
                               
 

                                                                                                                                                                                   UTVECKLA ARKÖSUND! 
   - ett förslag till bebyggelse, planstruktur och utveckling av skärgårdssamhället Arkösund i Norrköpings kommun. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Examensarbete av Martin Larsheim, programmet för Fysisk Planering, Blekinge Tekniska Högskola. 

 

 

 
Fig.285. Fotografi över den fysiska modell som skapades över centrumdelen i samband med detta projekt.  
Halvön Liss-Lindö, överst i bild, blir en ö i samband med kanalens anläggande.  

 

 
Fig.286. Förstorning av det område där kanalen  föreslås anläggas, sett ur perspektiv. Nederst i bild ser man  
Arkösundsvägen och korsningen med Fyrvägen. Byggnaden närmast i bild är det s.k. Hyreshuset. I bakgrunden  
visas Villa Kungsberget och Arkö livs. 
 

 
 
 

 
 
Fig.287. Samma fysiska modell som i föregående bilder, här visad i perspektiv. Längst bort i bilden skymtar Kvarnberget, Badholmarna och hamnpiren. 
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HAMNPIREN MED HAMNMILJÖN 

 
Fig.288. Planområde hamnpiren med hamnmiljön (för större kartbild se bilaga). 
 
Beskrivning av planförslag över hamnpiren med hamnmiljön 
Hamnmiljön kring piren var en plats som var sjudande av aktivitet kring mitten av 1900-talet då 
fiskeriverksamheten jämte varvsnäringen var den huvudsakliga näringen i Arkösund. Fiskebåtarna 
angjorde med sina trossar vid piren, sillådorna staplades i rask takt på kajen där de togs om hand av 
tågpersonalen för transport på järnväg inåt landet, näten hängdes upp på tork och så vidare - allt 
ackompanjerat av sorlet av inombordsmotorer, varvskranarnas gnisslande och fiskerimännens högljudda 
stämmor. Av denna forna hamnaktivitet återstår i dagsläget endast spillror, i takt med att fiskeri- och 
varvsnäringen alltmer förlorat sin betydelse i Arkösund.  
 

          
Fig. 289. Hamnpiren förr, med småskjul och båtar.     Fig. 290, 291. Hamnmiljöns nuvarande gestaltning uttrycker ointresse för den yttre miljön. 

 
I en utveckling av hamnmiljön kring piren bör man försöka återskapa känslan av att befinna sig i ett 
småskaligt fiskeläge. En sådan miljö upplevs inbjudande att vistas i. Den lite stökiga charmen med 
småskjul bör få vara kvar. Pirmiljön föreslås fungera som en inbjudande plats där besökare och boende i 
lugn och ro kan vistas och blicka ut över havet, på avstånd iakttaga fiskeriverksamheten och 
fritidsbåtsaktiviteten, inhandla färsk eller rökt fisk, ta ett bastudopp, invänta tur- och taxibåten, se vad 
som erbjuds i marknadsbodarna, köpa en glass i kiosken, tanka den egna båten och så vidare. Piren är 
fortfarande tänkt att fungera som en vändzon för fordonstrafiken, men framförandet av fordonen sker på 
gångtrafikanternas villkor.  

Överlag upprustas pirmiljön i sin helhet genom att pirens betongfundament förstärks, övergång sker till 
stenbeläggning dels för att markera att fordon endast får framföras på gångtrafikanternas villkor, dels 
förtydliga att piren är en vistelseyta, promenadstråk på trädäck anläggs runt piren, stenblock placeras 
kring pirens ytterkant dels för att förstärka denna ytterligare mot vågornas nötning, dels fungerar 
stenblocken som sekundära sittplatser där man kan sitta och se ut över havet, grilla, meta och så vidare, 
samt anläggs nya angöringsplatser för fritidsbåtar. 
 

      
Fig.292. Hamnpirens nuvarande utseende.                                                                                Fig.293. Utmed Arkösundsvägen ner mot hamnpiren placeras           
                                                                                                                                                   marknadsbodar som ett led i att skapa ett offentligt stråk. 
 
Nya funktioner tillkommer såsom byggnader för fiskförsäljning och rökeri, bastustuga, marknads- och 
redskapsbodar samt ett nytt hållplatsläge för tur- och taxibåtar. Detaljer i form av pollare införs för att 
markera pirens platsbildning och entré, armatur i form av Albertslundslyktor, sittgrupper och en 
badstege. Såsom utgörande fastlandets yttersta spets mot havet utrustas piren även med en ”vägvisare” 
som redovisar riktningar och avstånd till olika orter och platser, offentlig konst i form av en skulptur som 
knyter an till Arkösunds historia samt en informationstavla om Arköund. Den befintliga 
angöringsplatsen för fiskebåtar bibehålles. Befintliga bodar på piren är i dagsläget uppförda i plåt. Dessa 
fasadbeklädes med träpanel för att göra miljön mer välkomnande. 
Anslutningen till centrumdelen sker via Arkösundsvägen och den separata gång- och cykelvägen. Från 
centrumdelen utmed Arkösundsvägen anläggs marknadsbodar för att få till stånd ett offentligt stråk från 
centrumdel till pir. Marknadsbodarna sveps in i grönska genom nyplanterad trädallé mellan 
centrumdelen och piren. 
 
Sammanställning av åtgärder i planförslag över hamnpiren med hamnmiljön 
- Pirens betongfundament förstärks. 
- Promenadstråk på trädäck anläggs kring piren. 
- Stenblock förstärker pirens ytterkanter. 
- Stenbeläggning på piryta. 
- Angöringsplatser för fritidsbåtar. 
- Byggnad anläggs för att inrymma fiskförsäljning och rökeri. 
- Marknads- och redskapsbodar. 
- Bastustuga. 
- Hållplatsläge för tur- och taxibåtar. 
- Sittgrupper.  
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- Pollare sammankopplade med kätting. 
- Armatur i form av Albertslundslyktor. 
- Vägvisare. 
- Informationstavla. 
- Offentlig konst. 
- Befintliga byggnader fasadbeklädes med träpanel. 
- Badstege. 
- Anslutande gång- och cykelväg. 
- Trädallé. 
 
 

 
 
 
Fig.294. Förslag på gestaltning av den nya hamnpiren med hamnmiljön. 
 

 
 

 
                                        Fig. 295. Vy ut mot hamnpiren utmed Arkösundsvägen i  fysisk modell. Nederst i bild ser man                                                                                
                                        järnvägsstationen, längre bort lokstallet, villa Gråbo samt restaurangen. 
 

 
                                        Fig.296. Fotografi av fysisk modell av hamnpiren med hamnmiljön. Överst i bilden syns delar av Kvarnberget  
                                         och Badholmarna.  
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KVARNBERGET 

 
Fig.297. Planområde Kvarnberget (för större kartbild se bilaga). 

 
Beskrivning av planförslag över Kvarnberget 
Kvarnberget utgör en av Arkösunds samlingsplatser. Berget erbjuder vackra utblickar över havet och 
centrumdelen och är en resurs att ta tillvara. Området bör även fortsättningsvis i hög utsträckning tjäna 
som en allmänning och utgöra samhällets ”stadspark”. Här kan man som besökare eller boende ta en 
skogspromenad på de fina befintliga gångstråken som löper på och längs med berget samtidigt som man 
njuter av de fina utblickarna. Vegetationen på berget föreslås på sina ställen glesas ut, för att därigenom 
skapa bättre utsikt och fler solgläntor.  
 
En ny offentlig plats planeras lokaliseras till samma plats som den gamla restaurangen var belägen och 
vars sockel finns kvar än idag. Platsen är väl synlig och agerar blickfång från såväl landsidan som utifrån 
havet och skulle kunna vara ett signum för Arkösunds nya utveckling. Flera befintliga gångstråk ansluter 
till platsen. Sockeln, med en sammanlagd yta på cirka 280 kvm, planeras användas för en mängd olika 
syften. Människor ska lockas till ”sockelscenen” genom anordnandet av olika publika evenemang som 
till exempel utomhusföreställningar i form av skådespel, musikkonserter eller utomhusbio. Den gamla 
husgrunden kan dessutom utgöra dansbana och auktionsplats. Även festivaler av olika slag kan med 
fördel förläggas till sockeln. Med sitt unika läge på Kvarnbergets västra bergssluttning lämpar sig 
husgrunden väl för ljusspel varifrån laserstrålar i olika färger kan skära igenom och lysa upp himlen över 
Arkösund. Vid nyårsfirandet skulle scenen kunna användas som avfyrningsplats för smällare och raketer 
och om midsommaren utrustas med en midsommarstång.  
Sockeln förses med en åskådarläktare samt tältdukstak. Markytan närmast husgrunden stenbelägges för 
att platsen ska ge ett inbjudande och ordnat intryck. Armatur i form av Albertslundslyktor införs kring 
platsen och förstärker den yttre gränsen. Armaturen fungerar även som ett entréskapande element då man 
närmar sig scenen från någon av de tre anslutande stigarna. Vidare, då området kring husgrunden i 
dagsläget utgörs av ett kärr, planeras en dagvattendamm vars vatten via en mindre bäck ska rinna ner  
 

utmed bergssidan till en lägre belägen damm i centrumdelen. Scenen nås från centrumdelen via en 
anlagd trappa. 
  
På Kvarnbergets norra sluttning förläggs en byggnad inrymmandes antingen andelslägenheter eller 
serviceboende, alternativt kontorshotell eller en kombination av dessa. Andelslägenheterna skulle kunna 
attrahera en ny målgrupp att bosätta sig i Arkösund och lämpar sig väl för stressade stadsmänniskor i 
pensioneringsmogen ålder som vill bo i ett stillsamt, havsnära läge i direkt anslutning till 
skärgårdsnaturen, men samtidigt eftersträvar ett underhållsfritt boende utan trädgård som behöver skötas. 
Denna målgrupp förväntas tillbringa några månader på sommarhalvåret i sina andelslägenheter, för att 
därefter till hösten återvända till boendet i till exempel Norrköping. Lägenheterna skulle även kunna 
tänkas nyttjas av befintlig befolkning som på ålderns höst beslutar sig för att lämna den stora villan i 
Arkösund, som kräver allt större underhåll, för en enklare och mindre bunden boendeform. I takt med att 
den bofasta befolkningen blir allt äldre och på sikt kräver äldrevård i någon form, kan även 
serviceboende tänkas inrättas i byggnaden.  
Kontorshotell, ett relativt nytt fenomen, har visat sig fungera bra i skärgårdsmiljöer och erbjuder 
företagare att anordna sina konferenser i en stimulerande miljö med goda möjligheter till rekreation och 
naturupplevelser mellan mötena. I och med att utvecklingen på informationsområdet gått i en rask takt 
under de senare åren är företagare inte längre platsbundna på samma sätt som förut, utan kan ta med sig 
sin verksamhet så länge uppkoppling kan ske mot Internet. Företagare kan på kontorshotellet få hjälp 
med till exempel telefonpassning, dela på kontorsutrustning och umgås sinsemellan på ett avslappnat vis. 
Parkeringsytorna i anslutning till andelslägenheterna/serviceboendet/kontorshotellet uppgår till 58 
stycken. 
  
På Kvarnbergets östra sluttning erbjuds en hänförande utsikt mot Badholmarna och havet. Här planeras 
ett bostadsområde som är väl anpassat till rådande terräng för att därigenom erhålla fina utblickar och 
sollägen. Bebyggelsen ”terasseras” utmed bergssluttningen. Våningsantalen ligger mellan en till tre 
våningar utgående från terrängens förutsättningar. Lägenheterna finns i olika utföranden i storlekarna 20, 
40, 60 och 80 kvm. Totalt planeras för 63 lägenheter. Antalet anlagda parkeringsytor uppgår till 94 
stycken. Målgruppen till lägenheterna i detta bostadsområde är densamma som till andelslägenheterna/ 
serviceboendet på bergets norra sida, det vill säga människor i pensioneringsmogen ålder. Dock kan 
även ungdomar och barnfamiljer räknas som in som målgrupper. Ungdomar förslagsvis i de mindre 
lägenheterna, då dessa oftast inte har alltför stora anspråk på lägenhetsstorleken.   
 
Av stor betydelse är att Kvarnberget trots exploatering fortfarande kan fungera som samhällets stadspark 
och vara öppet för allmänheten. De befintliga gångstråken på och kring berget har därför bibehållits. 
Likaså de viktigaste utblicksplatserna. Möjligheten att promenera runt berget har förbättrats genom 
anläggandet av en ny strandpromenad som ett led i att göra havet tillgängligt för allmänheten. Även 
anläggandet av en sandstrand med badbrygga och paviljong är en del av denna vision. 
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Sammanställning av åtgärder i planförslag över Kvarnberget 
- Bostadsområde på bergets östra sluttning mot Badholmarna. 
- Andelslägenheter/serviceboende/kontorshotell på bergets norra sida . 
- Utomhusscen på befintlig sockel på den västra sidan av berget mot centrumdelen. 
- Anlagda asfalterade vägar från Arkösundsvägen anslutande till det nya bostadsområdet samt 

andelslägenheterna/kontorshotellet. 
- Anlagda parkeringsytor. 
- Strandpromenad kring berget. 
- Anlagd sandstrand med brygga och paviljong. 
- Anlagd damm, bäck, åskådarläktare och trappa vid utomhusscen. Vidare införande av tältdukstak, 

stenbeläggning, armatur. 
- Upprensning av vegetation. 
 
 
 

 
Fig.298. Modellbild över Kvarnberget betraktat från söder. I förgrunden syns lokstallet och villa Gråbo. 

 
 

 
Fig.299. Föreslagen gestaltning av Kvarnberget. 
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Fig.300. Bostadsområdet på bergets östra sluttning mot Badholmarna.  

 
 
 

 

 
Fig.301. Andelslägenheter/serviceboende/kontorshotell på bergets norra sida med anlagd sandstrand. 
 

 
 

               
Fig.302. Modellbild av Kvarnberget.                                                            Fig.303. Kvarnberget har flera fina gångstråk som är bevarandevärda. 
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