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Bakgrund 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans med kommunens tekniska förvaltning 
gemensamt tagit fram denna PM. Behovet har funnits att redogöra för beslutade 
förändringar/projekt som är på gång och som kommunen ansvarar för i Hästholmen. Det som 
redovisas är endast förändringar kopplat till gatu- och trafikutveckling samt vatten- och 
avloppsförnyelse i Hästholmen, som innebär markarbeten som kan påverka men också 
samordnas med förändringar i gaturummet. 

Syftet med PM är att genom en översiktlig bild skapa en förståelse för de olika projekten som 
genomförs som en del i att skapa ett attraktivare Hästholmen. Som utgångspunkt för 
förändringsarbetet ligger Översiktsplan - 6000 invånare. I översiktsplanen ges bland annat en 
tydlig målbild över Hästholmens utveckling som har visualiserats i en visionskiss som finns som 
bilaga. 

Målbild – Attraktivare Hästholmen 
Hästholmen har den mindre ortens närhet och trygghet och stora möjligheter till ett attraktivt 
Vätternnära boende. Hästholmen är omsorgsfullt gestaltat med en utformning som stärker 
känslan av stolthet över orten. Platser för lek, bad, båtliv, folkliv, caféer och restauranger gör 
att både boende och besökare vill stanna i Hästholmen, året runt. 

a) Hamnen och båtlivet är en viktig del av Hästholmen. Hamnen och båtlivet sätter 
Hästholmen på kartan och drar besökare till orten. Folklivet gör Hästholmen till en attraktiv 
ort och skapar underlag till den kommersiella service som finns. 

b) I Hästholmen är marken väl nyttjad och varje plats bidrar till helheten. Nya byggnader 
utformas och passas in omsorgsfullt i skala, gestaltning och funktion. 

c) Hamngatan är en tydlig huvudgata med väldefinierade zoner för gång-, cykel- och biltrafik. 
Gaturummet känns sammanhållet, tillgängligt och välkomnande och leder tydligt ner mot 
hamnområdet. Det finns en tydlig hierarki mellan Hamngatan och gamla järnvägsspåret. 

d) Hamnplan är en välkomnande livfull plats med stor dragningskraft. Här finns serviceutbud, 
försäljning och ytor för möjliga evenemang som lockar både turister och boende. 

e) Hästholmen är lätt att ta sig till med kollektivtrafik. Bussen stannar vid hållplatser som är 
tillgängliga och lättorienterade inne i Hästholmen. Turtätheten och anslutningar mot 
Ödeshög är anpassade för både boende och turister. Gator och platser är dimensionerade 
även för bussar. 

Principer för entréer till Hästholmens tätort 

f) Entrén till Hästholmen är identitetsskapande och välkomnande. Entrén markerar för 
besökare och boende tätortens början och uppmärksammar att från och med nu befinner 
man sig i Hästholmen. Den gestaltas med en tydlig markör, en skylt, plantering eller 
skulptural symbol, som har en anknytning till Hästholmen. Entrén är placerad vid 
Hamngatan vid infarten från g:a Rv 50, är väl upplyst och placerad så att den är väl synlig 
från båda körriktningar på g:a Rv 50. 

  



5 (6) 5 

Planerad förändring 
I Hästholmen pågår flera samhällsutvecklingsprojekt för att skapa attraktivare Hästholmen 
som omgestaltning i hamnen inkl. parkeringar, nytt bostadsområde, VA-förnyelse, ny 
gatubeläggning m.m. Kommunen har som ambition att så långt det är möjligt samordna 
förändringsarbetet för minimera påverkan på trafik och rörelser i Hästholmen under gräv- och 
byggtiden. 

Nedanstående tidsplan är en ambition utifrån dagens läge. Förändringar i kommunens 
investeringsplan, budget, plan- och bygglovsgivning, medfinansiering av region och stat samt 
verksamheternas prioriteringar kan medföra justering av tidsplanen.     

Närtid (0-1år) 
Åtgärder 

1. Parkering och asfaltering utmed Lastbergsvägen. 

2. Utbyggnad av infrastruktur för bostadsområde f.d. stationsområdet. 

3. Dagvattenfördröjning i parkmiljö. 

Utredningar 
• Fastighetsutredning utmed Hamngatan/f.d. järnvägsområdet. 

• Detaljplan för väglänk Drottning Ommas väg-Stationsvägen.  

• Lokalisering av busshållplats i Hästholmen. 

• FTI-station – kommunen har dialog med ansvariga på FTI som ansvarar för insamlingen och 
stationerna. Det ligger inte på kommunens ansvar men är av vikt för kommunen att hitta 
lämplig lokalisering i Hästholmen. En FTI-station har indirekt påverkan på trafikflöden i 
Hästholmen 

Kommande år (1-5 år) 
Åtgärder 

4. Hamngatan sträcka ”Grisatorget”-Hallegatan. VA-ledning samt gestaltning av gaturum med 
utgångpunkt i Visionskiss för Hästholmen. 

5. Trafiksäkerhet Hallegatan-Hamngatan. 

a) Drottning Ommas väg-Stationsvägen. Utbyggnad av väglänk. 

b) Trafikflöde/säkerhet 

6. Ev. flytt av busshållplats till mer centralt läge i Hästholmen. 

7. Omgestaltning av entré till Hästholmen. 

Utredningar 
• Hastighetsöversyn i Hästholmen. 

På längre sikt 
8. Hamngatan sträcka Hallegatan-Entré Hästholmen, gestaltning av gaturum. 
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Bilagor 

Karta Gatu-, VA- och trafikutveckling i Hästholmen  
- Planerade förändringar  

Visionsskiss attraktivare Hästholmen 
 

 

 



Gång Hamngatan

Tomt (Hästholmen 4:49)

Tomt

5,5 meter2,5 meter 1 meter

Cykel

Sektion Hamngatan, Hästholmen
9 meter brett gaturum
Vy mot väster

1  Parkering och asfaltering
Parkering och ny beläggning
utmed Lastbergsvägen. Utrymme
för gång och cykel.

5a Tra�k�öde/säkerhet
Ny väglänk mellan Drottning Ommas väg och 
Stationsvägen. Skapar förutsättningar för att 
ut-/infarten vid Hallegatan kan förändras/
enkelriktas/stängas av.

5b Tra�k�öde/säkerhet
Ut-/infarten vid Hallegatan kan
förändras/enkelriktas/stängas av.

2 Ny bostadsgata
Förlängning av Stationsvägen för
utbyggnad av nytt bostadsområde 
för upp till 11 nya bostäder. 

6 Busshållplats
Möjlig omlokalisering av busshållplats
i Hästholmen. 

4 Ny gatuutformning
Ny markbeläggning och översyn av
gaturummet i samband med VA-
förnyelse. Fortsättning på gång- och
cykelväg till hamn och badplats.  

3 Dagvattenfördröjning
Som en del av VA-förnyelsen �nns behovet
av en dagvattenfördörjning innan vattnet 
når Vättern. En gestaltad dagvattenfördröjning
anläggs i parkmiljön.

7 Entré Hästholmen
Identitetsskapande och välkomnande entré.

8  Ny gatuutformning
Ny markbeläggning och översyn av
gaturummet.

Karta
Gatu-, VA- och trafikutveckling i Hästholmen
- Planerade förändringar



Visionsskiss - A�rak�vare Hästholmen
En möjlig fram�dsillustra�on över centrumståket och hamnen u�från målbilden

Bostäder
Sammanhållet gaturum

Utvecklingsområde
Parkering för hamnen, 
bostäder m.m.

Promenadstråk
Gång- och cykel är prioriterat i gaturummet

Hamnen
Va�enkontakten, hamnen och

båtlivet är en vik�g del för
 Hästholmens a�rak�vitet

Gamla järnvägsområdet
Utvecklingsområde
Entrébyggnad �ll Hästholmens centrala delar, bostäder,
skyltning �ll parkering, besöksmål m.m.

Bebyggelse i hamnen
nya bostäder och lokaler är posi�v för
utvecklingen av Hästholmen

Flexibel yta
Tills a� byggna�on påbörjas kan ytan

användas �ll �llfälliga ini�a�v eller 
evenemang som ändras under året

Huvudstråk
Sammanhållet gaturum med trädallé
och gång- och cykelstråken
skapar rumslighet och leder ner
�ll hamnen

Camping/ställplatser
I nära anslutning �ll Hamnstråket 

Busshållplats
Möjligheter för bussar
a� angöra hamnen

Bad och lek i hamnen
Utveckling av badplatsen och
trädäck utmed va�net
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