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KOMPARATIV DEL 
 
Järla sjö 330

 
 Fig. 364. Fysisk modell över den föreslagna bebyggelsen i Järla Sjö. 
 

Järla sjö är en stadsdel som är planerad att vara belägen i närheten av Nacka utanför Stockholm. Platsen 
för exploateringen utgjordes tidigare av ett nedslitet industriområde. Visionen är att det gamla 
verksamhetsområdet ska förvandlas till ett modernt bostadsområde. Järla sjö, genom sin närhet till 
Stockholm och Nacka centrum, är till skillnad från Arkösund belägen i en starkt expansiv region med 
stor efterfrågan på utrymme för bostäder och verksamheter. Därtill är skillnaden i exploateringsgrad 
mellan förslagen betydande; i Järla sjö planeras för 600 lägenheter mot Arkösunds drygt 150 lägenheter.  
 

         
Fig. 365, 366. Järla sjö är en stadsdel som är belägen i närheten av Nacka utanför Stockholm.  

 
 
Trots områdenas vitt skilda förutsättningar, är dock filosofin bakom den planerade bebyggelsen i Järla 
sjö i många delar överensstämmande med de tankar som föregick den föreslagna omvandlingen av 
Arkösund. Järla sjö- projektet har, trots att det ännu inte färdigställts, blivit mycket uppmärksammat. 
Man talar i stadsplaneringsammanhang  om ”Järla sjö-modellen”, ett begrepp som på kort tid blivit 
synonymt med en god planläggning utifrån sociala, kulturella och gestaltningsmässiga utgångspunkter. 
                                                 
330 Informationen i följande text härrör sig från Järla Sjös hemsida, www.jarlasjo.se, samt intervjuer. 

Vid utarbetandet av planstrukturerna för både Järla sjö och Arkösund har utgåtts från det havsnära läget 
och strävan efter att utnyttja detta till fullo. Visionen att skapa anknytning till havet, och därigenom 
erhålla vattenkänsla i de planerade samhällena, avspeglas i planförslagen genom satsningarna på att 
anlägga sjöhus med bostäder och verksamheter på pålar ute i vattnet, etableringen av småbåtshamnar, 
strandpromenader och sandstränder, skapa vattennära uppehållsmöjligheter i form av sjötorg, sittgrupper 
och trappsteg ner mot vattnet samt främjandet av siktlinjer mot havet mellan huskropparna. Dessa 
åtgärder betraktas även som ett led i att göra havet tillgängligt för allmänheten. 
 
 

 
Fig. 367. Perspektivskiss av den föreslagna miljön vid vattnet.                                 Fig. 368. Perspektivskiss av innergårdsmiljön. 

 
 
Vidare, i likhet med Arkösund, strävar man i Järla sjö efter att skapa en småstad där boende, arbete, 
handel och rekreation existerar sida vid sida. Funktionsintegreringen av bostäder och verksamheter 
skapar en jämn dygnsrytm och bidrar till ökad trygghet. På dagarna gör de som arbetar stadsdelen 
levande och på kvällen tar de boende och andra i närheten över. Butiker och kontor förs in i 
byggnadernas entrévåningar för att skapa förutsättningar för ett offentligt stråk, medan 
boendemöjligheter upplåtes på de övre våningsplanen med goda förutsättningar till fina utblickar. 
Satsning på goda rekreationsmöjligheter sker genom anläggandet av ”stadsparker”, gångstigar i 
skogsmiljö, strandpromenader på trädäck samt sandstränder med badbryggor. 
Som ett led i visionen att främja framväxten av en stimulerande, vacker och lustfull miljö som borgar för 
ökad trygghet och gemenskap, strävas i bägge planförslagen efter att använda sig av en ”mänsklig” skala 
i områdesplaneringarna genom en låg, tät bebyggelsestruktur i två till tre våningar i kombination med 
tydliga stads- och gaturum samt gemytliga små gårdar. En mångfald av hustyper och färger ska skapa 
variation och befintliga byggnader bevaras för att knyta an till platsens historia. Upplevelsen av 
stadsmässighet understödjs genom markbeläggningar, trädalléer och detaljer i form av till exempel 
armaturuppsättningar, pollare och offentlig konst. 
 
Vid sidan av nämnda åtgärder, sker i planförslagen av Järla sjö och Arkösund även satsningar på 
trafikmiljön, bland annat på gårds/-bygator där fordon endast får framföras på fotgängarnas villkor och 
genom införandet av fler, mindre parkeringsytor inbäddade i grönska istället för stora parkeringsfält. 
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                                                            Fig. 369. Angöringsplats för båta intill bebyggelse. 

 

                                          Fig. 370. Bostadshus i Järla Sjö. 

 

 
                                                            Fig. 371. Restaurang, bryggor och bostäder vid vattnet. 

 
          Fig. 372. Axonometri av den föreslagna bebyggelsen i Järla Sjö. 

 
 

             
Fig. 373. Bebyggelsens sjöfront.                                                                                       Fig. 374. Flygbild över området. 
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Fig. 375. Perspektivskiss över atmosfären på de offentliga ytorna. 
 

 
Fig. 376. I Järla Sjö uppförs hus i en rad olika utföranden och fasadfärger. 

 
 

 
Fig. 377. Hamnpiren som bebyggelsens sista utpost mot havet. 

 

 
Fig. 378. Modellbild över de pålade husen vid vattnet. 

 

 
Fig. 379.  Modellbild över bebyggelsens möte med vattnet. 
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SLUTDISKUSSION 
 
Visionen i Norrköpings översiktsplan att skapa en levande skärgård i Arkösund under hela året 
inbegriper åtgärder på en rad samhälleliga områden varav en utveckling av den fysiska miljön endast kan 
betraktas som en bidragande del. Detta arbete ska därför ses som en del av ett större projekt för 
landsbygdsutveckling på Vikbolandet. 
 
Det centrala målet med projektet har varit att ge ett konkret förslag på hur man genom planmässiga 
åtgärder kan öka möjligheterna till boende, utveckla turismen och skapa förutsättningar för service och 
arbetsplatser i Arkösund.  
 
Förhoppningen har varit att en områdesförnyelse av Arkösund - i form av bland annat anläggande av 
kanal och hamnbassäng, torgytor, strandpromenader, funktionsintegrering av boende och verksamheter, 
fler boendealternativ genom införandet av lägenheter, rad-, par- och kedjehus, förbättrad trafikmiljö, 
ökade rekreationsmöjligheter etc. - ska kunna stödja en positiv framtida utveckling av samhället. 
 
En utveckling av Arkösund bör ske främst utifrån de behov som finns hos barnfamiljer, pensionärer och 
sommargäster. Bakgrunden till detta är att Arkösund som samhälle bedöms ha relativt goda 
förutsättningar att leva upp till de krav och önskemål som dessa grupper vanligtvis ställer på sin 
boendemiljö.  
 
Att attrahera barnfamiljer till området betraktas vara av central betydelse för att Arkösund ska kunna 
möta framtiden med tillförsikt. De permanentboende i området har nämligen en alltför hög genomsnittlig 
ålder och ett generationsskifte i samhället väntas äga rum inom en snar framtid. Åtgärder måste därför 
vidtas för att föryngra åldersstrukturen i Arkösund och därigenom skapa kontinuitet. Detta bör främst ske 
genom en satsning på att försöka attrahera barnfamiljer till området och anpassa samhället till denna 
grupps specifika behov.  
Undersökningar har visat att barnfamiljer när de ska välja bostadsområde i första hand prioriterar en 
trygg uppväxtmiljö för barnen och goda möjligheter till rekreation. Vid en utveckling av Arkösund bör 
man därför ta fasta på olika fysiska åtgärder som förstärker dessa inslag. Tryggheten i området för 
barnfamiljer kan till exempel stärkas genom planering av intima gårdsmiljöer med entréer som vetter in 
mot gården, en ökad dygnsanvändning i form av funktionsintegrering av bostäder och verksamheter, en 
säkrare trafikmiljö med ett separat gång- och cykelnät, övergångsställen, trottoarer etc., ökad utplacering 
av armatur för att undvika större mörklagda ytor, betoning på detaljer såsom skiftande markbeläggning, 
stämningsskapande armaturuppsättningar, pollare, planteringar och offentlig konst för att skapa en miljö 
som upplevs ombonad, anlägga långgrunda sandstränder där små barn kan bada som komplement till 
klippbad etc. Möjligheterna till rekreation för barnfamiljer i Arkösund bör till exempel utökas genom 
planering av fler promenadstråk i anslutning till vattnet och i skogsmiljö, fler sport- och lekytor i 
anslutning till boendet, ökat antal badplatser etc. 
Barnfamiljer eftersträvar dessutom alternativ till det traditionella villaboendet, varför ett varierat 
bostadsutbud bör erbjudas i form av lägenheter, radhus, parhus eller kedjehus. Detta bör ske i 
kombination med olika upplåtelseformer som ett led i att attrahera olika inkomstgrupper.  
 
 

 
Om tillräckligt underlag finns bör man på längre sikt planera för en närbelägen barnomsorg och skola för 
dessa familjer (närmaste barnomsorg och skola finns i dagsläget i Kättinge, en knapp mil från 
Arkösund). 
 
Vid sidan av införandet av en yngre befolkning i samhället, bör det dessutom beredas plats för 
morgondagens pensionärer, de så kallade ”40-talisterna”. Dessa utgör en betydande grupp räknat till 
antalet människor. De har generellt sett goda ekonomiska förhållanden efter ett långt yrkesverksamt liv 
och eftersträvar ofta ett boende som är i det närmaste underhållsfritt, varför lägenheter eller mindre villor 
med begränsade tomtarealer, står högt på önskemålslistan. Ett boende som kräver ett minimum av insats 
och samtidigt ger maximal utdelning i form av ett attraktivt läge i naturmiljö med utblickar och sollägen, 
förväntas således generera i en ökad tillströmning av denna grupp till området. Den avkopplande miljön 
och närheten till rekreation är faktorer som verkar för Arkösunds fördel och som bör uppskattas av de 
blivande pensionärerna. På sikt krävs etablering av ett serviceboende i Arkösunds närhet för att 
underlätta för pensionärerna i deras vardag. 
 
Dessutom ska förutsättningarna för sommargäster förbättras genom bland annat uppförandet av fler 
fritidshus och gäststugor, en ökning av antalet parkeringsytor och båtplatser samt anordnandet av sjönära 
aktiviteter i anslutning till semestersäsongen. 
 
Möjligheterna till ett genomförande av projektet bedöms vara goda så länge en utveckling i Arkösund 
sker utifrån de boendes eget engagemang och arbete. Norrköpings kommun kan endast stödja dessas 
strävanden genom att bidra med resurser och ingå i ett ökat samarbete med Arkösunds Intresseförening. 
Det viktigaste är således att viljan och visionerna finns hos de boende, vars intressen företräds av 
Arkösunds intresseförening, och kommunen.  
 
Centralt har varit att försöka skapa en bra helhet och erbjuda en fungerande paketlösning. Till exempel 
ska de framtida båtturisterna i Arkösund kunna inleda dagen med att ta sig ett bad på Badholmarna, 
inhandla nyrökt fisk på piren, handla något i marknadsbodarna, spela lite minigolf, ta en promenad på 
Kvarnberget etc. för att under slutet av dagen bege sig till centrumdelen för att bunkra upp mat i 
livsmedelsaffären och tanka upp båten.  
 
Planförslaget över Arkösund, med Nordanskog inräknat, skapar ett underlag för boende på 
permanent/fritidsbasis för totalt 1050 personer. Av dessa planeras cirka 400 personer (38 %) bo i villor/ 
parhus/ radhus/ kedjehus, medan cirka 650 personer (62 %) planeras bo i lägenheter. Under förutsättning 
att förslaget förverkligas i sin helhet (maxexploatering) och ett maximalt antal människor flyttar in 
uppgår således det nya Arkösunds befolkningsantal till cirka 1250 personer (inräknat de cirka 200 
personer som bor där i dagsläget). Att beakta är dock att man då inräknar såväl permanent- som 
fritidsboende. Arkösunds nya befolkningsantal på cirka 1250 personer skulle i sådant fall ligga på 
samma nivåer som för tätorten Ljunga (cirka 1200 invånare), som är Vikbolandets näst största samhälle 
sett till antalet boende. I Östra Husby, Vikbolandets centralort och dess största samhälle, bor i dagsläget 
cirka 3150 personer. 
Betydelsefullt att ha i åtanke är att planförslaget innehåller såväl mindre, handfasta förändringar som 
långsiktiga visioner som kanske aldrig blir förverkligade. En utbyggnad av Arkösund bör ses ur ett 
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långsiktigt perspektiv och ske successivt i takt med eventuell ökad efterfrågan och befolkningstillväxt i 
samhället. Förslaget kan lämpligen brytas ner i delar för att se vad som konkret kan göras.  
 
Utbyggnaden i Arkösund ska således ske etappvis och vara styrd av efterfrågan.  I ett inledande skede 
(steg 1) planeras en exploatering av den kommunägda marken i Nordanskog. Kommunen tar fram en 
detaljplan över området och ett gestaltningsprogram. Därigenom erhålles kontroll över områdets 
markanvändning och framtida gestaltning. De föreslagna 67 enplanshusen med tillhörande tomter 
planeras i första hand att avyttras direkt till privatpersoner och nyttjas främst för fritidsändamål. 
Alternativt avyttras marken till en större exploatör. En successiv försäljning ska äga rum där man 
exploaterar en ”bergspuckel” / ett enplanshusområde i taget, sammanlagt fyra bostadsområden, samtidigt 
som Nordanskogs nya lokala gatunät anläggs och förbinds med Arkösundsvägen i söder och 
Nordanskogsvägen i norr. Delar av intäkterna från de sålda Nordanskogsfastigheterna ska därefter 
finansiera den övriga utbyggnaden av Nordanskog. Främst sker en utveckling kring Nordanskogsvägen i 
form av anläggandet av det nya sjötorget, det offentliga stråket, gång- och cykelvägen och sandstranden.  
I nästa skede (steg 2) sker en förnyelse av centrumdelen där kommunen, liksom i Nordanskog, står som 
huvudsaklig markägare. Detaljplan och gestaltningsprogram tas fram över området. Centrumförnyelsen 
finansieras med återstoden av intäkterna från fastighetsförsäljningen i Nordanskog, som bildar en 
ekonomisk grund för anläggandet av den nya kanalen och hamnbassängen samt torgen (land- och 
sjötorget). Kommunen avyttrar därefter marken närmast kanalen till en större exploatör som har för 
avsikt att uppföra två intilliggande bostadsområden (med verksamheter i entréplanen). När väl dessa 
bostadsområden uppförts i enlighet med detaljplanens och gestaltningsprogrammets bestämmelser sker 
en lägenhetsförsäljning till privatpersoner (och till näringsidkare för verksamhetslokalerna i husens 
entréplan utmed kanalen). Kommunens intäkter från markförsäljningen kring kanalen bildar 
utgångspunkt för ytterligare tillskott i centrumdelen såsom anläggandet av cirkulationsplats, 
parkeringsytor, gång- och cykelstråk, gäststugor, marknadsbodar etc. Samtidigt avyttrar kommunen mark 
i övriga centrumdelen till olika exploatörer/privatpersoner. På dessa markägor i attraktiva lägen i 
närheten av kanalen uppförs parhus, radhus och kedjehus. Även en marina och båtuppläggning anläggs 
på den tidigare kommunägda marken i kanalområdet. Kommunen använder delar av dessa intäkter till att 
bland annat anlägga centrala lek- och rekreationsytor samt en större långtidsparkering söder om 
centrumdelen. 
Därefter (steg 3) upprustas hamnmiljön med hamnpiren - ”Arkösunds entré från havet”. Projektet föregås 
av att kommunen upprättar områdesbestämmelser och ett gestaltningsprogram. Huvudsaklig markägare  
är kommunen, som även står som ägare till själva hamnpiren. Med ledning av intäkterna från 
markförsäljningen i centrumdelen bekostar kommunen en förlängning av det offentliga stråket från 
centrum till piren genom att nya marknadsbodar uppförs samt ny markbeläggning i kombination med 
atmosfärsskapande detaljer som armatur, pollare, planteringar etc. Även gång- och cykelstråket från 
centrum förlängs så att den når ut till piren. Miljön på hamnpiren genomgår en omgestaltning. 
Vidare (steg 4) upprustas miljön på Badholmarna. Kommunen upprättar områdesbestämmelser. Nya 
broanslutningar, strandpromenad, en samlingslokal, ombyggnad av befintlig husgrund till aktivitetsplats, 
bastuanläggning, sandstrand etc. bekostas av kommunen genom det ekonomiska tillskottet från 
markförsäljningen i centrumdelen. 
Slutligen (steg 5) sker en exploatering av Kvarnberget – ”Arkösunds stadspark”. Detaljplan och 
gestaltningsprogram upprättas. Även här står kommunen som markägare. Kommunen avyttrar mark till 
större exploatör som i enlighet med detaljplanebestämmelserna uppför bostadshus i 1-3 våningar och 

föreslagen större byggnad inrymmandes andelslägenheter/kontorshotell/serviceboende. Därefter 
anordnar exploatören en försäljning av lägenheter till privatpersoner. Det lokala gatunätet, intilliggande 
parkeringsytor, gångstråk, sandstränder, ny aktivitetsplats på befintlig husgrund etc. finansieras av 
kommunen genom intäkterna från markförsäljningen på Kvarnberget och de återstående intäkterna från 
markförsäljningen i centrum.  
 
I förlängningen bör, vid en utveckling av samhället, åtgärder vidtas för att komma tillrätta med 
sötvattensbristen, skapa förutsättningar för fortlevandet av livsmedelsaffären Arkö Livs då denna fyller 
en vital servicefunktion för området samt bör en förbättring av kommunikationerna ske genom ökad 
bussturtäthet till närbelägna tätorter i kombination med utökad kommersiell båttrafik till den omgivande 
skärgården. 
 
Sett ur ett vidare perspektiv är dock utvecklingen av Arkösund beroende av en rad yttre faktorer såsom 
människors levnadsmönster, synen på skärgården som rekreations- och semesterort, fortlevandet av båt- 
och badortsturismen, strukturomvandlingar inom varvs- och fiskenäringen, möjligheten att kunna arbeta 
på distans och så vidare. 
 
Med ledning av att fysisk planering ytterst handlar om avvägningar mellan olika aspekter följer att ett 
planförslag aldrig kan vara helt befriat från negativa bieffekter. Att hävda annorlunda skulle vara alltför 
utopiskt.  
Tänkbara negativa konsekvenser/avigsidor av planförslaget är att en utbyggnad i Arkösund sannolikt 
skulle leda till en ökad bilpendling till och från närliggande större tätorter som Norrköping och 
Söderköping, eftersom en stor del av de boende i Arkösund planeras ha sin utkomst i dessa städer. En 
ökad bilpendling medför en negativ inverkan på miljön i form av ökade avgasutsläpp samtidigt som en 
tilltagande ström av bilburna pendlare på den smala och krokiga Arkösundsvägen utsätter sig själva och 
andra för stora risker i trafiken.  
Problemet med en ökad bilpendling är inte unik för Arkösund, eftersom samhällen med perifera lägen 
oftast blir bilberoende. En ökad satsning på kollektivtrafiken skulle kunna avhjälpa situationen endast 
delvis, då de grundläggande förutsättningarna till stor del saknas för att en kollektivtrafikanslutning till 
Arkösund ska kunna framstå som ett konkurrenskraftigt alternativ till bilismen. För det krävs alltför stora 
insatser. Ytterst handlar det troligen om en förändring av människors levnadsmönster.  
En annan aspekt som bör beaktas är att en exploatering i Arkösund innebär en utspridning av 
stadsbebyggelsen, en företeelse som av de flesta betraktas som någonting negativt. Viktigt att påpeka är 
dock att olika stadsbildningar har olika förutsättningar och lämpar sig olika väl för olika ändamål. Vad 
som krävs i Arkösund är att skapa en bebyggelsestruktur som kan inrymma en kombination av bostäder 
och verksamheter för att därigenom kunna öka befolkningsunderlaget och bibehålla och förbättra lokal 
närservice. Den struktur som valts i planförslaget över Arkösund strävar efter att uppnå dessa syften 
samtidigt som den ska vara mottaglig för framtida förändringar av markanvändningen, det vill säga den 
ska kunna anpassas till rådande behov utan alltför genomgripande ändringar i strukturen. Den föreslagna 
bebyggelsestrukturen har således bedömts vara den som bäst svarar mot Arkösunds behov såsom dem 
ser ut i dagsläget. 
En utbyggnad i Arkösund innebär även ett ingrepp i en känslig naturmiljö. Skärgårdslandskapet i 
Arkösund med sina rika naturvärden räknas som ett område av nationellt intresse och bör bevaras så 
intakt som möjligt. Vid utarbetandet av planförslaget har stor hänsyn tagits till naturlandskapet, särskilt 
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till känsliga områden såsom strandängar som bedöms vara av riksintresse. Att helt undvika byggnation i 
området till följd av de naturmässiga värdena bedöms dock inte som befogat. Området ska enligt de 
undersökningar som utförts av kommunen kunna hantera en utbyggnad av den omfattning som skisserats 
i planförslaget utan att stora naturvärden går förlorade. En kanalutgrävning mellan fastlandet och Liss-
Lindö har tvärtom ansetts kunna förbättra vattengenomströmningen i området och resultera i ett friskare, 
mer syrerikt vatten inne i Lindöviken, ett faktum som gynnar såväl växt- som djurlivet i havet. Men de 
stora kvaliteter som kan uppnås med till exempel en kanalutbyggnad är att man öppnar upp samhället 
mot havet och skapar viktiga siktlinjer mot vattnet från bland annat Arkösundsvägen, man skapar 
boende, verksamheter och uppehållsplatser i vattennära lägen, allmänhetens tillgänglighet till vattnet 
ökar genom anläggandet av strandpromenader och centrumdelen kan nås från sjösidan vilket är en fördel 
vid varutransporter, angöring av fritidsbåtar för bunkring av mat i centrum, anläggandet av centrumnära 
hållplatslägen för tur- och taxibåtar etc. Det finns således starka skäl för en exploatering av området som 
dock bör vägas mot de eventuella skador på naturmiljön som kan uppkomma. Man ska inte förglömma 
att fysisk planering är ett kompromissernas spel, så även i detta fall. Men de flesta, såväl boende som 
sommargäster, är övertygade om det faktum att det krävs en utveckling av Arkösund för att samhället 
ska kunna fortleva. Frågan som bör ställas av alla inblandade är dock hur långt man är beredd att gå i 
samband med en förnyelse och vilka värden som kan tänkas stå på spel. 
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