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Fig.304. Restaurangen på Kvarnberget som den såg ut innan den brann ner. Byggnadens sockel finns kvar än idag.  

 
 
 

           
Fig.305. Hussockeln, med sitt fina utsiktsläge, skulle med fördel                  Fig.306. Modellbild av Kvarnbergets sluttning mot väster ner mot centrumdelen. 
kunna användas som utomhusscen.                                                                Det är i denna sluttning som den gamla husgrunden är belägen. 

 
Fig.307. Skiss på utformning av miljön kring utomhusscenen. Eftersom den gamla hussockeln omges av sankmark såväl på den övre som nedre delen av 
bergssluttningen, skulle detta kunna utnyttjas i form av anläggandet av dagvattendammar. Den högre liggande dammens vatten rinner makligt ner genom 
stenar i form av en bäck till den lägre belägna, anslutande dammen vid centrumdelen. Vidare anläggs en trappa ner mot samhället och en åskådarläktare. 

 

 
Fig.308. Utsikten från hussockeln mot nordost, mot Hästö. 
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BADHOLMARNA 

 
Fig.309. Planområde Badholmarna (för större kartbild se bilaga). 

 
Beskrivning av planförslag över Badholmarna 
Badholmarna är en av de historiskt sett stora attraktionerna i Arkösund. Här, på de kala klipphällarna, 
utspelades under sommarsäsongen kring sekelskiftet ett solbadande av sällan skådat like, då mängder av 
tågburna soldyrkare blandades med de boende för att ta sig ett dopp i det kristallklara havet, lapa sol, 
blicka ut mot en ren horisont samt insupa den vackra skärgårdsmiljön.  
 
Idag är det en och annan boende som under högsäsongen beslutar sig att nyttja Badholmarna för att ta sig 
en simtur eller promenad, men det är inte alls samma badrusch som gick att återfinna här kring början av 
1900-talet. Badholmarna utövar inte längre samma attraktion. De boende i havsnära lägen i Arkösund 
föredrar istället att bada från sin egen tomt, där de oftast har en båtbrygga med badstege. Dessutom har 
besökare i dagsläget svårigheter med att finna den stig som leder fram till Badholmarna. En annan starkt 
bidragande orsak till badklippornas allt mer undanskymda tillvaro är att underhållet av holmarna 
misskötts under senare tid. Till exempel är broarna till klipporna halvt murkna och på vissa partier 
saknas räcken eller brädor, på öarna ligger skräp i form av avfallspåsar och gamla burkar och flaskor, 
vegetationen på holmarna måste rensas och så vidare. Norrköpings kommun, som står som huvudman 
för Badholmarna, måste här ta sitt ansvar. 
 
Det är trots allt väl värt att utveckla badklipporna. Miljön här har goda förutsättningar att bli mycket 
trevlig och inbjudande med sitt unika läge i havsbandet och vackra utblickar mot den omgivande 
skärgården. 
 
Som ett första steg i en upprustning av Badholmarna föreslås att broanslutningarna till öarna förstärks, 
alternativt på vissa ställen byggs om. Därefter avlägsnas holmarna från skräp och avfall. Vidare rensas 
vegetationen på öarna så att siktlinjer mot havet skapas. Efter dessa åtgärder är utgångspunkten för en 
förnyelse av Badholmarna betydligt bättre.  

Som ett led i att undvika känslan av holmarna som en återvändsgränd förbinds samtliga av öarna med 
broförbindelser så att man därigenom kan ”gå runt” Badholmarna från landsidan. En strandpromenad på 
holmarna med många fina utblickar har därmed skapats. Dessutom åstadkommes ett väl avgränsat 
vattenrum mellan fastlandet och ögruppen genom de nya broanslutningarna och bidrar till estetiska 
kvaliteter.  

 
Fig.310. Den före detta tvättstugan utgör en viktig entréskapande funktion till Badholmarna. För att göra miljön mer inbjudande krävs att denna rustas upp. 

 
Den gula byggnaden belägen på ön närmast fastlandet rustas upp genom fasadrenovering då den fyller en 
viktig funktion som ett entréskapande element till Badholmarna; utgörande besökarens ”första intryck” 
av öarna. Huset användes kring sekelskiftet som tvättstuga, för att därefter i perioder användas som 
gäststuga, och är i dagsläget under förfall. Efter upprustningen av byggnaden föreslås den göras 
tillgänglig för allmänheten genom att den till exempel utgör bastu med omklädningsrum alternativt 
övergår till sin tidigare funktion som gäststuga.  
 
Visionen för Badholmarna är att ögruppen liksom tidigare ska fungera som en plats dit människor kan 
bege sig under varma sommardagar för att sola, bada och umgås. På ljumma sommarkvällar skulle någon 
form av aktivitet kunna utspela sig på öarna. Den gamla hussockeln belägen på den största av öarna 
föreslås därför, efter förstärkning och ommålning, bli en aktivitetsplats där dans, skådespel, konserter, 
auktioner etcetera kan anordnas som ett vattennära komplement till scenen på Kvarnberget. Även 
midsommarfirandet kan med fördel stundtals förläggas till denna plats.  
I direkt anslutning till den nya scenen på Badholmarna planeras en samlingslokal samt badbrygga med 
badstege lokaliseras. Vidare, som ett led i att markera att holmarna ska utgöra det nya Arkösunds främsta 
badställe, anläggs en badstrand med vit sand i kombination med badbrygga, bastu, dusch, toalett och 
omklädningslokal. Sandstranden blir en intressant kontrast till bergshällarna och förhöjer den estetiska 
upplevelsen av platsen. Samtidigt bidrar stranden till att holmarna blir mer barnvänliga. 
Slutligen, som en sista åtgärd, förbättras anslutningen till Badholmarna från Arkösundsvägen genom att 
en ny, väl synlig och genare, stig anordnas. Stigen utrustas dessutom med skyltar mot Badholmarna och 
en orienteringskarta där stigen ansluter till Arkösundsvägen för att förbättra orienteringen. 
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Sammanställning av åtgärder i planförslag över Badholmarna 
- Förstärkning och ombyggnad av de befintliga broanslutningarna. 
- Avlägsnande av skräp och avfall. 
- Rensning av vegetation för att skapa siktlinjer. 
- Nya broar anläggs så att samtliga av ögruppens öar förbinds med varandra så att man kan gå runt 

Badholmarna. 
- Nytt strandpromenadstråk anläggs. 
- Den gula byggnaden, tidigare tvätt- och gäststuga, rustas upp och görs tillgänglig för allmänheten 

genom att den får en ny funktion. 
- Den gamla hussockeln på huvudön blir aktivitetsplats efter upprustning. 
- I direkt anslutning till den nya aktivitetsplatsen lokalieras en samlingslokal samt en badbrygga med 

badstege. 
- En sandstrand anläggs i kombination med badbrygga samt byggnad för bastu, dusch, toalett och 

omklädning. 
- Anslutningen från Arkösundsvägen till Badholmarna förtydligas genom anläggandet av en ny, 

genare, grusstig väl synlig från vägen. 
- En orienteringskarta och skyltar placeras i anslutning till stigens möte med Arkösundsvägen för 

bättre orientering. 
 
 

                      
Fig.311. Grundkarta över Badholmarna.                                                                  Fig. 312. Flygfotografi över Badholmarna. 

 
             Fig. 313. Den föreslagna gestaltningen av Badholmarna med bland annat ytterligare broar för att förbinda samtliga öar, utomhusscen,  
             samlingslokal och sandstrand. Vid sedan av dessa åtgärder sker en allmän upprustning av miljön på holmarna för att göra dessa mer inbjudande. 
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                    Fig.314. Utsnitt av föreslagen gestaltning vid den befintliga hussockeln på Badholmarna. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
                                  Fig.315. Modellbild av Badholmarna. 
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NORDANSKOG 

 
Fig.316. Planområde Nordanskog (för större kartbild se bilaga). 
 
Beskrivning av planförslag över Nordanskog 
Nordanskog är ett område som är beläget väster om Arkösunds samhälle. Miljön här innehåller stora 
naturkvaliteter och erbjuder genom sin starkt kuperade terräng fina sollägen och utblickar mot havet. 
Befintliga funktioner utgörs av campingområdet, segel- och motorbåtsbryggplatser, båtuppläggning och 
parkering belägna vid vattnet mot Lindöviken. God tillgänglighet finns till rekreation genom närheten till 
havet och skogsmiljön. Även områdets kommunikationsmöjligheter, såväl från land- som sjösidan, är 
goda med sitt läge mot havet och Lindöviken i norr och Arkösundsvägen i söder. Med sin 
markbeskaffenhet av morän och berg skapas dessutom god bärighet för byggnation i 
Nordanskogsområdet. Området upptar en sammanlagd yta av 68 hektar (ha). 
 

              
Fig.317. Nordanskogsområdets areal satt i relation till Norrköpings innerstad.     Fig.318. Nordanskog betraktat från sjösidan. I förgrunden tecknar sig de två  
Med sin sammanlagda yta av 68 hektar utgör Nordanskogsområdet ett relativt         båtbryggorna. 
omfattande landområde. 

 

Nordanskogsområdet har under olika perioder varit föremål för utvecklingsvisioner där olika strategier 
och förslag till förnyelse har lagts fram. Upprinnelsen till detta har varit att det visat sig finnas en 
efterfrågan från allmänhetens sida att få till stånd en bebyggelse i Nordanskog. Allmänheten anser att 
området har stora kvaliteter med sitt havsnära läge och vackra skogsmiljö, och därmed skulle kunna 
erbjuda en attraktiv boendemiljö. De är dock inte beredda att betala allför stora summor för att få sig ett 
hus i området, utan kostnaden för husinköpet måste ligga ”inom rimlighetens gränser”.   
 
Norrköpings kommun har, såsom huvudman för området, här tagit sitt ansvar och varit ständig pådrivare 
bakom en utveckling av området. Kommunen har vidare betraktat Nordanskog som en potentiell 
framtida ”kassako” vars inkomster skulle kunna finansiera en förnyelse av centrumdelen i Arkösund. 
Visionerna har dock stannat vid ritbordet, och aldrig kommit till förverkligande i den praktiska 
verkligheten. Tidigare förslag har fallit på att de har varit alltför kostsamma att genomdriva på grund av 
att man satsat på en gles bebyggelsestruktur i form av hus på stora tomter. Anledningen till den av 
kommunen föreslagna glesa strukturen har dels varit att det finns en tradition i Arkösund att uppföra 
solitära hus på tomter med stora arealer, dels att terrängen i området stundtals varit alltför kuperad - med 
höjder raskt stigande till tjugo meter - för att tillåta en exploatering med tätt liggande hus. Med en gles 
bebyggelsestruktur blir dragning av vägar och avlopp alltför kostsamma för att det ska vara ekonomiskt 
försvarbart, med bakgrund av att sprängningsarbetena blir betydande i området. Då uppvärmningen av 
husen dessutom är tänkt att ske via bergvärmepumpar, medför den föreslagna glesa strukturen att varje 
enskilt hus tvingas att genomföra sin egen borrning, något som är mycket penningkrävande. I en tät 
struktur kan man istället låta flera hus gå samman om en borrning eller bergvärmepump, för att få 
ekonomi i projektet.  
 

 
Fig.319. Ett av kommunen år 1985 framställt förslag över fastighetsindelning i Nordanskog. I planen medges en  
gles bebyggelsestruktur med stora tomter. Förslaget har inte i tillräcklig utsträckning tagit hänsyn till de stora höjd-  
variationer som finns i området. 
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Fig.320. Samma förslag som i föregående figur, här illustrerat med gatunät, parkeringar och inlagda hus. Den föreslagna korsningen är lokaliserad mellan två 
befintliga fastigheter.   

 

    
Fig. 321, 322. Nordanskogsområdet är tämligen skogsrikt med tallskog på de högre liggande partierna och barrskog på de lägre. På flera platser förekommer 
berg i dagen. 

 
             Fig.323. Den täta vegetationen bör glesas ut för att skapa solgläntor och siktlinjer mot havet.  
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Detta projekts planförslag över Nordanskog har sin utgångspunkt i att skapa en tät och låg 
bebyggelsestruktur som inordnar sig naturligt i landskapet på ett vis så att man utnyttjar områdets 
kvaliteter i form av utblickar mot hav och skapandet av goda sollägen samtidigt som det är viktigt att 
exploateringskostnaden hålls nere på en så låg nivå som möjligt. Den huvudsakliga frågeställningen blir 
därför; ”hur kan man uppnå hög boendekvalitet för alla till en så rimlig kostnad som möjligt?”. Tanken 
med den föreslagna bebyggelsen i Nordanskog är vidare att den ska utgöra ett attraktivt och 
kostnadseffektivt alternativ till boendet i Arkösunds centrala delar. 
 
Exploatering föreslås ske på de högt liggande platåer, fyra till antalet, som finns i landskapet. Dessa 
medför god bärighet för byggnation, effektiv dränering samt fina utblickar och sollägen. 
Bebyggelseområdenas yttre form anpassas till platåns utformning. Bebyggelseområdena, liksom 
platåerna fyra till antalet, består av låga enplanshus placerade i en vinkelrät ”L-formation” som delar 
vägg i förhållande till varandra. Denna ”L –struktur” medför en tät bebyggelsegruppering som är mycket 
anpassningsbar till rådande terrängförhållanden då den med lätthet kan skifta form genom att husen 
förskjuts i sidled gentemot varandra. Trots grundformens starkt geometriska bundenhet i form av ett ”L”, 
kan den i kombination med andra ”L-formade” hus skapa en organisk helhet.   
Sammanlagt ska 67 enplanshus, samtliga av dessa orienterade mot sydväst för bästa solläge, uppföras på 
de fyra platåerna. Husen planeras vardera ha en total byggnadsyta på 128 kvm samt en tomtyta på 340 
kvm. Tanken är att huset med trädgård bildar en egen enhet. Till varje hus ingår carport/garage 
alternativt båtskjul/förråd samt båtplats vid brygga i Lindöviken. Parkering sker dels i huskroppen, dels i 
carport beroende på husets placering. 
Stor anpassning till landskapet sker i utformningen av husens planlösningar. Även av anpassningen av 
varje hus i förhållande till vägnätet och de intilliggande husen. Den huvudsakliga användningen ska vara 
fritidshus med möjlighet till permanentboende. 
 
För att erhålla en så kostnadseffektiv exploatering som möjligt skapas, som tidigare nämnts, en tät 
bebyggelsestruktur där flera hus kan gå samman om en och samma väg- och avloppsdragning samt 
bergvärmepump. Vidare lämpar sig husens enkla grundkonstruktion, samt att den upprepas, väl för 
serietillverkning med på förhand tillverkade byggnadselement enligt modulprincipen. Husen levereras 
alltså som byggsatser, med färdiga betongelement, som monteras på plats direkt. Husen planeras vidare 
att uppföras i enkla material i form av betong med utanpåliggande träpanel alt. tegel. Resultatet blir att 
den täta strukturen - i kombination med den enkla grundkonstruktionen som lämpar sig för 
serietillverkning samt de enkla materialvalen - borgar för en låg byggkostnad samt rask exploatering. 
Uppvärmningskostnaden för husen är ringa med tanke på att de är energieffektiva genom att de ”delar 
vägg med varandra” och därmed ”delar på värmen” , är orienterade mot sydväst med stort ljusinfall samt, 
som nämnts, delar på en och samma bergvärmepump. Genom att de är energieffektiva är de dessutom 
ekologiska. 
 
Exploatering av den föreslagna bostadsbebyggelsen i Nordanskog skall ske etappvis, styrt av efterfrågan, 
”en platå i taget”. Detta möjliggörs av att de olika bebyggelseområdena utgörs av självförsörjande 
enheter, det vill säga de är inte beroende av en samtidig exploatering. 
 

Målgruppen för det föreslagna boendet i Nordanskog utgörs främst av 40-talister - ”morgondagens 
pensionärer”- och semesterfirare, som efterfrågar ett boende med en liten, lättskött, trädgård till en låg 
kostnad i vacker skogsmiljö i anslutning till havet. 
 
I samband med etableringen av bostäder i Nordanskog planeras nya funktioner förläggas till området och 
en upprustning av miljön äger rum.  
 
Nordanskogs anslutning till centrumdelen med dess servicefunktioner är viktig och sker förutom via 
Arkösundsvägen genom Nordanskogsvägen. Det är denna väg som utgör områdets huvudstråk och 
betraktas som själva ryggraden i förnyelsearbetet av Nordanskog. En utveckling av vägen kommer att 
ske på ett flertal punkter.  
 
Dess centrala betydelse i förslaget speglas av att det nya funktionsutbudet i Nordanskog har sin 
utgångspunkt i Nordanskogsvägen. Utmed vägen skapas ett offentligt stråk i nära anslutning till den nya 
bebyggelsen. Det nya stråket planeras bestå av marknadsbodar, kiosk, turistinformation, båtuthyrning 
och marinbutik, minigolf- och boulebana samt bastu, dusch, toaletter och omklädningsrum. Vidare 
förläggs en ny anläggning vilandes på vatten i anslutning till vägen. Anläggningen – som byggs helt i 
trämaterial - planeras utgöras av bryggplatser för Nordanskogsbornas segel- och motorbåtar, ett 
hållplatsläge för tur- och båttaxi samt byggnader inrymmandes funktioner såsom gemensamhetslokal, 
café, servering, bastu, dusch, toaletter samt omklädning. Här kommer även att erbjudas badmöjligheter 
via badstegar och trampoliner samt uppehållsmöjligheter i form av sittgrupper och trappsteg ner mot 
vattnet.  
 
Nordanskogsvägen genomgår en upprustning i form av att den stenbeläggs utmed det offentliga stråket, 
en strandpromenad/gång- och cykelbana anläggs i direkt anslutning till vägen från centrumdelen, 
trädrader planteras utmed gatan, armatur i form av Albertslundslampor placeras i liv med vägen samt 
öppna diken utmed leden avlägsnas och ersätts med nergrävda rörledningar. På den stenbelagda delen av 
vägen utmed det offentliga stråket ska fordon framföras på fotgängarens villkor. 
 
För att tillvarata de ypperliga möjligheter till bad som erbjuds i området anläggs en större sandstrand 
med badbrygga.  
 
En ny vägsträckning dras genom området som förbinder Arkösundsvägen med Nordanskogsvägen och 
via lokalgator ansluter den nya bebyggelsen till vägnätet. Även nya gångstigar anläggs från den 
planerade bebyggelsen.  
 
En ny sop- och återvinningsstation förläggs till området på en undanskymd, men samtidigt lättillgänglig, 
plats utmed Nordanskogsvägen i anslutning till parkerings- och båtuppläggningsytan. 
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Den befintliga parkeringsytan vid vattnet har en kapacitet på att inrymma 40 fordon. Utmed strandkanten 
intill parkeringsytan finns en befintlig båtuppläggningsplats. Denna rymmer i dagsläget endast de båtar 
som ligger förtöjda vid de två befintliga segel- och motorbåtsbryggorna. Båtuppläggningsytan måste vid 
en utveckling av området utökas för att bereda utrymme för de nya boendes båtinnehav  Visserligen 
planeras att de boende ska placera sina båtar på sina respektive tomtytor i ett för ändamålet anordnat 
båtskjul, men om särskilda behov föreligger bör de även ha möjligheten att vintertid förvara sina båtar på 
den befintliga båtuppläggningsplatsen. Då denna är alltför ringa för att rymma ytterligare båtar, kommer 
uppläggning ske på delar av den befintliga parkeringsytan. 
Eftersom man inte kan utgå från att samtliga båtar som finns uppställda på uppläggningsplatsen sjösätts 
varje år och det dessutom kommer att finnas kvar båtvaggor på platsen året runt och uppta yta, måste 
antalet parkeringsytor utökas på annat håll för att bereda utrymme åt högsäsongens ökade krav på 
tillgängliga parkeringsytor. Mot bakgrund av detta planeras 80 nya parkeringsplatser uppföras. Dessa ska 
vara ämnade för besökare till området och de boende såsom komplement till deras parkering i garaget 
eller carporten.  
 
I det nya Nordanskog ska den boende eller besökaren kunna promenera eller ta cykeln och färdas utmed 
strandpromenaden och njuta av de vackra utblickarna mot havet, inandas den fräscha doften av 
grönskande träd och buskar, slå sig ner på en handduk i den varma sanden på den anlagda badstranden, 
ta ett dopp ute på badbryggan, dricka en kopp kaffe på caféet ute på anläggningen i vattnet, iaktta 
båtlivet vid småbåtsbryggorna, hyra en roddbåt vid marinbutiken, inhandla ett konsthantverk i någon av 
marknadsbodarna vid det offentliga stråket, spela boule eller minigolf i sommarkvällen och avsluta 
dagen i den varmt ångande bastustugan vid vattnet medan man ser kvällssolen gå ner i väster bortom 
talltopparna.  
 
Sammanställning av åtgärder i planförslag över Nordanskog 
- Bebyggelse för bostadsändamål anläggs. 
- Ny vägdragning genom Nordanskog som förbinder Arkösundsvägen med Nordanskogsvägen och 

ansluter den nya bebyggelsen via lokalgator till vägnätet. 
- Ett offentligt stråk skapas av marknadsbodar, kiosk, turistinformation, båtuthyrning och marinbutik, 

minigolf- och boulebana samt bastu, dusch, toaletter och omklädningsrum. 
- En anläggning ute på vattnet anordnas med båtplatser för segel- och motorbåtar, hållplatsläge för tur- 

och båttaxi, byggnader inrymmandes café, servering, gemensamhetsaktiviteter, bastu, dusch, toaletter 
och omklädning, uppehållsmöjligheter i form av sittgrupper och trappsteg ner mot vattnet samt 
utrustas för badändamål genom badstegar och trampoliner. 

- Nordanskogsvägen upprustas genom dragning av strandpromenad/gång- och cykelväg, 
stenbeläggning vid det offentliga stråket, trädplanteringar, armaturuppsättning utmed vägen samt 
avlägsnande av öppna diken. 

- Sandstrand med badbrygga anläggs i anslutning till Nordanskogsvägen. 
- Ytterligare parkeringsytor uppförs. 
- Den befintliga båtuppläggningsytan utökas. 
- Gångstigar dras som ansluter till den nya bostadsbebyggelsen. 
- Vegetation rensas för att skapa fria siktlinjer mot hav. 
- En sop- och återvinningsstation anläggs. 

 
Fig.324. Den föreslagna gestaltningen av Nordanskog. I förslaget har stor hänsyn tagits till landskapet i samband med att den föreslagna villabebyggelsen har 
kocentrerats till  områdets fyra ”platåer”  där höjdskillnaderna är måttliga och möjliggör exploatering. På platåerna är vegetationen inte lika tät och 
möjligheten till sol och utblickar mot havet är stora. Dessutom medför en exploatering på dessa goda dräneringsförhållanden. Vidare har en anläggning 
vilandes på vattnet skapats med småbåtsbryggor och ett hållplatsläge för tur- och taxibåtar. På vattenanläggningen föreslås även en gemensamhetslokal, 
café/servering, bastu, omklädningsrum och toaletter. Goda möjligheter till bad ska kunna erbjudas vid såväl vattenanläggningen som på den nyanlagda 
sandstranden. Den nya trädkantade strandpromenaden/gång- och cykelvägen förses bland annat med marknadsbodar, båtuthyrning, turistinformation, 
minigolf och boule för att därmed skapa förutsättningar för ett offentligt stråk.  

 
90




