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P L A N F Ö R S L A G 
 
Delområden: 
- Centrumdelen 
- Hamnpiren med hamnmiljön 
- Kvarnberget 
- Badholmarna 
- Nordanskog 
 
CENTRUMDELEN 

 
Fig. 242. Planområde centrumdelen (för större kartbild se bilaga) 
 

 
Beskrivning av planförslag över centrumdelen 
Centralt i projektet blir att hitta attraktioner som lockar människor till Arkösund. Rumsligt behövs en 
central plats med bebyggelse som manifesterar samhällets centrum. Hamnverksamheten och 
vattenkontakten är historiskt sett det centrala i Arkösund. Att förstärka känslan av liv och rörelse kring 
vattnet förväntas generera i ett livskraftigt centrum. Liss-Lindö var tidigare en ö helt omfluten av vatten. 
För att skapa vattenkontakt anläggs därför en kanal som delar av Liss-Lindö från fastlandet. Utmed 
kanalens östra del placeras gavelställda bostäder med verksamheter (affärs- och kontorslokaler) i 
entrévåningen för att få till stånd ett offentligt liv i området. Kombinationen bostäder och verksamheter 
förväntas dessutom bidra till en förlängd dygnsaktivitet och ökad trygghet. Verksamheterna i 
kanalområdet blir en förlängning av verksamhetsstråket/offentliga stråket utmed livsmedelsaffären, men 
här i en mer havsnära miljö. Kanalbyggnaderna placeras så att siktlinjer och axlar mot kanalen och 
vattnet skapas. På så sätt markeras kanalens och havets betydelse. Kanalens västra del utgörs av en 
marina med båtuppläggningsmöjligheter. Promenadstråk på trädäck anläggs utmed kanalen för att öka 
allmänhetens tillgänglighet till havet. Mindre broar förbinder de båda kanalsidorna. I direkt anslutning 
till kanalen anläggs en hamnbassäng för angöring av segel- och motorbåtar. Vid bassängen placeras en  

 
Fig. 243. Föreslagen kanal med hamnbassäng och intilliggande bostadsområden och torgytor. 
 

 
Fig. 244. Samma vy som föregående, men här illustrerande den befintliga miljön där kanalen föreslås anläggas.  
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byggnad som föreslås nyttjas som fiskrestaurang med rökeri alternativt utgöra festlokal eller 
gemensamhetsanläggning. Vidare anläggs stugor för vattenförknippade aktiviteter såsom 
kanotuthyrning, dykning, sportfiske och vindsurfing. Dessutom placeras gäststugor, ett 
hamnavgiftskontor, bod för cykeluthyrning samt en kiosk i bassängens närhet. 
 
För att få den stadsmässiga karaktären väljs en rak och knyckig struktur i kontrast till skärgårdens 
organiska karaktär, i kombination med hus med viss reslighet för att skapa gatu- och stadsrum, olika 
stenbeläggning för att markera övergångar samt för platsen anpassade armaturer och detaljer.  
Två nya bostadsområden anläggs i kanalområdet; dels bostadsområdet med de gavelställda byggnaderna 
i direkt anslutning till kanalen, dels ett bostadsområde med byggnaderna formerade kring innergårdar. 
 

 
Fig. 245. De två bostadsområdena i anslutning till kanalen och hamnbassängen. 

 
Båda bostadsområdena karaktäriseras av en låg och tät struktur med högsta byggnadshöjder på två och 
en halv våningar (II½) och har ett exploateringstal på 2,9. I bostadsområdet med de gavelställda 
byggnaderna utgör vattnet en del av parkrummet och här är grönskan i form av träd inte så omfattande. 
Små vattenkanaler avgränsar entrédelarna och den halvoffentliga delen mellan husen. Det andra 
bostadsområdet formerat kring gårdar är halvprivat och domineras av grönska. Ett grönt fält skär genom 
området likt kanalen gör genom det föregående. Husen har en friare placering - ”hus i park” - och 
vegetationen karaktäriseras av lummighet. Lägenheterna i de olika områdena varierar i storlek och finns i 

storlekarna 50, 60, 70 och 80 kvm. Olika upplåtelseformer på dessa eftersträvas för att attrahera en 
bredare målgrupp. Totalt planeras det för 82 stycken lägenheter. Fasadmaterialet på bostäderna är puts. 
Parkeringar placeras i närheten av båda områdena och är främst avsedda för de boende.  
 

          
Fig. 246. Inspiration; gavelställda hus på stumholmen i Karlskrona.            Fig. 247. Vattenkanaler avgränsar                         Fig. 248. Vattenkanal i Freiburg. 
                                                                                                                        entrédelen från den halvoffentliga delen  
                                                                                                                        mellan kanalbyggnaderna.  

 
Livsmedelsaffären Arkö Livs är av central betydelse för Arkösunds utveckling och får utökade 
parkeringsytor som är riktade enbart till kunder. På så vis gynnas dem som handlar i butiken genom att 
de tillåts parkera nära affären. Vid bostäderna och livsmedelsbutiken planeras det för sammanlagt 142 
parkeringsplatser. En större bevakad långtidsparkering förläggs en bit från centrumdelen, i ett läge som 
inte hindrar vattenkontakten. Långtidsparkeringen är främst avsedd för de boende på öarna utanför 
Arkösund. 
 

                       
Fig. 249, 250, 251, 252. De nyanlagda parkeringsytorna vid livsmedelsaffären samt vid de två nya bostadsområdena i kanalområdet. 

 
Två torg med skilda funktioner planeras i området; dels ett vattentorg med tydliga marina inslag, dels ett 
landtorg med en mer stadsmässig prägel. Vattentorget anläggs i direkt anslutning till kanalen och 
fiskrestaurangen/festlokalen/gemensamhetsanläggningen. Vid vattentorget kan man gå in med båten och 
lägga till, medan man handlar och utnyttjar annan service. Torgytans trappsteg ner mot vattenytan 
erbjuder sekundära sittmöjligheter i västersolläge med en fin utsikt mot hamnbassängen. Landtorget 
placeras i anslutning till det offentliga stråket utmed livsmedelsaffären och busshållplatsen. 
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Väl synligt från Arkösundsvägen ska det på landtorget vara möjligt att ha marknadsstånd, uppträdanden 
eller bara vara en plats för att se och synas på. Halva delen av torgytan tillåter fordonstrafik till den 
bakomliggande parkeringen, dock på gångtrafikanternas villkor.  
 

      
Fig. 253, 254. Sjötorget respektive landtorget. 

 
Förtätning i centrumdelen åstadkommes förutom i kanalområdet även på andra platser där det i dagsläget 
finns ”luckor” i bebyggelsestrukturen. På dessa tomter har för området nya hustyper införts i form av 
radhus, kedjehus och parhus - hustyper som medför ett mer yteffektivt utnyttjande av marken och skapar 
en täthet som står i kontrast till den omgivande, glesa bebyggelsestrukturen. De nya hustyperna är 
dessutom tänkta att utgöra ett intressant kostnadseffektivt boendealternativ för människor som kan 
tänkas vilja bosätta sig på permanent basis i Arkösund. Man vänder sig genom dessa åtgärder till en 
bredare målgrupp. 
 

          
Fig. 255, 256, 257, 258. De föreslagna nytillskotten i den befintliga bebyggelsestrukturen. 

 
Som ett led i att förenkla trafikstrukturen i området anläggs en cirkulationsplats i korsningen 
Arkösundsvägen – Fyrvägen. Cirkulationsplatsen gynnar såväl framkomligheten som trafiksäkerheten i 
centrumdelen. Den fungerar även som ett entréskapande element. Arkösundsvägen övergår till 
karaktären av bygata genom storgatstenbeläggning och minskad tillåten fordonshastighet till 30 km/h 
efter att man passerat rondellen förbi livsmedelsaffären. Vidare anläggs en separat gång- och cykelväg, 
upphöjda övergångsställen och utplacerade blomlådor som ett led i att separera de olika trafikslagen och 
få till stånd en minskad fordonshastighet genom centrumdelen. Nyplanterad trädallé utmed 
Arkösundsvägen ökar orienterbarheten samt de estetiska kvaliteterna. 
 

 
Fig. 259. Den föreslagna trafikmiljön vid livsmedelsaffären. 

 
Möjligheterna till rekreation utökas genom anläggandet av gångstråk och elljusspår, sandstränder med 
bad samt fotbolls-, tennis-, basket- lek- och bouleplan i nära anslutning till bebyggelsen i centrumdelen. 
Kontakten till omgivande skärgård främjas genom en skapandet av en hållplats för tur- och taxibåtar vid 
hamnbassängen. Miljötänkandet gynnas genom anläggandet av sop- och återvinningsstationer i 
anslutning till kanalområdet. 
 

                      
Fig. 260. Hållplatsläge vid kanal för                    Fig. 261, 262. Sop- och återvinningsstationerna i kanalområdet. 
tur- och taxibåtar.  
 

       
Fig. 263. Det föreslagna rekreationsområdet i centrumdelen med fotbolls-,          Fig. 264. Nyanlagda badstränder i centrumdelen. 
tennis,- basket- och lekplaner. 
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Sammanställning av åtgärder i planförslag över centrumdelen  
- Anlagd kanal mellan Liss-Lindö och centrumdelen.  
- Hamnbassäng med segel- och motorbåtshamn. 
- Ny bebyggelse i form av gavelställda byggnader utmed kanal, hus formerade kring innergårdar, 

parhus, radhus, kedjehus, restaurang-/fest-/gemensamhetsbyggnad, marinabyggnad, kiosk, 
gäststugor, stugor för sjörelaterade aktiviteter i form av kanotuthyrning, vindsurfing, sportfiske, 
dykning och bastu, hamnavgiftskontor, bod för cykeluthyrning, samt omklädningsrum vid 
rekreationsanläggningar. 

- Land- och vattentorg med uppehållsmöjligheter. 
- Integration av bostäder och verksamheter utmed kanal. 
- Anläggande av cirkulationsplats. 
- Nya parkeringsytor. 
- Separat gång- och cykelväg. 
- Upphöjda övergångsställen, blomlådor. 
- Olika markbeläggningar. 
- Nya detaljer och armaturer. 
- Ökade rekreationsmöjligheter i form av nya gångstråk, elljusspår, sandstränder med bad samt 

fotbolls-, tennis-, basket- och bouleplan. 
- Promenadstråk på trädäck utmed kanal. 
- Träbroar över kanal. 
- Förbättrad bryggstruktur. 
- Nyplanterad trädallé utmed Arkösundsvägen. 
- Upprustning av villa Kungsberget. 
- Ombyggnad av hotellet. 
- De öppna dikena utmed Arkösundsvägen täcks över och ersätts med nedgrävda rör. 
- Upprensning av vegetation. 
- Små vattenkanaler mellan de gavelställda husen utmed kanal. 
- Sop- och återvinningsstationer. 
- Hållplatsläge för taxi- och turbåtar. 
 

 
Fig.265. Snabbskiss över förslag med gavelställda hus vid kanal. 

 
Fig.266. Snabbskiss av atmosfären vid den föreslagna kanalen i centrumdelen. 
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        Skisser över miljön i den nya, föreslagna centrumdelen 

 
             Fig.267. Den föreslagna kanalmiljön med strandpromenad, förtöjda båtar vid trädäcket och de gavelställda husen som förtydligar kanalrummet. 

 

 
             Fig. 268. Samma vy som i föregående skiss, men här är skissen mer noggrant utförd med fler detaljer. 

 

 

 
                              Fig.269. Snabbskiss över kanalatmosfären med förtöjd segeleka utmed promenaddäcket, kanalhusen och hamnbassängsbyggnaden. 

 
 

 
                           
                                                   Fig.270. Datorframställd vy över kanalmiljön med ett aktivt båtliv, en gångbro, de gavelställda  
                                                   husen och människor som njuter. 

 
71




