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Planförslag

Mål
• Att utarbeta attraktiva off entliga platser med 

utgångspunkt att skapa en bättre upplevelse för alla 
sinnen.

• Att genom en tydligare utformning förtydliga rum 
och deras funktion samt öka samstämmigheten 
mellan olika sinnesintryck.

• Att utveckla och förstärka de kvalitéer som fi nns i 
planområdet. 

• Att se till  kommunens intentioner för planområdet  
och integrera dessa i utformningen av planförslaget.

 
Grunden till utformningen av planförslaget är egna iakttagelser, 
olika analyser, samt material och resultat av undersökningar 
som redovisas i Del 1. Först beskrivs övergripande idéer och 
tankar med planförslaget, utifrån varje sinne. Sedan beskrivs 
mer konkreta åtgärder för respektive delområde.

Övergripande idéer

Förändringar för olika sinnen
Att planera utifrån upplevelse med sinnena stöter på svårigheter. 
Människans subjektiva uppfattning, årstidernas växlingar med 
temperaturskiftningar, växtlighetens förändring, dagens längd 
etc. påverkar i stor grad hur vi använder en plats och hur den 
upplevs. Men de olika årstiderna ger oss även positiva bidrag 
genom en variation under året och erbjuder unika upplevelser 
för lukt, känsel, syn, hörsel och i viss mån även smak. Här 
presenteras vilka förändringar som föreslås i planförslaget               
utifrån de olika sinnena. Hur dessa förändringar sedan kommer 
att användas i utformningen av olika platser redovisas under 
rubriken ”Utformning”. 

Syn
För synens del bör stråket Visby Öster förstärkas visuellt så att 
det blir tydligare hur man ska ta sig vidare till olika platser och 
hur rummen ska användas. Överblicken är viktig men allt får inte 
avslöjas på en gång, det måste fi nnas plats för överraskningar. 
Synupplevelsen ger information om komplexa samband mellan 
rum, objekt, ytor, material, texturer, mönster liksom ljus och 
färg. Sinnena har behov av variation och stråket passerar idag 
olika typer av rum. Det är viktigt att arbeta med olika skalor 
inom stråket, dels med detaljer och det som upplevs på nära 
håll, dels med helhet och utblickar. 

Tydligheten längs sträckan kan förbättras för att exempelvis 
personer med nedsatt syn lättare ska kunna läsa av och ta sig 
fram på platserna. Detta sker genom kontrasterande färg i 
markbeläggningen på gång- och cykelbanor, bättre utformade 
övergångar vid korsningar, placering av möbler och element i 
rummen, belysning etc. Utformningen av gång- och cykelvägnät 
bör vara konsekvent i hela staden. För att skapa spänning och 
för att inbjuda betraktaren att fortsätta eller stanna upp krävs att 
blicken leds vidare eller att platsen har detaljer eller annat som 
fångar intresset. Det fi nns fl era vackra miljöer utmed stråket, 
men även sådana som kan göras mer attraktiva. Något som är 
mycket viktigt för synintrycket är hur väl underhållen, hel och 
ren, den off entliga miljön är. Det ger även tydliga signaler för 
hur man ska bete sig. En skräpig och sliten omgivning kan leda 
till en känsla av otrygghet och även leda till att platsen blir utsatt 
för ännu mer nedskräpning och vandalisering. När människor 
rör sig på platserna skapas ofta en viss attraktionskraft. Vackra 
miljöer lockar folk att vara ute och att arbeta med belysning i 
en stad kan ge snabba resultat i omvandling av dess off entliga 
miljöer. Belysning utmed stråket är viktigt att arbeta med, 
inte minst ur ett trygghetsmässigt perspektiv. Tankarna kring 
belysning i planförslaget beskrivs mer ingående nedan. 
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Hörsel
Ljuden på en plats kan tala om att du befi nner dig på ett torg, 
på en innergård, vid en trafi kled eller i en park. Ljuden som 
hörs ska spegla platsens funktion och uttryck. Detta underlättar 
förståelsen av platsen, vad den innehåller och hur man ska bete 
sig på där. Vissa ljud upplevs trevliga, andra förklarande eller 
lugnande. Men det fi nns också ljud som stör och skrämmer. 
Tystnad behövs, men även platser där vi kommer nära 
ljudkällorna. Östergravar upplevs till största delen som en tyst 
plats. Det öppna, ”orörda” förstärks även av det öppna landskapet. 
Människor rör sig i området, men naturens ljud dominerar. 
Ju närmare Österport man kommer, desto fl er ljudkällor och 
högre ljud kan uppfattas, exempelvis bilar som hörs på nära håll, 
klackar mot gatstenen och människor som pratar. Inom stråket 
hörs många ljud som förknippas med stadsliv som trafi kljud, 
människor som går och pratar och buller, men vissa ljud 
dominerar och överröstar de andra. Hela stråket påverkas mer 
eller mindre av biltrafi kens ljud, men platserna utmed stråket 
har även andra tydliga ljud. Det är viktigt att människoljuden 
får höras så att inte bilarnas ljud dominerar platsen. Många 
bilar rör sig utefter Kung Magnus väg. Åtgärder för att minska 
biltrafi ken inom denna sträckning skulle påverka ljudbilden 

positivt. Genom låg hastighet i området minskar även ljuden 
från trafi ken. De kan förstärkas respektive försvagas med hjälp 
av materialval och utformning av platsen. 

Känsel
Känselintryck kan påverkas genom att arbeta med material, 
ytor och strukturer. Känseln ger oss information om beröring, 
tryck, värme, kyla och smärta, men även om kroppens läge och 
rörelser. Huden berättar även om luftens temperatur, fukt och 
vindförhållanden.

Markbeläggningen är av stor vikt för känselintrycken och 
ska visa vad ytorna används till. Detta är speciellt viktigt ur 
rörelsehindrade personers synvinkel eller för personer med 
andra funktionshinder. Asfalt, gatsten och grus används på 
ytor där man i huvudsak ska gå och gräs används på sekundära 
vistelseytor. Växtlighet och möjlighet att röra sig på gräsmattor 
etc. ger också oftast positiva känselintryck, som gräs under 
fötterna eller att dra med handen längs buskarnas blad. 
Östergravar och övriga grönområden är därför av stort värde 
och är viktiga för människor på fl era sätt.  Det är viktigt att 
underlätta för människor att ta del av dessa naturupplevelser 

Österport
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som denna centralt belägna plats kan ge. Goda materialval ska 
bidra till att den off entliga möbleringen känns behaglig. En 
slät yta som är skön att ta på bidrar med positiva känselintryck, 
det kan gälla exempelvis en träbänk eller en slät stenyta. En 
sittplats bör inte vara för kall och dess material vara stickiga 
eller sträva. Bänkar med uppvärmd sittyta gör dem behagligare 
att använda även under kallare årstider. Genom att människor 
kan komma nära olika material och föremål kan upplevelsen av 
platsen fördjupas. Även här är det viktigt med underhåll och 
renhållning för att vilja röra och känna.

Lukt
Förmåga att uppleva och känna dofter är beroende av mottagarens  
kapacitet, doftkällans styrka och spridningsförmåga. Det är 
viktigt att det fi nns platser som är ”luktfria”, medan andra 
platser kan gynnas av en doft. Positiva dofter kan göra en 
plats behaglig att vistas på, medan obehagliga dofter har 
motsatt eff ekt och snabbt sprider obehag, vilket kan leda till att 
människor undviker platsen. Om en doft blir för stark upplevs 
den ofta som negativ. 

Det är viktigt att störande lukter från exempelvis trafi ken eller 
off entliga toaletter minskas. Det är även vikigt att hålla ordning 
på skräptunnor och annat avfall som kan bidra till otrevliga 
dofter. Dofter varierar även med årstider. Vintertid är det svårt 
att känna dofter på grund av att de inte sprids lika lätt i den 
kalla temperaturen. Att arbeta med planteringar kan bidra 
till trevliga dofter sommartid. Det gäller i detta planförslag 
speciellt på nya Östertorg samt parken Murgrönan. Caféer och 
matställen planeras vid det nya Östertorg vilka på ett medvetet 
sätt kan skapa trevliga matdofter på platsen.

Smak
Smaksinnet påverkar inte upplevelsen av stråket på samma 
sätt som övriga sinnen, därför kommer inte smaken i sig att 
behandlas i planförslaget. Utbudet av restauranger, korv- eller 
godiskiosker och caféer som fi nns i planområdet påverkar smak-
utbudet. Utbudet varierar även beroende av säsong. Utanför 
Österport ges förslag att utöka matutbudet med bland annat en 
restaurang. Dofter som sprids från dessa kan ge associationer 
till olika smaker.

Lysande och uppvärmd bänk. Id Eriksson  Oskarshamn



35

Belysning 
Belysning har ett funktionellt värde för att få tillräckligt med 
ljus för att ta sig fram och överskåda en plats. Det är även 
rumsskapande och kan användas för att lyfta fram valda delar 
i ett rum, som en fasad eller ett träd. Inom planområdet bör 
olika belysning användas för att tydliggöra platsens funktion. 
Vid samlingspunkter och vid torg samt även utmed gång- och 
cykelvägar föreslås låga belysningsstolpar med ljuskällor som 
ger ett milt vitt ljus. Stråket i detta planområde är kopplat till 
övriga gång- och cykelvägar och det är viktigt att tydligheten 
fi nns med och uttrycks på samma sätt i hela stadens gång- och 
cykelvägnät. 

Gångstigarna i Östergravar får belysning i marknivå. Detta 
för att ge en spännande belysning på platsen och för att 
undvika att belysningsstolpar/pollare tar fokus från ringmuren. 
Ringmuren är idag delvis belyst. Befi ntlig belysning förbättras 
och ny belysning tillkommer där det saknas. Det innefattar hela 
ringmuren inklusive torn och portar. Förslagsvis belyses även 
domkyrkans torn, vilka ses från Östergravar. Det är viktigt att 
portarna i tornen belyses invändigt. Genom medvetet planerad 
belysning kan olika detaljer i muren lyftas fram. 
För att visa på ökad aktivitet i Östergravars södra delar som 
innehåller övergången till stadsmiljön, kan belysningen öka 
i antal ljuskällor och belysningsstyrka. Det sker genom att 
belysa träden som fi nns i övergången mellan Östergravar och 
Östertorg, vilka även förtydligar entrén mellan platserna. 

På den nya delen av Östertorg (nära Österport) bör belysning 
användas för att lyfta fram olika byggnader och föremål. För 
att förtydiga huvudstråk och gång- och cykelvägars riktningar 
kan man fälla in även belysning in i marknivån, genom att vissa 
gatstenar ersätts med belysningsarmaturer i samma form som 
gatstenarna. För att platsen ska upplevas välkomnande även 
under kväll och natt bör butiks- och restaurangfönster vara 
upplysta även efter stängning. Parken Murgrönan och den 
utökade delen intill belyses på ett mer lekfullt sätt för att ge 
spänning och för att göra parken vackrare. 

Trafi k
Gång- och cykelvägarna förbättras och kompletteras på sträckor 
där det saknas. Sträckan intill muren mellan Kajsarporten 
och Söderport utökas och knyts ihop med befi ntligt gång- 
och cykelvägnät. Utefter Kung Magnus väg tillkommer även 
en ny gång- och cykelväg. Den är en alternativ väg för dem 
som främst vill transportera sig snabbt och inte hindras av de 
gående utmed vägen närmast muren, där många människor 
promenerar speciellt under sommarperioden.Låga belysningsstålpar samt belysta träd, exempel från Österväg, Visby
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För att utforma ledstråk kan man arbeta med material och 
strukturer, färger, ljuset, ljuden och dofter. Som markbeläggning 
på gång- och cykelvägar används asfalt och vägbanan kantas av 
en ljus stenrad, vilken ger kontrast i såväl färg som struktur för 
att underlätta för synskadade samt att förtydliga att det är en 
gång- och cykelväg (utformningen bör användas konsekvent i 
hela stadens nät). För att synskadade smidigt ska kunna röra 
sig utmed ett stråk bör det fi nnas tillräckligt med utrymme och 
inte fi nnas omarkerade hinder som exempelvis cykelställ.

På grund av att busstationens nya läge samt ökat antal boende 
i Östercentrums närhet kan biltrafi ken komma att öka. För att 
inte öka buller från biltrafi ken bör hastigheten hållas låg, 30 
km/h, och korsningen mellan Kung Magnus väg och Österväg 
smalas in, som en hastighetsdämpande åtgärd. Medveten 
försämrad framkomlighet kan även minska antal bilar utmed 
Kung Magnus väg, vilket är positivt för människor som rör sig 
mellan innerstan och Östertorg. 

Korsningspunkter mellan gång- och cykelvägar samt bilvägar 
utformas mer trafi ksäkert genom att upphöjas och smalas in. 
Busstationen får ett nytt läge vid nya Östertorg och bildar 
tillsammans med taxistationen ett nytt resecentrum.

Antal fasta parkeringar i området utökas inte, men omplaceras. 
Sommartid kan provisoriska parkeringslösningar användas för 
att tillgodose ökat behov. Parkeringsplatser i närheten av muren, 
mellan Kajsarporten och Söderport fl yttas österut, och lämnar 
plats vid muren. Den nya platsen för parkeringen kompletteras 
med de antal parkeringsplatser som tas bort i anslutning till 
Österport på grund av att torget utökas och busstationens nya 
placering.

Plankarta
Kartan visar planförslaget i sin helhet i kommande stycken 
redogörs utformningen mer i detalj.
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Utformning

1. Dalmansporten och Östergravar
Östergravar bjuder idag på positiva upplevelser för många 
sinnen. Det är en viktig oas i staden och kan utnyttjas på många 
sätt, speciellt sommartid. Naturen, med blommor och träd har 
alltid varit en källa till vackra och positiva synupplevelser. I 
Östergravar fi nns många stigar med grus som markbeläggning, 
vilket kan vara en svårighet vid framkomlighet med rullstol 
och rullator. Detta kan förbättras genom en markbeläggning 
av packat grus som ger en bättre möjlighet för fl er människor 
att uppleva platsen. Gångstigen bör även kompletteras med 
belysning för möjligheten att promenera utefter stråket hela 
dygnet. Belysningen monteras i marknivå och följer stigen 
som ett pärlband. Belysningen av ringmuren förbättras med 
fl era ljuskällor och viss belysning kan även monteras på muren 
för att arbeta fram eff ekter och lyfta fram detaljer i murens 
fasad. Ljusfärgen ska återge murens egenfärg. Portrummet 
i ringmuren belyses med ett varmt ljus. Bron över vallgraven 
vid Dalmansporten bör också få en ny belysning. Många små 
ljuskällor kastar smala strålar över gångytan. För att förtydliga 
att det är en vallgrav kan ett kallare ljus lysa under bron och ge en 
känsla av vatten (vallgravern har dock aldrig varit vattenfylld).

2. Österport/Östertorg 
Övergången som utgör entrén mellan Östergravar och nya 
Östertorg förtydligas och förbättras genom att arbeta med 
markbehandlingen och mötet mellan olika material. Gångvägen 
har packat grus fram till Östertorg, där det övergår i gatsten. 
Övriga ytor har gräs för att kopplingen till Östergravar ska 
bibehållas. En trappa leder upp till ett busstorg. Ytan för 
busstationen utökas och slänten ersätts med  stensättning (en 
stenmur). Nedanför trappan fi nns sittbänkar. Två stora träd 
markerar övergången från Östergravar, vilka belyses nattetid. 
Söder om träden ökar även belysningen stegvis från infälld 
belysning i marken, till belysningspollare och vidare till högre 
belysningsstolpar vid nya Östertorg. Gångvägen och gränsen 
till Östertorg lyses upp av belysningspollare.

Parkeringsplatser tas bort för att ge plats åt ett nytt resecentrum, 
vilket ersätter busstationen vid Kajsarporten. Kommunikations-
medlen buss och taxi samlas på så sätt till en gemensam plats, 
ett resecentrum. Busstorget utgörs av den tidigare parkeringen. 
Taxibilarna och även bilar från parkeringsplatsen kör idag 
över torget. Uppställning av taxibilar får ett nytt läge närmare 
Kung Magnus väg, på så sätt blir torget bilfritt, vilket förbättrar 
framkomlighet för gående och minskar konfl iktsituationer 
mellan gående och bilister. En resecentrumbyggnad placeras 
mellan busstorget och nya Östertorg, vilken innehåller 
funktioner som vänthall, kiosk och restaurang/café med 
uteservering. Resecentrum får ett bättre läge centralt i 
Östercentrum och kan samla taxi och bussar till en plats. Det 
blir även lättare för resenären att lokalisera sig i förhållande till 
centrum och innerstaden. Fler människor rör sig på platsen, 
vilket kan öka trygghetskänslan. Cykeluthyrningen som idag 
ligger intill muren får en nära koppling till resecentrum.
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Ett större och tydligare torg skapas utanför Österport och 
blir en del av Östertorg. Torget får en tydlig form genom 
omsorgsfull utformning och fungerar som knutpunkt där 
vägar leder vidare till Östercentrum, in genom Österport, 
eller längs med muren. Befi ntlig markbeläggningen (gatsten) 
behålls på torget på grund av att den utgör en bra koppling 
till innerstaden. Fortsatta riktningar visas bland annat genom 
belysning, i marken, genom att vissa gatstenar byts ut mot 
armaturer. För att öka spänningen och oväntade upplevelser är 
vissa lampor släckta och tänds när man kliver på dem. Intill 
Kung Magnus väg och i anslutning till resecentrum tillkommer 
en cykelparkering och nya träd. Platsen ska ha föremål som är 
tillåtande att känna på. Vatteninslag kan vara att föredra. 
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Bänkar med inbyggd belysning vars överskottsenergi värmer 
upp bänkens sittyta är inbjudande sätta sig ner på en stund. 
Genom möjligheten att sätta sig ner på platsen, fi ka, eller bara 
stanna till för att uppleva och ”ta in” olika intryck blir det en 
plats att vistas på och inte bara passera. 

Byggnaden, som idag innehåller kiosk etc., ersätts av en ny 
byggnad med samma läge och inrymmer förslagsvis restaurang. 
Den nya byggnaden vänder sig även mot gång- och cykelvägen 
mellan Östertorg och Skolporten. Här ges även plats för 
uteservering etc. Ny bebyggelse vid det nya Östertorg anpassas 
så att den förstärker rummets form. Det är även viktigt att den 

har samma skala och att dess arkitektoniska uttryck passar 
in i stadsrummet rummet visuellt. Karaktären vid platsen 
närmast Österport bör vara den som präglar utformningen av 
det övriga torget. För att den ska upplevas välkomnande även 
under kväll och natt används belysning för att lyfta fram olika 
byggnader och föremål. Även Österport belyses och butiks- 
och restaurangfönster bör förbli upplysta även efter stängning.

Kung Magnus väg smalas av där den korsar Östertorg, för 
att prioritera gångtrafi kanterna. En ny gång- och cykelväg 
tillkommer utefter Kung Magnus väg.

Perspektiv mot öster. Vattentrappa och resecentrum..
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3. Östertorg/Östercentrum
För att öka attraktiviteten i hela området förändras även det 
befi ntliga Östertorg (Östercentrum). Området töms, mer 
eller mindre, på folk efter butikernas stängningstid. Området 
kompletteras med bostäder som byggs ovanpå befi ntliga 
byggnader, utefter Österväg. Schéelegatan, en tvärgata till 
Österväg, arbetas om och här kan nya butiker eller funktioner 
tillkomma som vänder sig mot gatan. Platsen kan befolkas hela 
dygnet genom att befi ntliga verksamheter blandas med nya, 
som exempelvis biograf, nattöppna caféer, restauranger, dans/
uteställen, teater etc. 

4. Skolporten
Rummet mellan Österport och Skolporten kompletteras 
med ny bebyggelse. Byggnaden har en innergård på baksidan 
vilken öppnar sig mot gång- och cykelvägen. Där fi nns plats 
för uteservering etc. Gränsen till Östertorg markeras med 
belysningspollare. Cykelparkeringen minskas och ersätts delvis 
av en ny cykelparkering intill resecentrum. Fler sittmöjligheter 
tillkommer. Gatstenen fortsätter fram till den nya byggnadens 
slut, därefter övergår det till gräsytor. Gång- och cykelvägen 
fortsätter söderut. Rummet avgränsas i öster med ett befi ntligt 
plank. Övergången vid Skolportsgatan förbättras, genom att 
höjas till gång- och cykelvägens nivå samt att körbanan för 
bilarna smalas in. Utmed gång- och cykelvägen tillkommer 
låga belysningsstolpar. 
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5. Murgrönan
Parken Murgrönan utökas åt söder (busstationens tidigare 
placering) och utformas så att den gynnar upplevelse med 
olika sinnen. Öster om parken ligger Solbergaskolan, en 
grundskola för åk 4-9. Delvis med tanke på närheten till 
skolan får parken temat upplevelse och aktivitet. För att få 
förslag till aktivitetsparkens innehåll har jag frågat klass 8B på 
Solbergakolan. Flera av deras önskemål återges i förslaget till 
parkens utformning.

Den norra delen av parken, den befi ntliga ”Murgrönan”, har 
buskar och höga träd. Denna del utvecklas under temat dofter 
vilket förstärks genom nya planteringar med växter 
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som har tydliga dofter.  För att locka människor att stanna till 
kompletteras platsen även med sköna sittmöjligheter. På vissa 
grönytor mellan träden placeras klättervänliga skulpturer, vilka 
både är vackra att titta på och tål lek. Mellan muren och gång- 
och cykelvägen, i vallgraven, ges möjlighet till ”fri lek”.

Söderut (busstationens tidigare läge) utnyttjas den öppna ytan 
för en aktivitetspark med fokus på sinnesupplevelser. Parken 
vänder sig till lite äldre barn och ungdomar, men även till andra. 
Exempel på inslag i parken är: skateboardramper (nedfällda i 
marken för att inte dominera på platsen), streethockeyplan som 
vintertid kan användas som skridskobana, musikplattor och 
vattenlek. På ett antal platser i parken placeras ”pratrör”. Det 
är rör i marken som man kan ropa i och där ljudet dyker upp 
någon annanstans i parken. Där inte annan markbeläggning 
krävs fi nns gräsmattor. Intill Kung Magnus väg och i parkens 
södra del planteras träd. 

Såväl i den norra som i den södra delen av parken fi nns en 
lekfull belysning, (belysning av föremål istället för att lysa upp 
större områden). Bland annat kan man amvända belysning som 
tänds när någon rör sig över vissa punkter på maken. 

I parkens södra del, nära Kajsarporten och tyghuset, tillkommer 
även en ny byggnad med funktion som utställningshall samt 
café och aktivitetshus. Den blir ett komplement till parken 
och gångstråket och kan göra platsen mer stimulerande, då 
utställningar kan ses från gång- och cykelvägen, i glasade fasader 
etc. Byggnadens form och placering skapar rum i söderläge intill 
byggnaden där sittmöbler kan placeras. Parkering tillkommer 
i anslutning till utställningshallen och aktivitetsparken. 
Byggnader och andra element som tillkommer på plasten bör 
inte vara högre än ringmuren och får inte dominera i skala. 

Perspektiv mot öster. Ny aktivitetspark med skateboardpark, vattenlek, streethokeyplan samt utställningshall.
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6. Kajsarporten och Söderport
Parkeringsplatserna intill ringmuren, mellan Kajsarporten 
och Söderport, fl yttas österut mot Kung Magnus väg. Antal 
parkeringsplatser utökas för att kompensera de borttagna 
parkeringarna vid den tidigare busstationen samt vid det nya 
Östertorg. Den frigjorda marken framför muren omvandlas 
och blir en del av de grönstråk som i övrigt följer ringmuren. 
Den gröna zonen ger muren frirum och en distans skapas 
till intilliggande verksamhet för att muren åter ska dominera 
platsen. Gång- och cykelvägen förlängs för att ansluta till det 
övriga nätet. I anslutning till cykelparkeringen vid Söderport 
tillkommer nya sittbänkar i form av låga murar med träinslag 
som sittyta.  

Det är viktigt att arbeta med belysningen på platsen för att 
platsen ska upplevas trygg under kvällstid, speciellt med tanke 
på att få andra funktioner fi nns här som drar till sig folk. 
Gång- och cykelvägen belyses med låga belysningsstolpar 
och Ringmuren belyses även denna sträcka. Belysningen av 
Söderport förbättras och portrummen belyses.  
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