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Utgångspunkterna vid framtagande av möjliga 
platser för ny bebyggelse har varit dels att beak-

ta gällande föreskrifter, förordningar och skyddsav-
stånd, som att undvika intrång i utpekade nyckelbio-
toper, skyddsområde kring störande verksamheter 
samt strandskyddade områden som inte avgränsas 
av befintlig bebyggelse eller befintlig väg. Dels att ta 
till vara resultaten från landskapsanalyserna. Land-
skapsanalyserna har visat områdets styrkor och bris-
ter och lokaliseringarna har gjorts med tanke på att 
bevara, och till viss del öka, styrkorna och försöka 
reducera bristerna. 
Restriktionerna och analyserna har medfört att en 
målsättning har varit att lämna hela den yttre delen 
av udden orörd, till förmån för friluftsliv samt natur- 
och kulturvärden. 

Bebyggelse
Utöver befintliga bostäder har två delområden be-
dömts som lämpliga att bebygga. 
Landskapskaraktärsanalysen visar att det inom de 
två föreslagna områdena inte finns några speciella 
landskapskaraktärer, förutom sprickdalskaraktären, 
eller några speciella element. Enligt känslighetsana-
lysen har dessa områden en relativt hög visuell tålig-
het på grund av den siktavgränsande topografin och 
vegetationen. Vissa delar av topografin och skogen 
fungerar också som barriärer i landskapet. Känslig-
hetsanalysen visar också att det i delområdena är 
låg orienterbarhet, att det finns få kontraster, är kraf-
tig dominans av barrskog och sprickdalslandskap 
och att områdena är topografiskt komplexa men i 
övrigt enhetliga. Fastigheter med befintliga bostäder samt delområden för ny bebyggelse
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I idéskissen föreslås 13 enbostadshus, 6 radhus 
samt ca 12 lägenheter fördelade på tre huskroppar, 
vilket ger en omväxlande gatumiljö. Placeringarna 
innebär att alla bostäder har möjlighet att skymta 
havet mellan träden. Flerbostadshusen placeras så 
att de inte skuggar varandra eller villatomterna och 
de grupperas för att skapa rumslighet och en gård 
bildas.

Delområde 1 

Naturanalysen visar att biotoperna till största delen 
är barrblandskog och blåbärsgranskog med inslag 
av löv. Längst i sydost finns hällmarkstallskog som 
är den värdefullaste biotopen att bevara. Enligt kul-
turanalysen finns det tre övriga kulturhistoriska läm-
ningar inom området; två gränsmärken och en liten 
fossil åkermark. 

Natur i område 1

I den södra delen, mot den ”stora” vägen föreslås 
två  flerbostadshus. Dessa kan göras högre och/el-
ler ges en iögonfallande form och därmed bli områ-
dets landmärke. I övrigt ger det nya bostadsområdet 
fler kontraster och större komplexitet, fler siktlinjer 
och stråk samt en ökad rumslighet.

Förslag till ny bebyggelse i område 1

Kommunen önskar ett blandat bostadsbestånd och 
här föreslås villor, radhus och låga flerbostadshus. 
Området förses via en lokalgata som utgår från den 
befintliga nedfarten till båtklubben. Tomterna place-
ras på ömse sidor om den nya lokalgatan, i ett flack-
are område söder om den befintliga gångstigen. De 
befintliga fastigheterna Västervik 4:98, 5:33 och 
5:34 saknar tillfartsväg. När de nu planläggs för bo-
stadsändamål ska den nya lokalgatan även fungera 
som tillfartsväg för dessa.
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Den norra delen av området försörjs med en lokal-
gata som läggs som en slinga, vilket gör att sopbi-
lar etc kan köra runt utan att en vändplats behöver 
anläggas. 

Här föreslås att det ska finnas möjlighet att uppföra 
ca 32 enbostadshus varav 12 radhus, tre flerbo-
stadshus med ca 12 lägenheter samt en förskola. 
Bebyggelsen är flexibel, beroende av efterfrågan, 
och de tre flerbostadshusen kan bytas till fyra vil-
latomter.  Se planskiss nästa sida.

Delområde 2 

I området finns naturtyperna barrblandskog, blå-
bärsgranskog lite hällmarkstallskog samt blandskog 
i öster och ung, tät tallskog i den södra delen.

Enligt kulturanalysen finns här två övriga kulturhis-
toriska lämningar; en längre stenmur samt en oval 
husgrund.

Barrblandskog

Granskog

Förslag till ny bebyggelse i område 2
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Bostäder i den södra och östra delen lokaliseras 
längs med den befintliga väg som leder fram till Väs-
tervik 5:27. Husen placeras på den norra – västra 
sidan, d v s bort från vattnet. Lokalgatan breddas 
och avslutas med en vändplats.

Radhusens och flerbostadshusens placering ger 
rumslighet och det nya bostadsområdet ger fler kon-
traster och större komplexitet och även fler siktlinjer 
och stråk. Platsen för förskolan är centralt och kan, 
tillsammans med hållplats och vändplats för skol-
bussen, bidra till att en mindre knutpunkt bildas. 

Parkering
Villafastigheterna samt förskolan har parkeringsplats 
inom den egna fastigheten. Likaså radhusen i om-
råde 2. Radhusen i område 1 förses med en separat 
garagelänga. För flerbostadshusen föreslås till störs-
ta delen att boendeparkering anordnas i garage 
under huskropparna. Sprängning i syfte att jämna 
ut marken för bebyggelse bör undvikas för att mi-
nimera påverkan på landskapet. Sprängning för att 
få plats med garage under flerbostadshus ger dock 
inte mycket mer påverkan på landskapet än spräng-
ningen för själva grunden. Min bedömning är därför 
att anläggande av markförlagda parkeringsytor ger 
en betydligt större påverkan på landskapsbilden än 
sprängning för garage under hus, inklusive nedfart. 

Alternativet med villor i områdets östra del

Sektion genom området
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Koppling till analysdelen

Sammanfattningsvis visar analyserna att landska-
pet på Solbergsudde har en relativt hög visuell 

tålighet för ny bebyggelse, och om bebyggelsen pla-
neras väl kan t o m flera av parametrarna i analysen 
förstärkas.

Förslagen grundar sig bl a annat på att försöka 
skapa kvaliteter som analyserna visar saknas idag, 
t ex skapa rumslighet genom att gruppera hus, att 
skapa stråk, landmärken, siktlinjer, noder etc och 
samtidigt bevara de värden som, enligt analyserna, 
redan finns. 

Lokalgatorna och stigarna bildar nya stråk och sikt-
linjer i området. Med den föreslagna bebyggelsen 
skapas en ökad rumslighet, särskilt vid flerbostads-
husen, där de olika gårdarna bildar tydliga rum. 
Gårdarna, med t ex lekplats, sittplatser mm, kan 
även fungera som en variant av nod – en mindre 
samlingspunkt.

De två flerbostadshus som föreslås vid ”stora vä-
gen”, längst uppe i område 1,  kan vara tre-fyra vå-
ningar höga.  Lokaliseringen är en hög, central plats 
och den är vald för att husen är tänkta att fungera 
som landmärken. De ska därför gärna ges en upp-
seendeväckande form och kanske en annan färg el-
ler annat material än övrig bebyggelse. Närheten till 
busshållplatsen kan även medföra att gården får en 
extra stark funktion som samlingspunkt.
De långsträckta bebyggelseområdena skulle kunna 
bli barriärer, men det motverkas av antalet stigar 
och släpp mellan tomterna som gör det lätt att pas-
sera även i nord-sydlig riktning.

De speciella elementen som har något bevarande-
värde bevaras, medan den luftburna elledningen, 
som inte har något visuellt bevarandevärde, grävs 
ner.

Bebyggelsen gör att komplexiteten ökar och områ-
det blir mer variatonsrikt. Det gör även att orien-

Föreslagen ny bebyggelse, hela Solbergsudde

terbarheten och kontrasterna ökar. Skalan däremot 
påvverkas inte mycket eftersom bebyggelsen är så 
pass låg och underordnad landskapet. 
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Inom områden som föreslås för ny bebyggelse finns 
fyra övriga kulturlämningar samt ett hörn av sten-
brottsområdet. Av dessa lämnas de två gränsmär-
kena (nr 6 och 11) samt stenmuren (nr 4) orörda. 
Den fossila åkermarken (nr 12) ianspråktas för en 
villatomt. Det bedöms som rimligt med tanke på att 
åkern är sentida och att den håller på att växa igen. 
Delar av den västliga spetsen av stenbrottsområdet 
föreslås för bostäder, vilket betyder att samråd ska 
ske med länsstyrelsen.

Områdets dominerande karaktär av sprickdalsland-
skap, barrskog och havsvyer består, tack vare den 
relativt låga exploateringen, samt att bebyggelsen 
placerats, utformats och färgsatts så att den inte ska 
dominera över landskapet. Områdets symbolvärde 
som opåverkat tidlöst landskap försvagas givetvis i 
och med exploateringen.

I profilerna syns den relativt låga expoateringen och att bebyggelsen är underordnad landskapet Sektionernas läge
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Friluftsliv och rekreation

Delar av deponiområdet görs om till en enklare 
aktivitetspark med bollplan, tennisplaner, beachvol-
leybollplan samt frisbeekorgar och strand med bad- 
och båtbryggor. Se vidare under avsnittet om depo-
nin, sid 76.

Befintliga stigar i övriga området sparas och kom-
pletteras med nya. Bl a anordnas en stig längs den 
sydvästra stranden, som en förlängning på lokalga-
tan i område 3. Stigen ska fortsätta utmed deponin 
för att framöver eventuellt ledas vidare och göra det 
möjligt att gå runt Erserumsviken, till Hornslandet. 
Två bryggområden anordnas där båtplats ska kunna 
erbjudas till samtliga hushåll.

Både förordningarna, om riksintressen enligt 3 
och 4 kapitlen MB och strandskydd, och land-

skapsanalyserna, visar att den yttre delen av udden 
har stora värden och mycket låg tålighet för ny be-
byggelse. Det är också den populäraste delen för fri-
luftsliv inom området, och den lämnas orörd. Längst 
ut på udden avsätts ett område som naturbad.Även 
de två strandområden som ligger mellan ny bebyg-
gelse och havet (ett i söder och ett i norr) har flera 
allmänna intressen och höga biologiska värden. Ef-
tersom vegetationen skymmer sjöutsikten för de nya 
bostäderna finns en risk att de boende vill glesa ut 
och ”rensa upp” i dessa områden. I kommande de-
taljplan bör dessa tre naturområden säkras genom 
särskilda skyddsbestämmelser. 

Möjlighet till friluftsliv och rekreation på Solbergsudde

Möjlig strandpromenad längs vattnet, på deponin
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Bryggområden
Två bryggområden anordnas där båtplats ska kun-
na erbjudas till samtliga hushåll. Bryggområdena 
ordnas som gemensamhetsanläggningar som ska 
skötas av en samfällighetsförening bestående av 
boende.

Enligt uppgift har de befintliga båtklubbarna Wester-
viks Segelsällskap och Västerviks Båtvarv AB ingen 
möjlighet att ta emot ett större antal nya båtar. Wes-
terviks Segelsällskap har idag full beläggning och 
medlemmar som står i kö för en båtplats. Klubben 
tar bara emot större båtar som går att övernatta 
på, inga småbåtar eller mindre båtar med utom-
bordare.  Västerviks Båtvarv AB kan erbjuda ett par 
lediga platser per år. Kommunens intentioner är att 
alla hushåll ska kunna erbjudas en båtplats och att 
hänvisa till den befintliga småbåtshamnen är då inte 
realistiskt.

Vägar
Den befintliga vägen ut på Solbergsudde, Pappers-
bruksvägen (se kartbild nedan), behålls i sin sträck-
ning men förbättras och förses med belysning fram 
till fastigheterna Västervik 4:91 och Västervik 5:27. 
Område 1 och 2 försörjs med två nya lokalgator, 
med en bredd på ca 4 meter. I område 1 ska den 
nya lokalgatan även fungera som tillfartsväg till 
fastigheterna Västervik 4:98, 5:33 och 5:34. Ga-
tan utgår från båtklubbens nedfart, sträcker sig åt 
nordväst och avslutas med en vändplats vid fastig-
heten Västervik 4:98. En förgrening försörjer Väs-
tervik 5:34. Lokalgatan till område 2 utgår söderut 
från den befintliga vägen, fortsätter åt sydost och 
avslutas med en vändplats. Alternativt kan den fort-
sätta vidare, genom stenmuren, och möta den nya 
lokalgatan i område 3.

För att komma till Solbergsudde kör de flesta idag 
Ludvigsdalsvägen. Enligt tekniska kontoret är det inte 
lämpligt med mer trafik på den vägen. I samband 
med exploatering av ny bebyggelse på Solbergsud-
de bör utredas vidare huruvida Ludvigsdalsvägen 
kan åtgärdas för att klara en utökad trafik alterna-
tivt om trafiken istället kan hänvisas till Skyttegatan, 
Hornsvägen och Trollstigen. 

Vägar och kommunikationer

Alternativa vägar från tätorten till Solbergsudde: Skyttega-
tan, Hornsvägen och Trollstigen eller Ludvigsdalsvägen

Vägsystemet

Läge för bryggområdet på den norra sidan
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Gång- och cykelvägnätet

Gång- och cykeltrafik

Eftersom de allmänna kommunikationerna till 
Solbergsudde kommer vara begränsade är det 

extra viktigt att cykelvägnätet byggs ut till det nya 
bostadsområdet. Parallellt med Pappersbruksvägen 
anläggs en separat gång- och cykelbana, som an-
sluter till gc-banan på Trollstigen och även fortsät-
ter mot centrum och följer Ludvigsdalsvägen för att 
ansluta till den befintliga gång- och cykelvägen vid 
Johannesbergsvägen.

och att arbeta med skadeförebyggande åtgärder, 
samt med folkhälsomålet att skapa trygga och säkra 
miljöer. De nya lokalgatorna inom området däre-
mot kommer att vara så lågt trafikerade att de enligt 
kommunen kan nyttjas för blandtrafik, d v s både bil, 
gång och cykel.

Den nya ska gång- och cykelbanan ska vara sepa-
rerad från körbanan, vilket ligger i linje med miljö-
målet god bebyggd miljö om att måna om säkerhet 

På Kalmar Läns Trafik Västervik ser man just nu över 
tätortslinjerna. Man vill slå ihop de två stomlinjerna 
till en linje, som går likadant vardagar, kvällar och 
helger. Trafikplanerarna vill att den nya stomlinjen 
ska ha en kortare, enklare och rakare körsträcka än 
idag. Förslaget, som baseras på passagerarstatistik, 
är bl a att ta bort Örbäcken från linjesträckan och 
låta bussen vända vid gymnasiet (korsningen Öster-
sjövägen – Markörgatan). 
För Örbäcken finns två alternativa lösningar. Den 
ena är att förlänga linje 10, servicelinjen, till Ör-
bäcken, den andra är att införa anropsstyrd trafik. 
Vid anropsstyrd trafik har bussen en bestämd linje-
sträckning men det är möjligt att vid vissa tider göra 
en beställning så att bussen gör en avstickare från 
den vanliga turen. Oftast finns den möjligheten i 
början eller slutet av linjen, men den kan även fin-
nas i mitten. Linjen måste, som servicelinjen, ha en 
generös tidtabell som tillåter avstickare. Exempel på 
lyckad anropsstyrd trafik finns bl a i Kalmar och Os-
karshamns tätorter.
Dessa två exempel fungerar dock inte särskilt bra 
för den vanliga pendlaren, som snabbt vill komma 
till jobbet.

Kollektivtrafik

Enligt planerarna på Kalmar Läns Trafik är det inte 
realistiskt att få en busslinje ut till Solbergsudde, 
även med de föreslagna nya bostadsområdena. 
För att försörja Solbergsudde föreslår jag istället att 
skolskjutsen linjeläggs, vilket betyder att den blir till-
gänglig för allmänheten.

Västerviks kommun har beslutat att kommunen ska 
ordna skolskjuts för barn i årskurs 0 till 3 som har 
längre till skolan än 2 km. I årskurs 4-6 har barn som 
bor längre än 3 km från skolan rätt till skolskjuts. Av-
ståndet från de nya bostäderna till skolan Fågelbäret 
blir mer än 2 km vilket betyder att skolskjuts måste 
ordnas för åk 0 (sexårsverksamhet) till åk 3, dvs barn 
i åldern 6-9 år. Ludviksborgs högstadieskola och 
Västerviks gymnasium ligger dock inom 4 km från 
planområdet, vilket inte kräver skolskjuts.
Vid skolan, Fågelbäret, finns hållplatser för stomlin-
jen, så ett bussbyte blir enkelt. På så sätt ges alla 
boende på Solbergsudde möjlighet att vardagar åka 
kollektivt in till staden, på morgonen och hem på 
eftermiddagen. På eftermiddagen går två turer, vid 
kl 13 och 15.

Inom det nya bostadsområdet finns två lämpliga 
platser där hållplatser för skolbussen kan anordnas. 
På ändhållplatsen måste hållplatsen utformas så att 
bussen kan vända.
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Lämpliga lokaliseringar för busshållplatser på Solbergsud-
de

Skolbussens koppling till stomnätet
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Teknisk försörjning

miljoner kr för kommunalt vatten och avlopp. Sär-
skild VA-taxa kan eventuellt inrättas med hänvisning 
till de långa ledningsdragningarna. Intäkten för an-
slutning kan på så sätt ökas och därmed kan net-
tokostnaden för kommunen bli lägre. För att få full 
kostnadstäckning erfordras en särskild VA-taxa upp-
gående till ca 160 000 kr/fastighet. Men eftersom 
kommunen är mån om att få till stånd både den nya 
bebyggelsen och kommunalt VA kan kommunen bi-
dra ekonomiskt och bestämma ett rimligt kostnads-
tak för tomtköparen, t ex 100 000 kr. Så har skett 
på Hornslandet. För fastighetsägarna tillkommer en 
kostnad för ledningsindragning på tomten. Ca 10 
% av fastigheterna bedöms behöva installera pump 
och tryckledning för avlopp. Flertalet tomter har yt-
ligt berg vilket medför att isolerande ledningssystem 
behövs. Kostnad för en ledningsdragning på 10 m 
med isoleringslåda, värmekabel, termostat, givar-
kabel, kopplingar och pump kostar drygt 30 000 
kr (exklusive moms). Till detta tillkommer eventuell 
kostnad för anläggningsarbete. Normal ledning för 
vatten och självfallande avlopp på 10 m bedöms 
kosta ca 6 800 kr inklusive anläggningskostnad. 

Dagvatten
Dagvattnet ska omhändertas lokalt, LOD. För bo-
städerna ska detta ske på den egna tomtmarken. 
Dagvatten från gatumark ska ledas till grunda, ve-
getationsklädda diken (svackdiken) där det infiltrerar 
ner i marken.

El
De befintliga luftledningarna bör förläggas i mark i 
samband med övriga markarbeten och en transfor-
matorstation måste anläggas.

vattnet från Solbergsudde. Dricksvatten erhålls från 
Hjortenverket.  Områdets topografi medför att stora 
delar av avloppssystemet måste trycksättas och ett 
antal pumpstationer måste anläggas. Jordlagrens 
mäktighet är begränsad och berg i dagen förekom-
mer, vilket innebär att vissa delar av ledningsnätet 
inte kommer att vara på frostfritt djup om man vill 
minimera sprängning. System med ledningar i isole-
rande lådor kan då användas. 
Beräkningarna grundar sig på en fullständig utbygg-
nad av Solbergsudde, alltså ca 90 nya bostäder 
samt 17 befintliga, alltså 107 hushåll. Det motsva-
rar ca 70 anslutningar. Ledningssystemets totala 
kostnad bedöms uppgå till ca 12 miljoner kr, mot-
svarande 240 000 kr/fastighet. I denna kostnad in-
går arbete, projektering och material som ledningar, 

pumpstationer, brunnar, ventiler mm. 
Den höga kostnaden beror dels på 
det långa avståndet till anslutnings-
punkten och områdets utsträckning, 
med långa ledningar som följd, dels 
på områdets topografi, som medför 
att flertalet pumpstationer blir nöd-
vändigt, samt p g a förekomsten av 
ytligt berg. Bergsförekomsten är svår 
att bedöma, men uppskattas till 70-
80 %. Kostnaden per hushåll ökar 
även med lägre exploateringsgrad. 
I Västervik är den ordinarie anslut-
ningsavgiften till kommunalt vatten 
och avlopp 53-57 000 kr per hushåll 
(exklusive moms). Den totala intäk-
ten blir då 4 – 5,5 miljoner kr från 
samtliga fastigheter. Således erhåller 
kommunen en nettokostnad på ca 15 

Vatten och avlopp
Det finns möjlighet att bygga ut det kommunala vat-
ten- och avloppsnätet till Solbergsudde från två al-
ternativa anslutningspunkter, belägna vid Trollstigen 
respektive Lysingsbadet, båda ca 1,5 km från den 
nya bebyggelsen. Anslutning vid Trollstigen bedöms 
vara den mest lämpliga anslutningspunkten då led-
ningarna till större delen kan följa befintliga vägar, 
vilket gör att påverkan på landskapet minimeras.
Anslutning till Lysingsbadet, innebär att kommu-
nens ledningsnät måste passera genom Lysingsba-
dets område, vilket innebär många korsningar med 
Lysingsbadets befintliga ledningssystem avseende 
såväl el som VA. Tillräcklig kapacitet finns vid Lu-
cerna avloppsreningsverk för att ta emot avlopps-
Ledningsdragning från anslutningspunkt Trollstigen
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När kranen ska placera ut båtarna på båtuppställ-
ningsplatsen kan tryckutjämnande plattor behöva 
användas.

Deponin

Deponin är försedd med skyddstäckningar och 
tätskiktskonstruktioner som skall förhindra fram-

tida läckage av föroreningar, och om området ska 
användas i framtiden måste denna funktion säker-
ställas. Det innebär framför allt att risken för påver-
kan på tätskikt och dräneringslager måste beaktas, 
bl a måste då hänsyn tas till risken för att sättningar 
uppstår vilket kan rubba stabilitetsförhållandena och 
spräcka tätskiktet. Med hänsyn till detta rekommen-
derar kommunen att följande restriktioner tilläm-
pas:

Tillfälliga schakter får inte utföras djupare än   •
  0,8 m utan särskild arbetsbeskrivning och  
  kontroll

Vid schaktning djupare än 0,8 m skall arbets  •
  beskrivning upprättas och inlämnas till kom 
  munens ansvarige som också skall beredas   
  möjlighet att närvara

Permanent eller långvarig (mer än enstaka   •
  dygn) belastning inom området skall begrän- 
  sas till maximalt 30 kPa, vilket motsvarar 3  
  ton/m2. Detta gäller såväl utbredda laster  
  som grundtryck av plattor för grundläggning   
  av byggnader etc. Däremot kan tillfälliga las- 
  ter av typen hjultryck etc tillåtas vara högre

Vid tillfälliga tryckbelastningar kan lastförde-  •
  lande plattor användas

Grundläggning av byggnader etc får inte ske   •
  på större djup än 0,5 m. I samband med så- 
  dan grundläggning tillåts utskiftning av befint- 
  liga massor ned till dräneringslagret. För  
  grundläggning av byggnader etc skall arbets- 
  beskrivning inlämnas till kommunens ansva- 
  rige.

Inom ett avstånd av 25 m från strandlinjen   •
  bör inga större belastningar tillåtas med hän- 
  syn till släntstabiliteten mot Örserumsviken.

Förslag till användning
Det som ligger närmast till hands, och som det är 
brist på, är att utnyttja deponin för vinteruppställ-
ning av båtar. Bl a har Westerviks båtklubb trångt 
om ytor för båtuppställning. Enligt muntliga upp-
gifter från Pär Elander, Envipro Miljöteknik AB, som 
jobbat med deponin, ligger trycket från uppställda 
fritidsbåtar med god marginal under 30 kPa. Att flyt-
ta hela båtklubben och småbåtsvarvet blir svårare 
eftersom det inte går att uppföra några byggnader 
på deponin. Varvsverksamheten kräver relativt stora 
verkstadshus men även båtklubben har  behov av t 
ex ett klubbhus.

En förutsättning för att kunna utnyttja deponin som 
vinterförvaring av båtar är ett båtarna kan tas upp 
och sjösättas på plats, och i detta fall är en mobil 
kran lämpligast. Vägen som går ner till vattnet ligger 
på fast mark med deponier på båda sidor.  Det finns 
alltså inget avfall under vägen och där finns inga 
begränsningar på högsta belastning. Det är därför 
mycket lämpligt att utnyttja denna väg för en mobil 
kran som kan köra fram ca 10 m från vattenlinjen 
och sjösätta och ta upp båtar.  Kranen måste ha en 
räckvidd på ca 15 meter, för att inte belasta strand-
remsan, som utgörs av deponi. Relationsritningarna 
måste studeras noggrant så att det fastställs exakt 
var gränserna går. 

Trångt på båtuppställningen vid Westerviks Segelsällskap
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Förslag till användning av deponin

Men ytan är stor, och särskilt sommarhalvåret, då 
båtarna är i vattnet, kan området användas till flera 
saker. 
Mitt förslag är en friluftsyta med möjlighet till olika 
enklare aktiviteter, som beachvolleyboll (19x28 m 
inkl 5 m säkerhetszon), tennis (24x11 m), fotboll 
(sjumanna-plan 65x45 m), frisbee ultimate (två lag 
spelar mot varandra på en plan) etc. 
Strandområdet kan göras om till bad med sandstrand 
och bryggor. Läget längst inne i viken är relativt lugnt 
men sanden i vattenbrynet och under vattnet måste 
troligtvis fyllas på, kanske varje säsong. Bryggorna 
får inte förankras i strandkanten, men de kan pålas 
fast i botten eller anläggas som flytbryggor.

Upptagning av båt med mobil kran
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Strandområdet före och efter. Foto mot söder.

Före och efter på deponin, foto mot söder
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Användning av mark- och vattenomr

Planskissen visar markområden som är lämpliga 
för bostadsändamål och skola /förskola samt båt-
klubbsverksamhet, småbåtsvarv och mark som kan 
användas för vinterförvaring av fritidsbåtar. Inom 
dessa områden finns det ytor som ska vara tillgäng-
liga för passage och i den kommande detaljplanen 
bör därför införas bestämmelser om begränsning av 
markens bebyggande för dessa ytor. Detta kan ske 
genom prickmarkering med bestämmelsen Marken 
får ej bebyggas eller med beteckningen x och tillhö-
rande bestämmelse Marken ska vara tillgänglig för 
allmän gång- och cykeltrafik.  

Grönytorna har olika egenskaper och delas in i 
tre kategorier. Naturen på den yttre delen av ud-
den samt strandområdena har höga biologiska och 
rekreativa värden och bör skyddas med särskilda 
skyddsbestämmelser, som eventuellt kan kopplas till 
en skötselplan. Aktivitetsparken utgör en annan typ 
av grönområde och förses med särskilda bestäm-
melser, dels till skydd för deponin dels om tillåtna 
anläggningar. Övriga grönområden är vanlig natur 
utan särskilda restriktioner. 
För vattenområdet föreslås tre olika användningska-
tegorier: småbåtshamn, bryggområden för boende 
(gemensamhetsanläggning) samt badområde med 
badbryggor. 

I en detaljplan preciseras sedan exploateringstal, 
byggnadshöjder, hustyper etc.

Syftet med fysisk planering är att visa lämplig 
framtida användning av mark och vatten och jag 

har sammanfattat utvecklingsförslaget i en planskiss 
över föreslagen mark- och vattenanvändning.

Planskiss över markanvändning

åden
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Gestaltning

I kustområden är det vanligt att husen ligger orien-
terade längs efter vattnet, och så är även den 

befintliga bebyggelsen på Solbergsudde placerad. 
Den nya bebyggelsen följer samma linjer. 

Området ska ha en modern, men ändå lågmäld, 
karaktär. med modernt formspråk. Placeringen av 
byggnader på tomten är väsentlig för karaktären på 
området och grundtanken är att bebyggelsen ska 
placeras så att den underordnas landskapet.

Form
Byggnadernas proportioner, dess höjd, bredd och 
takvinklar är viktiga karaktärsdrag som syns på långt 
håll och påverkar helhetsintrycket. Hu-
sens former och volymer ska anpassas 
till tomten/landskapet och inte tvärtom. 
T ex är smala huskroppar lättare att 
placera in i landskapet och de ger en 
mindre åverkan än stora breda hus, som 
kräver en stor plan yta, vilket i detta om-
råde innebär alltför mycket sprängning 
och schaktning. 

Ett exempel på hur hus kan delas upp 
i flera volymer. Ovan till vänster: plan 
uppifrån , sedan perspektiv och undre 
raden fasader. Till höger färglagt per-
spektiv.

Exempel påett terräng-
anpassat hus
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Stora volymer som bryts ner till flera mindre delar 
kan, om proportionerna är väl avvägda, upplevas 
som mindre. Med en sådan anpassning till tomten 
kan husen tillåtas vara större, och ändå ge ett har-
moniskt intryck. Att hålla nere detaljer och minimera 
utsmyckning gör också att huset ser mindre ut.
Husen ska ha enkla volymer med raka linjer och rena 
former som anpassas till platsen. Flacka pulpettak, 
med en taklutning på högst 30° är att föredra. Val-
made tak för ej förekomma. Bostadshusen kan ha 
stora generösa, och även oregelbundna, fönsterytor 
som släpper in solljus eller ger utblickar mot havet. 
Husen ska alltså inte anpassas till någon traditionell 
hustyp eller försöka efterlikna äldre bebyggelse.

Komplementbyggnader som ga-
rage, carport och förråd ska ut-
formas och placeras så att de inte 
dominerar över huvudbyggna-
den. 

Ett annat exempel på ett hus uppbyggt 
av flera volymer. Nedan till vänster: 
plan uppifrån , sedan perspektiv och 
undre raden fasader. Th färglagt per-
spektiv
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Terränganpassning 
Byggnaderna 
ska terräng-
anpassas väl 
för att undvika 
o m f a t t a n d e 
schaktning och 
utfyllnad samt 
stödmurar och 
höga socklar. 
På kuperade 
tomter rekommenderas i första hand att byggnaden 
delas upp i två eller flera sammansatta huskroppar, 
som kan placeras på olika nivåer / markhöjd. 

Även altaner och uteplatser kan behöva placeras 
på annan markhöjd än det anslutande golvet inne 
i byggnaden. Komplementbyggnader ska också an-
passas väl till terrängen. Olika varianter av utformning för nivåanpassning
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Ett annat alternativ är att låta delar av huset stå på 
pålar, eller sväva fritt i luften.

Sådana här krav på 
terränganpassning 
kräver oftast speci-
alritade hus eftersom 
kataloghus inte har 
den flexibiliteten. 

På denna sida visas exempel på ett hus med en liten mark-
kontakt och flera utskjutande volymer. ovan mark.
Fasader, skisser, perspektiv och färglagt perspektiv

Fasad entrésida

Fasad gavel
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Husen kan också utformas som två byggnadsdelar, 
på olika nivåer, med en sammanlänkande brygga i 
luften. En sådan hustyp passar vid korta branta av-
snitt.

På denna sida visas fasader, skisser och perspektiv på ett 
hus som står på två olika nivåer och kopplas ihop med en 
volym som inte har markkontakt

Fasad 
gavel
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den mänskliga skalan i närheten. Finns det, t ex ett 
kyrktorn, kan vi jämföra och får då genast en mer 
realistisk bild av hushöjden.

På Solbergsudde finns inga referensobjekt så en hö-
gre byggnad här kommer att avläsas i landskapets 
skala och därmed uppfattas som mindre. Ett högt 
hus skulle fungera som ett landmärke och under-
lätta orienteringen i området. Flera höga hus kan 
dock dominera över landskapet, vilket vore olyckligt 
i detta skärgårdslandskap.

Skala
Människors uppfattning av storlek och skala beror 
mycket på avståndet. Det betyder att vi jämför fö-
remål som vi ser på nära håll med vår mänskliga 
skala, med våra mått. Saker som vi ser på långt håll 
däremot mäter vi automatiskt i landskapets skala. 
Ofta försämras då storleksuppfattningen om det inte 
finns några referenser i närheten. Om ett högt hus t 
ex befinner sig längre bort från oss uppfattar vi det 
i landskapets skala. Jämfört med bergens storlek 
kan det då verka litet. Har man t ex en mycket hög 
byggnad är en fördel om det finns få referenser till 

Material
Naturliga material som åldras vackert ska använ-
das, medan material som försöker efterlikna något 
annat material ska undvikas. 

Ovan: I profilen syns de nya byggnadernas skala i förhållande till terräng och vegetation. Från vänster: förskola, högt hus (fyra våningar) och en villa

Nedan: Profil med terränganpassade hus; tre enbostadshus 
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som husen ligger på den norra sidan av vägen kom-
mer de för det mesta att betraktas i medljus. Men 
morgon och kväll kan motljus uppstå längre söder 
och väster ut från vägen.

Ljus och färg
Upplevelsen av bebyggelsens färger beror på årstid, 
väder och ljusförhållanden och på vad husen kon-
trasterar mot. T ex påverkas intrycket av om det är 
vinter och snö eller grön sommar, om det är ett högt 
hus som får himmeln som bakgrund eller lägre be-
byggelse med skog bakom. Eftersom södra Sverige 
inte har snö så många dagar per år är det de varma 
färgerna som dominerar under året, vilket gör att 
kontrasten till föremål med kalla färger oftast blir 
större. I princip all ny bebyggelse i området kom-
mer avteckna sig mot barrskog. Föremål uppfattas 
också olika om man ser dem i medljus eller i mot-
ljus. Medljus gör att vi ser föremålet tydligare mot 
bakgrunden och vi får lättare att uppfatta avståndet. 
Motljus minskar vår istället förmåga till avståndsbe-
dömning och föremålet kan uppfattas som mörkt 
och mer diffust.  

Färgskalan i området ska därför utgå från naturens 
färger och de nya husen får gärna sticka ut i form 
men alltså inte i färg. Ett större hus, med en ovanlig 
form men med en dämpad färgsättning med varma 
nyanser, kan upplevas vara mer anpassat till land-
skapet och mer harmoniskt än ett mindre hus i en 
skarp iögonfallande gräll färg. Skarpa färger kan 
möjligtvis användas/fungera på detaljer.

För lite högre byggnader, som kontrasterar mot him-
len, ska man tänka på att en vit byggnads ljusa färg 
uppfattas tydligt i medljus, men i motljus ger den 
ett mörkare intryck. Detta beror på att i motljus står 
huset i stark kontrast till den ljusa himlen vilket gör 
att även en mycket ljus byggnad ser mörk ut. 
Här är det enbart flervåningshusen i område 2 som 
delvis kan komma att kontrastera mot himlen. Efter-

Solbergsuddes norra kust, fotograferad från Lysingsbadet

Fotomontage som visar hur olika färger framträder på en skuggsida. Ovan hus i kalla pastellfärger och nedan 
varma , naturliga fäger
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Trädgårdar
Föreslagna tomtstorlekar för villabebyggelsen är 
mellan 1200 och 1500 m2. De generösa tomterna 
gör det möjligt att låta stora delar vara naturtomt. 
Då behåller området sin karaktär och tomterna 
blir även lättskötta. Mindre gräsmattor kan smälta 
in men stora plana gräsmattor måste undvikas, det 
bryter kraftigt mot områdets identitet och karaktär. 

Karaktären i området påverkas också mycket av hur 
tomterna avgränsas. I ett naturområde som detta är 
det en fördel om begränsningarna utgörs av natur-
liga element eller är mycket diskret utformade. Där 
tomterna gränsar mot naturmark är detta särskilt 
viktigt, och där kan skogsbrynen fungera som gräns. 
Mellan grannar och mot gatan finns ofta ett större 
behov av avgränsning och trästaket och stenmurar 
tillåts, men trästaketen ska vara omålade eller må-
lade i samma jordfärger som tillåts på bebyggelsen. 
Vita staket, samt höga murar eller plank beviljas 
inte.

Gator 
Lokalgatan är en allmän plats och dess miljö är vik-
tig. Gatumiljön påverkas av bredd, materialutform-
ning, belysning. Gatorna skall anpassas till naturen 
och följa topografin.

För Ludvigsdalsvägen uppgår vägområdets bredd 
inklusive körbana, dike, och GC-väg till ca 9 meter, 
med en asfalterad köryta på max 6,0 meter. GC-
vägen kan med fördel separeras från körbanan. För 
de nya lokalgatorna blir vägområdet ca 7 meter.

Exempel på riktlinjer

Enbostadshus med en byggnadsarea* större   •
 än 30 m2 ska delas upp i flera (sammanhäng 
 ande) volymer, där varje volym får ha ett maxi 
 malt djup på 6 meter.

Flerbostadshus få ha ett maximalt djup på 8   •
 meter.

Tak ska vara av pulpettyp. •

Marken får ej schaktas eller fyllas ut mer än   •
 50 centimeter per 10 meter, se ändrad lov 
 plikt.

Stödmurar får endast uppgå till en höjd av 60   •
 centimeter.

Alla byggnader ska färgsättas i den varma   •
 naturliga färgskalan. Vitt och pastellfärger  
  tillåts ej. För staket gäller samma färgsättning  
 som för byggnader.

Ändrad lovplikt 
För att bevara områdets karaktär ska majoriteten av 
tomtytorna utgöras av naturtomt. 
Därför krävs marklov för sprängning, schaktning och 
utfyllnad samt fällning av träd som har en diameter 
större än 20 cm mätt en meter över marknivå.
Alla markarbeten som förändrar nivån mer än 50 
cm kräver marklov.
För att säkerställa detta ska bygglosansökan kom-
pletteras med en tvärsektion som visar gata och hus 
samt längdsektion utmed gatan som visar husets 
förhållande till angränsande tomter. Befintliga och 
blivande marknivåer anges. 

Riktlinjer
Nedan följer olika förslag på riktlinjer som kan styra 
utformning och placering av nya hus. Riktlinjerna 
ska vara bindande och måste därför kunna härledas 
till plankartan. Detta kan göras på två sätt. Antingen 
genom att föra upp dem som planbestämmelser eller 
utforma en planbestämmelse som binder placering 
och utformning till ett separat gestaltningsprogram. 
Ett gestaltningsprogram kan fungera bättre vad gäl-
ler riktlinjer om byggnaders utformning, därför att 
programmet kan innehålla fler bilder och illustratio-
ner än vad som får plats på plankartan. Bestäm-
melser om markens anordnande, som ändrad lov-
plikt se nedan, ska finnas som planbestämmelse på 
plankartan.

* Byggnadsarea är den area som en byggnad upptar på marken. Balkong och altan lägre än tre meter över marknivå räknas in.

Fotomontage av ett hus inpassat i terrängen
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Stapeldiagrammen nedan visar de olika landskaps-
karaktärerna, till vänster i nuläget och till höger med 
den nya bebyggelsen, dvs en analys av exploate-
ringens visuella effekter. 

Nedan redovisas de konsekvenser som förslaget 
bedöms kunna medföra.

En annan aspekt som bör beaktas är att en exploa-
tering i Solbergsudde innebär en utspridning av 
stadsbebyggelsen, vilket oftast betraktas som nå-
gonting negativt. Viktigt att påpeka är dock att olika 
stadsbildningar har olika förutsättningar och lämpar 
sig olika väl för olika ändamål. 

Landskapets värden och visuella egenskaper kan 
undersökas och karteras på ett objektivt sätt, men 

när materialet ska värderas, hamnar man alltid i 
subjektiva bedömningar. Olika människors värde-
ringar av, och relation till, landskapet påverkar upp-
fattningen om landskapets tålighet för förändring, 
och det gäller också mig i denna analys.
För att försöka visa på vilken effekt ny bebyggelse 
kan ha på landskapet har jag ändå försökt att på 
ett objektivt sätt bedöma värdet på de olika para-
metrarna i analysen av landskapskaraktärer. Beva-
randevärdet har graderats i högt, medelhögt, lågt 
eller inget bevarandevärde. Jag har även försökt 
uppskatta om den föreslagna bebyggelsen medför 
att parametern bevaras, reduceras eller ökar. Bred-
den på staplarna ger en bild av om karaktären är 
starkt eller svagt representerad. Bred stapel för stark 
representation och smalare för om parametern är 
svagare representerad.

Diagram över landskapskaraktärer. Diagrammet till vänster visar 
dagens förhållanden och diagrammet till höger visar hur de olika karaktärerna bedöms påverkas av den nya bebyggelsen. 
Synligheten, antalet noder, stråk, landmärken och rumsligheten ökar medan barriärerna minskar.

Diagrammet visar att den nya bebyggelsen kan med-
föra att de karaktärer som i allmänhet uppfattas ha 
högt bevarandevärde (hög stapel) kan bevaras eller 
till och med utökas eller förstärkas. Och att barriä-
rer, som har lågt bevarandevärde, kan reduceras. 
Synligheten är låg idag, och bör så vara i ett område 
med denna karaktär, men exploatering innebär att 
den ökar en del.

Landskapet
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Slutsats
Den föreslagna bebyggelsen medför att de parame-
trar som anses positiva: noder, stråk, landmärken 
och rumslighet, ökar. Vad gäller barriärer är bilden 
med komplicerad. De bevarandevärda barriärerna 
som utgörs av branter och vatten bevaras. Barriärer 
som består av tät svårgenomtränglig skog har ett 
lägre värde, då det inte är karaktäristiskt för sprick-
dalslandskapet, och dessa områden minskar i om-
fattning med detta förslag. De nya tomterna kan ge 
en ny oönskad barriär men detta motverkas till viss 
del av de nya stråken.

 Stapeldiagram över speciella element. Diagrammet till vän-
ster visar dagens förhållanden och diagrammet till höger 
visar hur de olika karaktärerna bedöms påverkas av den 
nya bebyggelsen.
Alla speciella element som har ett visuellt värde bevaras 
medan det element som inte har något estetiskt värde i 
landskapet, elledningarna, byggs bort vid en exploatering.

I nedanstående diagram visas min subjektiva värdering av de speciella elementen och hur de påverkas av den 
föreslagna bebyggelsen.

Rumslighet vid 
radhus och fler-
bostadshus

I områdets 
m i t t punk t 
s k a p a s 
rumslighet 
vid flerbo-
stadshusen 
och vid 
förskolan, 
nytt hus blir  
landmärke 
och en an-
tydan till 
nod upp-
står

Th Rumslighet vid fler-
bostadshusen i norr
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Orienterbarhet/synlighet är inte eftersträvansvärt i 
enlighet med områdets karaktär men förslaget med-
för att där den nya bebyggelsen uppförs kommer 
synligheten och orienterbarheten öka. I naturområ-
dena sker ingen skillnad mot idag. Terrängformerna 
och de enhetliga områden och speciella element 
som har ett högt värde bevaras.

Skogen har ett stort miljövärde för den planera-
de bebyggelsen och förslaget innebär att både 

större sammanhängande naturpartier, solitärträd 
och trädgrupper bevaras.  Den yttre delen av udden 
hyser även höga naturvärden, bl a i form av ädel-
lövskog, och denna del lämnas orörd.
De föreslagna utbyggnaderna innebär emellertid 
ingrepp i naturområden och att en del vegetation 
måste avverkas. Vid utarbetandet av planförslaget 
har dock stor hänsyn tagits till naturvärden, särskilt 
till känsliga områden med höga bevarandevärden 
såsom ädellövskog, sumplövskog  och hällmark-
stallskog. Den största delen av bebyggelsen föreslås 
i relativt otillgängliga marker med olika barrskogs-
biotoper. Att helt undvika byggnation i området till 
följd av de naturmässiga värdena bedöms inte vara 
befogat. 

Stenbrottet påverkas i den nordvästligaste delen 
och den sentida åkern blir tomtmark. XXXX I öv-

rigt lämnas samtliga 11 övriga kulturhistoriska läm-
ningar orörda. 

Topografi
Genom att lokalisera bebyggelsen till de områden 
som är relativt flacka och genom att anpassa den 
nya bebyggelsen till terrängen minskar behovet av 
sprängning och omflyttning av massor och påverkan 
på landskapsbilden minimeras. 

Sektion B, från söder till norr, visar den föreslagna bebyg-
gelsen i förhållande till topografi och vegetation. Byggna-
derna är två villor i område 1 och en villa i område 2

Natur Kulturmiljö

Spår av det f d stenbrottet, vid uddens södra kust

Möjligheterna till rekreation utökas genom pla-
nering av fler promenadstråk i anslutning till 

stranden och i skogsmiljö, fler sport- och lekytor, 
ökat antal badplatser och båtbryggor etc.

Tänkbara negativa konsekvenser av kommunens 
vision är en förmodad ökad arbetspendling till 

och från större tätorter som Jönköping, Linköping, 
Norrköping och Söderköping. Planförslaget kan 
också sannolikt leda till en ökad bilpendling/bilbe-
roende till Västerviks centrum och andra målpunkter 
eftersom kollektivtrafiken är så begränsad. En ökad 
bilpendling medför en negativ inverkan på miljön 
i form av ökade avgasutsläpp och högre bullerni-
våer.

Luft
Friluftsliv och rekreation
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Strandskydd

Förslaget förutsätter att strandskyddet upphävs för 
de tomter som berörs, både befintliga och pla-

nerade.
Upphävande av strandskyddet för de nya tomterna 
motiveras av att de placeras längre från stranden än 
befintliga byggnader, att 60-150 m strandskyddad 
naturmark mot havet bevaras och att tillgänglighe-
ten till stranden säkerställs med anlagda gångstigar. 
Dessa berörda områden är blockiga, tätbevuxna och 
otillgängliga för friluftslivet och har därmed inget 
större rekreationsvärde. Några särskilda natur- eller 
kulturvärden, som kan påverkas av ett upphävande 
av strandskyddet, finns inte dokumenterade inom de 
aktuella områdena. Strandskyddet upphävs endast 
för tomtmark, ej naturmarken emellan. För de be-
fintliga bostäderna har tomterna hävdats under lång 
tid vilket motiverar ett upphävande.

Alla planerade bostäder ligger med god marginal 
mer än 2,5 m över medelvattenståndet, vilket 

innebär att de inte kommer att påverkas av framtida 
höjningar av havsytan. 
Även befintliga byggnader ligger mer än 2,5 meter 
över medelvattenytan.

Miljökvalitetsnormer

Detta projekt bedöms inte medverka till att försvå-
ra uppfyllandet av någon miljökvalitetsnorm.

Ett grönt bälte ligger mellan närmaste befintliga 
villaområdet och Solbergsudde. En tätort utgörs 

dock inte bara av bostäder utan även av verksamhe-
ter, rekreationsområden och dylikt. Västerviks tätort 
sträcker sig alltså till Västerviks industrihotell, golf-
banan och Lysingsbadets camping, dvs fram till Sol-
bergsudde. Planförslaget är därmed en utveckling 
av Västerviks tätort och är i och med det undantaget 
från bestämmelserna. 

Av den yta som utgörs av riksintresse innebär försla-
get att ca 25 % tas i anspråk för ny bebyggelse. De 
områden som har störst värden för natur, kultur och 
rekreation, den yttre delen av udden och strandom-
rådena, lämnas orörda. Områdets riksintressanta 
natur- och kulturvärden samt värden för turismen 
och det rörliga friluftslivet påverkas därför margi-
nellt.

Riksintresse 3 kap MB

Detta förslag, inklusive de två bryggområdena, 
bedöms inte försvåra för yrkesfisket och inte 

heller påverka riksintressena för naturvård och fri-
luftsliv.

Landskapsbildsskydd

Programförslaget innehåller inga förändringar 
inom området som omfattas av landskapsbilds-

skydd.

Områden som ska kvartså med strandskydd och områden 
där ansökan om upphävande ska göras. För området med 
marinan och småbåtsklubben upphävdes strandskyddet 
1995, när detaljplanen vann laga kraft

Vattennivå - översvämningsrisk

Nya och befintliga bostäder i relation till 2- och 3-meters 
nivåkurvan

Riksintresse 4 kap MB
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Vatten och avlopp

läggningen. 

Utvecklingsförslaget
Innebär att Solbergsudde exploateras enligt försla-
get och att samtliga hushåll ansluts till det kommu-
nala va-nätet.

Konsekvenser
Samtliga reningskrav klaras då rening av avlopps-
vattnet sker vid Lucerna avlopps-reningsverk. Slam-
met från avloppsverket används som jordförbättring 
av miljöteknikföretaget Econova AB och därmed 
sluts kretsloppet av näringsämnen. Avloppslammet 
används också vid odling av energiskog och ham-
pa.
Miljömässigt medför detta alternativ att problem 
med förorenade enskilda avlopp i princip upphör 
och övergödning i skärgården minskas mm. Att an-
sluta befintliga hushåll till kommunalt vatten och av-
lopp bidrar därmed till att uppnå miljömålen.  
Påverkan från avloppsvatten upphör på de enskilda 
brunnarna. Inträngning av saltvatten bör minska då 
det förmodligen tas ut en mindre mängd vatten från 
brunnar när det finns kommunalt anslutet vatten. 
Risken för brist på vatten vid torra perioder försvin-
ner.
Även problem med dålig dricksvattenkvalité upphör 
och istället får man en säker framtida tillgång på 
dricksvatten av god kvalitet.
Den största påverkan på miljön sker vid anläg-
gandet av det nya ledningsnätet. Träd måste fällas, 
ledningsgravar ska grävas, berg ska sprängas. Efter 
själva anläggandet är påverkan från ledningsnätet 
på miljön försumbar vid normal fungerande drift.

Med godkända avloppslösningar, som är lämpliga 
med hänsyn till områdets geologi och topografi, 
kan de nya miljökraven klaras under förutsättning 
att anläggningen fungerar bra och underhålls på ett 
korrekt sätt. En fortsatt drift av enskilda va-lösningar 
innebär dock en fortsatt risk för miljöpåverkan. Dels 
drabbas recipienten, i detta fall i huvudsak Öster-
sjön, dels föreligger betydande risk för påverkan av 
vattentäkter. Vad gäller färskvatten så finns idag pro-
blem med avloppspåverkan samt saltvatten. Även 
problem med otillräcklig vattentillgång förekommer. 
Bra enskilda brunnar är svårt att hitta till alla fastig-
heter, då det finns risk för begränsade uttagsmöjlig-
heter, avloppspåverkan samt saltvatteninträngning 
inom området.

Vid fortsatt användande av enskilda vattenbrunnar 
är det ur smittskyddssynpunkt viktigt att tillräckliga 
skyddsavstånd kan hållas mellan infiltrationsanlägg-
ningar/ markbäddar och vattentäkter, så att inte 
dricksvattenbrunnar förorenas. Tillräckliga avstånd 
måste hållas mellan bebyggelse och anläggning så 
att risken för luktproblem minimeras.

De nya råden med högre krav på rening innebär 
att det blir avsevärt dyrare, jämfört med tidigare, 
med enskilda avlopp. Enskilda VA-lösningar med-
för ett stort ansvar och åtagande för varje enskild 
fastighetsägare. Det är upp till den enskilde att se 
till så att anläggningarna fungerar och underhålls 
så att rådande krav efterföljs. De mer komplicerade 
anläggningarna med urinsortering, kemisk fällning 
mm, som krävs för att klara de nya kraven, kräver 
en engagerad brukare med kunskap att sköta an-

Nollalternativ
Nollalternativet består av den befintliga bebyggelsen 
där samtliga fastigheter har installerat vatten- och 
avloppsanläggningar som uppfyller kommunens 
krav. 

Det renade avloppsvattnet ska uppfylla badvatten-
kvalitet vid utsläppsställen där människor kan expo-
neras. Med tanke på de många badmöjligheterna 
längs områdets stränder samt de populära allmänna 
badplatserna utanför området, är det ur smittskydds-
synpunkt viktigt att alla avloppsanläggningar uppfyl-
ler kravet på badvattenkvalitet. 
I tabellen nedan redovisas kommunens, samt de 
nya allmänna rådens, funktionskrav som gäller vid 
utsläpp från nyinstallerade enskilda avloppsanlägg-
ningar nära hav. Enligt kommunen bör renings-
anläggningar på Solbergsudde leva upp till dessa 
krav.
 

Tot-N Tot-P BOD7 *)

Reduktionskrav
Västerviks kommun

50 % 90 % 95 %

Reduktionskrav
Nya allmänna råd 50 % 90 % 90 %

Tabell  Funktionskrav för utsläpp från avloppsanläggningar 
på Solbergsudde.

*)  BOD betyder ’Biological Oxygen Demand’ och är en 
uppskattning av hur mycket organismer (t ex  bakterier och 
dött organiskt material det finns i vattnet. BOD7 är ett mått 
på hur mycket syre som åtgår under 7 dygn för biologisk 
nedbrytning. 

Konsekvenser
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Slutsats
Nuvarande situation med enskilda avloppsanlägg-
ningar på mark som är olämplig för infiltration, med 
avloppspåverkan av vattentäkter som följd, samt 
förekommande saltvatteninträngning och vatten-
brist i enskilda brunnar, i kombination med de nya 
miljökraven för avloppsutsläpp, kan inte anses vara 
hållbar.   
Framtidsplanerna för Solbergsudde innebär ett re-
lativt stort tillskott av permanentbebyggelse och en 
säker och fungerande vatten- och avloppslösning är 
avgörande för områdets utveckling. Den mest håll-
bara lösningen är därmed kommunalt vatten och 
avlopp. 

Boende i området slipper det ansvar och åtagande 
som lokala va-lösningar innebär. Ansvaret för un-
derhåll och drift av ledningssystemet ligger istället 
hos kommunen.
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Slutdiskussion

Norrlandet, införs riktlinjer för gestaltning. Dessa 
kan antingen utformas som planbestämmelser på 
plankartan eller i ett separat gestaltningsprogram. 
En planbestämmelse måste då införas som binder 
gestaltningsprogrammet till planen.

Utbyggnaden bör ske etappvis och de olika alterna-
tiven med villor kontra flerbostadshus bör styras av 
efterfrågan. 
Möjligheterna till ett genomförande av projektet be-
döms vara goda och en detaljplan kommer upprät-
tas under 2009.    

80-90 nya hushåll, fördelat på 33-37 friliggande vil-
lor, 18 radhus samt 24-36 lägenheter. Under förut-
sättning att förslaget förverkligas i sin helhet och om 
man antar ett medeltal på 4 personer per friliggande 
villa, 3 personer per radhus och 2,5 personer per 
lägenhet innebär de nya hushållen att ca 260-280 
personer flyttar hit. Med de 17 befintliga friliggande 
husen, som i förslaget planläggs för bostadsända-
mål, kan Solbergsuddes befolkning bli upp till 350 
personer. Då ska beaktas att såväl permanent- som 
fritidsboende är inräknat. 

Deponiområdet föreslås bli en enklare aktivitetspark, 
samt vinteruppställningsplats för båtar.  

I detta arbete har framkommit att det är orealistiskt 
att Solbergsudde ska förses med kollektiva färdme-
del. Den möjlighet som finns är att skolbussen linje-
läggs så att den blir tillgänglig för alla. Det innebär 
att ett säkert och sammanhängande cykelvägnät in 
till staden är särskilt värdefullt.

Genom att bygga fler bostäder i området kan en 
framdragning av kommunalt vatten och avlopp, 
trots olika fördyrande omständigheter, finansieras. 
Kommunen måste dock troligen gå in och betala 
delar av kostnaden så att inte tomterna blir svår-
sålda. Problemen med befintliga enskilda läckande 
avlopp och bristande dricksvattentillgång löses där-
med, vilket är en stor fördel för kommunen. 

För att förhindra att de nya bostäderna på Sol-
bergsudde placeras och utformas utan hänsyn till 
landskapet, vilket har skett i andra liknande områ-
den i Västervik, bl a Piperskärr och Platåvägen på 

Västervik kommuns vision om att locka nya kom-
muninvånare genom att skapa åtråvärda bo-

stadsområden, främst i sjönära lägen nära staden, 
har varit en utgångspunkt för detta arbete.  Visionen 
inbegriper en rad nya områden varav utvecklingen 
av Solbergsudde är en del. Detta arbete ska därför 
ses som en del av ett större projekt för att öka invå-
narantalet i Västervik. 

Det centrala målet med mitt projekt har varit att 
ge ett konkret förslag på hur man kan utveckla 
Solbergsudde till ett bostadsområde och samtidigt 
bevara den naturnära, lantliga karaktären samt de 
värden inom natur, kultur, rekreation och turism som 
finns. 

Utvecklingen av Solbergsudde ska ske utifrån olika 
behov, som barnfamiljens, unga par utan barn, sing-
lar, medelålders par med utflugna barn och pen-
sionärer etc. Därför erbjuds i förslaget ett varierat 
bostadsutbud i form av lägenheter i olika storlekar, 
radhus och villor. Detta bör ske i kombination med 
olika upplåtelseformer som ett led i att attrahera 
olika inkomstgrupper. Barnfamiljer lockas genom en 
satsning på säkra och stimulerande lekplatser, möj-
lighet till aktiviteter och friluftsliv nära bostaden, an-
lagd långgrund sandstrand där små barn kan bada 
som komplement till klippbaden, en säker trafikmiljö 
med separerad gång- och cykeltrafik, övergångs-
ställen samt en förskola i området. 
Vuxna kan bl a attraheras av möjligheter till friluftsliv 
inpå knuten, tillgång till båtplats, närhet till golfba-
na, klippbad och aktivitetsfält.

Planförslaget skapar ett underlag för bostäder för 
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