströms 
norra sida samt öster om området. Eftersom området tangerar utredningsområdet vid 
Motala ströms södra strandlinje vid Strandhugget och Eksunds villasamhälle, så tas 
det med. Detta är en fornlämningsrik miljö med ett av landets mest omfattade 
hällristningsområden med cirka 6000 figurer från bronsåldern. Området betecknas 
vara en betydelsefull kulturbygd med en lång bebyggelsekontinuitet med boplatser 
från järn- och bronsåldern. En medeltida borgruin finns på ön Ringstaholm i Motala 
ström. Andra kulturmiljöhistoriskt värdefulla inslag är Himmelstalunds brunnssalong 
och herrgård från 1700-talet.11  
 

                                                 
7 Länsstyrelsen i Östergötland (1983). Natur och kultur miljöer i Östergötland, s. 470. 
8 Länsstyrelsen i Östergötland (1983). Natur och kultur miljöer i Östergötland, s. 470. 
9 Norrköpings kommun (2001). Detaljplan över strandhugget, P02/05. Planbeskrivning, s. 6. 
10 Norrköpings kommun (2001). Detaljplan över strandhugget, P02/05. Plankarta. 
11 Norrköpings Kommun (2002). Framtid Norrköping, Översiktsplan 2002, Utvecklingsplan för staden, s. 89. 
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Villa Almborga, bild tagen  från detaljplan Vi Gård 
för Strandhugget.  
 
Fornlämningar Se karta: Kultur och naturmiljöintressen 
I området finns 36 platser med fornlämningar och fyndplatser av olika slag, de finns 
utsatta på kartan. En del av fornlämningsplatserna finns ej kvar i dag. För att kartan 
inte ska bli alltför rörig, så har fornlämningar nära varandra fått en markering. 
Beteckningen R och siffra är beteckningen på kartan, exempel R1. Numret i 
förteckningen är inventeringsnumret. 
 
R1  
Nr. 78. Gravhög, stensättning 
R2  
Nr. 229. Minnessten 
Nr.252. Resta stenar  
R3  
Nr. 227. Stensättning 
Nr. 228. Stensättningar, skärvstenshög 
Nr. 230. Gravfält, stensättningar, skålgropsförekomst 
Nr. 231. Gravfält, runda stensättningar 
R4  
Nr. 233. Kolerakyrkogård  
Nr. 232. Stensättningar 
Nr. 81. Bebyggelselämning  
R5 
Nr. 86. Bebyggelselämning 
R6 
Nr. 225. Högliknande lämning, trolig lämning efter odling 
R7 
Nr. 223. Stensättning 
R8 
Nr. 87. Bebyggelselämning och stenträng 
Nr. 235. Gravfält, runda stensättningar 
Nr. 236. Stensättningar 
Nr. 237. Stensättning 
R9 
Nr. 238. Gravfält 
R10 
Nr. 84. Stensättning 
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R11 
Nr. 136. Fyndplats, förstörda stensättningar. Kan ej ses i dag 
R12 
Nr. 90. Stensträng 
R13. 
Nr. 129. Kanske funnits gravar. Idag kan inte några fornlämningar i området ses 
R14 
Nr. 239. Stensättning 
Nr. 89. Skålgropsförekomst 
R15 
Nr. 44. Hällristning 
Nr. 45. Hällristning 
Nr. 91. Borttaget röse 1870. fyndplats för brons och silverspännbucklor 
R16 
Nr. 93. Plats med namn, Gäfvrstad 
Nr. 244. Gravfält, Rund stensättning 
R17  
Nr. 72. Stensättningar 
R18 
Nr. 47. Skålgropsförekomst 
R19 
Nr. 46. Hällristning 
R20 
Nr. 48. Skålgropsförekomst 
R21 
Nr. 49. Stensättning, skärvstenshög, skålgropsförekomst 
R22 
Nr. 82. Milstolpe12 
 
Med kunskap om de redovisade områdena för kulturmiljön så finns möjligheten att 
minimera och anpassa intrången i dessa miljöer. 
 

                                                 
12 Norrköpings kommun, Fornlämningskartering. 
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Bebyggelse Se karta: Bebyggelsestruktur 
Bebyggelsen består i huvudsak av fyra bebyggelsegrupper, Strandhugget, Eksund, 
Viudden och Torps villasamhälle. Eksund består av permanent villabebyggelse från 
cirka 1940-talet fram till i dag, med karaktäristiska villaträdgårdar med smala 
asfalterade gatumiljöer utan trottoarer. Cirka 60 hus. Strandhugget består av en 
blandning av permanent fritidsbebyggelse med cirka 140 hus, men flertalet hus är 
fritidshus. Idag så sker en omfattande byggnation av enfamiljshus för åretruntboende, 
fritidshusen håller successivt på att försvinna. Bebyggelsekaraktären i området är 
skiftande, nybyggnationen består företrädesvis av typhus samt ombyggda fritidshus. 
Gatumiljön i området är blandad med asfalt och grus utan trottoar. Viudden och Torps 
villasamhälle är två mindre fritidshusområden omkring 20 respektive 40 hus.  
 

      
Strandhugget Eksunds villasamhälle 
 

      
Torps villasamhälle Viudden 
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Markägoförhållanden 
 
Markerna ägs till stora delen av ett antal stora gårdar, Vi gård, Eksunds gård, och 
Skärlunda gård samt ett flertal enskilda fastighetsägare. Närmare redovisning av 
berörda fastigheter finns i planförslaget.  
 
Kommunikationsstruktur   
 
Vägar och anslutningsvägar Se karta: Kommunikationsstruktur. 
Den övergripande vägstrukturen i området består av en bred asfalterad väg som senare 
avtar till en smalare asfalterad väg. Den har sin början vid Borgs kyrka där den 
ansluter gamla E4:an. Vägen i området har två huvudsakliga avfarter innan den 
ansluter Skärblackavägen, avfarterna går till Eksund-Strandhugget och Viudden. 
Dessa två avfarter korsar Södra stambanan i planskilda korsningar. Övriga vägar i 
området är grusade körvägar in till Torps villasamhälle och Vi gård samt enskilda 
fastigheter.  
 
Gång- och cykel vägar Se karta: Kommunikationsstruktur. 
Det finns idag två alternativa sätt att tas sig till Eksund från Norrköping. Det fösta 
alternativet är till en början en asfalterad bilväg som börjar i Himmelstalund med 
riktning mot Skälvs gård, men övergår sedan till en grusad cykelväg. 
 
Tider alternativ 1 
Innerstaden  Eksund ca: 25 min  Strandhugget ca: 30 min. 
Innerstaden  Eksund ca: 6,3 km  Strandhugget ca: 7,4 km (15 km/h) 
 
Det andra alternativet är en asfalterad gång och cykelväg med början i stadsdelarna 
Himmelstalund och Klockaretorpet och som följer gamla E4:an mot Borgs kyrka, 
över E4:an därefter övergår cykelvägen till det ordinarie vägnätet.  
 
Tider alternativ 2 
Innerstaden  Eksunds gård cirka: 32 min  Strandhugget cirka: 34 min 
Innerstaden  Eksunds gård cirka: 8 km  Strandhugget cirka: 8,5 km (15 km/h) 
 
Innerstaden  Eksunds gård cirka: 32 min  Eksund cirka: 34 min 
Innerstaden  Eksunds gård cirka: 8 km  Eksund cirka: 8,4 km (15 km/h) 
 
Järnväg Se karta: Kommunikationsstruktur. 
Genom området går Södra stambanan med två spår. Banan är högt trafikerad med 
regionaltåg, intercitytåg, snabbtåg och pendeltåg samt godstågstrafik.  
Dagens trafikmängd är 141 persontåg och 20 godståg per vardagsmedeldygn.  
En del person och godståg trafikerar även på natten.13 I och med byggandet av 
Ostlänken öppnar det möjligheter på stambanan för ett antal nya pendeltågstationer på 
sträckan mellan Linköping och Norrköping. Avlastningen ger ökad kapacitet för 
ytterligare uppehåll för pendeltåg och/eller duospårvagn på stambanan, exempel i 
Eksundsområdet, Kimstad och Norsholm. Nya stationer kan ge fler tågresenärer men 
det kan också ha en motsats effekt genom att restiderna förlängs.14 
                                                 
13 Lindblad, Sofia. Banverket, e-postkontakt och telefonkontakt (2005-10-05). 
14 Nyköping-Östgötalänken AB (2002). Ostlänken, Trafikeringsbilaga, s. 13, 28. 
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De två vägkorsningar som finns med järnvägen inom planområdet är planskilda. Vid 
nybyggnation av bostäder ska bullerdämpande åtgärder företas där det finns behov.  
 
Ostlänken Se karta: Kommunikationsstruktur. 
Ostlänken projektet är ett järnvägsprojekt som sträcker sig från Järna i Södertälje till 
Linköping. Ostlänken kommer att var en del av den planerade Europakorridoren som 
ingår i den nordiska triangeln, samt trans europeiska nätverket för transporter (TEN-
T) 
 
Förstudien till projektet har gjorts av Nyköping - Östgötlänken AB som ägs av 
kommunerna Linköping, Norrköping, Nyköping, Oxelösund och Trosa samt 
landstingen i Östergötland och Södermanland. Banverket har hjälpt till i arbetet och 
godkände förstudien 2003 och banverket tog över ansvaret för den fortsatta 
planeringen.15 2003 påbörjade banverket med en järnvägsutredning denna beräknas 
vara klar i slutet av 2007. Järnvägsutredningen ska resultera i val av lämplig 
järnvägskorridor. Därefter beräknas regeringen göra en tillåtlighetsprövning av 
järnvägen enligt miljöbalken. Då den är klar kan en järnvägsplan upprättas.16  
 
Trafiken vid den tidpunkt då Ostlänken är byggd, kommer det att kräva fyra spår 
sträckan Norrköping Linköping så en separering kan ske mellan långsamma och 
snabba tåg. De snabba tågen trafikerar Ostlänken och gods och lokaltåg trafikerar 
stambanan. 17 Ostlänkenprojektet är en viktig del i att kunna få till ett nytt stationsläge 
i Eksund då det är svårt med fler stopp på den aktuella sträckan på grund av dagens 
trafikmängd. 
 
Kollektivtrafik Se karta: Kommunikationsstruktur. 
Idag finns en busslinje med låg turtäthet som trafikerar Eksund – Norrköping på 
vardagar och helger med 4 respektive 3 turer per dag. Förbi Torps villasamhälle mot 
Skärblacka finns det en tätare turtäthet av busstrafik.  
 

      
Cykelväg till Eksund längs E4:an Väg med busshållplats till Strandhugget och 
  Eksund 
 
 

                                                 
15 Norrköpings kommuns hemsida (2005). [Elektronisk] Tillgänglig: Bo och 
bygga/Planer/Infrastruktuprojekt.<http://www.norrkoping.se/bo-bygga/planer/projekt.xml> Hämtad: 2005-09-28. 
16 Banverkets hemsida (2005). [Elektronisk] Tillgänglig: Banverket/Byggprojekt/Ostlänken/Planeringsprocessen. 
<http://www.banverket.se/templates/StandardTtH____10700.asp> Hämtad: 2005-09-28. 
17 Nyköping-Östgötalänken AB (2002). Ostlänken, Trafikeringsbilaga, s. 13. 
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Riskhänsyn och restrektioner 
 
Bergtäkt Se karta: Riskhänsyn och restrektioner. 
I närheten av planområdet driver NCC Ballast Roads AB en bergtäkt med 
krossanläggning och asfaltsverk. Den årliga produktionen vid anläggningen uppgår 
till cirka 250 000 ton makadam samt 100 000 ton producerad asfalt. Boverkets 
riktlinjer angående skyddsavstånd till bergtäkt och asfaltsverk är 500 meter.18 
Täktverksamheten har ett tillstånd för brytning fram till 2009. bergtäkten beräknas 
kunna vara igång minst 10 år efter 2009.19 
 
Översvämningskartering Se karta: Riskhänsyn och restrektioner. 
2001 lät räddningsverket SMHI göra en översiktlig översvämningskartering längs 
Motala ström, syftet med kartering är att den kan ligga till grund för den samhälliga 
planeringen. Rapporten pekar ut översvämningszoner beräknade på högsta flöden och 
hundra års flöden. De två beräkningsnivåerna är hundraårsflöde med ett flöde med 
100 års återkomstid samt högsta flöde. Det högsta flödet är beräknat på en systematisk 
kombination av kritiska faktorer såsom regn, snösmältning, hög markfuktighet, högt 
vattenstånd i sjöar och vattenmagasin. Någon återkomstid för det högsta flödet kan 
inte anges men det är större än 100 år och ligger i storleksordningen runt 10 000 år.20  
 
Översvämningskarteringen visar ett antal områden som har hundra års flöde samt 
högsta flöde. Det högsta flödet är 10 000 års flöde, denna flödesberäkning tas inte 
med i riskbedömningen, då den anses som mycket liten. Däremot är risken 40 procent, 
att 100 årsflöde kan inträffa under en 50 års period. Specifika rekommendationer och 
riktlinjer om bebyggelsen är lämplig i områden med 100 års flöden är svårt att finna. 
I Norrköpings översiktplan så står det att vid fysisk planering och bygglovsgivning i 
områden där det finns risk för översvämning skall fördjupad översvämningskartering 
göras.  
Någon fördjupad översvämningskartering har jag inte kunnat gjort. Däremot har jag 
försökt göra en allmän bedömning. För att hitta ett ställningstagande för hur 
markanvändningen ska beaktas i områden med 100 års flöden.  
 
I Plan och bygglagen 1:a kapitlet 6 § så står att läsa: För att mark skall få användas för 
bebyggelse skall den vara från allmän synpunkt lämplig för ändamålet. 
Lämplighetsbedömningen sker vid planläggning eller i ärenden om bygglov eller 
förhandsbesked.21 Vidare står det i miljöbalken 2 kapitlet 1§  att mark- och 
vattenområden skall användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest 
lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde 
skall ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning.22 
Vidare i miljöbalkens 2:a kapitel 3§ står det. Bebyggelse skall lokaliseras till mark 
som är lämpad för ändamålet med hänsyn till 1. de boendes och övrigas hälsa, 2. jord- 
berg- och vattenförhållandena, 3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning och 
avlopp samt annan samhällsservice, 4. möjligheterna att förebygga vatten- och 
luftföroreningar samt bullerstörningar. Bebyggelse och anläggningar som för sin 

                                                 
18 Boverket (1995). Bättre plats för arbete, s. 110, 120. 
19 Arvidsson, Börje. NCC Roads, telefonkontakt (2005-09-28). 
20 Räddningsverket & SMHI (2001). Översiktlig översvämningskartering längs Motala Ström, Rapport 17, s. 4. 
21 1 kap. 6§ (1987). Plan och bygglagen. 
22 2 kap. 1§ (1998). Miljöbalken. 
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funktion kräver tillförsel av energi skall lokaliseras på ett sätt som är lämpligt med 
hänsyn till energiförsörjningen och energihushållningen.23  
 
Från lagstiftningen har jag tagit ut nyckelord som används, såsom vattenförhållanden, 
markens beskaffenhet, människor hälsa, behov av bebyggelse, lämplighetsbedömning, 
och satt in dem i en rådande situation. 
 
Behovet av mark för bebyggelse, i första hand att använda mark som ligger utanför 
riskzon för 100 årsflödet och sedan göra en lämplighetsbedömning för mark med risk 
för översvämning, då behov av ytterligare mark för exploatering behövs. 
Gällande markens beskaffenhet och vattenförhållanden så finns en risk att det kan ske 
ett 100 år flöde som svämmar över riskområdet. Hänsyn ska tas till människors hälsa 
då skred, smittspridning och föroreningar kan vara en konsekvens av översvämning. 
 
I den uppföljningskonferens som räddningsverket återger i sin observatörsrapport för 
översvämningarna 2000 i Södra Norrland. Skriver Boverkets representant att vid 
bygglovsprövning utanför planlagt område om en byggherre kommer och önska att 
bygga och kommunen vet att det finns risk för återkommande översvämning kan det 
vara själ att ifrågasätta lämpligheten att ge bygglov med stöd av 1:a 2:a kapitlet i plan 
och bygglagen.24  
 
Utefter de nyckelord i lagtexten som satts in i den rådande situationen samt Boverkets 
bedömning, har bedömningen gjorts att den mark som finns i området med risk för 
100 års flöde inte bör användas om annan lämpligare mark finns att tillgå.  
Om den mark som anses vara inom riskområdet för översvämning behöver tas i 
anspråk till bebyggelse så bör översvämningsrisken beaktas i detaljplanen exempelvis 
vid markens och bebyggelsens utformning. 
 
Buller och vibrationer Se karta: Riskhänsyn och restrektioner. 
I planområdet ligger bullrets ekvivalent nivå på cirka 60 dB(A) 100 meter från 
järnvägen.25 Avståndet kan variera lite beroende på terrängförhållanden. Åtgärder kan 
behövas gentemot bullret, då riktlinjerna ligger på 55 dB(A) vid uteplats vid fasad.  
Riktlinjerna för den ekvivalenta ljudnivån utomhus i bostadsområde är 60 dB(A).  
Vid bebyggelse i närheten av järnväg bör de rekommenderade riktvärderna för 
ljudnivåer hållas, 55dBA samt en tyst sida. Även markförhållanden bör beaktas då 
olika grundförutsättningar ger upphov till större eller mindre förekomst av 
vibrationer. 
 
Riksdagen har i sin infrastrukturproposition 1996/97:53 fastställt följande riktvärden 
för buller från spårburen trafik. 
Riktvärden för en god ljudmiljö som inte bör överskridas. 
30 dB(A) ekvivalent nivå inomhus   
45 dB(A) max inomhus nattetid  (avser tiden 22.00-06.00) 
55 dB(A) ekvivalent nivå utomhus vid uteplats   
70 dB(A) max utomhus vid uteplats  
60 dB(A) ekvivalent nivå utomhus i bostadsområde i övrigt   
(ekvivalent nivå = medeljudsnivå)26 
                                                 
23 2 kap. 3§ (1998). Miljöbalken. 
24 Räddningsverket (2000). Översvämningarna sommaren 2000, Södra Norrland, Observatörsrapport, s.28. 
25 Banverket (1999). Södra stambanan, Tågbullerutredning inom Norrköpings kommun, kartbilaga. 
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Trafikbuller redovisas i enheten decibel A, dB(A). Indexet "A" anger att ljudets olika 
frekvenser har viktats, så att det motsvarar hur människans öra uppfattar ljud.  
Om ljudnivån ökar eller minskar med 3 dB(A) upplevs det som en knappt hörbar 
förändring. En förändring med 8-10 dB(A) upplevs däremot som en fördubbling eller 
halvering av ljudnivån.27 
 
Djurhållning Se karta: Riskhänsyn och restrektioner. 
Inom området finns fem gårdar med djurhållning. Eksunds gård: hästhållning 
Skärlunda gård: hästhållning, Stora Torslunda gård: får, Torps gård: svin och dikor 
Vi gård: hästhållning och köttkor. De störningar som kan uppstå i och med 
djurhållning är lukt från gödsel, fekalier och ventilationsluft från stallar och foder. 
Ansamling av flugor och skadedjur förekommer. Det pågår en diskussion om 
djurhållningen kan framkalla allergiska reaktioner hos känsliga personer. Riktlinjer 
enligt översiktplanen är att vid ny bebyggelse där människor vistas längre tider såsom 
bostäder och arbetsplatser bör ett skyddsavstånd på 300 meter tillämpas.28  
 
Kunskapsläget har ökats angående allergi från hästar sen de första 
rekommendationerna kom för cirka 25 år sedan som då mestadels härrörde problem 
med lukt och flugor. Hästar avger stora mängder allergen som framkallar allregi hos 
känsliga människor cirka 5 procent av befolkningen är allergisk mot häst. 
Allergiåkommorna är oftast astma eksem, snuva, nässelutslag, eller anafylaktisk 
chock som är livshotande och består huvudsakligen i svår astma och blodtrycksfall.  
Då kunskapen inte var så god angående allergi från hästhållning så sattes ett generellt 
skyddsavstånd på 500 meter mellan bostadsbebyggelse och hästhållning. I dag så har 
ett flertal studier gjorts hur stora avstånd som allergener från hästar förs.29  
 
En studie på Miljömedicinska enheten på Stockholms läns landsting visade att 
luftburet hästallergen kunde spåras upp till fyrtio meter från stallet och 100 meter i 
deponerat i damm. Inomhusluften i bostadshus innehåller bara en procent av 
utomhushalterna. Halterna inom hus beror mycket på hur många av de som vistas i 
huset som har indirekt eller direkt kontakt med hästar, och inte på husets placering i 
förhållande till hästverksamhet. Även olika hästraser kan ha betydelse för uppkomst 
av allergi. I prover så har hästallergiker inte upplevt så stora besvär av hästraserna 
Rysk Basjkir och American Curley Horse.30 
 
Vid Arbets- och miljömedicin på Akademiska sjukhuset i Uppsala, gjordes en studie 
på 32 hästar som rörde sig i hagar upp till 200 meter från stallbyggnaden. Även här 
fann man att halterna av allergen sjönk snabbt i och med avståndet. Metoden var här 
känsligare och hästallgener kunde spåras på längre avstånd. I studien i Stockholm 
användes en ”cut offgräns” där ansågs det att koncentration under denna gräns var 
försumbar. I studien i Uppsala kom man fram till att skogsbälten, stora byggnader och 

                                                                                                                                            
26 Banverkets hemsida (uppdaterad 2005). [Elektronisk] Tillgänglig: banverket/miljö/buller och vibrationer/mål 
och riktlinjer. <http://www.banverket.se/ templates/StandardTtH____3672.asp> Hämtad: 2005-10-27. 
27 Banverkets hemsida (2005). [Elektronisk] Tillgänglig: banverket/media/frågor och svar /buller. 
<http://www.banverket.se/templates/StandardTtH____11524.asp> Hämtad: 2005-09-27. 
28 Norrköpings Kommun (2002). Framtid Norrköping, Översiktsplan 2002, Utvecklingsplan för staden, s. 76. 
29 Länsstyrelsen i Skåne län (2004). [Elektronisk] Hästar och bebyggelse,  
Underlag för den fysiska planeringen, s. 11. 
30 Länsstyrelsen i Skåne län (2004). [Elektronisk] Hästar och bebyggelse,  
Underlag för den fysiska planeringen, s. 12. 
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topologin har begränsade effekter av spridningen av allergener, samt att 
vindriktningen har betydelse.31  
 
Studien i Alnarp beskriver människors inställning till hästverksamhet. Studierna visar 
att människors inställning till hästen beror på deras erfarenheter, traditioner och 
kulturer. Det kom också fram att hästsporten har svårare att komma till tals i 
samhällsplaneringen då den inte har samma förankring och koppling till beslutsfattare 
så som exempelvis båtklubbar och golfklubbar har.32  
 
Länsstyrelsen i Skåne gör bedömningen att skyddsavstånd upp till 500 meter mellan 
bostadsbebyggelse och hästhållning är sällan motiverade, men även avstånd upp till 
200 meter också kan ifrågasättas. Allergifrågan skall vägas mot andra intressen som 
kan vara angelägna i det enskilda planeringsfallet. Ett bruk av omotiverat stora 
skyddsavstånd riskerar att få en icke ändamålsenlig utveckling av 
bebyggelsestrukturen i landskapet. Det kan också få allvarliga konsekvenser för 
naturmark som skall hållas öppen genom betning. 33  
 
Rekommendationer och riktlinjer för stall 
Stallstorleken har betydelse för vilket skyddsavstånd som bör tillämpas. 
Anläggning om 1-10 hästar bör skyddsavstånd från bostäder och skolor vara minst 
100 meter från stall och gödselhantering och 50 meter från område där hästar vistas.  
Kommunen bedömer ett respekt avstånd. Lokalförhållanden ska finnas med i 
bedömningen 
 
Anläggning om 10-30 hästar bör skyddsavstånd från bostäder och skolor vara minst 
100-200 meter från stall och gödselhantering. 50-100 meter från område där hästar 
vistas. Anläggningen drivs ofta i ett kommersiellt syfte och behöver stabila 
förhållanden samt utvecklingsmöjligheter ska beaktas. 
 
Anläggning om 30-100 hästar bör skyddsavstånd från bostäder och skolor vara minst 
200 meter från stall och gödselhantering. 100-200 meter från område där hästar vistas.  
Anläggningen drivs ofta i ett kommersiellt syfte och behöver stabila förhållanden 
samt utvecklingsmöjligheter ska beaktas. Olägenheter som trafik lukt och flugor ska 
bevakas.34 
 
Farligt gods Se karta: Riskhänsyn och restrektioner. 
Södra stambanan i det aktuella området har en godstrafik om 20 tåg per dygn. Det går 
då inte att utesluta att en del är transporter av farligt gods. 
Riskbedömning av olyckor med farligt gods är svår, då man inte vet var olyckan 
kommer att ske, det farliga godsets innehåll, samt mängden av det farliga godset är 
okänd i förväg i en skadeavhjälpande insats. Riskbilden varierar ständigt beroende på 
var det farliga godset passerar exempelvis bostadsområden, industriområden, 

                                                 
31 Länsstyrelsen i Skåne län (2004). [Elektronisk] Hästar och bebyggelse, 
 Underlag för den fysiska planeringen, s. 13. 
32 Länsstyrelsen i Skåne län (2004). [Elektronisk] Hästar och bebyggelse,  
Underlag för den fysiska planeringen, s. 13. 
33 Länsstyrelsen i Skåne län (2004). [Elektronisk] Hästar och bebyggelse,  
Underlag för den fysiska planeringen, s. 17. 
34 Länsstyrelsen i Skåne län (2004). [Elektronisk] Hästar och bebyggelse,  
Underlag för den fysiska planeringen, s. 19. 
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vattentäkter, känsliga naturområden.35 Banverket har inga skyddsavstånd gällande 
farligt gods på järnväg då de anser att risken för olycka är liten. De tillämpar dock ett 
bebyggelsefritt område om 25 meter från spårets mitt.36  
 
I ett PM från Malmös Stadsbyggnadskontor föreslås riktlinjer för byggande längs 
leder med farligt gods. Grunden till detta förslag kommer från Göteborgs 
Stadsbyggnadskontor där man 1997 tog fram en översiktplan för sektorsområdet 
transporter av farligt gods. Den antogs av Göteborgs kommunfullmäktige 1999. 
Planen behandlar problemen med konflikterna mellan transporter av farligt gods och 
förnyelse av de bostads- och industriområdena som gränsar till dessa leder. 
Riktlinjerna för transport av farligt gods på järnväg bedöms i skyddsavstånd från 
spårets mitt till bebyggelse. Parkering och kontorsbebyggelse 30 meter, tät 
bostadsbebyggelse 80 meter.37 Skolor, förskolor, vårdhem, bör ha ett avstånd på 100-
130 meter från järnväg. I mer halvperifera lägen där bostadsbebyggelsen består av 
mindre motståndkraftiga små hus. Samt att det vistas färre människor här i jämförelse 
med centrala och halvcentrala lägen så kan samma avstånd om 80 meter användas 
här.38  
 
Radon 
Enligt radonkarteringen så finns det både lågrisk- och normalriskområden i 
planområdet. Riktlinjerna i Norrköpings översiktplan anger att vid byggandet av 
bostäder, skolor etc. Inom normalriskområde så skall byggnaderna utföras med 
radonskyddande konstruktion.39 
  
Vattenskyddsområde 
Eksundsområdet kommer att ingå i det primära vattenskyddsområdet som föreslås för 
sjön Glan. Vattenskyddsområdet föreslås då Norrköping än så länge inte har någon 
reservtäkt för dricksvatten. Norrköpings kommun och länsstyrelsen har diskuterat, 
huruvida en del av sjön Glan ska bli vattenskyddsområde senast 2009, för att 
långsiktigt skydda Norrköpings dricksvattentäkt. Skyddsområdet blir uppdelat i en 
primär zon och en sekundär zon zonerna är indelade efter vattnets tid att nå 
vattenintaget. Den primära zonen har en rinntid på 12 timmar och den sekundära 
zonen har en rinntid på 24 timmar. Till vattenskyddsområdet finns skyddsföreskrifter 
föreslagena. Dokument : Förslag till skyddsföreskrifter För Motala ström Glan 2005-
09-07). 40 Dessa skyddsföreskrifter kommer då att gälla för Eksundsområdet. 
 
Elektromagnetiska fält Se karta: Riskhänsyn och restrektioner. 
I området finns ett flertal 130 kilovolt ( kV ) ledningar samt transformatorstationer 
som avger elektromagnetisk strålning. Vi omger oss ständigt med elektromagnetiska 
fält, dess farlighet diskuteras. Misstankarna om samband mellan magnetfält och 
cancer gör att myndigheterna rekommenderar att använda försiktighetsprincipen.41 

                                                 
35 Norrköpings Kommun (2002). Framtid Norrköping, Översiktsplan 2002, Utvecklingsplan för staden, s. 72. 
36 Malmö stad (2004). Stadsbyggande och farligt gods, Dialog-PM 2004:2, s. 7. 
37 Malmö stad (2004). Stadsbyggande och farligt gods, Dialog-PM 2004:2, s. 4. 
38 Malmö stad (2004). Stadsbyggande och farligt gods, Dialog-PM 2004:2, s. 12. 
39 Norrköpings Kommun (2002). Framtid Norrköping, Översiktsplan 2002, Utvecklingsplan för staden, s. 74. 
40 Norrköpings kommun (2005). Samrådsanteckningar 2005-09-08. Samråd i plan och byggfrågor mellan 
Norrköpings kommun och Länsstyrelsen i Östergötland. 
41 Arbetsmiljöverket m.fl. (2000). [Elektronisk] Magnetfält och eventuella hälsorisker, s. 15. 
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Försiktighetsprincipen innebär att man bör undvika långvarig förhöjd exponering av 
magnetiska fält där det är praktiskt och ekonomiskt försvarbart.42 
 
Norrköpings kommun har en policy att vid verksamheter och bostäder skall 
magnetfältstrålning ligga på max på 0,2 mikro Tesla. Ett avstånd på 50 meter från 130 
kV ledning har en strålning på ca 0,2-0,4 mikro Tesla. Det behövs också en 
vegetationsfri zon på cirka 25 meter från kabeln. 
 
Rekommendationer 
Undvik att placera nya bostäder och verksamheter nära befintliga elanläggningar som 
ger förhöjda magnetfält.  
 
Sträva efter att utforma eller förlägga nya kraftledningar och elektriska anläggningar 
så att exponering för magnetfälten begränsas. 
 
Sträva efter att begränsa fält som avviker starkt från vad som kan anses normalt i 
befintliga hem, skolor och på arbetsplatser.43 
 
Bråvalla Flygplats 
Nordöst om Eksund-Strandhugget ligger Bråvalla flygplats, före detta Bråvalla 
flygflottilj, F13. Bråvalla flygplats tillhör Försvarsmakten. Flottiljen lades ner 1992 då 
delar av området släpptes till kommunen. Flygplatsen finns fortfarande kvar som bas i 
försvarets grundorganisation. Antalet flygrörelser är begränsat till mindre än 100 per 
år. På sikt så planerar försvarsmakten att avveckla flygplatsen.44 Vid ett eventuellt 
kommunalt övertagande av flygplatsen så finns det planer på att etablera 
verksamhetsområde för bland annat transportintensiva verksamheter samt lokalisera 
bostäder längs Glan. 
 

      
Skyddsavstånd för djurhållning Skyddsavstånd för buller och farligt gods på 
 järnväg 

                                                 
42 Arbetsmiljöverket m.fl. (2000). [Elektronisk] Magnetfält och eventuella hälsorisker, s. 5. 
43 Arbetsmiljöverket m.fl. (2000). [Elektronisk] Magnetfält och eventuella hälsorisker, s. 15. 
44 Norrköpings Kommun (2002). Framtid Norrköping, Översiktsplan 2002, Utvecklingsplan för staden, s. 27. 
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Teknisk försörjning 
 
Vatten och avlopp 
Vatten och avloppsfrågan är under utredning i pågående stund. Dagsläget är: 
Det finns idag en gemensamhetsanläggning i Strandhugget där fastigheterna i området 
med indraget vatten, ska kopplas på till det kommunala vatten och avloppsnätet. Detta 
för att indraget vatten avger spillvatten. Gemensamhetsanläggningen är anslutet till en 
anslutningspunkt vid Eksund.45 Gemensamhetsanläggningen infördes för att minska 
utsläppen av förorenat vatten till sjön, då den permanentboende befolkningen ökar.. 
Glan är Norrköpings stads vattentäkt och servar cirka 110 000 personer, därför 
kommer inga enskilda avloppsanläggningar att tillåtas i Strandhugget enligt 
detaljplan. Vid ytterligare utbyggnad av området måste kompletteringar ske på 
ledningsnätet ut till Eksund.46 
 
Nu har dock naturvårdverket kommit med allmänna råd angående enskilda avlopp 
med högre krav och större kontroll. Detta kan  innebära att enskilda avlopp kan få 
tillåtas inom primärzonen för de föreslagena vattenskyddsområdet.47 Men vid en 
samlad utbyggnad så är anslutning till kommunalt vatten och avlopp att föredra.  
 
Norrköpings Vatten AB har beslutat att dra en vatten- och avloppsledning till orten 
Skärblacka, från Norrköping. En anslutningspunkt planeras vid Torps villasamhälle. 
Detta medger en anslutning för Torps villasamhälle till det kommunala vatten- och 
avloppet. 
 
Energidistribution Se karta: Riskhänsyn och teknisk försörjning. 
I området finns ett flertal 130 kV kraftledningar samt transformatoranläggningar som 
är av riksintresse. Öster om Eksunds villasamhälle finns två transformatorstationer 
placerade bredvid varandra dessa tillhör vattenfall. Till transformatorstationerna går 
130 kV ledningar från Marviken, Kimstad och Sektorn.48 
 
Kraftbolaget Eon före detta Sydkraft projekterar för en naturgasledning straxt utanför 
planområdet. Meningen är att förse Östergötland, Örebro, och Södermanland län med 
naturgas från den befintliga naturgasledning som finns dragen till Småland.49  
Ett par kilometer söder om planområdet vid Klinga kommer en linjeventilstation att 
placeras, där kommer naturgasledningen att delas med en distributionsledning som 
går till Finspång, detta straxt sydväst om Skärblackavägen. Den andra linjen planeras 
att gå via trafikplats Norrköping södra, sedan upp mot och under Motala ström cirka 
500 meter utanför Eksunds villasamhälle. Skyddsavstånd från bostadsbebyggelse till 
ledning är 25 meter. Sedan finns även olika zonklassificeringar gällande antal 
bostäder. Vid lägre tryck än 80 bar i ledning kan skyddsavståndet minskas men inte 
kortare än tre meter från bebyggelse.50 

                                                 
45 Norrköpings kommun (2001). Detaljplan över strandhugget. P02/05, Planbeskrivning, s 12. 
46 Westling, Per. Norrköpings vatten AB, telefonkontakt (2006-02-06). 
47 Rydh, Christina. Norrköpings vatten AB, telefonkontakt (2005-12-15). 
48 Norrköpings Kommun (2002). Framtid Norrköping, Översiktsplan 2002, Utvecklingsplan för staden, s. 97. 
49 Sydkraft (2004). Naturgas, Mellansverige etapp III stråkbeskrivning, underlag för utökat samråd, s. 8. 
50 Sydkraft (2004). Naturgas, Mellansverige etapp III stråkbeskrivning, underlag för utökat samråd, s. 22. 
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Transformatorstation vid Eksund Kraftledning 
 
 
Befintliga och pågående planer 
 
Viudden, detaljplan 0581K-22E:2003 
Detaljplanen upprättad 1959. Utav plankartans bestämmelser så avser området endast 
att användas för fritidshusbebyggelse. 
 
Strandhugget, detaljplan 0581K-P02/5 
Detaljplan för Strandhugget upprättad 2001. Område med fritidshus som successivt 
omvandlas för permanent bosättning. Syfte med detaljplanen var bland annat att lösa 
problemen med vatten, avlopp och buller samt möjlighet till nyexploatering.  

 
Torps villasamhälle, detaljplan 0581K-22D:3007 
Avstyckningsplan för Torps villasamhälle upprättad 1938. Avstyckningsplan omfattar  
Torps villasamhälle. Planen är en avstyckningsplan för byggnadstomter. 
 
Eksund, detaljplan 0581K-22E:1002 
Byggnadsplan för Eksund upprättad 1928. Planen omfattar Eksunds 
egnahemsområde. Planen är en byggnadsplan för byggnadstomter, samt föreslår 
vägdragning. 
 
Eksund, detaljplan 0581K-22D:3007 
Byggnadsplan upprättad 1931. Planen är en ändringsplan för den östra delen till den 
upprättade byggnadsplanen 1928.  
 
Skärlunda gård,  förslag till detaljplan för Borg 14:40 
Förslag till upprättandet av detaljplan för etablering av en 18 håls golfbana för 
Skärlunda gård och området söder om planområdet. Detaljplanen påverkar inte direkt 
planområdet. 
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Service 
 
Det finns idag en förskola och fritidsverksamhet med två avdelningar i Eksund för 
åldersgruppen 1-10 år. Avdelningarna är separerade, en ligger vid Eksunds gård med 
cirka 35 platser den andra avdelningen ligger i Eksunds villasamhälle med cirka 20 
platser. Skolbarn skjutsas till skolor i Norrköpings tätort.51 Det finns för närvarande 
inte någon kommersiell handel i området. De boende är i första hand hänvisade till 
butiker i Norrköping. Den i dag närmaste matvarubutiken ligger på ett gångavstånd på 
cirka 4 kilometer samt med bilavstånd på cirka 7 kilometer från området i stadsdelen 
Klockaretorpet i Norrköping, där det även här finns annan handelsverksamhet. 
 

                                                 
51 Norrköpings kommun (2001). Detaljplan över strandhugget. P02/05. Program, s. 5. 
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SAMMANVÄGNING OCH VÄRDERING  
Se karta: sammanvägning 1 och 2. 
 
Sammanvägningen är gjord efter den inventering av de förutsättningar som finns i det 
aktuella området. I sammanvägningen läggs de redovisade intressen och 
riskhänseenden samman, för att på så sätt bedöma lämpliga utvecklingsområden för 
bebyggelse. För de områden som sedan har bedömts som lämpliga har en närmare 
landskapsanalys gjorts. De områden som har blivit aktuella för vidare utredning är 
områden, som inte omfattas av stora intressekonflikter och riskhänseenden men dock 
ligger i närhet av bra lägen för pendeltågstation, samt också närhet till befintlig 
bebyggelse. 
 
Områden som har ansetts lämpliga att titta närmare på är området kring Eksund och 
Strandhugget samt Torps villasamhälle. Strandhugget och Eksund har lämpligt 
stationsläge. I det aktuella området finns inga större intressekonflikter mer än 
djurhållningen på Eksunds gård samt järnvägen, i riskhänsyn är det järnvägen 
gällande farligt gods samt bullerpåverkan. Torps villasamhälle kan bli aktuellt för ny 
bostadsbebyggelse, då det finns närhet till anslutning av vatten och avlopp till den 
planerade överföringsledningen för vatten och avlopp till Skärblacka kommer till 
stånd. Här finns även sjönära lägen för bebyggelse samt närhet till befintlig busslinje 
och Skärblackavägen. Kring Torps villasamhälle får man ta hänsyn till 100 års flödet, 
eventuellt naturgasledning samt lokalt intresse för naturvården. I ett längre perspektiv 
skulle ett hållplatsläge för duospårvagn kunna bli aktuellt vid Torps villasamhälle, 
detta under förutsättning att området utvecklas ytterliggare och att duospårvagn blir 
aktuellt på sträckan.  
Det öppna landskapet mellan de två utvecklingsområdena Torps villasamhälle och 
Eksund-Strandhugget bör hållas fritt från ny bebyggelse för at bevara den befintliga 
landskapsbilden med sitt jordbrukslandskap. Viudden som är beläget i den norra delen 
av detta jordbrukslandskap ut mot sjön Glan, bör bevaras som fritidshusområde då 
detta intresse också skall beaktas i området. I de områden som har utkristalliserats 
som lämpliga utvecklingsområden har en visuell landskapsanalys gjorts. Den visuella 
landskapsanalysen görs i de områden som kan bli aktuella för exploatering. Detta för 
att få en vidare uppfattning om området och hitta dess karaktär och identitet  
 
 

      
Det karaktäristiska jordbrukslandskapet mellan de föreslagena utvecklingsområdena 
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LANDSKAPSANALYS 
Se karta: Landskapsanalys 1, 2 och 3. 
 
Bakgrund 
I analysen har ett antal begrepp använts från olika analysmetoder,  
för att begreppen har passat in i det unika sammanhanget. Begreppen har använts som 
verktyg för att forma den visuella landskapsanalysen. Några av begreppen är hämtade 
från Kevin Lynch analysmetod som har sin grund i att karaktärisera staden. Dessa 
begrepp har använts till analys av landskapet och har i grunden samma innebörd men 
att miljön är en annan.  
 
Det viktiga är att förstå och uppfatta platsen i sitt samanhang, så som den visar sig i 
sin omgivning. Det handlar om att uppfatta fenomen, fenomenologin som Norberg- 
Schulz och A.M Vagstein talar för. De anser att platsen skall ses med en öppen 
inställning utan en given teori. En teori kan styra vår uppfattningsförmåga.52 
Begreppen sig själva är ord som satts för att beskriva element och företeelser som vi 
visuellt uppfattar när vi rör oss i landskapet. Begreppen används till att beskriva det 
som ses och finns i landskapet. I beskrivningen av områdena till den visuella 
landskapsanalysen har även en geologisk beskrivning tillförts. Att ta fasta på är också 
hur den befintliga bebyggelsen ligger i landskapet. 
 
Beskrivning av begreppen  
 
Stråket  
(Path) Kevin Lynch. 
Stråken är de rörelsekanaler där 
människan rör sig och observerar 
landskapet. Rörelsekanaler kan vara stigar, 
gator, vägar och järnvägar53 eller andra 
kommunikationsleder. 
 
 
 
 
 
 
Knutpunkt  
(Nodes) Kevin Lynch. 
En knutpunkt är en strategisk plats dit man 
kan tas sig. De vanligaste knutpunkterna, 
är där stråk möts och korsar varandra. 
Knutpunkter kan vara vägskäl, korsningar, 
bytespunkter mellan olika trafikslag. Vid 
en knutpunkt kan det uppstå karaktärsfulla 
objekt.54 

                                                 
52 Norberg-Schulz, C. (1993). & Vagstein, A.M. (1993) refereras i Eckhardt, L. (odaterad).  
53 Lynch, K. (1964). The Image of the City. 
54 Lynch, K. (1964). The Image of the City. 
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Landmärke  
(Landmarks) Kevin Lynch. 
Landmärket är fysiska element i olika 
skalor som utgör punktreferenser i 
landskapet. Landmärket utgör en kontrast 
till omgivningen i dominans eller karaktär. 
Detta gör att de blir lätta att identifiera.55 
Större lador, djurstallar och kraftledningar 
som dominerar i landskapet kan utgöra 
orienteringspunkter. 
 
 
Områden  
(District) Kevin Lynch. 
Områden är relativt stora och skiljer sig 
från omgivningen. Området i sig själv har 
en enhetlig karaktär, som man mentalt kan 
gå in i. I staden känns områdena igen i 
gatustruktur, byggnadsstil och topografi.56 
I landskapet uppenbarar sig de enhetliga 
områdena som tydliga och läsbara. 
Enhetliga områden kan vara åkermark, 
skog och hagmark. 
 
Gränser och kantlinjer  
(Edges) Kevin Lynch. 
Gränser är linjen eller kanten mellan två 
områden av olika karaktär.57 En gräns kan 
även uppfattas som en barriär.  
Gränsen kan utgöras av kanten mellan 
åkermark och skog, här är gränsen tydlig. 
Kantlinjen mellan gles skog och öppen 
terräng är mer diffusare. Gränslinjen 
behöver inte bara vara mellan öppen och 
sluten yta utan också mellan öppna ytor 
såsom mellan hagmark och åker. 

                                                 
55 Lynch, K. (1964). The Image of the City. 
56 Lynch, K. (1964). The Image of the City. 
57 Lynch, K. (1964). The Image of the City. 
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Barriär 
Barriärer i landskapet uppfattas som 
gränser. Men de är både fysiskt och 
psykologiskt svåra eller omöjliga att 
passera. Det är detta som gör gränser till 
barriärer. Barriärerna kan utgöra någon 
form av stråk till exempel motorvägar, 
järnvägslinje eller ett mer naturligt inslag 
som vattendrag, sankmarker och 
bergspartier. 
 
 
Övergångszon 
Övergångszoner utgör en större och 
bredare gräns. Ett gränsland mellan två 
enhetligare områden. Övergångzoner kan 
vara kalhyggen, sankmarker och glesare 
skog och strandlandskap etc. 
Övergångzoner kan vara mer föränderliga 
i sin natur än enhetliga områden, exempel 
på det är att skiftar sankmarken fylls med 
vatten vissa årstider eller att växtligheten 
förändras på ett kalhygge.  
 
Rumsstrukturer 
Rumsstrukturer i landskapet definieras 
som landskapsrum. En rumsstruktur är en 
plats som är omgärdad av något 
rumsbildande. I landskapet är det oftast 
skogens kant som gränsar och omgärdar 
en öppen yta, som på så sätt skapar 
rummet. Landskapsrummet kan vara en 
skogsglänta eller åkermark omgärdad av 
skog. 
 
 
 
Visuella och rumsliga samband 
Rumsliga samband skapas när rum 
kopplas till varandra genom tillgänglighet 
och visuell kontakt. Rumsliga samband i 
landskapet uppstår när landskapsrummen 
kopplas samman genom öppna kilar och 
korridorer som skapar en tillgänglighet, 
samt en visuell kontakt mellan rummen. 
Visuell kontakt kan skapas med ett 
landmärke, bebyggelse eller andra element 
som förekommer i landskapet. Detta kan 
även kallas i vardagsspråk för utsikt eller 
utblick.
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Beskrivning och värdering av områdena 
 
Området sydväst om Eksund-Strandhugget. Se karta: Landskapsanalys, karta 1. 
 
Beskrivning  
Området består huvudsakligen av tät skog och åkermark med ett par tydliga 
landskapsrum. Landskapelementen består mestadels av åkerholmar samt större och 
tydliga platser med berg i dagen. Genom området går ett antal stråk med vägar och 
stigar. Diket i söder och järnvägen genom området utgör en barriäreffekt då det är 
svårt att passera både psykologiskt och fysiskt. Mot söder från landskapsrummen 
finns ett gott visuellt samband med bland annat bergtäkten och Skärlunda gård som 
kan ses som ett landmärke i landskapet med sina stora djurstallar. Den befintliga 
bebyggelsen ligger på före detta skogsklädda höjder. 
 
Geologi 
De geologiska förhållandena i de skogbeklädda områdena består av urberg växlande 
med morän. Åkerpartierna består av lera.58 
 
Lämplig bebyggelselokalisering 
Fem områden är utsatta som lämpliga för bebyggelse och läge för pendeltågstation 
Område A placering på åker mark väster om bebyggelsen i Eksund söder om Eksunds 
gård. Området C och D är placerat i skogsbeklädd mark mellan åkermark och 
områden med berg i dagen. Åkermarken utgör påtagliga landskapsrum med tydliga 
siktlinjer, vissa inskränkningar görs dock. Området med omfattande berg i dagen som 
utgör ett betydande landskapselement och bör sparas ut. Detta för att ge en identitet 
samt en naturlig plats för lek och rekreation. Område A lämplighet samt område C 
omfattning bedöms mycket på hur vida hästhållning ska var kvar på sin befintliga 
plats, då stallet ligger nära. Områden A och C får hög tillgänglighet till eventuell 
pendeltågstation. Område B utgör lämplig plats för pendeltågstation med parkering 
och handelsverksamhet. Område E är en förtätning på åkermarken mellan 
Strandhugget och Sundstorp samt längs Lakevägens västra sida. Möjligheter bör 
finnas för ytterligare expansion till bebyggelse på åkermarken söder ut mot järnvägen. 
Åkermarken söder om sankmarken väster om Sundtorp ska hållas fri från bebyggelse 
då detta bör ingå i en grönkorridor. 
 
Området väster om Strandhugget Se karta: Landskapsanalys, karta 2. 
 
Beskrivning 
Området består av större skogpartier och åkermark som bildar större landskapsrum 
med ett fåtal åkerholmar. Övergångzoner som sankmark, kalhygge samt vassbälten 
mot sjön Glan gör sig tydliga. Ett tydlig visuellt samband finns från väst till öst mot 
bebyggelsen i Strandhugget. I söder går södra stambanan som utgör en fysisk och 
psykologisk barriär och en gräns gentemot det första beskrivna området. Den 
befintliga bebyggelsen ligger på före detta skogsklädda höjder. 
 

                                                 
58 Sveriges geologiska Undersökning. (1973). Kartbladet Norrköping NV. 
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Geologi 
De geologiska förhållandena i de skogbeklädda områdena består växelvis av urberg 
med morän. Åkerpartierna består av lera. I söder och sydväst finns det marker med 
organiska jordarter.59 
 
Lämplig bebyggelseplacering 
Område G, H placering av bebyggelseområden följer det stråk i nordsydlig riktning 
som idag finns i form av en grusad körväg mot Grodrum. Båda områdena som är 
utplacerade ligger i skogmark och på åkermark. Lämpliga grönkilar bör sparas ut. 
Åkermarken i öster om område H och söder om sankmarken ska hållas fri från 
bebyggelse då detta ska ingå i en grönkorridor. Område F är placerat söder om 
järnvägen vid Lilla Trostad. Väster om området finns ett betydande område med berg 
i dagen som sparas ut. Mellan området D och F vid järnvägen kan vara ett alternativ 
till pendeltågstationsläge. 
 
Området kring om Torps villasamhälle Se karta: Landskapsanalys, karta 3. 
. 
Beskrivning  
Området har två större skogpartier öster och väster om bebyggelsen i Torps 
villasamhälle. Mellan dessa två återfinns ett mindre åkerlandskap brutet med en 
naturlig barriär i form av en bäck som har sitt utlopp i sjön Glan. Skogen väster om 
bebyggelsen är omväxlande gles och tät, ett större landskapselement i form av berg i 
dagen finns här. Området straxt norr om bebyggelsen ut mot Glan är bestående av 
betydande sankmark och vassbälten. Betydande stråk i området är Skärblackavägen 
samt den grusväg som går norr ut mot Vi gård.  
 
Geologi 
De geologiska förhållandena i de skogbeklädda områdena består växelvis av urberg 
och morän. Åkerpartierna består av lera. I öster finns ett mindre område med 
isälvssediment.60 
 
Lämplig bebyggelseplacering 
Den tänkta bebyggelsen är förlagd till de i dag oproduktiva åkerpartier som finns nord 
öst om Torps villasamhälle, område I på kartan. Det finns även önskemål från ägarna 
att ta dessa marker till bebyggelse för ett hästnära boende. Det andra området söder 
om torps villasamhälle, område J finns på båda sidor om infarten från 
Skärblackavägen till Torps villasamhälle. Dessa ytor består också av åkermark, detta 
kan bli en expansion av Torps villasamhälle söderut. 
 
 

                                                 
59 Sveriges geologiska Undersökning (1973). Kartbladet Norrköping NV. 
60 Sveriges geologiska Undersökning (1973). Kartbladet Norrköping NV. 
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PLANFÖRSLAG 
 
Inledning 
 
Det är svårt att förena önskan till naturnära, avskilt boende på större tomter med 
strävan efter ett samlat stadsbyggande för att undvika utspridning av gles bebyggelse, 
så kallad urban sprawl etc. Områden med gles bebyggelse har oftast dåliga 
förutsättningar för bra kollektivtrafik. 
 
I detta utvecklingsområde finns redan en befintlig kommunikationsstruktur i form av 
järnväg, som går att nyttja för ett framtida stationsläge. Därför är intentionen att 
utveckla staden i samlat grepp i detta kommunikationsstråk, samt de riktlinjer som 
finns för en samlad stadsutveckling inom Norrköpings randzon. I detta fall angående 
Eksundsområdet, finns möjligheten att använda kollektiva transportmedel och inte 
enbart bilen som är utmärkande i områden som är karaktäriserade av utglesning av 
bebyggelse. Faktum är, att även här finns en konflikt mellan den enskilda människan 
som vill flytta ut på landet från staden till ett naturnära boende med tillgång till stor 
tomtmark för att skapa avskildhet. Detta kommer i konflikt med viljan till en tätare 
och mer samlad bebyggelse vid pendeltågstation, då denna ska bli lönsam, samt att 
markanvändningen runt området skall bli effektivare, så att fler människor kan få 
tillfälle att bo i närheten av stationen.  
 
Med en större befolkningskoncentration ökar chansen till att en eventuell 
serviceverksamheten kan överleva ekonomiskt vid pendeltågstationen. För att ge 
lönsamhet för det trafikerande bolaget att stanna med pendeltåg bör orten ha en 
befolkning på minst 2000 invånare säger man på Östgötatrafiken. Det regionala 
sammanverkningsorganet Östsam som refererar till Skånetrafiken och Södermanland 
anger också cirka 2000 invånare.  
 
Tanken med att få fram en stadsstruktur/utveckling, som går i samklang med ett 
naturnära boende med en bibehållen landbygdskaraktär, som samtidigt uppfyller 
behovet av tätare bebyggelse nära pendeltågstation. En sådan stadsstruktur skulle 
kunna vara någon form av trädgårdsstadskaraktär. Lockelsen i att bosätta sig i ett 
sådant område med närhet till kollektivtrafik och möjlig närservice men samtidigt 
naturnära med möjlighet till avskildhet, närhet till rekreation som golf och 
hästverksamhet kan göra att människor gör avsteg från tanken om en större tomt. 
 
Två planförslag är gjorda med tyngdpunkten förlagda på pendeltågstationens 
placering i området. I förslag 1 är stationen koncentrerad till redan befintlig 
bebyggelse, mellan Strandhugget och Eksund. I detta alternativ kan det bli aktuellt att 
avveckla eller flytta djurstallarna på Eksunds gård om det finns behov att ha 
bebyggelse nära stationen, då detta infaller inom skyddsavståndet för djurhållning.  
I ett längre perspektiv kan förslag 2 med sitt läge vara lämpligt, som ligger väster om 
Strandhugget. Här finns mer mark för exploatering på båda sidorna av järnvägen. I en 
framtida bild kan detta område ha en högre befolkningskoncentration än första 
alternativet. I detta fall kan även hästhållningen fortsätta och utvecklas vid Eksunds 
gård. 
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Sammanfattning av planförslagen 
 
Huvuddragen och ambitionen som behärskar de båda förslagen är att nyttja ett 
befintligt järnvägstråk för att skapa ett stationsnära boende i Eksundsområdet. 
Stationsläget ger möjligheter till arbetspendling inom och utanför regionen.  
Planförslagen karaktäriseras av att försöka slå vakt om, både den enskilda viljan till 
ett naturnära boende i landsbygdsmiljö samt viljan att utveckla stadsstrukturen i ett 
samlat grepp längs befintliga kommunikationstråk, med en tätare bebyggelse runt 
stationslägen. Detta grepp ger möjlighet till olika former av boendeformer såsom 
enfamiljshus och flerfamiljshus. Strukturer som används i de tätare delarna är av 
trädgårdsstadskaraktär med radhus, parhus och kedjehus. I ett av förslagen föreslås 
flerbostadshus i de närmsta läget till pendeltågstationen och i de mer perifera delarna 
ligger tyngdpunkten på enfamiljshus i båda förslagen.  
 
I förslag 1 är stationen koncentrerad till redan befintlig bebyggelse, mellan 
Strandhugget och Eksund. I detta alternativ kan det bli aktuellt att avveckla eller flytta 
djurstallarna på Eksunds gård om viljan finns att ha bebyggelse nära stationen, då 
detta är beläget inom skyddsavståndet för djurhållning. I ett längre perspektiv kan ett 
annat läge vara lämpligt, förslag 2. Detta läge ligger väster om Strandhugget. Här 
finns mer mark för exploatering på båda sidorna av järnvägen. I en framtida bild kan 
detta område ha en högre befolkningskoncentration än första alternativet I detta fall 
kan hästhållningen fortsätta och utvecklas vid Eksunds gård. Skillnaderna i de båda 
planförslagen gällande Torps villasamhälle är små. Det som är genomgripande för 
Torps villasamhälle i båda planförslagen är att försöka utveckla ett hästnära boende. 
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Kommunikationsstruktur 
 
Vägar och anslutningsvägar 
Hur vida vägen till Eksund-Strandhugget bör breddas vid en utbyggnad av bostäder 
kan diskuteras. För att försöka styra arbetspendlingen till att använda pendeltåget från 
och till området så bör inte biltrafiken gynnas, genom en alltför hög standard på 
vägarna då bilen lättare blir en konkurrent till tåget. Idag är den befintliga vägen cirka 
fem meter bred. Vid bebyggelse kring Torps villasamhälle bör vägen asfalteras från 
Skärblackavägen till Torps villasamhälle, eftersom trafiken kommer att öka i och med 
att området omvandlas till ett permanent boende samt att nyexploatering sker. 
 
Kollektivtrafik 
 
Busslinje 
Redan befintlig linje till Eksund-Strandhugget bör finnas kvar men läggas om för att 
också serva Torps villasamhälle, då det sker en utbyggnad där.  
Viktigt är att busslinjen har ett hållplatsläge vid pendeltågstationen oavsett placering 
av denna. Detta medger en möjlighet att åka buss till stationen och den handel och 
offentligservice som bör finnas där. En av busslinjerna som går till Skärblacka servar 
även Torpsvillasamhälle. 
 
Pendeltågstation 
I dagens perspektiv är det 
rimligast att placera stationen 
söder om Strandhugget kring 
vägbron över järnvägen.  
Här finns redan en befintlig 
vägbro. Perronger går att 
anlägga under bron med 
trappor och hissanordning upp 
på bron. Bron förses med 
gångväg. Gångvägen hängs på 
vid sidorna av bron. Alternativ 
är tunnel under järnvägen för 
gångtrafikanter. Det finns 
lämpliga ytor till att anlägga         Illustrationsbild till pendeltågstation vid Eksund-Strandhugget 
pendelparkering på båda  
sidorna om järnvägen.  
Här finns även ytor för någon  
form av livsmedelsbutik eller  
kiosk och andra verksamheter. 
 
I ett längre perspektiv kan ett annat läge vara lämpligt, detta väster om Strandhugget, 
här finns mer mark för nyexploatering på båda sidorna av järnvägen. I en framtida 
bild kan detta område ha en högre befolkningskoncentration än första alternativet.  
I detta alternativ måste en passage under järnvägen för de resande anordnas. Detta kan 
ske i samband med att en bil, cykel- och gångväg planeras för att förbinda de nya 
områdena i norr och söder om järnvägen. Tillfartsvägar samt mark för 
pendlarparkering måste anläggas. I ett framtida perspektiv kan pendeltågen som 
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stannar vara längre än dagens tåg därför bör perrongerna planeras efter ett sådant 
perspektiv. 
 
Gång och cykelvägar  
Gång och cykelvägar föreslås för att koppla ihop de nya och befintliga 
bostadsområden och pendeltågstation. Förslagen till dessa gång- och cykelvägar, finns 
att se på kartorna för förslagen. Cykel- och gångvägarna kopplas även ihop med de 
cykelvägar/leder som leder in till Norrköpings tätort. Dessa cykelleder ses över och 
rätas ut samt asfaltbeläggs, detta för att få ner restiden för cykeltrafik in till tätorten. 
Cykeln får på så sätt en ökad konkurenrensfördel gentemot bilen.  
 
Alternativ 1 Se karta gång- och cykelvägar alternativ 1. 
Från Eksund leds cykelvägen nedanför den skogsklädda höjden öster om Eksund för 
att få mindre lutning samt att slippa korsa hela skogspartiet, som kan kännas otryggt 
då det är mörkt. Med uträtningen skulle cykelvägen kunna bli upp till en halv 
kilometer kortare. Gång och cykelvägen leds längs befintlig cykelväg till Skälvs gård 
där en ny undergång under E4:an anläggs. Vid Skälvs gård separeras gång och 
cykelvägen mot stadsdelarna Klockaretorpet och Himmelstalund. Mot Klockaretorpet 
leds gång- och cykelvägen mot den befintliga undergången och de busshållplatser för 
landsortstrafik vid gamla E4:an, för att sedan ansluta till Klockaretorpet. Gång och 
cykelvägen mot Himmelstalund leds längs befintlig grusväg från Skälvs gård och 
sedan kopplas till den befintliga gång- och cykelväg från Klockaretorpet mot 
Himmelstalund. 
 
Uppskattad längd i alternativ 1: 
Eksund-Himmelstalund 3 km 
Eksund-Klockaretorpet 2,3 km 
Eksund-Norrköpings centrum 6 km 
 
Alternativ 2 Se karta gång- och cykelvägar alternativ 2. 
Gång- och cykelväg leds från Eksund på järnvägens södra sida för att kopplas 
samman vid Ektorp med den gång- och cykelväg som kommer norrifrån, över 
föreslagen bro över Motala ström, från Bråvalla-Fiskeby där en ny stadsdel planeras 
med bostäder och verksamhetsområde för transportintensiva verksamheter. Gång- och 
cykelvägen dras sedan rak söder ut under E4:an vid Skälvs gård. Vid Skälvs gård 
separeras gång- och cykelvägen mot stadsdelarna Klockaretorpet och Himmelstalund. 
Mot Klockaretorpet leds den mot den befintliga undergången och de busshållplatser 
för landsortstrafik vid gamla E4:an, för att sedan ansluta till Klockaretorpet.  
Gång och cykelvägen mot Himmelstalund leds längs befintlig grusväg från Skälvs 
gård och sedan kopplas till den befintliga gång- och cykelvägen från Klockaretorpet 
mot Himmelstalund. I och med den föreslagena gång- och cykelbron över Motala 
ström kan ett promenadstråk bli aktuellt i området mellan järnvägen och Motala 
ström. Detta promenadstråk gör att området blir tillgängligt för utflyktsmål och fiske. 
Området hyser även en historisk koppling då Ringstaholms borgruin från 1300-talet 
ligger på en av öarna i Motala ström. Ett förslag är att en promenadbro anläggs över 
till Ringstaholm eller att den planerade gång- och cykelvägen över Motala ström leds 
via Ringstaholm. vilket ökar tillgängligheten till borgruinen. 
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Uppskattad längd i alternativ 2: 
Eksund-Himmelstalund: 3 kilometer 
Eksund-Klockaretorpet: 2,3 kilometer 
Eksund-Fiskeby 
Eksund-Norrköpings: centrum 6 kilometer  
Promenadstråk längs Motala ström, Eksund-Fiskeby pappersbruk: 3 kilometer 
Fiskeby-Klockaretorpet 1,8 kilometer 
 
I båda förslagen ökas tillgängligheten till stadsdelen Klockaretorpet och den 
kommersiella och offentliga service som finns i området. Från Klockaretorpet går det 
att ta sig med cykel eller spårvagn in till Norrköping samt till övrig kollektivtrafik 
(lokal och regiontrafik).  
 
Det är viktigt att gång- och cykelvägar som planeras i bebyggelse dras på den sida av 
gatan/vägen som är lämpligast för ändamålet, där så få in och utfarter finns, då detta 
minimerar antalet konfliktpunkter mellan cyklist/fotgängare och motorfordon. I annat 
fall finns det en risk att en falsk trygghet uppstår hos cyklist/fotgängare. 
 
Grönstruktur Se kartor för förslag 1 och 2 
 
En viktig del, för att skapa naturnära boende med känsla av landsbygd är att lämpliga 
naturmarkspartier sparas ut till lek och rekreation både utanför och i mellan 
kvartersstrukturen. Naturmarkspartierna bör kopplas ihop så det bildas grönkorridorer. 
Detta ger möjlighet till promenadstråk samt spridningsvägar för djur och växter. 
Naturliga naturpartier är oftast billiga att hålla i drift.61 Viktigt är att säkerställa 
grönstrukturens ställning i ett tidigt skede av planeringen. Utrymme ska reserveras till 
att iordningställa lekplatser, dessa ska ligga centralt beläget i bebyggelsen. Viktigt är 
att vissa ytor behålls öppna för exempelvis sportaktiviteter. Vid de områden där 
hästverksamhet förekommer är det viktigt att ridstigarna placeras på ett betryggande 
avstånd från befintlig och planerad bebyggelse, detta på grund av allergirisker. Bad- 
och festplatsen på Björnhuvudet vid Strandhugget bör tillvaratas och tryggas, då detta 
är en stor tillgång för de boende i området. Båtplatsen i Torps villasamhälle bör 
utrustas med en badbrygga. I förslaget så ökas tillgängligheten till platsen genom en 
gång- och cykelväg från det föreslagna bostadsområdet nordost om Torps 
villasamhälle. 
 
Bebyggelse  
 
Allmänna rekommendationer för bebyggelse och den allmänna 
platsmarkens utformning 
En variation av bebyggelse är viktig dels i utförandet men också i boendeform som 
radhus, parhus och flerbostadshus eller olika former av enfamiljshus, samt också 
upplåtelseform. Dessa parametrar är viktiga för att kunna attrahera olika människor 
med olika förutsättningar som befinner sig i olika faser i livet samt deras önskemål. 
Variationen av bebyggelse sätter sin prägel på området och skapar omväxling och 
identitet och karaktär. 

                                                 
61 Isling, B. & Saxgård, T. (1982). Tänk efter före, -landskapsanalys för bostadsområden, s. 13f. 
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Att ta fasta på är att den befintliga bebyggelsen ligger i skogspartier eller på 
skogbeklädda höjder. Historiskt sätt har man inte velat använda sig av produktiv 
åkermark byggnation. De nya planerade områdena bör också följa detta mönster till 
viss mån. Dels för att få en koppling till den befintliga bebyggelsen samtidigt som det 
är viktig att bevara delar av landskapet öppet. Förhoppningen är att den åker mark 
som finns kvar även i framtiden ska kunna brukas. Detta blir ännu viktigare då 
betesmarker för djur som också håller landskapet öppet inte bör finnas så nära 
bebyggelse på grund av allergirisker. 
 
Bebyggelsen 
Husens höjd i de tätaste områdena bör inte vara mer en tre till fyra våningar, detta för 
att tre våningar är den yttre gränsen för att ha en bra markkontakt. Höga hus skapar 
även långa skuggor.62 Bebyggelsen bör placeras utifrån befintliga marknivåer så långt 
det går. Detta ger en visuell omväxling och möjlighet till att uppfatta landskapet.63 
Exploateringen i svenska trädgårdsstäder på ca 0,15-0.4 det lägre talet motsvarar 
villabebyggelse och det högre motsvarar små flerfamiljshus eller radhus i två 
våningar.64 Hustyper som kan förekomma i området är enfamiljshus kedjehus, 
sammankopplade hus, och flerfamiljshus så som parhus och radhus och 
flerbostadshus. 
 
Enfamiljshuset 
Enfamiljshuset har fria fasader, detta medger att den boende kan gå runt huset. 
Enfamiljshuset avger minst störning till grannar.65 
Husets sida mot gata kräver en tomtbredd på arton till tjugo meter. Placering med 
gavel mot gata kräver cirka fjorton till femton meter.66 I kvarter för styckbyggda hus 
måste det finns tillräckligt med frirum till variation i förhållande till grannars hus67 
 
Parhus 
Parhuset består av två enfamiljshus på var sin tomt sammanbyggda i tomt gräns. Varje 
hushåll har tre fria fasader.68 Trädgårdarna har kontakt med framsida och baksida 
 
Kedjehus 
Kedjehusen är enfamiljshus som är kopplade med varandra genom skärmtak, förråd 
eller garage. Trädgårdarna blir smalare69, detta kan kompenseras med att de görs 
långa. 
 
Kopplade hus 
Kopplade hus har någon del sammanbyggd med någon byggnad på grann tomten 
Garagen kan vara sammanbyggda i tomtgräns eller att bostadsbyggnaden är 
hoppbyggd med granngaraget i tomtgräns. Framsida och baksida har koppling med 
varandra med en passage.70 
 

                                                 
62 Rådberg, J. (1994). Den svenska trädgårdsstaden, s 120. 
63 Isling, B. & Saxgård, T. (1982). Tänk efter före, -landskapsanalys för bostadsområden, s 13. 
64 Rådberg, J. (1994). Den svenska trädgårdsstaden s. 125. 
65 Nyström, G. (2001). Planering av markbostadsområden, s. 2.  
66 Rådberg, J. (1994). Den svenska trädgårdsstaden s. 121. 
67 Nyström, G. (2001). Planering av markbostadsområden, s. 2. 
68 Rådberg, J. (1994). Den svenska trädgårdsstaden s. 120. 
69 Nyström, G. (2001). Planering av markbostadsområden, s. 3. 
70 Nyström, G. (2001). Planering av markbostadsområden, s. 3. 
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Radhus 
I Radhuset är lägenheterna sammanbyggda i tomtgräns och har två fria fasader, 
framsida och baksida. Genomgång till baksida sker genom lägenheten.  
Tomtbredden mot gatan är mellan fem till tio meter71, detta gör att tomterna blir smala 
men detta kan kompenseras med längre tomter samt att tomten vänder sig mot park 
eller naturmark. Garage kan byggas in i huset och parkering kan anordnas på gatan. 
Alternativt en gemensam bilparkering anordnas.72 
 
 
För att skapa en stor variation av boendeformer ska inte endast trädgårdsstadens idéer 
ligga till grund för utvecklingen av området. Det ska även finnas utrymme av friare 
villabebyggelse då det finns efterfrågan på sådan mark. I de fall där terrängen anses 
som besvärlig kan delar av husen byggas på plintgrund. Tomterna runt dessa hus 
skulle kunna ordnas som ren naturtomt. Flerbostadshus om tre till fyra våningar nära 
pendeltågstationen ger höger befolkningskoncentration nära stationsläget samt att det 
kan ge positiva flyttningskedjor i ett längre perspektiv. 
 
En del människors vilja till avskildhet och naturnära boende, som togs upp i 
inledningen går att skapa med karaktär av trädgårdsstad. I en traditionell villastadsdel 
där huset oftast placeras i mitten av tomten, många gånger med ett låg staket runt 
tomten. Tomten blir då tillgänglig för insyn från alla håll och blir på så sätt 
oanvändbar och otrivsam, oftast bara en stor gräsmatta som måste skötas, då den syns 
utåt. Det grundläggande felet beror på att man inte skapar en tydlig gräns mellan det 
offentliga och det privata rummet.73  
Om gränsen mellan dessa rum förtydligas så blir trädgårdens användbarhet större.  
Avskildhet skapas, trädgården blir en privat sfär för avkoppling, fest, förvaringsplats, 
odling, etc. Från att trädgården blir ett tråkigt arbetsamt måste, så blir det något att 
glädjas åt. Vad är det då som skapar denna avskildhet i en tätare bebyggelse? 
Trädgårdsstadens planer från 1910-1920-talet, då husen byggdes längs gatan och 
bildade en skärm gentemot gatan. På så vis skapades en skyddad trädgård på  
insidan.74 Trädgården går lätt att avskärma från de andra trädgårdarna med hjälp av 
vegetation, staket och redskapskjul. Viktigt att är att spara lämplig uppvuxen 
vegetation till trädgårdarna, annars får de boende vänta länge på att nyplanterad 
vegetation ska växa upp.75 I de fall då tomterna utformas som rena naturtomter, där 
ingen anordnad trädgård görs mer en uteplats, ställes stora krav på utförandet vid 
byggandet så inte omkringliggande mark skadas. I Sverige har oftast 
trädgårdsstadstomten en rektangulär form om 13 gånger 35 meter (455 m2). Att 
jämföra med standardmått så är en villa tomt cirka 800-900 m2, parhustomt cirka 400 
m2, radhustomt minst 200m2. Den långsmala tomten som karaktäriseras i 
trädgårdsstaden behöver inte vara till nackdel. Det går lätt att dela in tomten i 
användningsområden och oavsett tomtens orientering i förhållande till väderstreck så 
finns det någon yta som är solbelyst.76  

                                                 
71 Rådberg, J. (1994). Den svenska trädgårdsstaden s. 121. 
72 Nyström, G. (2001). Planering av markbostadsområden, s. 3. 
73 Rådberg, J. (1994). Den svenska trädgårdsstaden s. 114f. 
74 Rådberg, J. (1994). Den svenska trädgårdsstaden s. 114. 
75 Isling, B. & Saxgård, T. (1982). Tänk efter före, -landskapsanalys för bostadsområden, s. 13. 
76 Rådberg, J. (1994). Den svenska trädgårdsstaden s. 116. 
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Gaturummet 
I de fall där husen placeras vid gatan med mindre förgårdar så bildads ett trevligt och 
ombonat gaturum i en mänsklig skala, som kan användas gemensamt av cyklister, 
fotgängare och bilister. Utformningen av gatumiljön bör ske med variation. Precis 
som nämnts tidigare, bör bebyggelsen placeras i marknivå. För att få en uppfattning 
om landskapet så bör även gatorna följa terrängen, detta ger en omväxling i 
gaturummet både i höjdled och i sidled. Detta ger i sin tur en hastighetsdämpande 
effekt på ett positivt sett. Utformningen av gatumiljön kan ske på olika sätt med olika 
bredd på gaturummet beroende av djupet på förgårdarna till bebyggelsen. Med större 
djup som kan uppstå vid en friare villabebyggelse görs gatan smalare. Gaturummet 
kan variera mellan cirka fem till tio meter. Med en mindre förgård, som vid radhus 
går det att arbeta med ett bredare gaturum och trädalléer på ena eller båda sidorna av 
gatan. 
Det bredare gaturummet ger möjlighet till parkering längs gatan.  
Trädallén i sig skapar insynsskydd och ett trevligt gaturum. Trädalléernas placering 
kan vara så att de står på allmän mark eller i tomtgräns. Träden behöver inte stå 
parallellt med varandra utan kan placeras på ett lämpligt sätt utifrån parkeringar, 
ut/infarter, siktmöjligheter och i insynsskyddande -syfte. Detta kan ge upphov till en 
omväxlande karaktär bland träden, trädsorterna kan också vara olika, detta för att 
skapa ytterligare en variation, som ses på vår, sommar och höst gällande färger och 
dofter. Denna variation är viktig då enformighet inte står i linje med ett naturnära 
boende. 
Fordonshastigheten i dessa gatumiljöer bör vara 30 kilometer i timmen eller gångfart, 
det vill säga av gårdsgatukaraktär. Med gårdsgata menas att trafikslagen blandas och 
att det inte finns några kantstenar, fordonen färdas på fotgängarnas villkor, gatubredd 
omkring 5 meter.77 Detta för att få en lugn och trygg trafikmiljö som är 
fotgängarvänlig och säkrare för lekande barn. 
 
I de områden där trädgårdsstadsliknade karaktär är aktuell, har två generella och 
flexibla bebyggelsestrukturer utarbetats för området, beroende på gatans orientering i 
förhållande till väderstrecket. Detta för att få fram fördelaktiga och attraktiva sollägen 
för uteplatser samt att trädgårdens användbarhet ökas. Gatans riktningar i 
planförslaget är i huvudsak nordsydlig och västostlig riktning. Det är dessa två 
riktningar som bebyggelsestrukturena bygger på. 
 
Bebyggelsestruktur I 
På gata med en väst ostlig orientering bör bebyggelsen på gatans nordliga sida ha ett 
mindre indrag/förgård från gatan eller att villans gavel med placering mot gatan för att 
ge plats för mindre uteplatser i söderläge. De norrorienterade tomterna i förhållande 
till gatan har ofta sådana djup, så att sollägen kan skapas på tomtens insida, men med 
en möjlighet till en uteplats på sida eller framsida, så ökar tillgängligheten till sollägen 
beroende på solens läge och årstid. På denna sida bör bebyggelsen vara av en icke 
sluten karaktär, typ friliggande enfamiljshus, parhus. Detta för att trädgårdarnas 
norrlägen inte ska bli helt rumsligt avskilda från förgården, då den delen av 
trädgården i sådana fall kan kännas i sidosatt. Tomterna på den södra sidan medger en 
mindre förgård till gata, men plats för parkering bör finnas framför garaget.  
Den sydliga sidan kan ha en tätare bebyggelse i form av radhus men också parhus, 
sammankopplade hus och kedjehus. Med flera varianter av husens utformning så ökar 

                                                 
77 Holmberg, B. & Hydén, C. m.fl. (1996). Trafiken I samhället, Grunder för planering och utformning, s. 174. 
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variationen i miljön. Plats för parkeringsmöjligheter bör finnas gaturummet för 
besökande och boende. Denna struktur uppfyller en mångfald med en växlande 
variation i bebyggelse, placering, utformning samt boendeform. 
 
Bebyggelsestruktur II 
Gata med nord sydlig orientering finns det goda möjligheter att ha en tätare 
bebyggelse med mindre förgårdar på båda sidor om gatan, dock bör garaget vara 
indraget från gatan så parkering får plats framför garaget. Detta ger rymliga 
trädgårdar på husens baksidor, trädgårdarna får goda syd, sydväst och sydostlägen. 
Parkeringsmjöligheter och någon form av trädallé i gatumiljön bör finnas dels för att 
motverka direkt insyn och ge besökandeparkeringar.  
I områden där terrängförhållanden är flackare och där sådan bebyggelsestruktur finns 
bör bebyggelsen med jämna och ojämna mellanrum, ha större och mindre indrag i 
förhållandet till gatan och den näraliggande bebyggelsen. Detta för att skapa en 
fasadbrytande effekt i gaturummet. Strukturen uppfyller en god och tätare bebyggelse 
med en växlande variation med goda trädgårdslägen. 
  
 

      
Radhus och träd i tomtgräns Träd och buskar i tomtgräns 
 

      
Pampig trädallé Enfamiljshus och trädgårdar 
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Beskrivning av förslaget områdesvis 
 
Förslagen är beräknade efter generella siffror på tomtyta och byggnadsyta. Tomter till 
enfamiljshus är räknade på 900m2 och en byggnadsyta och våningsyta om 250m2. 
Byggnadsyta och våningsyta sätts som en siffra, då det är osäkert om enfamiljshuset 
är blir ett enplanshus eller tvåplanshus. Sammankopplade hus och kedjehus sätts 
generellt som tvåplanshus och får en byggnadsyta om 100m2 och en vånings yta om 
200m2 och tomten är räknad på 640m2. Parhuset består av två lägenheter. Varje 
lägenhet är räknad på en byggnadsyta om 100m2 och en våningsyta om 200m2.  
Tomtstorleken är räknad på cirka 640m2. Radhuset sätts generellt som tvåplanshus 
och får en byggnadsyta om 100m2 samt en våningsyta om 200m2 tomtytan räknas till 
400m2. Flerbostadshuset är räknat på en byggnadsyta om 380m2 på lammellhus och 
på punkthus 350m2. Den uppskattade lägre siffran för befolkningen är beräknat på en 
kvot om 2,5 personer per hushåll, den högre siffran är räknad på en kvot 3 personer 
per hushåll. Siffrorna är sedan avrundade. De direkt berörda fastighetbeteckningarna 
är de fastigheter som berörs fysiskt av nybebyggelse. De indirekt berörda 
fastigheterna är de som ligger granne med de direkt berörda fastigheterna. 
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Område A Se kartor: Förslag 1 och 2. Karta 1. 
 
Planeringsförutsättningar 
Området ligger i närheten av ett framtida pendeltågstationsläge 
Områdets utförande beror till en del på hur vida djurhållningen fortsätter eller flyttas 
från Eksunds, gård då området ligger straxt söder om gården. Alternativet är att flytta 
djurstallar och betsmarker söder ut, för att gården skall kunna driva sin 
hästverksamhet vidare.  
Direkt berörda fastigheter: Borg 11:3. 
Indirekt berörda fastigheter: Borg 11:13. 
 
Bebyggelse, förslag 1  
Detta förslag bygger på att djurhållningen upphör eller flyttas på Eksunds gård. 
Lämplig bebyggelse kan vara friliggande enfamiljshus och parhus. Tomtstorlek cirka 
700-900 m2. Parkering anordnas på tomt. Om hästhållningen flyttas eller avvecklas 
skulle området var lämpligt för en ny skol- och omsorgsverksamhet. En idé kan vara 
att använda befintlig ladugårdsbyggnad till en del av verksamheten. Området ansluts 
med en gång- och cykelväg till det befintliga Eksunds villasamhälle samt 
pendeltågstationen. Ytterligare utbyggnadsmöjligheter finns en bit söder ut. 
 
Bebyggelse, förslag 2  
I Föreslag 2 där hästhållningen får vara kvar och bebyggelsen koncentrerar sig runt 
det andra lokaliseringsalternativet för pendeltågstationen. I detta förslag utvecklas 
hästhållningens verksamhet omkring gården. Skyddsavstånd från bostäder och skolor 
bör vara minst 200 meter från stall och gödselhantering och 100-200 meter från det 
område där hästar vistas. Anläggningen drivs ofta i ett kommersiellt syfte och behöver 
stabila förhållanden och utvecklingsmöjligheter bör därför beaktas. Olägenheter som 
trafik lukt och flugor ska bevakas.78  
 
Gaturum 
Förslag 1;villagata och gårdsgata 6-7 meter bred. 
Förslag 2; Belysning tillförs till anslutningsvägarna 
 
 
 

                                                 
78 Länsstyrelsen i Skåne län (2004). [Elektronisk] Hästar och bebyggelse,  
Underlag för den fysiska planeringen, s. 19. 

Område A, förslag 1 
Markyta: cirka 51 300m2 
Uppskattat antal bostäder: 57 
Enfamiljshus: 57 
Uppskattad byggnadsyta: 14 250m2 
Uppskattad total våningsyta: 14 250m2 
Uppskattat antal boende: 140-170 
Avstånd till stationsläge: 300-700m 
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Område B Se kartor: Förslag 1 och 2. Karta 1. 
 
Planeringsförutsättningar 
Området ligger vid järnvägen och vägbron över järnvägen samt inom risk och 
skyddsavstånd för järnväg. Inom området finns en mobiltelefonmast, skogsmark och 
hagmark. Området lämpar sig för pendeltågstation, då bro och befintliga tillfartsvägar 
finns. 
Direkt berörda fastigheter: Borg 11:3.och Banverkets järnvägsfastigheter. 
Indirekt berörda fastigheter: Borg 12:122, 13:59, 13:78 
 
Bebyggelse, förslag 1 
Området bör vara avsett till en framtida pendeltågstation med pendlarparkering och 
service i form av livsmedelsbutik. I området bör mark avsättas för framtida 
verksamheter. Perronger placeras på vardera sidan av spåren. Vägbron förses med 
gång- och cykelväg samt hissanordning ramper/trappor ner till stationsläget alternativ 
är tunnel under järnvägen för gångtrafikanter. Söder om stationsläget mot Eksunds 
gård finns lägen för bostadsbebyggelse. 
 
Bebyggelse, förslag 2 
Hagmark och annan lämplig mark kan användas till hästverksamhet.  
 
Lämpligt gaturum 
De större stråken bör förses med gång- och cykelväg samt belysning. 
Pendlarparkeringen bör utformas så att inte monotoni uppstår. 
 
 
 Område B, förslag 1 

Markyta: cirka 10 000m2 
Uppskattat antal bostäder: 19 
Parhus: 8 lägenheter (4 hus) 
Radhus: 11 lägenheter 
Uppskattad byggnadsyta: 1900m2 
Uppskattad total våningsyta: 3800m2 
Uppskattat antal boende: 45-60 
Avstånd till stationsläge: 150-200m 
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Område C Se kartor: Förslag 1 och 2. Karta 1. 
 
Planeringsförutsättningar 
Områdets omfattning och utformning beror till en del på huruvida djurhållningen 
fortsätter eller flyttas från Eksunds gård eller om djurhållningen koncentrerar sig till 
en stallbyggnad. Området har ett bra läge och avstånd till den planerade 
pendeltågstationen, cirka 200 till 300 meter. Området ligger straxt utanför zonen för 
riks- och skyddsavstånd till järnvägen avseende buller och farligt gods. De hus som 
kan komma att ligga närmast järnvägen bör bulleranpassas. De platser med 
fornlämningar som finns i området integreras i de naturmarksområden som bevarats. 
Direkt berörda fastigheter: Borg 11:3. 
Indirekt berörda fastigheter: Borg 11:14. 
 
Bebyggelse, förslag 1 
Lämplig bebyggelse kan vara en blandning av boendeformer såsom radhus, parhus, 
kopplade hus, kedjehus, enfamiljshus. Tomtstorlekar för de olika boendeformerna 
beräknas för enfamiljshus 700-900m2, parhus 400-500m2 och radhustomter cirka 250-
400m2. Bebyggelsestruktur I och II bör tillämpas beroende på gatans riktning. 
Området anslut till pendeltågstationen med gång- och cykelväg. 
 
Bebyggelse, förslag 2 
Lämplig bebyggelse: friliggande enfamiljshus tomtstorlek omkring 900 m2. 
 
Lämpligt gaturum 
Förslag 1; Gatumiljöerna består av gårdsgata, villagata, och gata med trädallé.  
Gatan med trädallé används lämpligen där husens placering ligger nära gatan på båda 
eller ena sida av gatan, för att förhindra direkt insyn i husen. I förslag 2 där endast 
villabebyggelse föreslås är det lämpligt med villagata om 5-6 meter. 
 

Område C, förslag 2 
Markyta, cirka: 29 300m2 
Uppskattat antal bostäder: 30 
Enfamiljshus: 30 
Uppskattad byggnadsyta: 7500m2 
Uppskattad total våningsyta: 7500m2 
Uppskattat antal boende: 75-90 
Avstånd till stationsläge: 1000-1400m 

Område C, förslag 1 
Markyta, cirka: 78 000m2 
Uppskattat antal bostäder: 154 
Enfamiljshus: 15 
Kopplade hus och kedjehus: 54 
Parhus: 28 lägenheter (14 hus) 
Radhus: 72 lägenheter 
Uppskattad byggnadsyta: 15 400m2 
Uppskattad total våningsyta: 30 800m2 
Uppskattat antal boende: 385-460 
Avstånd till stationsläge: 200-600m 



Förslag till en framtida utveckling i Eksundsområdet i Norrköpings kommun 
__________________________________________________________________________ 

48 av 64

Område D Se kartor: Förslag 1 och 2. Karta 1. 
 
Planeringsförutsättningar 
Området ligger längs järnvägens södra sida utanför risk och skyddszonen för farligt 
gods och buller. Flertal fornlämningar finns i området, dessa består av en stensträng, 
bebyggelselämning, gravfält samt stensättningar, dessa ligger i de naturmarksområden 
som bevaras mellan kvarterstrukturen. Området går att ansluta till befintlig väg vid 
Bårstad samt till planerad bebyggelse i område C.  
Direkt berörda fastigheter: Borg 11:3. 
Indirekt berörda fastigheter: Borg 11:36. 
 
Bebyggelse,  förslag 1 och 2 
Lämplig bebyggelse kan vara radhus, parhus, kopplade hus, kedjehus och 
enfamiljshus. I de fall där terrängen är lite svårare kan fristående villor byggas, där en 
del av huset står på plintgrund. Här skulle även ren naturtomt kunna tillämpas.  
Bebyggelsestruktur I och II bör tillämpas beroende på gatans riktning.  
Tomstorlekar: villatomter 700-900m2, parhustomter 400-500m2 och radhustomter 
250-400m2. I båda förslagen reserveras mark för skola och omsorg i områdets södra 
del. I förslag 1 knyts området samman med gång- och cykelväg till område F och till 
område H via en gång- och cykelbro över järnvägen. I förslag 2 så knyts området 
samman med föreslagen pendeltågstation och område F. Området knyts även samman 
med område H via den bro över järnvägen i anslutning till tillfartsväg och 
pendeltågstationen. I anslutning till pendeltågstationen och område D reserveras mark 
för skola och omsorg. 
 
Lämpligt gaturum 
Gatumiljöerna i båda förslagen bör bestå av gårdsgata, villagata, och gata med 
trädallé. Detta beroende på bebyggelsen. Gårdsgata är lämplig i det förslag då 
återvändsgator är aktuella. Gata med trädallé används lämpligen där husens placering 
ligger nära gatan på båda eller ena sida av gatan, för att förhindra direkt insyn i husen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Område D, förslag 1 
Markyta: cirka 116 200m2 
Uppskattat antal bostäder: 187 
Enfamiljshus: 61 
Kopplade hus och kedjehus: 48  
Parhus: (19 hus) 38 lägenheter  
Radhus: 40 lägenheter 
Uppskattad byggnadsyta: 34 000m2 
Uppskattad total våningsyta: 40 450m2 
Uppskattat antal boende: 465-560 
Avstånd till stationsläge: 800-1200m 

Område D, förslag 2 
Markyta: cirka 114 300m2 
Uppskattat antal bostäder: 211 
Enfamiljshus: 17 
Kopplade hus och kedjehus: 88 
Parhus: (17 hus) 34 lägenheter  
Radhus: 72 lägenheter 
Uppskattad byggnadsyta: 31 050m2 
Uppskattad total våningsyta: 43 450m2 
Uppskattat antal boende: 485-585 
Avstånd till stationsläge: 300-800m 
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Område E Se kartor: Förslag 1 och 2. Karta 2 
 
Planeringsförutsättningar 
Området är åkermark mellan bebyggelsen i Sundtorp och Strandhugget. Infrastruktur 
gällande väg, vatten och avlopp finns. Plats för vidare expansion söder ut mot 
järnvägen finns. Straxt söder om bebyggelsen i Sundtorp finns en fyndplats efter en 
fornlämning, någon fornlämning kan ej ses i dag.  
Direkt berörda fastigheter: Borg 11:3. 
Indirekt berörda fastigheter: Borg 11:31, 11,43, 12:58. 
 
Bebyggelse, förslag 1 och 2 
Lämplig bebyggelse kan vara friliggande enfamiljshus och parhus. Tomtstorlek cirka 
500-900 m2. Parkering anordnas på tomt. Vid expansion söder ut mot järnvägen kan 
en tätare exploatering vara aktuell med radhus, kopplade hus eller kedjehus. Husens 
placering bör då ligga nära gatan för att skärma av tomten. Eventuella 
bulleranpassningar bör göras för de hus som ligger närmast järnvägen.  
Mark reserveras till omsorgsverksamhet i områdets sydöstra hörn. I förslag 1 och 2 
föreslås cykel- och gångväg samt bilväg väster ut mot område G och H. Gång och 
cykelväg leds också öster ut mot Strandhugget och vidare till pendeltågstationen.  
 
Gaturum 
Gaturummet bör vara av den karaktär som finns i övriga Strandhugget cirka 5-6 meter 
bred. Den befintliga gatan mellan Sundtorp och Strandhugget förses med trädallé samt 
gång- cykelbana. Vid expansion med tätare bebyggelse söder ut mot järnvägen bör 
eventuella gatumiljöer vara av gårdsgatukaraktär. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Område E, förslag 1 och 2 
Markyta: cirka 60 600m2 
Uppskattat antal bostäder: 76 
Enfamiljshus: 32 
Kopplade hus och kedjehus: 12 
Radhus: 32 lägenheter 
Uppskattad byggnadsyta: 12 400m2 
Uppskattad total våningsyta: 16 800m2 
Uppskattat antal boende: 190-230 
Avstånd till stationsläge, förslag 1: 200-700m 
Avstånd till stationsläge, förslag 2: 500-800m 
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Område F Se kartor: Förslag 1 och 2. Karta 1 
 
Planeringsförutsättningar 
Området omfattar Lilla Trosta, söder om järnvägen. Norra delen ligger straxt utanför 
järnvägens skyddszon för farligt gods och buller. Eventuella bulleranpassningar kan 
få göras för de hus som ligger närmast järnvägen. Fastigheten Lilla Trostad integreras 
i den övriga bebyggelsen. 
Direkt berörda fastigheter: Borg 11:3. 11:40 
Indirekt berörda fastigheter: Borg 8:2. 
 
Bebyggelse, förslag 1 
Lämplig bebyggelse kan vara enfamiljshus. Tomtstorlek cirka 700-900 m2. Parkering 
anordnas på tomt. Området kopplas samman med gång- och cykelväg till område D. 
 
Bebyggelse, förslag 2 
Lämplig bebyggelse kan vara radhus, parhus, kopplade hus, kedjehus och 
enfamiljshus, närmare pendeltågstationen även flerfamiljshus om tre till fyra 
våningar. I de fall där terrängen är lite svårare kan fristående villor byggas där en del 
av huset står på plintgrund. Här skulle även ren naturtomt kunna tillämpas. 
Bebyggelsestruktur II bör tillämpas. Tomstorlekar: villatomter 700-900m2, 
parhustomter 400-500m2 radhustomter cirka 250-400m2. Cykel- och gångväg leds till 
område D och till pendeltågstationen och vidare till område H. 
 
Gaturum 
I förslag 1 då karaktären i området är friliggande villabebyggelse föreslås villagata 
med en bredd på omkring 5-6 meter. Gatumiljöerna i förslag 2 bör bestå av villagata 
och gata med trädallé. Detta beroende på bebyggelsen. Gata med trädallé används 
lämpligen där husens placering ligger nära gatan på båda eller ena sida av gatan, för 
att förhindra direkt insyn i husen. Gaturummet i kvarteren med flerbostadshus förses 
med parkeringsmöjligheter och någon form av trädallé 

Område F, förslag 2 
Markyta: cirka 63 100m2 
Uppskattat antal bostäder: 216 
Enfamiljshus: 12 
Kopplade hus och kedjehus: 10 
Parhus: (7 hus) 14 lägenheter 
Radhus: 36 lägenheter 
Flerbostadshus: 132 
Uppskattad byggnadsyta: 11 300m2 
Uppskattad total våningsyta: 17 600m2 
Uppskattat antal boende: 540-650 
Avstånd till stationsläge: 400-700m 
 

Område F, förslag 1 
Markyta: cirka 48 500m2 
Uppskattat antal bostäder: 55 
Enfamiljshus: 55 
Uppskattad byggnadsyta: 13 750m2 
Uppskattad total våningsyta: 13 750m2 
Uppskattat antal boende: 140-165 
Avstånd till stationsläge: 1300-1600m 
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Område G Se kartor: Förslag 1 och 2. Karta 2 
 
Planeringsförutsättningar 
Området består av två skogspartier på var sin sida av grusvägen. Samlade längs 
grusvägens västra sida finns ett flertal fastigheter med åretruntboende. Dessa 
integreras i den övriga bebyggelsen och får möjlighet till vatten och avlopp.  
I områdets sydvästra del finns ett område med fornlämningar. Fornlämningarna 
inordnas i den grönkil som skapas. 
Direkt berörda fastigheter: Borg 8:6, 8:17, 8:45, 11:3. 
Indirekt berörda fastigheter: Borg 8:3-8:5, 8:20-8:25 
 
Bebyggelse,  förslag 1 och 2 
Lämplig bebyggelse kan vara friliggande enfamiljshus. Tomtstorlek omkring 900 m2. 
Parkering anordnas på tomt. Området kopplas samman med gång- och cykelväg till 
område H. Mark reserveras i områdets södra del för skola och omsorg. 
 
Lämpligt gaturum 
Villagata cirka 5-6 meter bred. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Område G, förslag 1 och 2 
Markyta: cirka, 81 000m2 
Uppskattat antal bostäder: 85 
Enfamiljshus: 85 
Uppskattad byggnadsyta: 21 250m2 
Uppskattad total våningsyta: 21 250m2 
Uppskattat antal boende: 210-255 
Avstånd till stationsläge, förslag 1: 1500-2000m 
Avstånd till stationsläge, förslag 2: 450-1100m 
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Område H Se kartor: Förslag 1 och 2. Karta 2 
 
Planeringsförutsättningar 
Området ligger norr om järnvägens skydds- och riskzon för farligt gods och buller. 
Området går lätt att ansluta till den befintliga grusväg som går mot Grodrum (område 
G), då den går genom det aktuella området. Området väster om grusvägen ligger i 
skogklädd terräng i söderläge mot åkermark. Fornlämningsområde finns i anslutning 
till denna del av området. Området öster om grusvägen består av åkermark och en 
liten del av norra delen är skogsmark i söderläge. Ytan öster om området bör hållas 
fritt från bebyggelse, då detta område ska ingå i en tänkt grönkorridor. Idetta område 
har dock en avvägning gjorts i förslagen, en större inskränkning har gjorts för att öka 
tillgängligheten till pendeltågstationen genom att binda ihop område H och E med 
bilväg. Det finns två fastigheter i området längs grusvägen mot område G med 
permanentboende, dessa integreras i den övriga bebyggelsen. 
Direkt berörda fastigheter: Borg 8:2, 8:8, 11:3. 
Indirekt berörda fastigheter: Borg 11:38, 11:39. 
 
Bebyggelse, förslag 1 
Området lämpar sig för enfamiljshus tomter om 800-900m2. 
Gång- och cykelväg leds gentemot Sundtorp och Strandhugget, samt till område G 
och till område D via en gång och cykelbro över järnvägen. Detta för att områdena på 
vardera sidan av järnvägen inte ska bli isolerade från varandra. Bilväg leds längs den 
gång- och cykelväg som leds mot område E. Ett område för skola och 
omsorgsverksamhet avsätts i områdets nordvästra hörn. 
 
Bebyggelse, förslag 2 
Då området har en stor närhet till pendeltågstationen, bör området vara ganska tätt 
exploaterat. Lämplig bebyggelse är flerbostadshus, radhus, parhus och kedjehus. 
I anslutning till områdets södra kant i närhet till pendeltågstationen bör mark för 
omsorgsverksamhet reserveras. Stationsområdet bör innehålla möjligheter för 
pendelparkering och någon form av verksamhet, som kiosk, livsmedelsbutik eller, 
restaurang .Vägtunnel leds under järnvägen för att knyta ihopp stationen med 
områdena söder om stationsläget. Tunneln förses med gång och cykelväg samt 
hissanordning, ramper/trappor upp till stationsläget. Perronger placeras på vardera 
sidan av spåren. Bilväg samt gång- och cykelväg leds mot område E samt vidare till 
Strandhugget. 
 
Gaturum 
I förslag 1 då karaktären i området är friliggande villabebyggelse föreslås villagata 
med en bredd på omkring 6 meter. I förslag 2 då en tätare bebyggelse är aktuell kan 
gata med någon form av trädallé användas, lämpligen där husens placering ligger nära 
gatan på båda eller ena sida av gatan för att förhindra direkt insyn i husen. 
Gaturummet i kvarteren med flerbostadshus förses med parkeringsmöjligheter och 
någon form av trädallé. 
 
 
 
 
 

Område H, förslag 1 
Markyta: cirka 48 500m2 
Uppskattat antal bostäder: 55 
Enfamiljshus: 55 
Uppskattad byggnadsyta: 13 700m2 
Uppskattad total våningsyta: 13 700m2 
Uppskattad antal boende: 140-165 
Avstånd till stationsläge, förslag 1: 1300-1700m 
Avstånd till stationsläge, förslag 2: 300-800m 

Område H, förslag 2 
Markyta: cirka 108 400m2 
Uppskattat antal bostäder: 268 
Flerbostadshus 108 lägenheter 
Parhus: (25 hus) 50 lägenheter  
Kopplade hus och kedjehus: 82 
Radhus: 28 lägenheter 
Uppskattad byggnadsyta: 19 700m2 
Uppskattad total våningsyta: 43 400 m2 
Uppskattad antal boende: 670-800 
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Område I Se kartor: Förslag 1 och 2. Karta 3 
 
Planeringsförutsättningar 
Området består av oproduktiv åkermark med många åkerholmar. Önskan finns hos 
fastighetsägaren till Vi gård att exploatera området för ett hästnära boende.  
Området kommer att ha möjligheter att anslutas till det kommunala vatten- och 
avloppsnätt, då en överföringsledning planeras mellan Norrköping och Skärblacka 
med en anslutningspunkt söder om Torps villasamhälle. Hagmark för hästar skulle 
kunna anläggas i den nordöstra delen av området, om ett skyddsavstånd om 50 till 100 
meter finns och att härskande vind är västlig. Vid ett eventuellt uppförande av en 
stallbyggnad, bör de rekommenderade riktlinjerna följas gällande stallanläggningar. 
Den nya bostadsbebyggelsen bör upphöra vid den stora Åkerholmen som finns i 
områdets östra del. Vegetationen som finns i området kan utgöra en begränsad 
spridningseffekt av hästallergener samt att härskande vind är västlig. Om inte 
hagmark och stallbyggnad upprättas kan bebyggelsen fortsätta väster ut. Befintlig 
stallbyggnad ligger cirka: 800 meter norr om området. 
Direkt berörda fastigheter: Borg 8:1, 811 
Indirekt berörda fastigheter: Borg 8:10, 8:12-8:14, 10:17. 
 
Bebyggelse, förslag 1 och 2 
Lämplig bebyggelse kan vara enfamiljshus och parhus i lantlig karaktär, tomter om 
700-900m2. Parkering anordnas på tomt. Anslutning till område sker från vägen till Vi 
gård. Markytor finns att utnyttja kring den befintliga bebyggelsen till enskilda tomter. 
Till dessa markytor finns redan befintlig körväg. 
Vid det hästnära boendet i Torps villassamhälle bör en buffertzon mellan bostadshus 
och hagmark finnas på omkring 100 meter. Här kan även en mindre stallbyggnad 
uppföras för de hästverksamma som är boende i det tänkta området. Stallbyggnaden 
placeras i den bortre ändan av det föreslagna hagmarksområdet, det vill säga cirka 200 
meter från närmsta bostadshus. Vid en anläggning om 10-30 hästar bör ett 
skyddsavstånd från bostäder och skolor vara minst 100-200 meter från stall och 
gödselhantering och 50-100 meter från område där hästar vistas. Området avskärmas 
med den befintliga vegetation som finns samt att den utökas. Kvartersstruktueren 
skiljer de båda förslagen lite, dock finns den hästskoformade kvartersformen i båda 
förslagen. 
 
Lämpligt gaturum 
Gaturummet bör vara villagata och gårdsgata vid återvändsgator, cirka 5-6 meter bred 
asfalterad eller grusad markbeläggning. Gång- och cykelväg föreslås knyta samman 
det befintliga Torps villassamhälle, samt område J och vidare ner till befintlig 
busshållplats. Området knyts även samman med en stig till båtplatsen i det befintliga 
Torps villasamhälle. Grusad körväg leds från bostadsområdet samt norr ifrån, från 
vägen till Vi gård. Den sistnämnda vägen är lämplig vid större och tyngre transporter.  
 
 
 
 
 
 

Område I, förslag 1 
Markyta: cirka 81 600m2 
Uppskattat antal bostäder: 88 
Enfamiljshus: 88 
Uppskattad byggnadsyta: 22 000m2 
Uppskattad total våningsyta: 22 000m2 
Uppskattad antal boende: 220-265 

Område I, förslag 2 
Markyta: cirka 85 100m2 
Uppskattat antal bostäder: 91 
Enfamiljshus: 91 
Uppskattad byggnadsyta: 22 750m2 
Uppskattad total våningsyta: 22 750m2 
Uppskattad antal boende: 230-270 
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Område J Se kartor: Förslag 1 och 2. Karta 3 
 
Planeringsförutsättningar 
Området består av åkermark vid avfarten från Skärblackavägen till Torps 
villasamhälle. En del av marken var tidigare föremål för en ekoby, men detta har dock 
lagts på is. Ålbäcken rinner i den västra gränsen av det tänkta området. Bäcken är av 
lokalt intresse för naturmiljövård. En fornlämning finns i områdets sydvästra hörn i 
form av en milstolpe. Längs Skärblackavägens norra sida finns det planer på en 
naturgasledning mot Skärblacka. Den del av gasledningen som passerar området har 
säkerhetszon klass B. Detta tillåter en placering på 46 hus/lägenheter inom en 200 
meters zon från ledningen. Förslaget som är utlagt rymmer cirka 52-56 enfamiljshus 
varav cirka 41-45 hus ligger inom zonen. Närmsta hus i förhållande till ledning ligger 
på ett avstånd om minst 25 meter. Området trafikeras idag av buss med busshållplats 
vid avfarten från Skärblackavägen till Torps villasamhälle.  
Området kommer att ha möjligheter att anslutas till det kommunala vatten- och 
avloppsnätet då överföringsledningen byggs mellan Norrköping och Skärblacka med 
en anslutningspunkt söder om Torps villasamhälle. Vid ny byggnation bör hänsyn och 
åtgärder gentemot det 100 årsflöde som kan inträffa vid Ålbäcken. I längre perspektiv 
skulle ett hållplatsläge för duospårvagn tänkas bli aktuellt vid Torps villasamhälle, 
detta under förutsättning att området utvecklas ytterliggare och att duospårvagn blir 
aktuellt på södra stambanan.  
 
Direkt berörda fastigheter: Borg 8:26, 8:33 
Indirekt berörda fastigheter: Borg 8:28, 10,17, Skattna 1:1 
 
Bebyggelse 
Lämplig bebyggelse kan vara enfamiljshus med tomter om 900m2 
Mark för skola och omsorg reserveras i området. 
 
Gaturum 
Gårdsgata omkring 6 meter bred. Området föreslås knytas samman med gång- och 
cykelväg till busshållplatsen och Torps villasamhälle samt område I. Vid 
busshållplatsen bör cykelparkering anordnas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Område J, förslag 1 
Markyta: cirka 51 700m2 
Uppskattat antal bostäder: 56 
Enfamiljshus: 56 
Uppskattad byggnadsyta: 14 000m2 
Uppskattad total våningsyta: 14 000m2 
Uppskattad antal boende: 140-170 

Område J, förslag 2 
Markyta: cirka 49 300m2 
Uppskattat antal bostäder: 52 
Enfamiljshus: 52 
Uppskattad byggnadsyta: 13 000m2 
Uppskattad total våningsyta: 13 000m2 
Uppskattad antal boende: 130-155 
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Jämförelse/utvärdering 
 

 Förslag 1 Förslag 2 
Uppskattat antal bostäder 830 1000 
Uppskattat antal boende 2000-2400 2500-3000 
Uppskattat antal boende med 
befintlig befolkning 

2400-2800 
Uppfyller befolkningskravet 
(2000 invånare) för en 
pendeltågstation. 
Uppfyller ej att ha stadsdelsbuss. 

2900-3400 
Uppfyller befolkningskravet (2000 
invånare) för en pendeltågstation. 
Uppfyller ej att ha stadsdelsbuss. 

Uppskattat antal boende 
inom en zon av 500meter 
från pendeltågstationen 

500-600 
Befolkningen i den befintliga del 
av Strandhugget som zonen tar 
med är ej medräknad kan röra sig 
om ett 100-tal. 

1300-1500 

Uppskattat antal bostäder 
inom en zon av 500meter 
från pendeltågstationen 

200 bostäder 
Bostadstyper inom zonen är 
radhus, parhus kedjehus samt 
enfamiljshus. 

520 bostäder 
Bostadstyper inom zonen är 
flerbostadshus, radhus, parhus 
kedjehus samt enfamiljshus. 

Större hänseenden Eksund-Strandhugget 
Djurhållning. 
Buller och farligt gods från 
järnvägen. 
Fornlämningar. 
Översvämningsrisk 100-årsflöde. 
 
Torps villasamhälle 
Planerad naturgasledning. 
Lokalt och kommunalt intresse 
för naturvården. 
Översvämningsrisk 100-årsflöde. 

Eksund-Strandhugget 
Djurhållning. 
Buller och farligt gods från 
järnvägen. 
Fornlämningar. 
Översvämningsrisk 100-årsflöde. 
 
Torps villasamhälle 
Planerad naturgasledning. 
Lokalt och kommunalt intresse för 
naturvården. 
Översvämningsrisk 100-årsflöde. 

Övergripande plus Eksund-Strandhugget 
Bra läge för pendeltågstation 
Mellan befintlig bebyggelse  
Möjlighet till på koppling till 
planerad VA-ledning. Närhet till 
befintlig bebyggelse. 
 
Torps villasamhälle 
Närhet till busslinje. 
Möjlighet till hästnära boende. 
Möjlighet till på koppling till 
planerad VA-ledning. 

Eksund-Strandhugget 
Möjlighet till utveckling av 
Eksunds gård.  
Stora expensionsmöjligheter runt 
det aktuella stationsläget. 
 
Torps villasamhälle 
Närhet till busslinje. 
Möjlighet till hästnära boende. 
Möjlighet till på koppling till 
planerad VA-ledning.  
 

Pendelstationsläge Stationen placeras mellan 
befintlig bebyggelse i 
Strandhugget och Eksund. 
Tyngdpunkten av den tätare 
utbyggnaden koncentreras till 
detta stationsläge. 
Tillfredställande infrastruktur 
gällande bilväg och bro över 
järnvägen finns i anslutning till 
eventuellt stationsläge. Gång och- 
cykel passage under järnvägen 
kan bli aktuellt vid stationsläget. 

Stationslägets placering 
lokaliserares väster om 
Strandhugget, i detta läge finns 
mer mark för exploatering på båda 
sidorna av järnvägen. Det finns 
även ytterligare mark väster och 
söder ut vid en ytterligare 
expansion. Tyngdpunkten av den 
tätare bebyggelsen koncentreras 
runt detta område. Avståndet blir 
dock längre till den befintliga 
bebyggelsen i Eksund-
Strandhugget. Ny infrastruktur 
behövs i anslutning till 
pendeltågsstationen gällande 
bilväg. och gång cykelväg. 
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Hästverksamhet Eksund-Strandhugget 
Djurstallarna vid Eksunds gård 
flyttas eller avvecklas, om viljan 
finns att ha bebyggelse nära 
stationen, då detta infaller inom 
skyddsavståndet för djurhållning. 
 
Torps villasamhälle 
Ett hästnära boende utvecklas vid 
Torps villassamhälle. 

Eksund-Strandhugget 
Hästverksamheten vid Eksunds 
gård får möjligheter att utvecklas. 
och expandera.  
 
Torps villasamhälle 
Ett hästnära boende utvecklas vid 
Torps villassamhälle. 

Jordbrukslandskap mellan 
de två utvecklingsområdena 

I detta förslag har 
jordbrukslandskapet goda 
förutsättningar att finnas kvar då 
koncentration av bebyggelse sker 
runt stationsläget mellan 
Strandhugget och Eksund 
eventuell ytterligare utbyggand i 
detta förslag kan möjligen ske 
söder om ut om åtgärder går att 
vidta mot det 100-årsflådet söder 
om Eksunds gård. 

Jorbrukslandskapet kan i detta 
förslag vara svårare att hävda då 
det finns mycket mark att tillgå i 
detta område med närhet till den 
föreslagena pendeltågstationen. 
 

 
Teknisk försörjning 
 
Vatten och avlopp 
Vatten och avloppet i Torps villasamhälle kopplas på den kopplingspunkt på den  
planerade överföringsledningen söder om Torps villasamhälle.  
Vid större utbyggnad runt Eksund och Strandhugget så behövs kompletteringar göras 
på överföringsledningen mellan Eksund och Norrköping79 En lösning skulle kunna 
vara att förstärka VA kapaciteten till Eksundsområdet via den planerade 
överföringsledningen till Skärblacka. En kopplingsstation söder om Eksunds 
villasamhälle skulle vara önskvärt. 
 
Dagvatten 
Dagvattnet är ofta förorenat då det har passerat miljöer där det förekommer trafik och 
bebyggelse. Föroreningar som däckslitage, avgasföroreningar, vägmaterial, vatten 
från biltvätt, byggnadsmaterial och spillning från husdjur är en del av de föroreningar 
som förekommer.80 Eksundsområdet ligger i ett känsligt område gällande sjö Glan 
som källa för drickvatten. Inom en snar framtid kommer området att ingå i den 
primära vattenskyddszon som är till för att minska riskerna för olyckor och utsläpp av 
föroreningar i vattnet i närheten av dricksvattenintaget.  
Området föreslås att dagvattnet tas omhand i det vatten och avloppssystem som 
kopplas till området. Systemet kan vara ett duplikatsytem, det vill säga två separerade 
ledningar för spillvatten och dagvatten. 
 
Värme och elektricitet 
Vid en utbyggnad vid Strandhugget och Torps villasamhälle behöver elbehovet 
förstärkas. Lokal uppvärmning med hjälp av exempel jord och bergvärme, ses som 
goda alternativ. 

                                                 
79 Westling, Per. Norrköpings vatten AB, telefonkontakt (2006-02-06). 
80 Johansson, B. (1997). Stadens tekniska system, s. 145. 
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Riskhänsyn och restrektioner 
 
Buller 
I den bebyggelse i planområdet där inomhusnivåerna kan vara svåra att klara, ska 
bullerdämpande åtgärder vidtas vid byggnation, lämpliga åtgärder kan vara att 
installera lamellglasfönster. Buller dämpande åtgärder kan vara perrongdämpare, 
jordvallar eller skärmar i trä, plast, tegel eller betong. De bullerdämpande åtgärderna 
bör passas in i den befintliga miljön så gott det går 81 En skyddszon omkring 100 
meter från järnväg bör tillämpas mot buller från järnväg, denna skyddszon samkörs 
med den skyddszon om 80 meter från järnväg för transporter av farligt gods.  
 
Farligt gods 
Bebyggelsen i det tänkta planförslaget kommer att ligga nära järnväg där det 
förekommer transporter av farligt gods. I arbetet har den bebyggelseram för 
skyddsavstånd gällande bebyggelse nära järnväg med transporter för farligt gods 
använts som föreslås i det Dialog PM från Malmö stadsbyggnadskontor.  
I planförslaget kommer en skyddszon på omkring100 meter användas mellan bostäder 
och järnvägen detta omfattar både bullerstörningar från järnvägen och transporter av 
farligt gods. 
 
Eldistribution 
I de aktuella områden som omfattas av ny bebyggelse finns inga större kraftledningar 
i närheten. Det finns några mindre ledningsgator som berör de föreslagna 
utbyggnadsområdena. Ledning vid område A söder om Eksunds gård, denna kan bli 
aktuell att flyttas eller grävas ner. I område G sydvästliga del finns en ledningsgata 
också denna kan bli aktuell att flytta eller grävas ner. Rent tekniskt går det att ersätta 
kraftledningarna med kablar i marken. Då minskar styrkan på magnetfältet radikalt. 
Men det är mycket dyrt. Ett billigare alternativ är t ex att montera ledningarna på ett 
annorlunda sätt. Magnetfältet minskas dock inte lika effektivt som med kabel i 
marken.82 
 
Mast för mobiltelefoni 
Masten vid vägbron över järnvägen vid Strandhugget kan vara kvar.  
Ingen bostadsbebyggelse kommer att byggas i närheten, på grund av skyddszonen på 
100 meter från järnvägen. Eventuellt skydd mot fallande is från masten vintertid 
kommer att behövas, då perrongerna till stationen kommer ligga i närheten.  
 
Översvämning 
Områden med 100 års flöden kommer till största del undvikas för bostadsbebyggelse i 
de fall då marken används till bostadsbebyggelse så bör åtgärder göras.  
Områden med risk för 100 års flöde kan användas till rekreationsområden och 
grönkorridorer. Dess utformning kan vara jordbruksmark så kallat stadsjordbruk, 
naturvårdmark och parkmark. Om denna mark ska användas så skall 
översvämningsrisken tas med i detaljplaneläggningen, där lämpliga åtgärder företas 
för att minimera riskerna för översvämningen, samt lindra konsekvenserna av en 
sådan. 

                                                 
81 Banverkets hemsida (2005). [Elektronisk] Tillgänglig: Banverket/Miljö/Buller och vibrationer/Bullerskydd. 
 <http://www.banverket.se/templates/StandardTtH____3852.asp> Hämtad 2005-10-27. 
82 Arbetsmiljöverket m.fl. (2000). [Elektronisk] Magnetfält och eventuella hälsorisker. s. 10. 



Förslag till en framtida utveckling i Eksundsområdet i Norrköpings kommun 
__________________________________________________________________________ 

58 av 64

Djurhållning 
Vid bebyggelse vid hästhållning i planområdet bör dessa rekommendationer beaktas. 
Topografi, vindriktning, byggnader och vegetation har betydelse. 
Tillgång till dusch och omklädningsmöjligheter vid stall bör finnas. 
Ridstigar anläggs på lämpligt sätt i förhållande till bebyggelse. 
Karaktär på området, lantlig miljö/villabebyggelse. 
Närboendes uppfattning av hästverksamheten.83  
Åtgärder mot lukt, buller och flugor.  
Täkta flytgödselbehållare för att undvika lukt och flugansamling. 
Ventilationsluft från stallar kan renas med olika tekniska installationer, men ofta 
ekonomiskt dyrt. 
Avskärmning av bullergivande källor.84 
 
I förslag 2 föreslås en expansion av hästverksamheten vid Eksunds gård för en 
verksamhet med omkring 30-60 hästar eventuellt mer. Aktuellt skyddsavstånd från 
bostäder och skolor ska vara minst 200 meter från stall och gödselhantering samt 100-
200 meter från område där hästar vistas. Anläggningen drivs ofta i ett kommersiellt 
syfte och behöver stabila förhållanden samt att utvecklingsmöjligheter ska beaktas. 
Olägenheter som trafik lukt och flugor ska bevakas.85 
 
I Torps villasamhälle föreslås ett hästnära boende. Den stora delen av verksamheten 
bör fortsättningsvis vara koncentrerad och kan utvecklas vid Vi gård cirka 800 meter 
från den aktuella bostadsbebyggelsen. En stallbyggnad med 10-30 hästar och 
hagmarker föreslås cirka 100-200 meter nordöst om den aktuella bebyggelsen.  
Denna verksamhet ska främst vara för de hästverksamma som är boende i området.  
 
Service 
 
Social omsorg 
Vid utbyggnad av Strandhugget-Eksund samt Torps villa samhälle måste behovet av 
barnomsorg ses över mark och reserveras till dagis och fritidhem. Det kommer 
troligen att finnas underlag till en lågstadieskola eventuellt också en mellanstadieskola 
på längre sikt, då det förväntas att många barnfamiljer flyttar till området. 
Mark för dagis, skola och fritidshem bör avsättas i dessa områden i närheten av de 
alternativa lägena för pendeltågstationerna, då det ger möjlighet att lämna och hämta 
barnen i samband med pendling till och från arbetet. Antalet platser är svårt att 
uppskatta då detta bestäms med hjälp av statistiska beräkningar i det aktuella området.  
Med en gång- och cykelväg direkt till stadsdelen Klockaretorpet, ger detta en ökad 
tillgänglighet till den offentliga servicen som finns i Klockaretorpet. I ett längre 
perspektiv så kan ett äldreboende och någon form av gruppboende för människor med 
särskilda behov tänkas.  
 

                                                 
83 Länsstyrelsen i Skåne län (2004). [Elektronisk] Hästar och bebyggelse,  
Underlag för den fysiska planeringen, s. 18. 
84 Boverket (1995). Bättre plats för arbete, s. 109f. 
85 Länsstyrelsen i Skåne län (2004). [Elektronisk] Hästar och bebyggelse,  
Underlag för den fysiska planeringen, s. 12. 
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Kommersiell service 
Vid en expansion av Eksund, Strandhugget samt Torps villasamhälle kan detta ge 
möjlighet till någon form av handelsverksamhet, livsmedelsbutik eller kiosk och 
andra verksamheter. Mark bör avsättas för handel och verksamheter i närheten av 
pendeltågstationen då det ger möjlighet till att handla i samband med pendling till och 
från arbete och att någon form av centrum eller mötesfunktion skapas. Med en gång 
och cykelväg direkt till Klockaretorpet ger det en ökad tillgänglighet till den 
kommersiella servicen som finns i Klockaretorpet. 
 
Sociala ambitioner 
 
I Strandhugget finns ett flertal föreningar bland annat till gemensamhetsanläggning 
för vatten och avlopp, väg föreningen och en fritidsförering. Denna tanke med 
samhällsföreningar bör tas med i och med utvecklingen av de nya områden för att 
stärka grannskapskänslan, tillhörigheten och delaktigheten, på så sätt får området en 
identitet och de boende får en ansvarighetskänsla. 
I de fall där bostadsrättsföreningar bildas så bör dessa samarbeta och vara delaktiga i 
en sådan förening. Samhällsföreningen är viktig för en framtida utveckling av 
området och att området blir robustare mot kriser samt ger en trygghet bland 
invånarna. För att starta en sådan förenig så krävs oftast något att samlas runt, detta 
kan exempelvis vara gemensamma skötseldagar och reparation av gemensamma 
anordningar, vatten- och vägförening om en sådan upprättas, föräldrakooperativ, i ett 
längre perspektiv också idrottsförening, förening runt hästverksamhet etc. 
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Utbyggnad 
 
Etappindelning 
Att göra en etappindelning om hur området byggs ut är svårt. Men vid en utbyggnad 
av området så är det troligt att område E kan vara det första området som bebyggs, 
detta på grund av att här redan finns en bebyggelsestruktur med närhet till vatten och 
avlopp. Område A tillkomst och område C omfattning beror till stor del på vad som 
händer med hästhållningen på Eksunds gård. Område B med pendeltågstationen är 
beroende av hur stor utbyggnaden är tänkt att bli runt Eksund och Strandhugget. 
Område D och F får en senare tillkomst beroende på om pendeltågstationen byggs ut. 
Utbyggnaden av område H och G är tänkt på längre sikt beroende på vilket förslag till 
pendeltågsstation som väljs. Men dessa två områden har dock en stor potential att 
byggas ut i ett tidigare skede oavsett pendeltågstationens tillkommande, då redan 
vägstrukturer finns, som lätt går att använda. Det som kan vara det svåra är vatten och 
avloppsfrågan. Områdena kring Torps villasamhälle kan byggas ut etappvis, när 
kommunalt vatten och avlopp är utdraget. I område, I har ägaren intresse av att 
exploatera. En större utbyggnad beror mycket på när Ostlänkenprojektet är färdigt, 
kanske 2020 efter det finns det möjlighet till byggandet av pendeltågstation.  
 
Bostadsvolymer 
Med en grov uppskattning I förslag 1 så får området runt 820 bostäder vilket kan 
rymma en befolkning runt 2000-2400. Med den befintliga befolkningen skulle 
invånarantalet bli cirka 2400-2800. I förslag 2 så uppskattas runt 1000 bostäder vilket 
kan rymma en befolkning runt 2500-3000. Med den befintliga befolkningen skulle 
invånare antalet bli cirka 2900-3400  
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