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Planförslag

I planförslaget ingår både övergripande idéer för hamnen som 
helhet och konkreta utformningsförslag. 

Mål

Utifrån hamnens kvaliteter och problem har jag kommit fram 
till tre viktiga mål för planförslaget över hamnen. Dessa mål 
ska uppfyllas genom att planera för alla sinnen.

• Att skapa ett sammanhängande gång- och cykelstråk i 
hamnen, som är attraktivt och tillgängligt för alla.

• Att betona hamnen som entré, och visa hur man kan ta 
emot resenärerna på ett bra sätt, vare sig de kommer med 
färja, kryssning eller egen båt. Oavsett om de fortsätter 
med bil, buss, taxi cykel, turisttåg eller till fots.

• Att skapa en hamn som fungerar och lever hela året.

Övergripande idéer

Förändringar för olika sinnen
Här presenteras de förändringar som föreslås utifrån de olika 
sinnena och hur dessa förändringar sedan kommer att användas 
i utformningen av olika platser i nästa avsnitt. 

Synen
För att skapa en upplevelserik miljö vad det gäller synintryck är 
det viktigt att arbeta i fl era olika skalor. Dels med detaljerna och 
det man upplever på nära håll, dels helheten och utblickarna. 

Det är viktigt att det går att hitta visuella samband men utan 
att man ser allt på en gång. Detta gör att man förstår vart man 
ska men man möts hela tiden av nya intryck. Trots att hamnen 
ligger precis vid havet är det sällan man ser det från hamnen. 
Det är därför viktigt att ta vara på de glimtar av havet som fi nns 
och ge dem en större betydelse i den visuella upplevelsen av 
hamnen. Ett annat sätt att lyfta fram positiva visuella element 
är att belysa dem nattettid, detta beskrivs mer utförligt nedan. 
Ett visuellt ledstråk ska knyta hamnterminalen till innerstaden 
vilket exempelvis kan ske med en mur eller kontrasterande 
färg i markbeläggningen. Ledstråk av ljus på natten skapas 
av gatubelysningen men på vissa ställen fi nns det även infällt 
i kajen eller gatan. Hamnen har många trevliga synintryck 
att erbjuda som exempelvis att gå och titta på båtar, vilket 
är ett nöje för många. Båtar bör därför placeras så att de är 
tillgängliga för dem som rör sig längs hamnen. Tyvärr måste 
kryssningsfartygen stängslas in, men på grund av deras storlek 
går det bra att observera dem även på avstånd.  Något som 
är mycket viktigt för synintrycket är om den off entliga miljön 
är hel och ren. En skräpig omgivning ger ett otryggt intryck. 
Skräp och klotter uppmuntrar till ännu mer skräp och klotter. 
Det man ser är viktigt för hur man beter sig.
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Hörsel
Ljuden som hörs ska spegla platsens funktion och uttryck. Det 
underlättar förståelsen av platsen, vad den innehåller och hur 
man ska bete sig på den. I hamnen fi nns det många karaktäristiska 
ljud, ljudet av fötter som går på en träbrygga, ljudet av båtar som 
gnisslar eller vajrar som slår mot segelbåtarnas master. Men 
det fi nns också ljud som inte hör hemma i en hamnmiljö. Ett 
exempel kan vara allt för höga ljud från trafi ken. Motortrafi ken 
har självklart sin givna plats i hamnen, men ljuden från den bör 
inte dominera. Därför bör hastigheten sänkas i den inre delen 
av hamnen och ljuden från motortrafi ken avskärmas genom 
olika åtgärder. Något som borde förstärkas är ljudet av vattnet 
i hamnen. En serie av vattenspel används i planförslaget för att 
betona kopplingen till vatten och hav.  

Känsel
Markbeläggningen i hamnen ska visa vad ytorna ska användas 
till. Asfalt och gatsten markerar olika funktioner, kullersten 
kan används där man inte får eller bör vara. Med känselsinnet 
kan man även inhämta information om temperatur. Värme 
och kyla är viktiga faktorer när det gäller hur man upplever en 
plats. I hamnen är det ofta mycket blåsigt så därför behövs det 

vindskydd på vissa platser. Olika material upplevs ha olika 
temperaturer, exempelvis upplevs trä som ett varmt material 
och sten som kallt. De primära sittplatserna i hamnen ska i 
huvudsak vara gjorda av ”varma material” även om det fi nns 
andra föremål i hamnen av ”kalla material” som är gjorda så att 
man kan sitta på dem t.ex. murar (sekundära sittplatser). För 
att göra hamnen behaglig att vistas i under en längre tid på året 
kan det vara bra att hjälpa upp temperaturen lite. Det kan man 
göra med bänkar med uppvärmd sittyta. Det fi nns bänkar med 
inbyggd belysning där armaturen värmer upp bänken med den 
överskottsenergi som bildas när lampan lyser. För att kunna  
röra vid vattnet i hamnen fi nns det trappor som leder ned till 
vattenytan och lågt belägna bryggor. På vissa ställen görs vatten 
även tillgängligt genom vattenspel.   Känseln är viktig och ger 
ett djup till upplevelsen. Därför är det är bra att kunna röra 
vid de olika delarna av den off entliga miljön, så som vatten, 
stenmurar, konstverk och vegetation. Allt måste också hållas 
rent så att man vill och kan röra.

Lukt
Lukter kan vara mycket fl yktiga och färdas över långa avstånd, 
därför kan de vara svåra att kontrollera. Det är viktigt att minska 
de störande lukter som fi nns exempelvis från trafi ken eller de 
off entliga toaletterna. En otrevlig lukt sprider snabbt obehag. 
Men lukten kan också bidra till att visa på en plats funktion 
och användning exempelvis lukten av mat, fi sk eller hav, sådana 
lukter bör uppmuntras. Nya planetringar och träd i hamnen 
kommer att bidra till fl er angenäma lukter. Man känner färre 
lukter vid lägre temperaturer.

Smak
Smaken påverkar inte upplevelsen av den off entliga miljön 
lika mycket som de andra sinnena. Den konkreta smaken kan 
förstärka det man redan vet, men det är sällan man kan göra 
en bedömning om platsen man befi nner sig på endast utifrån 

Lekplats där man kan lära känna olika material 
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smaken. De smaker som erbjuds i hamnen är olika beroende 
på säsong. Under sommaren fi nns det många restauranger 
och caféer, men många av dem håller stängt under vintern. 
Luktsinnet påverkar smaksinnet och tvärtom vilket innebär att 
en lukt ger associationer till en viss smak, utan att man stoppar 
något i munnen. I hamnen kan detta gälla exempelvis havs- 
eller fi sklukt. Eftersom man känner få lukter vintertid blir 
också smakassociationerna färre.

Hamnstråket
Grundstommen för planförslaget är ett gångstråk som sträcker 
sig längs hela hamnen. Stråket ska knyta samman de olika 
funktionerna och skapa ett bättre helhetsintryck av hamnen. 
Orienterbarhet och tydlighet är viktigt men också möjligheten 
att uppleva alla de spännande intryck som hamnen har att ge. 
Gångstråket ska utformas som en del av den strandpromenad 
som presenteras i Hela Visby29. Strandpromenaden ska sträcka 
sig från Snäck i norr till Kneipbyn i söder. (Hamnstråket 
beskrivs mer i detalj under rubriken ”Utformning”.)

Parkering och trafi k
Sommartid är parkering ett stort problem i Visby och på grund 
av det nya konferenscentret och att vissa parkeringsplatser tas 
bort i planförslaget blir behovet ännu större. Därför ingår ett 
nytt parkeringshus i planförslaget. Parkeringshuset ska ligga 
bredvid turistbyrån öster om Skeppsbron. Vägen som går genom 
planområdet kommer successivt att övergå från trafi kled i söder 
till gårdsgata i norr, vilket även föreslås i Framtidsutredningen30. 
Det gör att vägen får en mer stadsmässig karaktär närmare 
innerstaden. Hastigheten sänks från femtio till trettio vid 
parkeringshuset. Där går det nya hamnstråket nära vägen och 
ett lugnare gaturum eftersträvas. Vändplatsen för bussar fl yttas 
från hamnplan till en plats i anslutning till konferenscentret.

29  Gotlands kommun 2005, s. 9
30  Scandia konsult 2003, s. 3

Gång- och cykelväg
På östra sidan om vägen som går längs med hamnen föreslås 
en gång- och cykelväg. Denna kommer vara ett komplement 
till gångstråket längs vattnet och är främst till för snabba 
transporter, dvs. för dem som vill förfl ytta sig raka vägen och 
inte vill hindras av dem som går och fl anerar vid gångstråket. 
Sommartid kan det vara väldigt många turister i hamnen och 
då kan det vara en fördel att ha alternativa vägar. På sträckan 
mellan färjeterminalen och hamnkontoret så är det mest 
parkeringar som ligger ut mot vägen och cykelvägen. För att 
göra den sträckan mer attraktiv föreslås en trädrad längs vägens 
västra kant. 

Befintlig gång- och cykelväg 
Ny gång- och cykelväg 
Hamnstråket 

0                200m 
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Belysning
För att stärka kopplingen mellan hamnen och staden belyses 
byggnader inne i staden så att de syns från hamnen, t.ex. delar 
av ringmuren eller Domkyrkan. Belysning ska också användas 
för att betona hamnkaraktären, genom att belysa pirar, kajer 
och kranar. Belysningen i hamnen behöver anpassas till den nya 
användningen. Idag används mest höga belysningsmaster, men 
om hamnen ska utformas för att passa människors behov behövs 
en mänskligare skala på belysningen, fl er och mindre ljuskällor 
och vitare ljus istället för de gulaktiga ljuskällor som används 
idag. Längs gångstråket används låga lyktstolpar, pollare samt 
på vissa ställen belysning i marken. Belysningsmasterna som 
fi nns på exempelvis båtuppställningsplatsen riktas om så att 
inte så mycket spilljus kommer på gångstråket.

Pollare

Ledstråkmed färg och ljus

Exempel på belyst kaj
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Kryssningskajen och Gästhamnen 
Visby gästhamn har behov av fl er platser för fritidsbåtar. 
Tidigare har det behovet tillgodosetts genom att göra plats för 
fritidsbåtar vid kajen längs norra vågbrytaren. Samtidigt lades 
kryssningsfartyg vid norra vågbrytaren och även längs kajen 
vid hamnkontoret. Detta gör att stora kryssningsfartyg och 
små båtar läggs nära varandra och korsar varandras farleder. 
Det ökar risken för olyckor. För att öka säkerheten placeras 
fritidsbåtar på ena sidan holmen och kryssningsfartyg på den 
andra. På detta sätt skiljs fritidsbåtarna från kryssningsfartygen. 
En annan fördel är att kajen vid hamnkontoret blir mer 
tillgänglig för fotgängare eftersom fritidsbåtarna inte behöver 
vara instängslade på samma sätt som kryssningsfartygen. 

För att lösa plats bristen kommer istället gästhamnen att 
utökas med fyra nya bryggor längs kajen vid hamnkontoret. 
För att dessa bryggor ska bli skyddade för vågor förlängs 
piren vid fi skehamnen. Holmen förlängs också dels för att ge 
skydd för gästhamnen dels för att förlänga kajen så att större 
kryssningsfartyg får plats. Kajen på den norra vågbrytaren 
förlängs också för att ge plats för större kryssningsfartyg. 
Under lågsäsong och när inga fartyg ligger i hamn öppnas 
avspärrningen av norra vågbrytaren så att allmänheten kan 
vistas där. 

De kryssningsfartyg som inte får plats i hamnen ankrar utanför 
och skicka in passagerarna i barkasser till land. Barkasserna 
kan lägga till längst in på västra sidan av Holmen samt vid 
den gamla barkassbryggan norr om fi skehamnen. Områdena är 
inhägnade och där fi nns små byggnader och fasta anordningar 
för passagerarkontroll.
 
Tankningsstationen som ligger där idag fl yttas utåt på norra 
vågbrytaren. Fördelen är att stationen blir mer tillgänglig för 
större båtar som inte kan gå in vid tankstationens nuvarande

Före

Efter
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läge eftersom det är för grunt. Kajen där tankstationen placeras 
är inhägnad och allmänheten kan endast komma till den från 
vattensidan då kryssningskajen är avspärrad.  

Husbåtar
Gästhamnsverksamheten är säsongsbunden och därför ligger 
hamnen tom stora delar av året. Samtidigt är det svårt att få 
tag på bostäder i centrala Visby. Därför ingår trettio husbåtar i 
planförslaget. Båtarna måste vara lite mer stabila och sjödugliga 
än vanliga husbåtar eftersom sjöhävningen i hamnen trots 
åtgärder kan vara ganska stor. Hamnen byggs ut med vatten 
och avlopp så att husbåtar kan ligga där under lågsäsong. 
Under de tre sommarmånaderna fl yttas husbåtarna till en 
hamn, fem kilometer norr om Visby. Även den hamnen måste 
byggas om och ge tillgång till vatten och avlopp. Vintertid tas 
gästhamnsbryggorna in och husbåtarna ligger längs kajerna. 
Husbåtarna gör att hamnen kan få in inkomster året runt och 
bidrar till fi nansieringen av ombyggnaderna.

Hamnkaraktären
Det är viktigt att bevara hamnkaraktären när hamnen anpassas 
till nya funktioner. Även om hamnen bara går från en typ av 
hamnverksamhet till en annan kommer mycket att behöva 
byggas om. Vissa karaktäristiska element såsom kranar och 
pirar behålls för att visa platsens historia. Dessutom lyfts sådana 
sinnesintryck fram som är utmärkande för en hamn så som att 
se vatten och båtar, att höra vågorna, steg mot en träbrygga 
samt att känna lukten av hav och fi sk osv.
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Utformning av Hamnstråket

Kartan visar planförslaget i sin helhet i kommande stycken 
redogörs den föreslagna utformningen mer i detalj. Gångstråket 
är till både för transport och för upplevelse. Det fi nns möjlighet 
för både snabb förfl yttning och fl anering. Stråket är uppdelat 
i olika zoner vilka man kan avläsa både med synen och med 
känseln genom olika markbeläggningar. Dessa ska visa vad 
ytorna ska användas till, t.ex. för rörelse eller för vistelse. Asfalt 
används för snabb och bekväm transport medan gatsten används 
för vistelseytor. För att öka orienterbarheten fi nns det ledstråk 
som kan uppfattas med olika sinnen, kanter, kontrasterande 
färger, ljud, ljus osv. När man rör sig genom stråket möter 
man hela tiden nya rum, platser som har en egen karaktär som 
skapas av de sinnesintryck som fi nns. Detta ger en rytm och 
en spänning, man möts hela tiden av nya intryck. Men det är 
också viktigt att det går att hitta samband, något som knyter 

samman stråket. Det får man genom utblickar där man ser 
en större del av hamnen och genom ett enhetligt koncept för 
utformning av markbeläggning, möblering och belysning. Det 
gör att hamnstråket blir till en sammanhängande enhet trots 
att man passerar genom olika rum. Hamnstråket ska utformas 
så att hamnen blir en angenäm plats att vara på större delen 
av dygnet och längre tid på året. Det betyder att det behövs 
vindskydd, bra sittplatser (t.ex. uppvärmda bänkar) och attraktiv 
belysning. Belysningen ska signalera vad platsen ska användas 
till och ge tillräcklig ljusstyrka utan att blända. 

På kartan markeras gångstråket med en röd linje. Stråket 
binder samman de viktiga funktionerna i hamnen. Ut från den 
röda linjen går fyra streckade linjer, dessa visar var hamnstråket 
anknyter till andra gångvägar. På de namngivna platserna längs 
stråket görs lite större förändringar som beskrivs nedan.

Ledstråkmed färg och ljus

Ledstråkmed med skiftande markbeläggning
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Hamnterminalen 
Området utanför hamnterminalen ska göras till en ordentlig 
entré som presenterar Visby på ett bra sätt. Resenären ska inte 
endast mötas av ett hav av bilar utan komma först ut på en plats 
som är början på hamnstråket. Entréplatsen vidgas och beläggs 
med gatsten. Platsen utformas så att resenären får en smidig 
övergång till nästa transportmedel, oavsett om det gäller att 
gå, cykla, åka buss eller bil. Men gång- och cykelförbindelser 
prioriteras. Anslutningarna till gång- och cykelvägnätet och 
gångstråket är i samma nivå som entréplatsen så att man 
inte behöver ta sig upp och ner från trottoarkanter.  Taxi och 
busshållplatser placeras längs stråket. Eftersom många av båtarna 
kommer på natten är det viktigt med en bra belysning. Platsen 
belyses av pollare och armaturer fästa på terminalbyggnaden. 
Belysningsmasterna vid parkeringen riktas om och sänks 
så att det inte kommer så mycket spilljus på gångstråket. 
Busshållplatsen och taxistationen belyses med låga lyktstolpar 
och pollare. Gångstråket belyses med låga lyktstolpar.  

Det är ofta blåsigt i hamnen så därför sätts vindskydd upp på 
södra delen av platsen. De består av en kombination av plexiglas 
och stenmur. Idag upplevs platsen som kal och stel därför ska 
den i planförslaget mjukas upp med organiska stenformationer 
och enkla planteringar. Dessa består till största delen av 
Murgröna, eller Rindi som det heter på Gotland. Rindi är 
Gotlands landskapsväxt. Trots sitt läge i hamnen har platsen 

väldigt lite kontakt med vattnet. 
För att föra in lite vatten till 
platsen placeras ett vattensspel 
ger positiva intryck för fl era 
sinnen. Vattenspel placeras 
även på andra ställen längs 
hamnstråket och som 
knyter samman stråket.

P

P
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Småbåtshamnen
Gångstråket går genom småbåtshamnen på så stort avstånd till 
kajen att arbetet med sjösättning och av/på mastning av båtar 
som sker där inte störs. Ytan som behövs för arbetet är belagd 
med gatsten och transportstråket är belagt med asfalt. En låg 
mur skiljer båtuppställningsplatsen från kajen, men den har 
stora öppningar så att den inte stör sjösättningen av båtar. Vid 
muren fi nns en rad av bänkar, mellan muren och gångstråket 
är marken också belagd med gatsten. På sommaren används 
båtuppställningsplatsen som parkering. 

Fiskehamnen
Idag är området mellan fi skebodarna och kajen för trångt 
för att få plats med ett gångstråk där. Redskapsbodarna vid 
fi skehamnen fl yttas därför bakåt så att det blir mer plats längs 
kajen. De placeras i en u-form med en liten mur framför som 
ger signalerar att det är en mer privat plats, så att fi skarna 
inte ska bli störda. Även marken närmast kajen reserveras för 
fi skarna så att de får plats med sina redskap. Piren förlängs för 
att skydda den nya delen av Gästhamnen från vågor och vind.  
Fiskehamnen belyses dels av lyktstolparna längs Hamnstråket 
dels med armaturer fästa på fi skebodarna och pollare på piren, 
där det även placeras några bänkar om man vill sitta och se på 
havet eller fi ska.

Båtuppställningsplats 

Fiskebodar

Fiskehamnen

Småbåtshamnen

Gatsten

Vattenspel

Mur

Gångväg

P Parkering

0                 50            100 m
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Hamnkontoret
Söder om hamnkontoret fi nns en brygga för barkasser från 
kryssningsfartyg. Bryggan placeras här eftersom många av 
kryssningspassagerarna ska vidare på bussturer. På asfaltplanen 
söder om hamnkontoret fi nns plats för bussarna. Vid vattnet 
ligger ett litet hus för kontroll av passagerare. Området spärras 
av med stängsel när barkasser ska komma iland, annars är 
platsen öppen för allmänheten. Gångstråket går längs kanten 
av den stora asfaltplanen. Mellan gångstråket och asfaltytan 
löper en låg stenmur med många öppningar och sittmöjligheter.  
På platsen mellan gångstråket och vattnet fi nns det vindskydd 
och bänkar. Gångstråket fortsätter längs kajkanten och 
passerar förbi gästhamnsbryggorna eller husbåtarna om det 

är under lågsäsong. Det fi nns bänkar mellan hamnkontoret 
och gångstråket därman kan sitta och titta på båtarna. Bakom 
bänkarna fi nns en asfaltyta som används av hamnkontoret för 
parkering mm.

Hamnkontorets entréplats utvecklas och knyts till hamnstråket. 
Entréplatsen förlängs norrut med fl er planteringar, några 
träd och sittplatser. Längs platsen sträcker sig ett vattenspel 
som knyter ihop platsen. Vid planteringarna placeras ett hus 
för hamnservice med dusch, kök, matsal, sopsortering och 
toaletter.  Detta hus kan användas av husbåtägarna under 
vintertid. För att man lätt ska kunna ta sig över till turistbyrån 
och parkeringshuset läggs ett upphöjt övergångställe där. 

Hamnkontor

Gästhamnsservice

Brygga för barkasser

Hus för  
säkerhetskontroller

Nya gästhamnsbryggor

Upphöjd övergång

Gatsten

Vattenspel

Mur

Gångväg

P Parkering

0                  50             100 m
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Hamnplan
Hamnplan får en mer sammanhängande struktur. Hastigheten 
sänks på vägen och den får en mer stadsmässig karaktär. Detta  
gör det lättare att skapa en mer attraktiv plats. Hamnstråket 
delar upp sig i två delar där en del leder in mot staden och den 
andra följer vattenlinjen. Den som går in mot staden korsar 
vägen vid ett upphöjt övergångställe och fortsätter till den 
norra delen av Hamnplan. Där fi nns det cykelställ för dem 
som vill ställa cykeln för att gå upp i staden, här fi nns även 
några bänkar och ett vattenspel. Vändplatsen för bussar ersätts 
med en busshållplats där turister kan stiga av och på. Bussarna 
kan sedan fortsätta till en vändplats som ligger i anslutning till 
konferenscentret. På ytan som tidigare var vändplats fi nns en 
snygg informationstavla. Hamnplan får enhetlig utformning 
vad gäller belysning, markbeläggning och möblering. 

P

P

P

Cykelparkering

Skeppsbron
Ankomstplatsen för barkasserna fl yttas till kryssningskajen. 
Här görs en plats för vistelse, med gatsten och bänkar. Låga 
murar och ett vattenspel skiljer platsen från vägen. Bryggan 
används av gästhamnen. Det ska också fi nnas vindskydd så att 
det ska vara en angenäm plats även när det blåser. De som rör 
sig längs gångstråket har möjlighet att stanna upp och sätta sig 
ner. Här placeras en lekskulptur av sten, glas, trä och metall som 
barn kan klättra på. Lekskulpturen är belyst inifrån nattetid. 
På skeppsbron fi nns även uppvärmda bänkar. Platsen belyses 
främst med pollare men ljus kommer också från lyktstolparna 
längs stråket.

Lekplats

Skeppsbron

Hamnplan
Informationstavla

Upphöjd övergång

Gatsten
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Gångväg
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Holmen
På Holmen placeras hotell, kontor, välkomstcenter och bygg-
nader för högskola och hamnservice. Silon bevaras  och används 
som utställningslokal, men lagerbyggnaderna och gästhamnens 
huslängor rivs.  Välkomstcentret ligger ut mot gångstråket 
och kan användas av alla turister som besöker Visby, inte bara 
de båtburna. Välkomstcentrets lokaler kommer att kunna 
utnyttjas av högskolan under terminstid, då färre turister 
kommer till Visby. De turister som kommer under lågsäsong 
hänvisas istället till turistbyrån. På södra delen av Holmen 
placeras två byggnader med hotell och kontor. På grund av 
det nya konferenscentret i hamnen fi nns det ett stort behov 
av hotellrum. Hamnen har även ett mycket attraktivt läge 
för kontor, både vad gäller kommunikationer och närhet till 
konferenscentret, högskolan och innerstaden. Högskolan och 
hotellet bidrar till att göra holmen till en plats som används hela 
året och dygnet runt. Orsaken till att hotellet kombineras med 
kontor är att den västra sidan av holmen blir bullerstörd när det 
ligger kryssningsfartyg där under somrarna. Byggnaden måste 
dessutom isoleras ordentligt för att skydda både hotellgästerna 
och kontorsarbetarna mot störningar.
 

Västra delen av Holmen är delvis inhägnad av en låg mur med 
infällda bänkar, muren har många öppningar så att kajen är 
tillgänglig för allmänheten när det inte ligger något fartyg 
vid den. När det kommer ett kryssningsfartyg kompletterar 
man med högre staket och spärrar av så att fartyget är 
skyddat mot intrång. Östra sidan av Holmen hålls öppen för 
allmänheten. Längs den kajen placeras lite större gästbåtar och 
andra fi na fartyg som kommer till hamnen. Längst ut ligger 
en plats för rekreation med bänkar och viss växtlighet, även 
uppvärmda bänkar.  Där kan man se det öppna havet genom 
hamnmynningen och titta på fartygen när de angör hamnen. 
Holmen förlängs så att sjöhävningen i gästhamnen ska minska. 
Mitt på holmen fi nns parkering och en liten park. Parken består 

till största delen av gräs, låga buskar och några träd. Det fi nns 
bänkar och murar att sitta på. Mellan parkeringarna och kajen 
för kryssningsfartyg planteras en trädrad av oxel.

Kryssningskajerna
Kryssningskajen vid den norra vågbrytaren har fasta stängsel så 
att området kan spärras av när kryssningsfartyg lägger till. Kajen 
på Holmen är mer öppen och den permanenta avspärrningen 
består endast av en låg mur som får kompletteras med stängsel 
när kajen används. Längst in vid norra delen av kajen fi nns 
det små byggnader för passagerarkontroll. Dessa används för 
kryssningsfartygen som lägger till men även för barkasserna 
som kan lägga till mellan husen. Det fi nns en trappa ner till en 
låg brygga vid vattnet där barkasserna kan lägga till. När det 
inte är kryssningssäsong kan bryggan användas av allmänheten. 
Utanför byggnaderna för säkerhetskontroller, fi nns en trevlig 
plats som ansluter på ett bra sätt till gångstråket och gångvägen 
mot konferenscentret. Den gamla lyftkranen restaureras 
och placeras här. Gångstråket delas upp och fortsätter 
till Utsiktsbastionen och till det nya konferenscentret vid 
Almedalen. Vid Almedalen övergår gångstråket i det vanliga 
gång och cykelvägnätet.

Utsiktsbastionen
Hamnstråket avslutas med en utsiktsplats där man kan se hela 
horisonten. Ut mot havet avslutas platsen med en bred trappa 
som leder ned till vattnet. Eftersom platsen kan vara mycket 
blåsig skyddas den delvis av en mur,  dock inte hela vägen 
eftersom det skulle skymma sikten av havet från hamnstråket. 
På platsen placeras nya bänkar och ny belysning. Bredvid 
utsiktsbastionen placeras ett nytt badhus. Under vintern 
kan man bada i varma bassänger och bada isvak och bastu. 
Sommartid är det istället utomhusbadet som lockar mest, den 
gamla stranden längre norrut rustas upp. 
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Upplevelseanalys, efter genomförande av planförslaget

Här presenteras en upplevelseanalys som visar hur hamnen skulle kunna upplevas efter genomförande 
av planförslaget. Analysen är en teoretisk konstruktion som visar vilka sinnesupplevelser som 
kommer att fi nnas i hamnen. Denna typ av analys används för att värdera planförlagets 
påverkan på upplevelsen och för att se om målen uppfylls. Analysen utgår från 
de förhållanden som fi nns på hösten, samma tid som analysen innan 
planförslaget. På det sättet blir det lätt att jämföra före och efter 
planförslaget och se vilka förbättringar som gjorts. På 
samma sätt som innan planförslaget fi nns även 
en kompletterande text om hur upplevelsen 
av hamnen förändras sommartid. Den 
ska pröva om planförslaget fungerar 
även under högsäsong. 

0 100 200 m Hamnterminalen a & b

Holmen a & b
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1. Hamnterminalen
1a. Jag står vid hamnterminalen och ser ut över platsen framför 
mig. Jag känner den kalla vinden från havet men den får inte 
samma kraft nu när det fi nns vindskydd vid sidan av utgången. 
Markbeläggningen är av gatsten. Jag sätter mig en stund på 
bänkarna, de har en slät träyta. Vindskydden ger bänkarna lä 
för vinden. I anslutning till bänken fi nns en stenformation 
med Rindi, stenarna känns sköna att ta på och det luktar svagt 
från planteringarna. Bakom mig hör jag det porlande ljudet 
av vattenspelet. Det känns som om det här är en plats för 
människor även om jag ser bilarna och hör dem. Det fi nns två 
gång- och cykelvägar som leder från platsen. Den som leder 
österut har en karaktär av transport och har ett utseende som är 
ganska vanlig för gång- och cykelvägar, asfaltbeläggning med 
kanter av betongsten. Den som leder norrut har mer karaktär 
av ett gångstråk där man sakta går och fl anerar. Detaljerna är 
mer omsorgsfullt utformade och gångytorna större.

Kvällstid: Kvälls- och nattetid förändras intrycken av hamnen 
genom att det blir kallare och mörkare. Hamnen belyses med 
artifi ciella ljuskällor samt ibland även månljus. Kylan gör att 
människor påverkas mer av väder och vind. Det gör det ännu 
viktigare med vindskydd och bra sittplatser. Under natten är det 
också färre människor som rör sig i hamnen till fots, med cykel 
eller bil. Det bidrar till en förändrad ljudbild. Dessa förändringar 
gäller för hela hamnen, men för att det inte ska bli så mycket 
upprepningar i texten tas de endast med här. Platsen framför 
färjeterminalen är belyst med låga lyktstolpar och pollare. Det 
kommer även ljus från terminalbyggnaden. Busshållplatsen och 
taxistationen belyses med låga lyktstolpar och pollare. Jag ser 
raden av lyktstolpar längs vägen och bilarnas lyktor när de åker 
förbi och hör ljudet från motorerna. Ljusen från husen uppe på 
berget syns men Palissadernas sluttning rakt fram är mörka. I 
övrigt är det tyst och lugnt eftersom ingen färja ligger inne.

1b. Jag börjar gå längs gångvägen norrut. Markbeläggningen 
är av asfalt men kanterna är markerade med gatsten. Stråket 
går över en öppen plats, på höger sida ser jag busshållplatsen 
och taxistationen, på vänster fi nns cykelställ och en väg in 
till personalparkeringen. Jag fortsätter längs stråket. När jag 
kommer till platsen där bilarna kan korsa stråket för att ta sig 
över till parkeringen innanför gångstråket kommer en bil mot 
mig. Bilen stannar till och låter mig passera, jag hör motorljudet 
mycket nära men är inte rädd. Den ska över mitt område och 
jag har företräde. Längre fram smalnar platsen av och stråket 
fortsätter in mellan en planering och kajkanten. Jag kommer 
fram till småbåtshamnen, där  marken börjar slutta nedåt. Jag 
ser ut över småbåtshamnen det. Det ser ut som en spännande 
plats med många trevliga saker att se på som båtar, vatten osv.

Kvällstid: Gångstråket belyses med låga lyktstolpar, längre 
fram ser jag raden av ljuspunkter fortsätta in i småbåtshamnen. 
Långt fram in mot stan ser jag den belysta Domkyrkan och 
jag ser också ringmuren mellan träden och lyftkranen ute på 
utsiktsbastionen.

2. Småbåtshamnen
Jag går ner för sluttningen, där platsen öppnar upp sig lite igen. 
En låg mur med bänkar framför avgränsar området närmast 
stråket. Platsen framför bänkarna är belagd med gatsten. Här 
kan man sitta och se på båtarna eller ta det lugnt efter ett 
slitsamt arbete med att göra i ordning sin båt. Bakom muren 
ser jag båtar som är uppställda på land för vintern. Jag hör 
vajrar som slå i masterna på de segelbåtar som ligger kvar i 
vattnet. Längs kajen fi nns ett område med kullersten. Jag ser 
båtar sticka upp bakom stenpiren som skiljer småbåtshamnen 
från fi skehamnen.



52

Kvällstid: Platsen är folktom och jag hör inga andra ljud än 
gnissel från båtarna och suset från de enstaka bilarna som kör 
på vägen. Det fi nns låga lyktstolpar längs gångstråket och på 
bryggorna. Vid båtuppställningsplatsen fi nns det belysnings-
master men de kastar inte särkilt mycket ljus på gångstråket.  

3. Fiskehamnen
Bortom stenpiren öppnar sig ett nytt rum. Det avgränsas av 
fi skehamnens stenpirar på vattensidan och fi skebodarna på 
land. Fiskebodarna står i en u-formation. I ”u-ets” öppning går 
en stenmur som sluter rummet lite och skiljer fi skarnas område 
från gångstråket. När jag passerar muren drar jag med handen 
över dess skrovliga yta. Bilarna från vägen hörs nästan inte 
alls för bodarna ger skydd mot ljudet. Fiskarna håller mest till 
vid bryggorna och i området mellan fi skebodarna, där är det 
vindskyddat. Det fi nns en arbetszon för fi skarna längs kajen. 
En grupp med människor passerar mig och jag hör steg och 
röster. Jag hör också gnissel från båtarna.

Kvällstid: Under den sena kvällen är fi skehamnen mycket lugn 
och stilla.  Ingen aktivitet sker förutom någon enstaka person 
som tar en kvällspromenad. Stråket är belyst med låga lyktstolpar 
och jag ser hur de fortsätter framåt längs hamnkontoret. Även 
holmen belyses med låga lyktstolpar. Vid fi skebodarna fi nns 
det belysning på husen.

4. Hamnkontoret
4a. När jag lämnar fi skehamnen kommer jag ut på en öppen 
asfaltyta. Gångstråket svänger av åt vänster och fortsätter 
närmare kajen. Vid vattnet ligger ett litet hus för kontroll av 
kryssningspassagerare som kommer iland i barkasser. På platsen 
mellan gångstråket och vattnet fi nns det vindskydd och bänkar 
och mellan gångstråket och asfaltytan löper en låg stenmur som 
skiljer gångstråket från asfaltytan och erbjuder sittmöjligheter. 
Det är tydligt vilken del av den öppna platsen som är till för 

gångtrafi kanter och vad som är till för arbete och trafi k. Jag 
fortsätter framåt och när jag kommer utom vindskyddens 
räckvidd blåser vinden ganska hårt.  Jag fortsätter upp längs 
kajen vid sidan om hamnkontoret. Det är en väldigt öppen 
plats, jag ser ut över hela hamnbassängen och ser Holmen på 
andra sidan. Gångstråket går precis vid kajkanten som markeras 
med att kantstenen. Det fi nns bänkar med en slät träyta mellan 
hamnkontoret och gångstråket. Bakom bänkarna fi nns en 
asfaltyta som används av hamnkontoret för parkering mm. Vid 
kajkanten ligger det husbåtar på rad, jag hör musik från en av 
båtarna och röster från en annan. Jag känner även en lukt av mat. 
Det är trevligt att märka att hamnen är bebodd och lever även 
på vintern. När jag fortsätter längs hamnkontoret ser jag buskar 
och träd som fi nns lite längre fram förbi hamnkontoret.

Kvällstid: Gångstråket belyses med låga lyktstolpar och nu ser 
jag dem som ett pärlband hela vägen runt hamnbassängen. Vid 
barkassbryggan fi nns det låga pollare. Trots den sena tidpunkten 
ser och hör jag människor i rörelse. Någon rastar hunden och 
andra är på väg till en av båtarna. Det lyser från husbåtarna, 
det ser trevligt ut och det känns tryggt att det är människor i 
närheten. 

4b. När jag kommer fram till den norra sidan av hamnkontoret 
ser jag entréplatsen för hamnkontoret. Den är belagd med gatsten 
och mynnar ut i en större plats med bänkar och planteringar. 
Rummet avgränsas av det nya huset för gästhamnsservice 
och av planteringar. Jag hör ljudet av ett vattenspel som löper 
längsmed platsen och skiljer den från vägen. Det fi nns en 
övergång till parkeringshuset och turistbyrån. Det doftar svagt 
från planteringarna och de hörs ett sus av vinden och kvitter 
av fåglar från träden. Jag går förbi det nya huset som har stora 
glasrutor mot stråket. Jag ser någon som arbetar i köket. Sedan 
fortsätter jag ner mot Skeppsbron där stråket vidgar sig till en 
öppen plats.
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Kvällstid: Det lyser från några lampor i fönstren på hamn-
kontoret och även från husbåtarna. Jag ser hamnstråkets 
lyktstolpar fortsätta in mot stan. På platsen vid hamnkontorets 
entré fi nns det pollare. Jag hör ljud från båtarna och från 
människor som går förbi. Det hörs även prassel från träden och 
plask från vattenspelet. När jag ser åt öster ser jag ringmuren 
som är belyst. Den ligger bakom några träd men så här på 
hösten syns den bra.

5. Skeppsbron
Vid Skeppsbron vidgar sig stråket till en triangelformad plats. 
Här fi nns det vindskyddade sittplatser. På platsen fi nns en 
lekskulptur som man kan klättra på och som är gjord av olika 
material och är trevlig att känna på. Jag hör ljuden från några 
barn som leker på skulpturen och från föräldrarna som sitter 
och pratar på en bänk. Ljuden från bilarna är lägre eftersom 
de kör sakta. Dessutom tas delar av ljuden från däcken bort av 
den låga muren och vattenspelet som skiljer vägområdet från 
gångstråket. När jag går förbi, drar jag handen över vattenspelets 
vattenytaochkänner en kittlande känsla i fi ngrarna. Jag hör 
vattnet som plaskar. Muren slutar där Skeppsbron smalnar av 
till ett gångstråk igen. Längs den sträckan fi nns det ett område 
närmast kajkanten med bänkar och gatsten. Längs med stråket 
fi nns det parkering. Jag hör en bil som backar och parkerar och 
jag känner lukten av avgaser. Bilarna på vägen är nära så de hörs 
både ljud från däck och motorer. 

Kvällstid: Det som utmärker platsen kvälls- och nattetid är 
lekskulpturen som lyser inifrån. Även bänkarna har belysning 
som lyser på marken nedanför dem. Denna belysning värmer 
upp bänkarna och skulpturen så att det inte blir så kallt att röra 
vid dem. I övrigt belyses platsen med pollare och stråket som går 
förbi med låga lyktstolpar. Vägen använder samma belysnings-
stolpar som gångstråket. Jag ser även ljus från några fönster på 
byggnaderna på andra sidan gatan och inne vid Hamnplan. Jag 

ser en cyklist och några människor som promenerar. Jag hör 
även ljud från husbåtarna och ser ljuset från deras fönster.  

6. Hamnplan
Här delar stråket upp sig i två delar där en del leder in mot 
staden och den andra följer vattenlinjen. Det som går in mot 
staden korsar vägen på ett upphöjt övergångställe och fortsätter 
till den norra delen av hamnplan. Här fi nns det cykelställ, några 
bänkar och här fi nns även ett vattenspel. Jag hör plaskande ljud 
från vattenspelet. På ytan som tidigare var vändplats för bussar 
fi nns en informationstavla. Här fi nns även en fortsättning av 
vattenspelet. Marken är belagd med gatsten. Genom platsen 
går gångstråkets med en rand av asfalt. När jag fortsätter längs 
stråket vid vattnet passerar jag ett hus med off entliga toaletter 
och en plantering med träd och buskar på höger sida. Det hörs 
fågelkvitter från buskarna. Ute på Holmen ser jag fl era nya 
hus. Så småningom kommer jag fram till en trappa som leder 
stråket vidare ut på Holmen. Stråket fortsätter också rakt fram 
framför välkomstcentret. 

Kvällstid: Platsen med cykelställ på den nordöstra delen av 
Hamnplan belyses med låga pollare. Stråket övergår i trottoar 
och här används samma belysning som på gatorna. Resten 
av Hamnplan är belyst med låga lyktstolpar och pollare vid 
vattnet. När jag vänder mig mot hamnbassängen ser jag att 
kajkanterna är belysta så att man ser hamnbassängens konturer. 
Detta förstärks också av ljusen från husbåtarna som ligger längs 
kajerna både längs Skeppsbron och Holmen. 

7. Holmen
7a. Jag fortsätter ner för trappan till Holmen. Räcket är av trä 
och känns svalt och slätt att ta på. Jag går längs kajen bredvid 
den nya byggnaden. Närmast stråket ligger servicehus och 
kontor för gästhamnen. Den delen av huset är lite lägre och har 
en mer mänsklig skala. Längre fram ser jag ytterligare en ny 
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byggnad som ligger närmare kajkanten och stråket går delvis 
under den i en valvgång. När jag fortsätter längs stråket passerar 
jag en smal gräsmatta med bänkar och träd på. På bänkarna 
sitter det grupper av studenter. Jag hör vinden som prasslar 
i träden och människor som pratar. Innanför gräsmattan se 
jag den stora silon. Den har rustats upp och ger ett mäktigt 
intryck. Jag passerar hotellet och går under valvgången där 
mina steg ekar och akustiken blir helt annorlunda. Längst ut 
på Holmen får jag fri utblick över havet genom hamninloppet, 
det är vackert. Jag känner den friska havsvinden. Här fi nns det 
många bänkar varav några har vindskydd. Här fi nns även några 
stenformationer med Rindi på.

Kvällstid: Platsen är lugn men det fi nns fortfarande människor 
i närheten, vid hotellet och husbåtarna. Jag ser lyktstolpar och 
pollare längs stråket och även på andra sidan hamnbassängen. 
När jag kommit förbi högskolebyggnaden ser jag den belysta 
mastkranen och parkeringen. Även silon är belyst. Jag fortsätter 
längs stråket och kommer fram till hotellet. Det lyser i fönstren 
och valvgången är belyst. Jag ser in i hotellets restaurang och 
hör sorl inifrån. När jag kommer fram till holmens yttersta 
spets ser jag bänkar med belysning av samma sort som fi nns på 
Skeppsbron. Jag sätter mig på en av dem och känner att ytan är 
ljummen, fast i jämförelse med allt annat som är isande kallt så 
känns den varm och skön.

7b. Jag börjar gå norrut längs Holmens västra sida. Det fi nns 
inga staket vid kryssningskajen och jag kan gå fritt igenom 
öppningarna på muren. Framför mig ser jag en lång trädrad 
som sträcker sig ända ned till högskolebyggnaden. Gångstråket 
går längs med trädraden och jag hör vindens sus i grenarna 
och fåglarnas kvitter. När jag passerar parkeringarna hör 
jag ljud från bilar och även ett svagt sus från vägen inne vid 
Skeppsbron. Jag ser lyftkranen lite längre fram. På öster sida 
om mig ser jag högskolebyggnaden och välkomstcentret, det är 

stora byggnader med putsade fasader och stora glaspartier. Det 
står en klunga med människor vid utgången. Jag möter några 
bilar som kör in på parkeringen, jag hör bullret öka och avta 
och känner avgaslukten. 

Kvällstid: Jag följer gångstråket som svänger tillbaka in mot 
staden. I de små parkområdena på Holmen belyses olika 
skulpturer och murar. Vid hotellet är det fortfarande aktivitet. 
Jag ser människor som går in genom entrén och ser ljus inifrån 
byggnaden. Jag fortsätter norrut och börjar åter igen närma 
mig den nya högskolebyggnaden. Lyktstolparna ger ifrån sig 
ett milt vitt sken. Jag ser lyftkranen lysa på håll.  

8. Norra vågbrytaren
Jag svänger av åt väster och ser en stor öppen plats.  Norrut ser 
jag parkeringar, en väg och längst bort skymtar jag Almedalens 
grönska. Österut ser jag det nya badhuset och ser en smal 
stimma av havet över asfaltkanten (marknivån är högre längre 
ut mot havet.). Jag kommer fram till lyftkranen och de små 
byggnaderna som används för passagerarkontroll sommartid. 
Nu är de stängda och tomma.  Platsen är belagd med gatsten 
och jag känner den skrovliga ytan under fotsulorna. Mellan 
byggnaderna fi nns det en liten trappa som leder ned till 
barkassbryggan. Jag går fram till kanten. Sjöfåglarna tycker om 
att sitta på den nya bryggan men blir rädda när jag kommer 
närmare och fl yr med höga skrin och vingslag. Jag hör några 
bilar på parkeringen och känner vinden i ansiktet. Den får kraft 
här när det är öppet ut till havet. Stråket delar upp sig i två 
delar en del som leder upp till det nya konferenscentret och en 
som fortsätter fram till utsiktsbastionen. Jag följer den senare. 

Kvällstid: När jag svänger av från holmen kommer jag till ett 
vägval. Norrut ser jag stråket med sitt band av ljuspunkter som 
leder bort mot konferenscentret. Längre bort ser jag den belysta 
domkyrkan och ringmuren vid Almedalen. Stråket fortsätter 
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även ut mot havet, lyktstolparna anger riktningen. Trappan 
som leder ned till vattnet i hamnbassängen är belyst och även 
kajkanten på Holmen och den norra vågbrytaren. Det gör att 
jag kan få ett grepp om hur hamnen ser ut utan att se allting. 
Längre fram anar jag utsiktsbastionen men jag ser inte hela på 
grund av norra vågbrytarens höga mur. 

9. Utsiktsbastionen
Jag går vidare ut mot havet och kommer till utsiktsbastionen. 
Den fysiska platsen är ganska avgränsad men det jag ser med 
ögonen är svindlande stort. Jag ser det vidsträckta havet ända 
till horisonten. Jag går framåt över den gatstensbelagda platsen 
känner stenen under fötterna och vinden tar tag i mig. Rakt 
fram fi nns en bred stentrappa som leder ned till vattnet. Där 
det inte fi nns någon trappa fi nns det en mur som ger skydd 
för vågor och vind. Jag går fram till muren den är både vacker 
och skön att känna på. Jag hör vågornas brus och njuter av att 
befi nna mig på denna storslagna plats.

Kvällstid: Denna plats får en helt annan karaktär nattetid. Nu 
syns havet bara som en stor mörk yta och horisonten är en 
svag skugga. Även om jag fortfarande hör havet brusa, känner 
saltstänken och en svag doft av hav så  är havet inte så dominant 
på kvällen. Nu är detviktigare med den nära omgivningen. 
Muren belyses, det fi nns även lyktstolpar och pollare. Många 
ljuskällor gör att de inte behöver vara så starka vilket ger ett 
mjukt ljus. Badhuset är stängt med det kommer ändå ett svagt 
blått sken från fönstren. Långt ute på havet ser jag färjan 
komma in mot hamnen. Den syns som en  klar ljuspunkt.
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Sommartid

Under sommaren är det mycket mer aktivitet i hamnen, fl er bilar 
och människor. Färjetrafi ken utökas och många kryssningsfartyg 
och gästbåtar besöker Visby hamn. Cykeluthyrning och gatu-
försäljning är exempel på verksamheter som i stort sett bara 
fi nns på sommaren. Dessutom har fl er restauranger, caféer och 
barer öppet. Allt detta bidrar till nya sinnesintryck i hamnen. 
Planteringarna doftar och verksamheterna i hamnen ger ifrån 
sig lukter. Det kan vara allt ifrån doft av bullar från ett café 
till fi sk i fi skehamnen och diesel i småbåtshamnen. Ljuden 
är också mer varierade sommartid, det är mycket ljud från 
människor, skratt, prat, ljudet av steg osv. det hörs även musik 
och ljud från båtar och bilar. Ljuden och dofterna tillsammans 
med synen förklarar funktionen och användningen av hamnens 
olika platser.  

Eftersom det är varmare kan man vara ute längre och sitta 
även på ”kalla” material. Detta gör att även de sekundära 
sittmöjligheterna kan användas. Vinden är inte ett lika stort 
problem och ofta är det positivt att vinden kyler av. Detta gör 
att antalet bänkar och vindskyddade sittplatser inte behöver ha 
kapacitet för att klara riktigt så många besökare som hamnen 
har under högsäsong. De sekundära sittplatserna på exempelvis 
murar och trappsteg kan tillfredställa det ökande behovet av 
sittplatser. Även under sommarnätterna kan det vara skönt att 
få lite extra värme så de uppvärmda bänkarna använd även då, 
även om belysningen slås på senare på kvällen. Det fi nns många 
angenäma saker att känna på i hamnen, skulpturer, planeringar, 
murar och sittplatser.

Sommartid används hamnen i högre grad för rekreation och 
många av dem som vistas i hamnen är turister. Det ger en helt 
annan möjlighet att uppleva hamnen, man tar sig tid att sitta 
ned och njuta eller gå ut till utsiktsbastionen bara för att se 
på havet. När man sätter sig ner, stannar till och uppehåller 
sig på en plats har man större möjlighet att ta del av fl er 
sinnesintryck. Man känner strukturen på bänkens trä och ser 
detaljer i utformningen av platsen. Husbåtarna är ersatta med 
gästbåtar men de fyller samma funktion dvs. att ge hamnen 
trygghet och aktivitet även under natten. Belysningen används 
kortare tid på sommaren men eftersom hamnen används 
senare in på nätterna kan det hinna bli ganska mörkt ändå. 
Det är fortfarande viktigt med ljus som ökar tryggheten och 
orienterbarheten samt märker ut viktiga platser. 
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Resultat

Nu är hamnen mer anpassad för människors behov och inte 
enbart för bilar. För människan är det inte bara viktigt att 
komma från punkt A till Punkt B utan det är också viktigt 
hur förfl yttningen görs. Den nya utformningen av hamnen ger 
tydlighet och trygghet genom skilja bilar och människor åt och 
genom att ge människorna företräde. Tydlighet i vilka regler 
som gäller gör att antalet konfl ikter minskar. Utformningen 
gör också för fl yttningen angenäm genom att erbjuda både 
vackra och spännande sinnesintryck. I Hamnstråket fi nns det 
fl era typer av ledstråk som bidrar både till tydlig orientering 
och till en vacker miljö, till exempel markbeläggning, belysning 
och vattenspel. 

Det går mycket folk längs stråket och människorna är ut-
spridda längs hela stråkets sträckning och inte endast inne vid 
Hamnplan. I hamnen fi nns det nu ett stort antal trevliga platser 
att vistas på. Man kan välja en plats beroende av vad man vill 
få ut av besöket i hamnen. Om man vill ha liv och rörelse kan 
man gå till Hamnplan men vill man ha lite lugnare tempo kan 
man sätta sig längst ut på Holmen. Olika sinnesintryck ger 
platserna olika karaktär. Hamnstråket har utformats så att det 
fi nns intressanta saker att se hela tiden, till exempel båtar som 
ligger i gästhamnen, havet eller vackra platser med planeringar. 
Genom bättre gångvägar till innerstaden förstärks hamnens 
anknytning till centrum.

Norra vågbrytaren och den västra sidan om holmen är avspärrade 
när kryssningsfartygen ligger inne. Även angöringsplatsen för 
barkasser söder om hamnkontoret är avstängd för allmänheten. 
Men på grund av åtgärderna i planförslaget är utformningen 
av avspärrningarna och placeringen av dem så bra att de inte 
längre är lika störande. Platserna utanför avspärrningarna ger 
ett trevligt mottagande för besökarna och det är lätt för dem 
att fortsätta längs stråket till olika målpunkter i hamnen eller 
i Visby.

Den nya utformningen av hamnen har så mycket fl exibilitet 
att den fungerar för både hög- och lågsäsong. Husbåtarna 
och verksamheterna på Holmen gör att hamnen inte blir öde 
på vintern, den blir bara lugnare och tystare. Det kommer 
fortfarande vara en stor skillnad i användningen av hamnen 
under sommaren och vintern, men skillnaden är snarare positivt 
och ger kontrast och variation. 

Utformningen av belysningen har fått en mer enhetlig 
struktur. Olika armaturer visar olika typer av platser, gångstråk, 
parkeringsplats osv. Belysningen av byggnader och kajer gör att 
man får lättare att orientera sig och det fi nns många spännande 
saker att titta på. Husbåtarna, högskolan, hotellet mm. gör 
att fl er människor vistas i hamnen även under dygnets mörka 
timmar.
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Slutsats

Planförslaget över hamnen visar hur man kan använda den 
Seriella upplevelseanalysen på olika sätt och att det fi nns mycket 
som analysen kan tillföra den fysiska planeringen. Förslaget visar 
också att det krävs andra analyser och bärande idéer än de som 
handlar om sinnena för att planen ska fungera i verkligheten. Att 
bara tänka på sinnena bidrar inte till god planering utan det är 
en kombination av olika planeringsmetoder som åstadkommer 
bäst resultat. Det är så många saker som måste tas hänsyn till 
inom fysisk planering. Tanken är att sinnesanalyserna inte ska 
bli en separat del av planeringen, ytterliggare ett moment som 
man måste tänka på, utan en integrerad del av planeringen. 

Den seriella upplevelseanalysen är ett bra sätt att verkligen 
tänka igenom hur planområdet ska upplevas och är viktig för 
att inte glömma vissa delar av upplevelsen. Att planera för 
alla sinnen är både ett sätt att inventera ett område och hitta 
kvaliteter och brister och ett sätt att värdera de förbättringar 
som ska göras. De metoder som används idag är nästan 
enbart fokuserade på synintrycken. Även om synen dominerar 
upplevelsen för de fl esta människor så är även de andra sinnena 
viktiga. Svårigheterna att få med alla sinnen i den första seriella 
analysen visar hur lätt det är att enbart tänka på det visuella. 
Men när man väl kommer förbi de dominanta synintrycken 
inser man att det fi nns många fl er delar av upplevelsen. En 
svaghet med analysmetoden är att det ofta är stora skillnader i 
upplevelse mellan olika dagar och tider inte bara mellan olika 
säsonger. Till exempel ändrades ljudbilden i hamnen mycket 
beroende på om en färja låg inne eller inte. 

Målen för planen uppfylls, men inte enbart genom åtgärder 
kopplade till sinnena.

• I planförslaget har hamnen ett sammanhängande gång- 
och cykelstråk, som är attraktivt och tillgängligt för alla 
genom att det är planerat för alla sinnen. 

• På de ställen där nya resenärer anländer till hamnen fi nns 
platser med trevligt utformade säkerhetsanordningar 
och nära koppling till hamnstråket. Också övergången 
till andra färdmedel har förbättrats.

• Hamn som fungerar och lever hela året. Dels genom 
ändrade funktioner men också genom val av material 
och utformning av sittplatser och väderskydd.
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