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Förord - Visby Öster

Detta examensarbete handlar om upplevelsen av platser, varför 
vi upplever dem på det sättet och hur man kan främja goda 
upplevelser genom fysik planering. Upplevelsen handlar om 
sinnesintryck och tolkningen av dessa. I del 1 diskuteras om 
vad upplevelse är och hur man kan uppleva med sina fem 
sinnen samt hur man kan använda detta inom fysisk planering. 
Där beskrivs också två analysmetoder, Gåtur och Seriell 
Upplevelse. Gåtur är en metod som används för utvärdering och 
erfarenhetsåterföring av exempelvis bostadsområden och den 
sker genom dialog mellan planerare och brukare1. Gåturen har 
i detta examensarbete använts för att ta reda på hur människor 
upplever platser med sina sinnen. 
Seriell upplevelseanalys är en utveckling av Cullens Serial 
Vision, men istället för att beröra enbart synen analyserar den 
alla sinnen. I del 2a och 2b visas hur analysen och hela synsättet 
”att ta till var hela upplevelsen” kan användas i utformningen 
av planförslag. Del 1 är skriven gemensamt av Stina Wester 
och Helena Hultgren medan del 2a och 2b är utformade 
individuellt. Planområdena ligger i Visby ytterstad men 
med nära anknytning till innerstaden. Områdena innehåller 
många off entliga platser som är i behov av förnyelse och ökad 
attraktivitet. Stina Wester har arbetat med Öster (2a) medan 
Helena Hultgren arbetat med Hamnen (2b).

1  De Laval 1997, s. 12

I valet av planområden gjorde vi en grov inventering av Visby. 
Då såg vi att det fanns ett behov att ta tillvara ytterstadens 
kvalitéer i Visby. Med ytterstaden menas de delar av Visby som 
ligger utanför stadsmurarna. Ytterstadens off entliga platser 
är på fl era håll otydliga. När man går utåt från Visbys kärna 
passerar man en tät innerstad med väldefi nierade rum som 
sedan övergår till ett spritt gaturum utanför ringmuren. Där 
har andra funktioner prioriterats som bilens framkomlighet 
och näringslivets krav mm. Ytterstaden har många kvaliteter 
som inte tas tillvara i tillräckligt stor utsträckning. Där behövs 
upplevelserika rum men på ytterstadens villkor. 

Stina Wester
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Områdesbeskrivning

Planområdet utgörs av området direkt öster om ringmuren 
fram till Kung Magnus väg, från Dalmansporten i norr till 
Söderport i söder. Området ligger uppe på Gotlands högplatå. 
Den gamla staden, Visby innerstad, är byggd på en klint (en 
brant bergssluttning) och har mycket branta gator och trappor. 
Ovanför klinten börjar det stora Gotland med fl acka landskap 
och där fi nns även Visby ytterstad. Det har alltid varit en gräns 
mellan ytter- och innerstad, inte bara på grund av ringmuren, 
utan även tidigare mellan stadsbor och bönder. Planområdet har 
endast små höjdskillnader och består delvis av ett grönområde, 
men även av butiker, parkeringar och en busstation. 

Avgränsning

Öster om och i anslutning till planområdet ligger Östertorg/
Östercentrum, vilket tillsammans med Visby innerstad 
utgör det centrala handelscentrumet i Visby. Planområdet är 
långsträckt; ca 1000 meter långt i nord/sydlig riktning samt 
ca 100 meter i öst/västlig riktning. Även angränsande område, 
Östertorg/Östercentrum, kommer att behandlas och tas med 
i diskussionen. Detta på grund av att det hänger ihop med 
det utvalda planområdet och stråket och att förändringar där 
även kan komma att påverka upplevelsen av det stråk som 
analyseras.
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Historia

Visby hade en betydande roll som handelsstad i Östersjön 
under medeltiden. Hansestaden Visby omges av en ringmur 
som är 3,5 km lång och utanför den vallar och gravar. Syftet 
med muren var att försvåra för fi enden att bryta sig in i staden, 
men även för att skydda stadsborna mot landsbygdens bönder, 
och för att bättre försvara och stärka handeln. Muren byggdes 
mellan år 1250 - 1280 och har utvecklats och förändrat sitt 
utseende under olika tider och rådande ideal.  År 1288 utbröt ett 
inbördeskrig på Gotland mellan borgare och bönder. Borgarna 
vann, men oroligheterna slutade inte efter det. Kung Magnus 
Ladulås straff ade borgarna i Visby bland annat för att de byggt 
en ringmur utan tillstånd. 

Ännu så sent som på 1700-talet fyllde muren en uppgift i 
försvaret av Visby och Gotland. Vallgravar utanför muren 
utgjorde en väsentlig del av försvarssystemet kring staden. 
Terrängen mellan Norderport och Österport är även idag 
kuperad. Systemet av vallgravar är oregelbundet och till stor 
del bildat av stenbrytning till byggandet av muren. Gravarna 
runt Visby har aldrig varit vattenfyllda.2

I ringmuren fi nns många portar. Österport och Söderport 
är två av tre medeltida huvudportar (Norder-, Söder- och 
Österport). Österport var troligen en viktig port in till staden 
från landsbygden. Marknivån i området var lägre än idag och 
portar och muren var därför högre. Över Österport fanns en 
fem våningar hög tornbyggnad.3 Andra portar i anslutning 
till planområdet är Skolporten och Kajsarporten. Utanför 
Kajsarporten ligger en av de första byggnaderna som uppfördes 
utanför och i anslutning till ringmuren – ”tyghuset”. Byggnaden 

2  Janse & Svanström 1984, s. 6
3  Jonsson  2000, s. 101

uppfördes år 1832 för att uppfylla militära behov. I närheten av 
Skolporten (där parken Murgrönan ligger idag) fanns tidigare 
ett nöjesfält. 4

Visby utgjordes länge av bebyggelsen innanför muren och 
utanför den var det landsbygd. Innerstaden utvecklades och 
bebyggelsen utanför staden blev mer och mer samlad. Fram 
till 1900-talet fanns verksamheter, handel och institutioner 
mestadels innanför Visby ringmur, inplacerade i det befi ntliga 
kvartersmönstret. Förändringar inom bl. a. handeln, med 
nya krav på ytor för byggnader och parkeringar, var svåra att 
tillgodose i det existerande bebyggelsemönstret innanför 
muren. Nya handelsetableringar under 1960-talet kom att 
läggas utanför ringmuren istället för ombyggnation och 
rivningar i det befi ntliga handelscentrumet innanför muren. 
Det nya handelsstråket Östertorg/Östercentrum byggdes upp, 
med Domus som första etablering utanför Österport. Trots 
protester mot att överhuvudtaget välja ett läge utanför muren, 
fi ck staden nu två centrum för handel.5 

4  Gustafsson, möte 2006-02-10
5  Gotlands kommun 2005
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Nutid 

Planområdet
Östergravar
De medeltida vallgravarna runt staden är olika väl bevarade. 
De bäst bevarade delarna är Öster- samt Nordergravar. 
Öster-gravar är en del av ett grönstråk som ligger som ett 
bälte kring innerstaden och består av mjukt formade kullar 
med öppna gräsytor med inslag av buskar och träd. Det är ett 
viktigt grönstråk mitt i staden inte minst för upplevelsen av 
ringmuren. Ringmuren är Visbys främsta byggnadsverk. Det 
bevarade öppna landskapet vid Östergravar visar historien och 
sätter muren i sitt historiska sammanhang då muren omgavs 
av vida vidder. Ringmuren är en del av såväl ytterstaden som 
innerstaden, men syns bäst från ytterstaden. 

I den grönstrukturinventering som godkändes av byggnads-
nämnden i maj 2001 anges bland annat att Östergravar ingår i den 
grupp grönytor som har det högsta värdet. I grönområdet fi nns 
en lekplats samt gång- och cykelvägar. Grönstråket fortsätter 
norrut och ner till havet. Söder-, Öster- och Nordergravar är 
världsarvets buff ertzon.6 Utefter sträckan mellan Österport 
och Söderport minskar grönområdet och används delvis till 
parkering. Dalmansporten är en port till innerstaden från 
Östergravar, som används av gående och cyklister.

Österport
Österport är en port i muren som endast används för gående 
och cyklister. Alldeles utanför porten fi nns en yta/torg som 
i norr gränsar mot Östergravars gröna kullar och i öster 
mot Kung Magnus väg och Östertorg/Östercentrum samt i 
söder mot bebyggelse. På torgytan utanför Österport samsas 
cykeluthyrning, taxiuppställnng, parkering för privatbilar, 

6  Gotlands kommun m fl . 2003, ss. 31-32

off entlig toalett, caféer, pizzeria, snabbmatskiosk och ett fåtal 
butiker. Till skillnad från innerstaden är ytterstaden öppen och 
luftig. 

Östertorg /Östercentrum 
Östertorg är uppbyggt kring dagligvaruhandel och sällan-
köpshandel. I Östertorgsområdet fi nns idag även caféer, enklare 
matställen, banker, systembolag, fastighetsmäklare, kontor, 
apotek, hårvård mm. Östertorg lever dagtid men är stängt på 
kvällar och nätter med undantag av några hamburgerrestauranger. 
Vid Östertorg fi nns varken bostäder, hotell eller något nämnvärt 
kulturellt utbud. Centralt i området går en bred gågata som 
avslutas i öster vid en korsande bilväg, Norra Hansegatan. I 
områdets ytterkanter dominerar stora parkeringsytor.  Som på 
många platser i landet hotas innerstadens handel av etablering 
av externhandel i stadens perifera delar. Samma problem fi nns 
i Visby. Skarphäll är ett industri- och handelsområde i östra 
utkanten av Visby, men planer fi nns även att tillskapa fl era 
externa handelsområden. Det är viktigt att Östercentrum har 
ett rikt utbud och är en trevlig plats att handla på för att vara 
attraktivt och tilldragande. 

Skolporten/ Murgrönan
Skolporten är en öppning i muren, söder om Österport som är 
öppen för biltrafi k till innerstaden. Öster om Skolporten korsas 
Skolportsgatan och Kung Magnus väg. Söder om korsningen 
ligger Solbergaskolan (åk 4-9)  och intill Skolporten fi nns en 
park, Murgrönan. 
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Busstationen / Kajsarporten
Platsen är öppen och domineras av asfaltytor med bilparkeringar 
samt Visby busstation. I södra delen av planområdet minskar 
det gröna bältet utmed ringmuren. Kajsarporten är en port i 
muren som i första hand används av gående och cyklister, men 
tillåter även viss biltrafi k. Öster om Kajsarporten ligger en 
avlång byggnad, ”tyghuset”, ett magasin som idag används av 
Gotlands Länsmuseum för arkivering av arkeologiska fynd.

Söderport
Söderport är en av huvudportarna till innerstaden. Det är 
egentligen tre portar där de två mindre används för gående och 
cyklister och den större används för biltrafi k. Direkt söder om 
porten fi nns en vägkorsning och till väster om den fortsätter 
gångvägen utmed muren.

Trafi k
Visbys vägsystem skiljer sig markant mellan innerstad och 
ytterstad. I ytterstaden är vägsystemet luftigt och förgrenat, 
liknande en spindelväv, med möjlighet att ta sig fram i olika 
riktningar. Innerstadens trafi knät är oregelbundet med smala, 
sluttande gator och gränder. De större vägarna i planområdet 
utgörs av Kung Magnus väg och Norra Hansegatan. I beskrivning 
och planförslag nämns även Skolportsgatan och Österväg. 
Gång- och cykelvägar fi nns utmed de större vägarna och även 
i grönstråk etc. I närheten till ringmuren och i grönområdet 
omkring fi nns ett rikt stigsystem med grusade stigar som i stort 
sett sträcker sig runt innerstaden. Kollektivtrafi ken inom Visby 
utgörs av busstrafi k. Inom planområdet ligger busstationen 
som är en samlingspunkt för kollektivtrafi ken inom Visby och 
även till övriga Gotland. Trafi k till fastlandet utgörs av fl yg och 
färja. 

Parkeringsproblemet är en stor fråga för kommunen och ett 
problem inte minst sommartid då parkeringsbehovet inte 
tillgodoses. Önskemål fi nns att minska biltrafi k och antal 
parkeringsplatser i innerstaden, vilket ger som följd att fl er 
parkeringsplatser måste placeras utanför ringmuren. Området 
öster om muren har många parkeringar idag och önskemål 
fi nns om att öka antal parkeringar där.7

Kartan visar en schematisk överskt över vägsystemet öster om ringmuren. 

7  Gotlands kommun 2005, kap 4 s. 11
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Framtid och planer

Det kommer ständigt nya planer, projekt och visioner för 
Visby Öster. För planområdet gäller idag en stadsplan från år 
1970 och i övrigt styrs utformningen av detaljplaner. En ny 
översiktsplan är under arbete och planeras gå ut på samråd 
under våren 2006. Jag har tagit del av arbetsmaterialet för att 
få en bild av kommunens intentioner med Visby och dess östra 
delar. Det fi nns även arbetsgrupper, pågående och avslutade 
projekt vid sidan om, vilka arbetar med syftet att förbättra olika 
aspekter gällande planområdet. Visby Hansestad som världsarv 
ställer speciella krav på vårdande och bevarande av staden och 
dess omgivningar och där berörs även planområdet på grund av 
dess närhet till Hansestaden (innerstaden). 

HELA VISBY – Arbetshandling                         
för Översiktsplan (2005-12-07) 
Dokumentet är en del av förarbetena till den nya översiktsplanen. 
Den är inte antagen av kommunfullmäktige men ger signaler 
om vad man siktar mot i den nya översiktsplanen. Olika aspekter 
tas upp, vilka på ett eller annat vis påverkar planområdet.

Trygghet
Ett mål är att människor ska känna trygghet och säkerhet i 
Visbyområdet. Det ska ske genom trygghetsförstärkande 
åtgärder som minskar rädslan att använda off entliga platser. 
Anpassad belysning kan leda till att fl er människor rör sig ute 
vilket kan öka trygghetskänslan och därmed livskvalitén. 8

Kommentar: Off entliga platser som medvetet är utformade för 
att skapa positiva sinnesupplevelser och ge tydlighet kan bli 
attraktiva och ge platsen en positiv identitet, vilket även kan 
öka trygghetskänslan på plasten. 

8  Gotlands kommun 2006, kap 2 s. 5 

Gröna mötesplatser
Barns behov av lek och upplevelse ses som viktig och lyfts fram. 
Olika typer av lekplatser önskas som kan anpassas efter barn/
ungdomars ålder och efterfrågan på innehåll. Lekplatser ska 
gärna ge möjlighet till motorisk och kreativ upplevelselek, t ex att 
bygga kojor och klättra i träd.9 Ett mål är även att Visbyområdet 
ska bli tillgängligt för alla grupper av människor.

Kommentar: Det är viktigt att mötesplatser utformas efter 
behov, önskemål och efterfrågan för att de ska användas 
och fungera. Det är även angeläget att de har variation och 
fl exibilitet och att hela staden blir en plats för inlärning och 
upplevelse, med god tillgänglighet.

Koppling mellan områden
Ett problem som lyfts fram är de mellanrum som fi nns i 
ytterstadens struktur, vilka upplevs som obearbetade och 
otrygga och försämrar möjligheten att orientera sig. Det fi nns 
en önskan att överbrygga mellanrummen och att hela staden 
(göra den till en enhet). Det kan exempelvis ske genom ny 
bebyggelse eller utformning av gång-, cykel- och bilvägar eller 
att skapa trivsamma platser och grönstråk. Det är viktigt att 
grönområdena, i detta fall Östergravar, har en god anknytning 
och närhet till bebyggelsen och att de kan nås genom trevliga 
promenadvägar och sammanhängande grönstråk.10

Kommentar: Genom att arbeta med rörelsestråk och 
upplevelsen av dessa kan skillnaderna mellan områden lyftas 
fram som något positivt och platserna länkas samman.

Goda kommunikationer 
Miljön i anslutning till kollektivtrafi ken, kring bussterminal 
och busskurer, anses som en viktig del att arbeta med, i 

9  Gotlands kommun 2006, kap 3 s. 41
10  Gotlands kommun 2005, kap 4 s. 6
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aspekter som: trygghet, säkerhet, tillgänglighet och en estetiskt 
tilltalande utformning. Många som arbetar i Visby har sitt 
boende på landsbygden och vice versa. För att behålla det 
positiva, ömsesidiga beroendet mellan stad och land behövs 
bland annat bra kollektivtrafi k.11 

Kommentar: Dagens lokalisering av busstationen bör utredas 
vidare. Idag är busstationen belägen intill Kajsarporten, öster 
om innerstaden. Busstationen är en av entréerna till Visby och 
bör därför vara tydligt och vackert utformad. Platsen är idag 
otydlig när det gäller att visa var man befi nner sig i förhållande 
till centrum i innerstaden samt ytterstaden. 

Attraktivt boende
Ambitionen är att säkerställa Visbys grundläggande kvalitéer 
och att skapa attraktivt boende för olika individer och grupper 
med olika behov, i olika åldrar och faser i livet. Ett attraktivt 
boende innehåller många aspekter och utgångspunkten bör 
vara ett hållbart samhälle. I många fall är närhet trygghet och 
tillgänglighet till service, mötesplatser, sjukvård, handel, fi ket, 
biblioteket, kollektivtrafi k, skateboardramp, park, förskola 
och skola samt en blandning av olika boendeformer och 
åldersgrupper viktigare och mer avgörande än ett boende med 
utsikt över havet.12 

Kommentar: Ny bostadsbebyggelse är planerad i anslutning 
till planområdet och byggandet planeras starta våren 2006. 
Attraktiva bostäder skulle även kunna byggas i anslutning till 
Östertorg/Östercentrum. Där fi nns idag inga bostäder och 
området avfolkas därför i stor grad under kvällar och nätter. 
Men att bo vid Östertorg ger närhet till handel och service och 
kan vara ett attraktivt för fl era grupper av människor.

11  Gotlands kommun 2005, kap 4 s. 11
12  Ibid. kap 4 s. 9

Parkering 
Speciellt sommartid är det brist på parkeringsplatser i 
innerstaden och i anslutning till den. Det diskuteras om att 
utöka antal parkeringar inom planområdet, men det fi nns idag 
ingen tydlig vision eller plan för hur parkeringssituationen ska 
lösas i innerstaden och inom planområdet. Parkeringsbehovet 
kommer sannolikt inte minska. Genom att skapa fl er parkerings-
platser kan trafi kmängden komma att öka, vilket inte löser 
problemet. En huvudtanke som lyfts fram i arbetsmaterialet 
för översiktsplanen är att varje stadsdel ska lösa sina egna 
parkeringsbehov. Det är inte hållbart att ytterstaden ska lösa 
parkeringsproblemen för innerstaden. Det anses inte heller 
rimligt att i anslutning till ringmuren tillskapa nya permanenta 
parkeringsytor. 13

Kommentar: I området mellan Kajsarporten och Söderport 
fi nns idag ett parkeringsområde alldeles intill ringmuren vilket 
påverkar upplevelsen av platsen när man rör sig på gång- och 
cykelvägen kring ringmuren. Ringmuren som byggnadsverk 
och upplevelsen av platsen bör vara högre prioriterad än 
bilparkeringens placering. 

13  Gotlands kommun 2005, kap 4 s. 8
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Planer på gång 
Kvarteret Fiskmåsen
Nordöst om planområdet, öster om Kung Magnus väg, kommer 
ny bostadsbebyggelse byggas i Kvarteret Fiskmåsen med start 
januari 2006.  Sammanlagt innefattar planen 180 lägenheter.14 

Kommentar: Ny bostadsbebyggelse kommer att bidra till att 
fl er människor rör sig i området. Östergravar kommer att bli 
bostadsområdets närmaste stora grönområde. Flera boende 
påverkar även mängden trafi k på vägarna i området. Det 
är därför viktigt att utforma gator eller leda om trafi k så att 
exempelvis inte trafi ken på Kung Magnus väg, som korsar 
Österport samt Östercentrum, ökar.

Dovhjorten
Det fi nns ett förslag till förändring och ny byggnation i 
Kvarteret Dovhjorten, vid Schéelegatan. Där fi nns idag ett 
badhus och bland annat brandkårens gamla lokaler som idag 
hyrs ut till olika föreningar. Förslaget innefattar bland annat att 
tillföra Östertorg funktioner som biograf och hotell. 15

Kommentarer: Utveckling av Östertorg med eventuella 
bostäder, nya funktioner och ett större service- och nöjesutbud 
gynnar Östertorg, även upplevelsemässigt.

Trafi kutredning för innerstaden
Under februari 2004 gjordes en trafi kutredning för Visby 
innerstad (innanför ringmuren), där olika åtgärder föreslogs 
för att förbättra trafi ksituationen och parkeringsproblemen. 
Trafi kutredningen tar bland annat upp att parkeringsutrymmen 
i innerstaden är begränsade och att mark i nära anslutning 
utanför muren därför används som avlastning. 

14 Tingström, Gotlands kommun, möte 2005-11-01
15 Ibid.

Förslag ges att sätta relativt höga taxor på attraktiva platser 
för att stimuleras bilisterna till att inte köra in i innerstaden 
utan att parkera strax utanför. Detta förutsätter att det erbjuds 
parkeringsplatser utanför murarna.16

Parkeringssituationen i Östercentrum och dess närhet skall ses 
över med utgångspunkt från att 

• det nuvarande antalet kvadratmeter parkeringsyta för 
permanent markparkering utanför ringmuren och kring 
Östercentrum i övrigt inte skall utökas, 

• trafi k- och parkeringsproblematiken i innerstaden och i 
österområdet bör lösas i ett gemensamt sammanhang.

• parkeringsbehovet i österområdet ökar ytterligare 
eller att parkeringssituationen inte anses möjlig att 
lösas inom befi ntliga parkeringsytor bör planering och 
byggande av parkering i garage genomföras.

• motiven för busstationens lokalisering vid muren skall 
utredas.

16  Atterbrand 2004, s. 41

Parkering intill muren mellan Kajsarporten och Söderport
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Trafi kutredningen tar även upp problem med genomfartstrafi k. 
Handelscentrum utanför Österport/Östercentrum är en 
viktig målpunkt och många människor rör sig i omgivningen. 
Centrumet delas av Kung Magnus väg, vilken gående måste 
ta sig över för att ta sig mellan Östercentrum och innerstaden. 
Ca 6000 fordon per dag rör sig på Kung Magnus väg vilket 
medför dagliga konfl ikter mellan bilister och fotgängare. För att 
minska dessa föreslås fysiska åtgärder som säkrar att bilisterna 
inte kör fortare än 30 km/h. Åtgärderna syftar också till att få 
bort genomfartstrafi ken.17

Kommentar: Konfl ikterna vid Kung Magnus väg minskas 
genom en bättre och tydligare övergång där man vet vem som 
ska vänta på vem. Fysiska åtgärder för att säkra hastigheten 
30 km/h kan minska antal fordon på den sträckan, vilket 
är positivt för Östertorg. Jag anser att busstationen bör 
fl yttas till Östertorg. För att inte riskera att området utanför 
ringmuren endast består av parkering bör inte fl er permanenta 
parkeringsplatser tillkomma. Ett eventuellt parkeringshus bör 
utformas och placeras så att upplevelsen av platsen fortfarande 
är god. 

17  Atterbrand 2004, s. 41

Världsarvet Hansestaden Visby                                 
inför 2000-talet 
År 1995 togs Visby stad upp på UNESCO:s världsarvslista över 
kultur- och naturarv.18 Visby innerstad måste på ett varsamt 
sätt underhållas och utvecklas. Det motiveras på följande sätt: 

”Visby är ett framstående exempel på nordeuropeisk muromgärdad 
medeltida handelsstad med utomordentligt väl bevarad stadsmiljö 
och synnerligen värdefull äldre bebyggelse som åskådligt illustrerar 
denna typ av betydelsefull mänsklig boplats, både genom dess form 
och funktion”.19

I programmet för Hansestaden Visby lyfts även fram vikten 
av att förstärka sambanden med etablerad handel på Öster- 
och Södertorg. Ytterstaden behandlas inom världsarvet 
mestadels utifrån trafi kfrågor. Trafi kmiljön i Hansestaden 
Visby bör förbättras på de gåendes villkor och med hänsyn till 
kulturmiljön. 

18  Gotlands kommun m fl . 2003, s. 3
19  Ibid. s. 6

Visby busstation
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Livsmiljön ska bland annat säkerställas och förbättras genom 
trafi klösningar som: 20

• grundas på kulturmiljöns och de oskyddade 
trafi kanternas villkor

• prioriterar gång- och cykeltrafi kanternas behov 
av trivsel, tillgänglighet och framkomlighet i det 
off entliga rummet.

• förutsätter god tillgänglighet till välbelägna 
parkeringsplatser.

Kommentar: Östercentrum påverkas positivt utifrån målen, då 
krav på god miljö även sätts på miljöer kring ringmuren. 

20  Gotlandskommun m fl  2003, s. 17

Andra projekt
LODIS (Local Distinctiveness Strategies) är ett europeiskt 
nätverk som tar fram lokala strategier som främjar orters särart 
för att skapa positiv ekonomisk utveckling i ett långsiktigt 
perspektiv. I Visby genomfördes ett projekt som handlade 
om att förstärka handelsstråket i de centrala delarna, och med 
fokus på staden innanför ringmuren. Syftet med projektet var 
att skapa en vackrare, trevligare och mer trafi ksäker gata där de 
gåendes intressen prioriteras. Ett designprogram arbetades fram 
och de arbetade för att ”öppna världsarvet”: portar, byggnader, 
museer och att förbättra tillgängligheten. I projektgruppen 
ingick representanter från Wisby Ströwet, Adelsgatans 
förening, Kommunens tekniska förvaltning, projektörer, 
handikapporganisationer, länsstyrelsen och LODIS-projektet. 

Wisby Ströwet är ett gemensamt projekt för företagare inom 
Visby centrums handel, innanför och utanför ringmuren, vilka 
arbetar för ett attraktivare handelsstråk. Det är ett aktiebolag 
för föreningar och har bland annat arbetat med omformning 
av Östertorg. Företagarna tog ekonomiskt ansvar i projektet för 
ny utformning av torgytan närmast fastigheten och kommunen 
på markremsan däremellan.21

Kommentar: De projekt som genomförts har medfört många 
positiva förbättringar för österområdet och varit viktiga steg i 
östers utveckling för förbättrad upplevelsen med alla sinnen. 

21  Gotlands kommun 2004

Östertorg/Östercentrum med Österport i fonden
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Analys 

I Del 1 beskrivs att det är viktigt att alla delar av upplevelsen 
tas till vara vid utformning av den fysiska miljön. Våra sinnen 
används för att skaff a information från omgivningen för 
att kunna orientera och leva i, samt förstå och uppleva vår 
omgivning. Synintrycken ligger oftast i fokus inom den fysiska 
planeringen, men det är viktigt att även hörsel, lukt, känsel och 
smak behandlas, eftersom de tillsammans ligger till grund för 
upplevelsen. Genom analyser som lyfter fram sinnesupplevelsen 
kan upplevelsen av en plats kartläggas och ligga som underlag 
för utformning av den fysiska miljön.

I examensarbetet presenteras två analysmetoder vilka båda lyfter 
fram de sinnesintryck som kan upplevas på en plats,  Seriell 
upplevelseanalys och Gåtur. Seriell upplevelse är en utveckling 
av Gordon Cullens ”Serial Vision” (seriellt seende) där den 
visuella upplevelsen används som redskap för att analysera 
staden och dess platser 22. Seriell upplevelse behandlar även 
upplevelsen från övriga sinnen. Den Seriella upplevelseanalysen 
presenteras och utvecklas teoretiskt i Del 1. 

22  Cullen 1971

För att se hur väl den fungerar och konkret kan används i 
ett planförslag används den för att analysera upplevelsen av 
planområdet Visby Öster. Iakttagelser har gjorts längs med ett 
stråk i planområdet, vilka beskrivs i en text med tillhörande 
bilder. Resultatet från den seriella upplevelseanalysen utgör 
huvudunderlaget till planförslaget men kompletteras även med 
en bedömning av kvalitéer och brister samt med resultat från 
gåtursanalysen. Analysmetoden Gåtur som presenteras i Del 
1, handlar om att analysera enskilda platser och ta reda på hur 
människor upplever dem med sina sinnen23, medan Seriell 
upplevelse handlar om att se olika rum och deras förhållande 
till varandra. Två av platserna som undersöktes under gåturerna 
ligger inom planområdet och resultaten från deltagarnas 
upplevelser återges här som komplement till egna iakttagelser. 

Utifrån analysresultaten avgörs vad som bör vara kvar, vad som 
ska betonas eller tas bort för att förbättra upplevelsen av stråket. 
Utifrån det nya förslaget görs sedan en ny seriell upplevelseanalys 
som används för att utvärdera förändringarna. 

23  De Laval 1997, s. 12
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Kvalitéer och brister

Under denna rubrik värderas olika aspekter inom planområdet 
Visby Öster. Området har många kvalitéer, men där fi nns även 
brister som kan förbättras för att upplevelsen på platsen ska bli 
ännu bättre. 

Kvalitéer
Inom planområdet fi nns platser med olika funktioner, som 
exempelvis park, grönstråk, butiker och service. Variationen 
är en källa till upplevelser och viktig att förstärka och 
behålla. Ytterstadens utformning står i stor kontrast till 
bebyggelsestrukturen innanför muren. Innerstaden har brist 
på ytor i gaturum såväl som plats för nya etableringar och 
på grund av sluttande gator är tillgängligheten begränsad. 
Ytterstaden har inte samma begränsningar i utrymme och har 
till skillnad från innerstaden endast små höjdskillnader. Det 
är ett bra utgångsläge för god tillgänglighet till byggnader etc. 
Hansestaden som världsarv sätter krav på innerstaden och den 
mur som omger den. Muren, som syns bättre från ytterstaden, 
ska också behandlas med varsamhet liksom de miljöer som 

omger den. Trots detta har ytterstaden en större frihet att 
anpassa sig till dagens behov. Närheten till innerstaden ger 
området positiva kvalitéer. Området utanför ringmuren bjuder 
på andra ideal och en annan tidsålder. Den kanske inte kan slå 
innerstadens charm, men kan ändå göras mer attraktiv utifrån 
sina egna förutsättningar. Vallgravarna med dess grönområde 
är en lunga för staden och ger plats för olika typer av aktiviteter, 
speciellt sommartid. Ringmuren utgör en vägg i rummet, gör 
platsen speciell och förtydligar stadens och platsens historia. 
Gång- och stigsystem fi nns runt muren, vilket är en god kvalité 
och inbjuder till att ströva i området.

Brister 
Visby intar en annan skepnad och får en helt annan puls 
sommartid. Innerstaden blir allmänhetens ”upplevelsepark”, 
men även i områdena i direkt anslutning till innerstaden rör sig 
mycket folk. Turismen är av stor betydelse för ekonomin, men 
mängden människor sliter på miljöer och världsarvet. 

Östertorg (Östercentrum) avfolkas i stor grad efter att butiker 
stänger för dagen, på grund av att bostäder och kvällsöppna 
verksamheter nästan helt saknas.

Platsen (torgytan) direkt utanför Österport är dåligt utnyttjad. 
Stor del av platsen upptas av parkering och uppställning 
av taxibilar. Korsningar mellan gång- och cykelvägar och 
vägar trafi kerade av bilar brister i utformning med tanke på 
säkerhet. 

Utmed sydöstra sidan av muren ligger Visby busstation och 
en bilparkering. Dessa funktioner bidrar till att muren som 
byggnadsverk inte kommer till sin rätt. 
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Resultat från gåtur

Under oktober månad genomfördes två gåturer i Visby. Resultat 
av gåturerna har använts som komplement till egna iakttagelser 
och upplevelser och fungerar som en del av underlaget till 
planförslaget. Gåturerna genomfördes på ett antal olika platser 
och två av dessa var inom aktuellt planområde, Östertorg/
Östercentrum respektive Östergravar. Sinnesintrycken berättar 
om platsen. En stark upplevelse, positiv eller negativ, från ett av 
våra sinnen kan ofta komma att ta över alla andra sinnesintryck. 
Fågelsång kan påminna mig om våren, trots att trafi kljudmattan 
dominerar. Det är viktigt att fl era sinnen tas med i planeringen 
för att skapa möjlighet till positiva upplevelser även för personer 
med funktionsnedsättningar. Upplevelserna är olika från person 
till person, vilket tydligt går att utläsa ur resultatet.

Östertorg 
På Östertorg /Östercentrum rör sig många människor. Det 
bidrar till ljud från gående fötter och samtal i olika röststyrkor. 
Ljud av människor och deras aktiviteter upplevs ofta som 
positiva ljud och många människor trivs på platser där andra 
människor fi nns, vilket i hög grad påverkar upplevelsen av 
platsen. En blandning av människor  bidrar positivt till att 
många olika människor ska trivas på platsen och det ger en 
känsla av att inte vara ensam. ”Trevliga ljud av människor som 
pratar, skrattar och går. Man känner sig inte ensam. En kul plats 
där det fi nns mycket att titta på”. (Kvinna 25). ”Jag befi nner mig 
bland människor, det är trevliga småstadsljud.” (Kvinna 44).  Men 
människosamlingar kan även uppfattas som det motsatta och 
ge en känsla av otrygghet. Ljuden av människorna var behagliga 
men när hon såg hur många människor det fanns och att hon 
befann sig på ett torg så tyckte hon inte att det var lika trevligt. 
Hon trivdes inte i folksamlingar. Hon tyckte olika med olika 
sinnen.

Trafi kljuden är konstanta kring Österport och Östertorg på 
grund av trafi ken på Kung Magnus väg. Ljud förklarar mycket 
om platsens funktion. ”Jag hör ljuden från vägen. Jag gillar ljuden 
eftersom jag gillar staden.” (Kvinna 44). Människor som går och 
pratar kan vittna om att det är en mötesplats och ljud från bilar 
berättar att trafi k fi nns i närheten.
 
Även dofter kan förklara en plats och ge starka förnimmelser 
som är nära kopplade till olika minnen; lukt av mat, kaff e, 
avgaser, tång från havet, sura sopor etc. Vid Östertorg kändes 
lukt från avgaser, cigarettrök och os från hamburgare. Goda 
läskande dofter kan även användas som försäljningstrick. 
Bagerier kan exempelvis medvetet vända sin ventilation ut mot 
gatan för att fånga människors uppmärksamhet. 

Synen är det sinne som de fl esta människor använder för att 
registrera sin omgivning och det är utifrån det sinnet som våra 
städer till största del planeras och byggs. Vid Östertorg rörde 
sig människor och platsen stimulerar därför synsinnet. Utan 
människor kan platsen upplevas som tråkig och monoton. 
”Upplever byggnader och platsen som tråkig och monoton, men 
träden piggar upp. Gillar inte platsen, söker större variation och 
trygghet.” (Man 29 år).

Känseln påverkas mycket av årstiden och vädret med varierande 
temperatur och vindstyrkor. Sommartid används bänkar, 
sittplatser gräsmattor etc. på ett helt annat sätt än under övriga 
delar av året. ”En fuktig och kall plats med skrovligt underlag, som 
man gärna vill lämna.” (Kvinna 25). Markbeläggning, material, 
ytor och strukturer kan användas för att förtydliga platser, för 
att medvetet underlätta eller försvåra framkomligheten på en 
plats och för att underlätta orienteringen. Att förtydliga platser 
med taktila material är viktigt för exempelvis synskadade. 
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Smaken är ett sinne som har sin funktion vid förtäring. 
Smaken på det vi äter kan ofta ge kunskap om det vi stoppar 
i oss bör ätas eller inte. Smaken har nära koppling till lukten 
och är därför delvis aktivt i staden. Ljuva dofter sätter fart på 
smaklökarna, eller kan åtminstone ge oss en inbillad smak i 
munnen. ”Associerar smak till glass, som är förknippat med en 
sådan plats sommartid” (Kvinna 24).

Östergravar
Östergravar upplevdes som en trevlig och vacker plats av 
de fl esta deltagarna. Platsen beskrevs som inbjudande och 

äventyrlig, historisk och sagolik. Synintrycken på platsen 
beskrivs bland annat som ”mäktig” och det ger frihetskänsla att 
se grönska, öppna gräsbeklädda kullar och ringmuren. ”Att se så 
mycket grönska ger glada känslor. Platsen ger en känsla av frihet.” 
(Man 23). Många av dem som var på besök i Visby tyckte om 
den här platsen medan de som har varit här mycket och känner 
till platsens rykte tyckte illa om platsen. ”Tycker ganska bra om 
platsen men rädslan för alkoholister stör” (Flicka 12 år).  Detta 
trots att inga alkoholister syns till. Hon hade ett mycket negativt 
intryck av platsen redan från början. Förkunskaper färgade allt 
hon kände på platsen. 

De många positiva upplevelserna; trevliga ljud från fåglar, 
kyrkklockor och sus i löven kan bidra till en positiv helhetsbild, 
trots att bilbrus hördes på avstånd. ”Positiva upplevelser med 
många sinnen överväger bilbruset som hörs på avstånd”. (Man 29). 
Någon upplevde att trafi kljudet förstörde helhetsupplevelsen. 
”Trots att platsen är vacker, mjuka gräsmattor och fl era trevliga 
ljud upplevs platsen lite orolig på grund av billjudet i bakgrunden.”  
(Kvinna 25). Ljuden berättar om platsens innehåll. ”Ljuden 
talar om att platsen är tom och att det fi nns natur.” (Kvinna 24). 

Känseln kan avslöja sådant som inte uppfattas med synen, 
exempelvis att känna berg under gräset. Att gå på mjuk jord, 
gräs, grus och att känna solen värma i ansiktet påminner en av 
deltagarna om landsbygd, vilket för denna innebär en positiv 
upplevelse. ”Det luktar från gräs och löv, naturdoften upplevs 
frisk och behaglig. Det som syns är vackert, en fi n plats med lite 
människor, mjukt underlag och en skön plats att vara på.” (Kvinna 
25) Platsen kan fungera som utfl yktsmål sommartid och gav 
därför associationer till picknickmat och fi ka med saft, kaff e 
och bulle. 

Kartan visar de två platserna i gåturen som ligger i planområdet.


