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ANALYS 
 
Ortsanalys av Arkösund 
 
För att få till stånd en positiv utveckling av Arkösund krävs att samhället genom olika insatser görs mer 
attraktivt. Samtidigt som orten har många kvaliteter uppvisar ortsstrukturen i dagsläget brister. Denna 
ortsanalys syftar till att dels belysa dessa kvaliteter och brister, dels presentera några förslag till 
utvecklingsstrategier för Arkösund. 
 
I ortsanalysen av Arkösund har jag valt att behandla följande aspekter: 
- Markanvändning och trafikstruktur. 
- Landskapsbild och vegetation. 
- Service och sociala funktioner. 
- Karaktärsstarka platser och element. 
 
I en vidare analys redovisas även: 
- Mark som ägs och förvaltas av Norrköpings kommun i Arkösund. 
- Detaljplanelagda områden i Arkösund. 
- Naturvärden i Arkösund. 
- Geotekniska undersökningar utförda i Arkösund. 
 
 
 

 
 
Fig.123. Genom vilka tillvägagångssätt kan man göra Arkösund mer attraktivt? 
 

Markanvändning och trafikstruktur 
 

 
Fig.124. Arkösunds markanvändning och trafikstruktur. 

 
Ovanstående karta (fig.124) redovisar grovt hur markanvändningen ser ut i Arkösund utifrån de faktiska 
förhållandena och alltså inte utifrån eventuella detaljplanelagda förhållanden. 
 
Markanvändningen i Arkösund utgörs huvudsakligen av bostäder. Till allra största delen rör det sig om 
fritidsbebyggelse och det finns ingen del av Arkösund där det finns en kärna av permanentboende. 
Fritidsbebyggelsen har en glest uppförd karaktär med husen placerade långt in på tomten omgärdade av 
stora fastigheter. Detta bidrar till att Arkösund upplevs som en privat boendesfär där det offentliga eller 
halvoffentliga livet är obetydligt. 
 
I centrumdelen återfinns handel samt några restauranger och längs strandkanten båt- och 
turismverksamhet. Väster om samhället finns en campingplats samt båtverksamhet. 
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I likhet med många andra kustorter har Arkösund en linjär bebyggelsestruktur utmed strandlinjen. Detta 
har resulterat i att även vägstrukturen är linjär.  
 
Arkösund saknar en klar trafikstruktur. De olika vägtyperna är utformade på ett likartat vis utan 
trottoarer eller separata gång- och cykelvägar. Särskilt bristfällig är situationen i ”centrumdelen” där tre 
gator/vägar löper parallellt och det är svårt att finna den sökta avfarten.  
 

       
Fig.125, 126, 127, 128. Trafikstrukturen i Arkösund är i behov av förbättring, bland annat saknas en klar åtskillnad mellan de olika vägtyperna. 

 

 
Fig.129. Avsaknaden av trottoarer och separata gång- och cykelvägar gör sig ständigt påmind i Arkösund.  

Landskapsbild och vegetation 
 

 
Fig.130. Arkösunds landskapsbild och vegetation 

 
Landskapsbilden i Arkösund präglas av det karakteristiska skärgårdslandskapet. Här finns såväl 
innerskärgårdens mindre vattenrum, som vid Lindöviken, som ytterskärgårdens större vattenrum med 
utblick över öppet hav, som vid Arkösundet. Vid strandkanten ges flera möjligheter till utblickar över 
dessa vattenrum. 
 
Terrängen är på sina ställen starkt kuperad, som vid ”Världens-ände området” i östra delen av Arkösund 
där berget sluttar brant ner i havet. I centrala Arkösund utgör Kvarnberget en markant höjd. Höjderna är 
av stor betydelse vad gäller utsiktsplatser. Den bästa utsikten över havet och de omkringliggande öarna 
finns öster om Världens-ände vägen. 
 
Vegetationen i området är beroende av höjdförhållandena. På höjderna dominerar barrskog och på de 
lägre partierna finns mer organiskt material avsatt, vilket bidrar till en frodigare vegetation med lövträd. 
Vid strandkanter och på höjder förekommer berg i dagen. 
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Vid en förnyelse av Arkösund är det viktigt att ta hänsyn till utblickar och utsiktsplatser samt deras 
relationer till vattenrummet. 
 
 

     
Fig.131, 132, 133. Utblickarna mot havet är ett värdefullt inslag i Arkösund. 

 
 

 
Fig.134. Naturen i Arkösund är lika omväxlande som den är vacker.  

 
 

Service och sociala funktioner 
 

 
Fig.135. Sammanställning av service och sociala funktioner i Arkösund. 

 
Besökandes krav på en turistort är att den ska kunna erbjuda service, varor, restauranger och aktiviteter. I 
Arkösund är dessa funktioner samlade kring ett primärt stråk som sträcker sig längs Arkösundsvägen 
från Arkö Livs i väster till piren i öster. 
 
Det är längs detta stråk människor rör sig i Arkösund och det innebär en stark riktning genom samhället. 
Här finns många av ortens målpunkter för de boende på Lisslindö, Världens- Ände området, campare, 
båtfolk och landväga besökare. 
 
Liksom tidigare nämnts, känns ett flertal av Arkösunds områden privata eller halvprivata. Inte heller de 
platser som är menade att vara offentliga upplevs på detta vis, utan det är närmast en halvoffentlig känsla 
som infinner sig. Den ”offentliga” zonen sträcker sig längs de större vägarna och i ett stråk från 
barnstugan i väster till varvet i norr och piren i öster. 
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Fig.136. Funktionsbeskrivning Arkösund baserat på flygfoto. 
 

 
Fig.137. Längs Arkösundsvägen är de flesta funktioner i Arkösund samlade (i bildens bakgrund framskymtar Arkö Livs och i högerkanten det gamla 
lokstallet, idag brandstation).   

Karaktärsstarka platser och element 
 

 
Fig.138. Sammanställning av Arkösunds karaktärsstarka platser och element. 

 
Ett samhälle har alltid vissa byggnader och platser som ger en känsla för orten och anknyter till dess 
specifika förhållanden. Det kan vara en byggnad som visar på historien eller en välanvänd plats. 
Redovisningen av de karaktärsstarka elementen i Arkösund är endast ett urval. 
 
Flera av de karaktärsstarka byggnaderna, till exempel stationshuset, missionshuset och lokstallet, 
används idag som bostäder eller annan privat verksamhet, ett faktum som försvårar en tolkning av 
Arkösunds historia och karaktär. 
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Fig.139. Arkösunds siluett från havet år 1920. Här skymtar ibland annat villa Odén, kvarnen och restaurangen på Kvarnberget. 
De talrika hamnskjulen på hamnpiren och båtarna vittnar om ett aktivt båtliv och  hamn- och fiskeriverksamhet. 
 

 
Fig.140. Arkösunds siluett från havet år 1986. Den identitetsskapande kvarnen saknas (brann ner 1982) och hamnskjulen är 
färre till antalet. Odénvillan står alltjämt. Till skillnad från idag var båtlivet på 1980-talet aktivt och blomstrande. 

Mark som ägs och förvaltas av Norrköpings kommun i Arkösund 
 

 
Fig.141. Karta föreställande Norrköping kommuns markägor i Arkösund325. 
 
Norrköpings kommun har i dagsläget ett betydande markinnehav i Arkösund som sträcker sig från 
Arkösunds centrala delar ut mot Nordanskog. Huvudsakliga markägor utgörs av området kring Arkö 
Livs med Kvarnberget och Badholmarna, Världens-Ände området samt Nordanskog (se fig.141). 
 
Markförvärvet har skett under en lång period i olika etapper. Såsom huvudman för ett väsentligt 
markinnehav i Arkösund har kommunen ett ansvar att utveckla sina ägor på ett vis som gagnar 
allmänheten och dennes intressen. Kommunen ska vara det allmännas yttersta garant och får inte verka i 
vinstdrivande syfte. En utveckling som ligger i allmänhetens intresse kan till exempel vara ökad 
tillgänglighet till havet genom anläggande av strandpromenader och bryggor. 
                                                 
325 Informationen i figuren baseras på en genomgång av markägohandlingar i Norrköpings kommuns arkiv  rörande 
Arkösund.  
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Detaljplanelagda områden i Arkösund 
 

 
Fig. 142. Karta föreställande detaljplanelagda områden i Arkösund326. 
 
Arkösunds centrala delar, med undantag av vissa områden på Liss-Lindö, är detaljplanelagda (se fig. 
142). Regleringen av Arkösund planmässigt sett kan därmed betraktas som tillfredsställande.  
Planhistoriskt har de senare försöken till utveckling av Arkösund skett i flera steg. 1980 gjordes en 
dispositionsplan, då hela orten studerades och ett förslag till områdesplan lades fram. Under 1990-talet 
har detaljarbete pågått, vilket bland annat resulterade i en antagen detaljplan för barnstuga och 
flerbostadshus 1991 samt för hamnen med omgivning 1995. Den senare förordar en byggnation av en 
stor gästhamn söder om piren. Genomförandet av denna plan har dock ännu inte kommit igång och 
genomförandetiden går ut 2010. Orsaken till fördröjningen anses vara att planen är alltför kostsam att 
genomföra. 

                                                 
326 Informationen i figuren baseras på en genomgång av detaljplaner i Norrköpings kommuns arkiv  rörande Arkösund. 

Naturvärden i Arkösund 
 

 
Fig. 143. Karta föreställande naturvärden i Arkösund327. 

 
Skärgårdslandskapet i Östergötland, däribland Arkösund, räknas som ett område av nationellt intresse. 
På enstaka platser i Arkösund förekommer dessutom strandängar som bedöms vara av riksintresse, därav 
de röda fälten på nedanstående karta. Vid en utveckling av Arkösund är det därför av stor vikt att ta 
hänsyn till ortens specifika naturvärden och de begränsningar till exploatering de medför (se fig. 143). 

                                                 
327 Informationen i figuren baseras på uppgifter rörande Arkösund i Miljöprogram för Norrköpings kommun, 2002. 
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Geotekniska undersökningar utförda i Arkösund 
 

 
Fig.144. Karta föreställande geotekniska undersökningar utförda i Arkösund328. 
 
Området mellan Liss-Lindö – Arkösund samt område söder om Arkösund samhälle 329

På uppdrag av Norrköpings kommun utfördes år 1984 en geoteknisk undersökning i samband med 
planeringen av en hamnanläggning kring området mellan Liss-Lindö – Arkösund. En liknande 
undersökning gjordes även i samband med planeringen av en parkeringsyta söder om Arkösund samhälle 
(se fig. 144). 
 
 
                                                 
328 Informationen i figuren baseras på uppgifter rörande Arkösund i En sammanställning över geotekniska undersökningar 
     utförda på Vikbolandet, 2000. 
329 Följande information härrör sig från En sammanställning över geotekniska undersökningar utförda på Vikbolandet, 2000. 
 

Hamnanläggningen 
Den geotekniska undersökningen avseende planerad hamnanläggning syftade till att klarlägga 
möjligheterna att genom schaktning och muddring skapa en hamnbassäng inom den till större delen av 
vass igenväxta havsviken. 
 
Genom utfyllnad var det nya hamnområdet tänkt att anslutas mot en allmän väg i väster. 
 
Vattendjupet i den igenväxta havsviken var vid undersökningstillfället 1984 i allmänhet mindre än 0,5 
meter. Jorden utgjordes inom hela det undersökta området överst av lera med visst inslag av silt och 
mäktigheten varierade mellan 0,6 – 5,4 meter.  
Leran hade ett fast ytlager, delvis av torrskorpekaraktär och av mellan 0,4 – 0,8 meters mäktighet. 
Torrskorpan följdes av ett fastare underliggande lager av halvfast lera. 
Omedelbart under lerlagret påträffades en fast botten av grövre friktionsjord (sannolikt morän). Vid de 
belastningar som utfördes på friktionsjorden fann man att sonderingarna stoppat ytligt i detta material. 
 
Genom den geotekniska undersökningen i området mellan Liss-Lindö – Arkösund kunde fastställas att 
förutsättningarna att skapa en mindre hamnbassäng, med ett minsta vattendjup av 2 meter, föreföll 
gynnsamma i området. Jorden bedömdes som lättschaktad och kunde ske med till exempel en 
slängskopa. 
 
För att undvika eventuella framtida sättningar föreslogs utfyllnad ske av sprängsten. 
 
Parkeringsytan  
Den geotekniska undersökningen söder om Arkösund samhälle syftade till att undersöka 
förutsättningarna för anläggande av parkeringsyta. 
 
Området där parkeringsytan var tänkt att placeras i landskapet utgjordes av en lokal sänka helt omgiven 
av fastmarksområden där berg i dagen förekom på ett flertal platser. Berg i dagen påträffades främst 
utmed områdets kanter men även inne i området på de norra delarna. 
 
Inom områdets centrala och södra delar utgjordes de lägsta partierna av sandig och/eller siltig lera av 
som mest 5 meters mäktighet. 
Leran hade ett tunt, fats, ytlager men var i övrigt lös-halvfast och överlagrade grövre friktionsjord följt 
av morän på berg. Djupet till fast botten av morän uppgick som mest till 6 meter. Inom den norra delen 
av området låg moränen ytligt och djupet till berg var genomgående litet. 
Grundvattennivån låg mellan 0,5-1 meter inom områdets lägre partier. 
 
Som sammanfattande bedömning ansågs förutsättningarna att anlägga parkeringsyta i området som 
relativt goda. Om tillgång till sprängstensmassor fanns kunde detta material avsättas inom områdets 
centrala och södra delar för att man med säkerhet skulle kunna förvissa sig om att undvika sättningar. På 
de övriga och högre liggande delarna av området var bärigheten god. Djupet till fast botten av morän 
och/eller berg var ringa, särskilt inom de norra delarna där berg gick i dagen. 
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Områden väster om Nordanskog 
Den geotekniska undersökningen, utförd 1980, i områdena väster om Nordanskog (se fig.144), syftade 
till att undersöka förutsättningarna för eventuell bebyggelseexploatering i området. 
 
De undersökta områdena, ett västligt och ett östligt, utgjordes övervägande av sedimenterat material i 
berggrunden som omgavs av skogsklädda höjdpartier av morän och berg. Inom det västliga området 
förekom berg i dagen på ett flertal platser. Båda områdena brukas som åkermark utom i det östra 
områdets norra delar där sankmark förekommer. 
 
I det västra området var markförhållandena ojämna och bestod i områdets centrala delar av mylla på 1-
1,5 meters tjock torrskorpelera som överlagrade lös lera med upp till 6 meters mäktighet. Under den lösa 
leran följde friktionsjord som vilade på morän eller berg. På vissa partier vilade den lösa leran direkt på 
morän eller berg. Berg i dagen förekom på skilda platser i området. 
 
Förutsättningarna för att lokalisera bebyggelse i det västra området bedömdes som tillräckliga. 
Byggnader föreslogs grundläggas på hela bottenplattor, särskilt i området där lös lera förekom, förutsatt 
att markförhållandena var jämna. Vid ojämna markförhållanden kunde pålning för byggnader bli 
nödvändig. 
 
I det östra området var markförhållandena jämnare jämfört med det västra området. Marken bestod av 
mylla och torrskorpelera på lös lera med upp till 11 meters mäktighet. Under den lösa leran följde 
sedimentjord på morän eller berg. 
Berg i dagen förekom inte i det östra området. 
 
Inom det östra områdets norra delar rekommenderades med hänsyn till markförhållandena att bebyggelse 
undveks. Inom de södra delarna av området där markförhållandena var jämnare kunde lättare fristående 
enplanshus tänkas grundläggas på hela bottenplattor inom de delar där lös lera förekom. Vid ojämna 
markförhållanden kunde pålning av byggnader, särskilt om det rör sig om tyngre byggnader, bli 
nödvändig. 
 
För både det västra som östra området gällde att inga nämnvärda utfyllnader kunde göras under eller 
utanför husen då detta skulle orsaka sättningsrörelser i marken.  
 
Vattenavrinningen i de båda områdena bedömdes som dålig, varför ett omfattande dräneringssystem för 
omhändertagande av avledning av ytvatten kunde behövas i området. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.145. Skärgårdslivet – en idyll? 

 

          
Fig.146, 147, 148, 149. Vad vore Vikbolandet utan sin fiskerinäring? 
 

             
Fig.150, 151, 152. Arkösund är ett samhälle med många kvaliteter som har stor potential att utvecklas till en attraktiv semesterort som många människor   
väljer att besöka under sin sommarsemester. 
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