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vad planförslaget medger.
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1 INLEDNING 
Detaljplanearbete pågår för Villabacken i Oxelösund. Syftet med detaljplanen är dels att 
möjliggöra byggnation av bostäder/lägenheter/flerfamiljshus i form av två punkthus, 23 
våningar höga, i en central del av Oxelösund, dels att lägga fast bevarandevärda/
befintliga grönområden som naturmark i detaljplanen. Ett planförslag är under
utarbetande, som medger två nya punkthus och en servicebyggnad i en våning inom den 
del av planområdet som ligger på norra sidan av gång- och cykelvägen som binder 
samman stadsdelen Dalgången via Villabacken med centrum.

Denna stads- och landskapsbildsstudie utgör ett underlag för detaljplanen och baseras 
på följande underlag:

Fältbesök 2013-10-23.
Översiktsplan för Oxelösunds kommun 2010, antagen 2010-09-22.
Detaljplaneprogram för Villabacken, 2008-07-28.
Förslag till exploatering, planskisser samt 3D-illustrationer, Comarc 2008-2013.

Planområdets läge. Ur planbeskrivning. (Underlagskarta: Riksantikvarieämbetet, www.raa.se)
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2 BEDÖMNINGSGRUNDER, METODIK
Landskapsbilds-/stadsbildsanalysen grundar sig på fältbesök, kartstudier, kommunens 
planeringsunderlag samt konsultens erfarenhet. Genom att identifiera landskapets 
känslighet och potential kan man jämföra dessa mot förväntade effekter av de 
förändringar som planen medger samt identifiera potentiella konsekvenser på 
landskapsbilden och stadsbilden.

Analysen av landskapsbilds-/stadsbildspåverkan fokuserar på platser där människor 
vistas och där de nya byggnader som planförslaget medger bedöms komma att bli 
särskilt väl synliga. Analysen behandlar dels planområdets synlighet på långt håll (upp till 
flera kilometer), dels på nära håll. För analysen på långt håll används begreppet 
landskapsbild, eftersom Oxelösunds bebyggelse omges av vatten och naturmark, vilket 
präglar de långa utblickarna. För analysen på nära håll används begreppet stadsbild, 
eftersom planområdet ligger i den centrala delen av Oxelösund, som har en bebyggelse-
präglad karaktär. 

Analysen av landskapsbilds-/stadsbildspåverkan är gjord på en planeringsmässig nivå. 
Byggnaders utformning anges endast principiellt i en detaljplan, och vissa frågor kan
därför belysas först i bygglovskedet.

3 NULÄGE

3.1 OXELÖSUNDS LANDSKAPSBILD/STADSBILD

Oxelösund blev stad så sent som år 1950 och har sin bakgrund i hamnen, järnvägen och 
järnverket. Stadens östligaste del, som vetter mot kusten, utgörs av det stora industri-
området (Oxelösunds järnverk, SSAB). Här ligger även Gamla Oxelösund, med stadens 
äldsta bebyggelse. När järnverket expanderade på 1950-talet togs en del av stadens 
äldre bebyggelse i anspråk och det nuvarande centrum byggdes, väster om industri-
området.

Oxelösund är en skärgårdskommun. Havslandskapet erbjuder vida och vackra utblickar. 
Direkt utanför kustlinjen ligger ett pärlband av öar, varav flera är bebyggda. De två 
största, Joggersö och Femören, har broförbindelser med staden. 

På kartan på nästa sida redovisas grunddragen i landskapsbilden i Oxelösund.

Väg 53 och några andra större vägar ligger i naturliga dalgångar och bildar land-
skapsmässiga stråk, tillsammans med järnvägen. Stråken underlättar orienteringen och 
bidrar tillsammans med topografin till en uppdelning i tydligt avgränsade bebyggelse-
enklaver. Landskapet mellan dessa bebyggelseenklaver är till stora delar skogbevuxet, 
vilket gör att utblickarna vanligen är korta om man inte befinner sig vid eller på vattnet. 
Stora, öppna landskapsrum bildas framförallt av havsvikarna, men norr om staden finns 
även en del jordbruksmark och en industridamm som bryter av från landskapets i övrigt 
slutna karaktär. 
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Övergripande drag i landskapsbilden, som spelar roll för planområdets synlighet från omgivningen. Landmärkena som 
markerats är: 1 S:t Botvids kyrka, 2 Den stora kranen i hamnen, 3 Thams villa. Underlagskarta: Lantmäteriets 
Terrängkarta, © Lantmäteriet).
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S.t Botvids kyrka, ritad av Rolf Bergh
och uppförd 1957.

Thams villa, uppförd ca 1900 (foto från 
Detaljplan för Thams villa, Oxelösunds 
kommun.)

Järnvägsstationen.

Den som kommer till Oxelösund via väg 53 möts av ett 
väglandskap som successivt signalerar att man närmar 
sig en stad: skogen möter jordbrukslandskapet vid 
Stjärnholm, som sedan successivt avlöses av allt tätare 
ytterstadsbebyggelse, med avbrott för rena trafik-
landskap vid trafikplatser och det gröna stråket som 
knyter ihop Villabacken och Ramdalen. Bebyggelsen i 
Oxelösunds nuvarande stadskärna utgörs huvud-
sakligen av centrumbebyggelse från 1950- och 1960-
talet i 1-3 plan. Enstaka äldre byggnader finns i
centrum, bl.a. järnvägsstationen. Centrum avgränsas 
tydligt av järnvägen i söder och en obebyggd bergslänt i 
norr. Uppe på berget, med utsikt över staden, ligger S:t
Botvids kyrka, som utgör ett välkänt landmärke. Andra 
viktiga landmärken i Oxelösund är kranarna och de 
stora industribyggnaderna nere i hamnen. 

Söder om planområdet, i Villabackens södra del, ligger 
Thams villa, som genom sin storlek och sitt exponerade 
läge utgör ett landmärke i den delen av staden, dock 
inte synligt på så långt håll som kyrkan och kranarna. 
Samma sak gäller järnvägsstationen: en karaktärsstark 
byggnad av bebyggelsehistoriskt intresse, belägen nära 
Villabacken. 

Området direkt norr om planområdet präglas av järn-
vägen, med lokstallarna på ena sida om det breda 
stråket av spår och järnvägsstationen på den andra. 
Litet längre åt nordväst ligger ett koloniområdete. I 
övrigt är Villabackens norra del obebyggd. 

Väster om planområdet ligger bostadsområdet Dal-
gången, med modern villabebyggelse i 1-2 våningar

3.2 PLANOMRÅDETS LANDSKAPSBILD/STADSBILD

Villabacken är en vegetationsklädd höjd, cirka 1 km lång och 200 m bred, avgränsad av 
motorvägen (väg 53) och järnvägen, vilka båda går på en lägre nivå. Se flygbild på sidan 
6. Läget intill väg 53, som är infart till staden, gör Villabacken till en viktig del av stadens 
entré. Vägens och järnvägens starka barriäreffekter tillsammans med det upphöjda läget 
får Villabacken att både visuellt och upplevelsemässigt framstå som en avskild ö, synlig 
på långt håll. 
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Villabacken (t.v. i bild) sedd västerifrån, från väg 53 på 
väg in mot Oxelösund.

Villabacken sedd söderifrån, från vattnet.

Planområdet utgörs av blandskog och gräsmark och är beläget på en höjd med utsikt mot centrum och S:t Botvids 
kyrka. 

Östra delen av Villabacken har tidigare varit bebyggd med villor från tiden kring 
sekelskiftet 1900, men idag finns endast två av dessa kvar. Taket på det större huset, 
Thams villa, syns på håll, men byggnaderna är lägre än trädtopparna och Villabacken 
upplevs trots det centrala läget snarare som ett lövskogsområde än som en stadsdel. Det 
finns inga större öppna landskapsrum inom planområdet, endast några små gläntor. Se 
foton på nästa sida. 

Vegetationen i området inventerades av Skogsvårdsstyrelsen Mälardalen år 2002, i 
samband med upprättande av fördjupad översiktsplan. På flygbilden på nästa sida
redovisas vegetationstyperna enligt Skogsvårdsstyrelsens inventering.

Planområdet ligger direkt nordväst om de gamla villorna och är idag obebyggt. Det 
förbinds med resten av staden via en gång- och cykelbro i sydväst respektive en bilbro i 
nordost. Gång- och cykelbron förbinder även bostadsområdet Dalgången, på andra sidan 
om väg 53, (och andra västliga stadsdelar) med centrum. 

Landskapsbilden på Villabacken är attraktiv, med den frodiga, varierade grönskan. Det 
avskilda läget, med järnväg och motorväg på ömse sidor, gör dock att området trots 
närheten till centrum kan upplevas som ”övergivet”, och det utnyttjas relativt litet för t.ex. 
närrekreation. En bidragande orsak till det är att det saknas stigar, belysning, sittbänkar 
eller annat som kan locka till promenader.
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Sett från omgivningen är planområdet slutet - trädvegetationen bildar en enhetlig skogs-
kuliss i stadsbebyggelsen. Inifrån planområdet har man i kraft av höjdläget utblickar mot 
centrum och kyrkan. 

Planförslaget medger två nya 23-våningsbyggnader och en servicebyggnad i en våning i 
blandskogsområdet invid gång- och cykelvägen, nära centrum. Marken kring de nya 
byggnaderna avses avsättas som kvartersmark för parkering. Det är i skrivande stund 
oklart om det blir markparkering eller parkeringsgarage.

Övergripande drag i landskapet inom planområdet med närområde. (Flygbild: Eniro.se).
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4 PLANFÖRSLAGET
I planförslaget redovisas ny bebyggelse i 23 våningar, d.v.s. väsentligt högre än annan 
bebyggelse i Oxelösund. Kyrktornet på S:t Botvids kyrka är 63 meter högt upp till korset 
på toppen, respektive 70 meter högt om man räknar korset. Ett 23-våningshus har 
ungefär samma höjd.

I avsnitten 4.1 och 4.2 nedan beskrivs planförslagets påverkan på landskapsbild/ stads-
bild sett från några platser där de nya höghus som planförslaget medger bedöms bli 
särskilt väl synliga. I avsnitt 4.3. beskrivs konsekvenser, alltså hur förändringarna av 
landskapsbild/stadsbilden kan komma att upplevas. 

På kartan nedan har de platser markerats där fotomontage finns upprättade. Foto-
montagen redovisas i avsnitt 4.1. och 4.2. Observera att montagen endast visar en möjlig 
byggnadsutformning enligt vad detaljplanen medger. Byggnadernas utformning är inte 
beslutad och avgörs inte i detaljplanen; utan i bygglovskedet.

Översikt fotopunkter för fotomontagen.
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4.1 SYNLIGHET PÅ LÅNGT HÅLL

Villabacken är idag synlig på håll bland annat från väg 53, från hamnen, från vattnet och 
från delar av centrum. Se karta i avsnitt 3.1. Höghusen kommer att sticka upp över 
skogen, och på samma sätt som kyrktornet synas från många platser i Oxelösund, fler än
där man idag ser Villabacken. Det går inte att förutse exakt vilket område husen blir 
synliga från, eftersom befintlig vegetation och befintliga byggnader skymmer på många 
ställen. De enda stora, öppna landskapsrum som finns (och där man alltså har långa
utblickar) är vattenområdena. 

I tabellen nedan redovisas några välbesökta platser där man har långa utblickar i 
landskapet och där höghusen bedöms bli synliga. Observera att tabellen inte listar alla
platser där den nya bebyggelsen blir synlig.

Analys av landskapsbildspåverkan, sett från längre håll 
Väg 53 och gc-bron 
vid Frösäng

De nya höghus som planförslaget medger kommer att bli synliga 
för den som färdas på väg 53. De dyker upp någonstans mellan 
trafikplats Sunda och koloniområdet och kommer att vara 
synliga på stor del av sträckan fram till gång- och cykelbron vid 
Villabacken. Höghusen blir även väl synliga från gång- och 
cykelbron vid Frösäng, både vid passagen över väg 53 och 
passagen över järnvägen.  

Bostadsområdet 
Frösäng

Parkstråket mellan Frösäng och centrum bildar ett öppet 
landskapsrum, där man har vissa utblickar mot Villabacken och 
även kan se S:t Botvids kyrka. De nya höghusen kommer att 
sticka upp över Villabackens skogshorisont och bli synliga från 
delar av parkstråket samt från de flerbostadshus i Frösängs södra 
del som har utsikt mot Villabacken.

Bostadsområdet 
Ramdalshöjden, 
t.ex. Björntorps-
vägen

Ramdalshöjden är ett högt beläget område, men de nya hög-
husen bedöms inte bli synliga från marknivån i någon större 
omfattning, eftersom trädvegetation skärmar av bostadsområdet 
mot väg 53. Det är troligt att höghusen syns från några lägen-
heter som ligger på de övre våningarna.

Badhusviken 
(Oxelösunds 
gästhamn)

Gästhamnen ligger inne i Badhusviken och saknar i stort sett 
utsikt mot staden. I de yttre delarna av gästhamnen och från 
vattnet har man dock utblickar in mot centrum och Villabacken. 
Där kommer de nya höghusen att synas på samma sätt som från 
Ekudden, se nedan.

Ekudden 
(Fiskehamnens
gästhamn)

Från hamnen har man en fin utsikt mot staden, bl.a. från 
”Utsiktspunkten Insikten”, som är avsedd för besökare i 
hamnen. De nya höghusen kommer att bli synliga på samma sätt 
som kyrkan idag: som landmärken vilka på långt håll avtecknar 
sig över stadshorisonten. Även sett från vattnet kommer vyn att 
påverkas på motsvarande sätt, t.ex. för båtturister som närmar 
sig Oxelösund.
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Berg, t.ex. vid 
Gamla vattentornet

De nya höghusen bedöms bli synliga från enstaka platser på 
stadens obebyggda bergspartier. Bergen har en hel del 
skymmande vegetation. Exempelvis bedöms höghusen skymmas 
helt sett från vattentornsberget, men bli synliga från ett berg som 
ligger närmare Villabacken, vid Villagatan. 

S:t Botvids kyrka Kyrkan ligger högt, med utsikt mot centrum och Villabacken 
från platsen bakom kyrkan, där en glest bevuxen bergslänt 
avgränsar mot centrum. Planområdet exponeras tydligt mot 
denna plats. Såväl de nya höghusen som ev. parkeringsgarage 
och parkeringsplatser kommer att bli synliga. 

Kyrkogården De nya höghusen bedöms inte bli synliga från kyrkogården, som 
avskärmas av träd.

Före: Utsikt från hamnen på Ekudden mot centrum och Villabacken. (Foto från år 2009).

Efter: Utsikt från hamnen på Ekudden mot centrum och Villabacken, med nya byggnadsvolymer enligt vad plan-
förslaget medger. (Byggnadernas utformning avgörs inte i detaljplanen.)
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Före: Utsikt från gång- och cykelbron över väg 53 vid Frösäng, i riktning in mot Oxelösund.(Foto: Oxelösunds 
kommun.)

Efter: Utsikt från gång- och cykelbron över väg 53 vid Frösäng, med nya byggnadsvolymer enligt vad planförslaget 
medger. (Byggnadernas utformning avgörs inte i detaljplanen.)
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Före: Utsikt från reningsverket mot Villabacken. (Foto från år 2009.)

Efter: Utsikt från reningsverket mot Villabacken, med nya byggnadsvolymer enligt vad planförslaget medger. Bilden är 
ett exempel på hur de nya höghusen kommer att synas tillsammans med kyrkan och andra höga byggnader i staden 
(Byggnadernas utformning avgörs inte i detaljplanen.)
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4.2 SYNLIGHET PÅ NÄRA HÅLL

Villabacken är så pass glest bebyggd att den idag upplevs som ett grönområde. Med ny 
bebyggelse enligt planförslaget kommer karaktären sett på nära håll att bli betydligt mer 
stadsmässig. De nya, höga byggnader som planförslaget medger för dessutom in en ny 
skala i Oxelösunds stadsbild. Förutom höghusen tillkommer även en envånings service-
byggnad samt parkeringsytor och ev. parkeringsgarage som blir synliga från en del av 
omgivningen.

Eftersom Villabacken är vegetationsklädd och ligger isolerat mellan motorvägen och 
järnvägen påverkas inga boendemiljöer eller stadsmiljöer direkt, genom markintrång eller 
att nya byggnader tillkommer intill befintliga. I tabellen nedan redovisas planområdet 
synlighet i de närmst liggande bebyggelseområdena. Det rör sig om avstånd på några 
hundra meter. (Observera att tabellen inte listar alla platser där den nya bebyggelsen blir 
synlig.)

Analys av landskapsbildspåverkan, sett på närmre håll
Centrum, t.ex. 
Järntorget och 
Torggatan

Höghusen kommer att exponeras mot centrum, se fotomontage 
på nästa sida. Dessutom kommer en stor del av träd- och 
buskvegetationen som idag bildar en grön front mot staden att 
tas bort och ersättas av parkeringsytor m.m., vilket även det 
ändrar Villabackens fasad mot denna del av centrum.
Från stora delar av centrum skyms däremot Villabacken av 
befintlig bebyggelse.

Gc-bron över väg 
53 vid Villabacken

Höghusen kommer att sticka upp över skogen på Villbacken och 
bli synliga från gc-bron. Den lägre bebyggelse som medges 
inom planområdet kommer däremot att skymmas av 
trädvegetation.

Väg 53 i centrum,
Hamnbron 

Vid passage över Hamnbron bedöms vegetationen på 
Villabackens södra del komma att skymma höghusen.

Bostadsområdet 
Dalgången, t ex 
Dalgångsvägen

Bullerplank utefter motorvägen, vegetation och bebyggelse 
skymmer Villabacken sett från stora delar av Dalgången, men 
från vissa platser och från övervåningarna i vissa hus har man 
utblickar mot planområdet. De nya höghusen kommer att sticka 
upp över skogshorisonten på Villabacken och bli synliga från 
flera platser i bostadsområdet.

Thams villa Thams villa omges av hög blandskog, som kommer att dölja de 
nya höghusen sett från villan. Från Thams väg, intill villan, 
kommer man att ser de nya husen. 
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Före: Utsikt mot Villabacken från Torggatan vid bron 
över järnvägen. (Foto: Google Maps.)

Efter: Från Torggatan vid bron over järnvägen, med nya
byggnadsvolymer enligt vad planförslaget medger.
(Illustration: Comarc Arkitekter. Byggnadernas utform-
ning avgörs inte i detaljplanen.)

Före: Utsikt mot Villabacken från bostadsområdet Dal-
gången vid gång- och cykelbron över väg 53. (Foto från 
år 2009.)

Efter: Utsikt mot Villabacken från bostadsområdet Dal-
gången vid gång- och cykelbron över väg 53, med nya
byggnadsvolymer enligt vad planförslaget medger.
(Byggnadernas utformning avgörs inte i detaljplanen.)

4.3 KONSEKVENSER FÖR LANDSKAPSBILD/STADSBILD

I bedömningar av hur nya byggnader påverkar landskapsbilden och stadsbilden brukar 
graden av anpassning till omgivningen diskuteras. Arkitekten kan antingen avse att den 
nya bebyggelsen ska ”smälta in” i omgivningen, eller att medvetet kontrastera mot 
omgivningen och därmed tydligt visa upp vår tids arkitektur. I det aktuella fallet är 
anpassning inte någon möjlig strategi. Så höga bostadshus som 23 våningar är ovanliga 
även i större städer än Oxelösund. Grundfrågan när det gäller landskapsbild och stads-
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bild är om Oxelösund ”tål” nya landmärken i det läge och med de byggnadsvolymer som 
planförslaget medger.

Att nya, höga byggnader tillkommer i Oxelösund behöver i sig inte vara något negativt för 
landskapsbilden eller stadsbilden. I stadens byggnadshistoria har det skett stora 
förändringar även tidigare, såsom när centrum flyttades från Gamla Oxelösund till det 
nuvarande läget. Höga landmärken, som de nya byggnaderna kommer att utgöra, är 
heller inget nytt i stadsbilden. De höga kranarna i hamnen har sedan lång tid präglat 
Oxelösund och med S:t Botvids kyrka tillkom en hög, modern byggnad som är synlig på 
långt håll. De nya byggnaderna har inte det symbolvärde som en kyrka har, men kan 
ändå ses som representanter för vår tids byggande, där mer spektakulära, väl synliga nya 
byggnader uppfattas som tecken på framåtanda och växtkraft. I en industripräglad stad 
om Oxelösund passar nya, storskaliga byggnader lättare in än i städer med en mer 
gammaldags bebyggelsekaraktär.

Konsekvenserna av att två nya höghus blir synliga på långt håll i landskapet kommer att 
beröra boende och besökare i Oxelösundsområdet. Byggnaderna är betydligt högre än 
den omgivande skogen och kommer därmed att avteckna sig tydligt sett från många 
platser i omgivningen, precis som S:t Botvids kyrka gör idag. 

Villabackens avskilda läge i staden gör att höghusen framstår som individer. 
Skalskillnaden mellan dem och övrig bebyggelse skapar inte den visuella konflikt som 
kan uppstå där höga byggnader placeras i en befintlig bebyggelsegrupp. Som foto-
montagen visar kommer de nya höghusen inte heller att förminska intrycket av stadens 
andra landmärken, eftersom avståndet mellan landmärkena är så pass stort.

Sett från infarten, väg 53, kommer staden att presentera sig tydligare/tidigare än idag.
Höghusen kommer att bilda landmärken som signalerar var innerstaden ligger, vilket 
faller väl in i den serie av väglandskap längs väg 53 som leder in mot Oxelösund och som 
successivt presenterar staden för trafikanterna.

Konsekvenserna av planförslaget sett på närmre håll berör de boende i bostadsområdet 
Dalgången, men även alla som vistas i centrum och alla som ska ta sig från centrum till 
stadsdelarna på andra sidan väg 53 via Villabacken. Förutom höghusen kommer även de 
övriga förändringar som planförslaget medger att påverka landskapsbild/stadsbild sett på 
närmre håll. Planområdets östra del avsätts för parkeringsändamål, vilket innebär att det 
mesta av vegetationen i detta område kommer att ersättas av parkeringsytor och körytor. 
En ny envåningsbyggnad för serviceändamål medges, eventuellt även parkeringsgarage.
Planområdet ligger exponerat mot centrum och kommer att få en bebyggelsepräglad 
karaktär, i stället för den naturpräglade karaktär som hela Villabacken har idag. 

Det finns goda förutsättningar att förändringarna i landskapsbilden/stadsbilden kommer 
att upplevas positivt även sett på nära håll. Den aktuella delen av Villabacken får en 
stadsmässigare karaktär, som knyter samman centrum med stadens västra delar. 
Eftersom naturprägeln blir kvar på större delen av Villabacken så försvagas inte de 
positiva aspekterna av detta gröna, stadsnära område, men de negativa aspekterna
(otrygghet nattetid, mental barriär) försvagas markant.
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På nära håll blir skalskillnaden mellan höghusen och Oxelösunds övriga bebyggelse mer 
markant än på långt håll. Villabackens isolerade läge är en fördel, eftersom de nya 
höghusen därmed är placerade som en egen enklav i stadsväven. De nya byggnaderna 
avviker kraftigt i skala från bebyggelsen i närområdet, men ligger så pass långt ifrån 
andra bebyggelseenklaver att de inte riskerar att förminska intrycket av märkesbyggnader 
i närheten, såsom S:t Botvids kyrka, Thams villa eller järnvägsstationen. 

Villabackens stadsbyggnadshistoriska bakgrund som sommarviste med stora villor
kommer fortfarande att kunna tolkas i stadsbilden. Thams villa ligger avskild från de nya 
höghusen och inramas av lummig blandskog, som en tydlig rest från den tidigare epoken. 
I gällande detaljplan för Thams villa är ett antal större träd markerade som träd som inte 
får fällas, vilket säkrar villans gröna inramning.

Detaljutformningen av såväl byggnader som mark inom planområde styrs inte i detalj-
planen, men spelar stor roll för hur byggnaderna upplevs på nära håll. 

Sammanfattningsvis kommer de nya höghusen att bli landmärken, som underlättar 
orienteringen i staden och kan ge Oxelösund en ny identitet. De knyter av till en 
tradition som redan finns i Oxelösunds stadsmiljö av stora grepp och starkt 
synliga landmärken. Höghusen bedöms, trots en karaktär som kraftigt avviker från 
omgivningen, inte minska omgivningens upplevelsevärden. Omsorg om 
gestaltningen är av hög vikt vad gäller såväl byggnaderna som markutformningen. 

4.4 FORTSATT PLANERING FÖR ATT FÖRHINDRA NEGATIV MILJÖPÅVERKAN
Utformningen av de nya byggnader som planförslaget medger kommer att studeras 
vidare under den fortsatta planprocessen och framförallt, om planen antas, i 
bygghandlingsskedet.

I fortsatt planering av området behöver disponeringen av parkeringsplatserna i
planområdets östra del studeras med avseende på synligheten från Oxelösunds 
centrum. 

5 UNDERLAG
Illustrationer Villabacken. Comarc Arkitekter, 2008-2013.

Översiktsplan för Oxelösunds kommun 2010, laga kraft 2012-08-01.

Detaljplaneprogram för Villabacken. 2008-07-28. 

Detaljplan för Thams villa omfattande fastigheten Oxelö 8:45 i Oxelösunds kommun. 
Rev. augusti 2005.

Vandring och cykling i Oxelösund, 2011.

Stadsvandring i Oxelösund med Karin Främling och Kerstin Svensson, del 3 ”Thams villa”. 
Filmarkivet på Oxelösunds biblioteks hemsida, 
http://www.koordinaten.se/web/arena/filmarkivet

Filmen om Oxelösund 1958-1968. Filmarkivet på Oxelösunds biblioteks hemsida, 
http://www.koordinaten.se/web/arena/filmarkivet


