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Förord

Detta examensarbete handlar om upplevelsen av platser. Hur vi upplever 
platserna, 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 vad upplevelse 
är och hur man kan uppleva med sina fem sinnen samt hur man kan 
använda denna kunskap  inom fysisk planering. Där beskrivs också 
två analysmetoder, Gåtur och Seriell Upplevelse. Gåtur är en metod 
som skapar en dialog mellan planerare och brukare. Seriell Upplevelse 
är en metod som beskriver hur upplevelsen av platser förändras när 
man förfl yttar sig längs ett stråk. Metoden är en utveckling av Cullens 
Serial Vision (seriellt seende), men istället för att beröra enbart synen 
analyserar den upplevelser med alla sinnen. I del 2a och 2b visas 
hur analyserna och hela synsättet att ta till vara 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 har arbetat med 
Hamnen (2b).

Inför valet av planområden gjorde vi en grov inventering av Visby. Då 
såg vi att det fanns ett behov att ta tillvara ytterstadens kvalitéer. Med 
ytterstaden menas de delar av Visby som ligger utanför stadsmurarna. 
Ytterstadens off entliga platser är på fl era håll otydliga.  Visby har en 
tät innerstad med väldefi nierade rum, men utanför ringmuren övergår 
staden i ett spritt gaturum där har andra funktioner prioriterats, bilens 
framkomlighet och näringslivets krav mm. Vi vill med planförslagen 
skapa upplevelserika rum men på ytterstadens villkor. 

Helena Hultgren 
Visby 2006
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Områdesbeskrivning

Visbys hamn är av strategisk betydelse för hela Gotland och är en 
viktig länk till fastlandet. Hamnområdet har genomgått många 
förändringar genom historien, och fortsätter att utvecklas även 
idag. Just nu går utvecklingen från en blandning av gods- och 
persontrafi k mot ökad turism och persontrafi k. Godstrafi ken 
ska fl yttas från Visby hamn till andra hamnar på Gotland och 
Visby hamn ska främst användas för kryssningstrafi k, färjetrafi k 
och för fritidsbåtar. Dagens utformning är till stor del rester av 
olika epoker i hamnens sentida historia. Uppställningsplatser 
för bilar och gods som inte längre används på samma sätt när 
färjorna fl yttades till södra hamnen, har fått nya funktioner 
men utformningen har inte ändrats. Hamnen är utformad så 
att den ska vara funktionell för olika verksamheter, men inte så 
att den ska vara trevlig. Nu när hamnen främst ska användas 
för persontransporter behöver också markanvändningen ses 
över och anpassas till människans behov. 

Avgränsning

Hamnen ligger i den västra delen av Visby i nära anslutning till 
innerstaden (staden innanför murarna). Det totala området som 
berörs av planen är ca 19 ha stort, ungefär lika stort som hela 
innerstaden. På karta 1 redovisas Visby ringmur som en svart 
linje, planområdet är markerat med vitt. På grund av områdets 
storlek kommer endast en del av området att behandlas i detalj, 
från färjeterminalen till norra vågbrytaren (området innanför 
den heldragna vita linjen på karta 2). Resterande delen av 
hamnen berörs i mer övergripande drag.

Karta 1. Hamnområdet i Visby

I planförslaget har jag valt att inrikta mig speciellt på de 
oskyddade trafi kanterna, dvs. gång- och cykeltrafi kanter. Fram 
till nu har de haft en mycket låg prioritet i hamnområdet. 
Dessutom upplever man mer med sina sinnen när man 
förfl yttar sig ute i fria luften, vilket gör att åtgärderna för att få 
en rikare upplevelse av hamnen får större genomslagskraft och 
har större viktför dessa grupper. Bilisten är omsluten av sitt skal 
och intrycken från omvärlden har svårare att nå fram.

Förändringarna i hamnens användning innebär nya möjlig-
heter för hamnen och andra krav på utformningen av bland 
annat trafi ksystemen. För att planförslaget inte ska bli för 
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omfattande görs inga detaljerade lösningar för biltrafi ken. 
Scandia konsult skriver i Hamnutredningen att hamnen är 
trång och otillräckligt skyddad från vågor1. Dessa hamntekniska 
frågor kommer bara behandlas ytligt i planförslaget. Förslag 
ges för placering av kajer för kryssningsfartyg och gästhamn 

men utformningen av pirerna är endast principskisser.

1  Scandia konsult 2003, s. 3

Historia

Hamnens tidiga historia är dold av ombyggnader och för-
ändringar. På 1100-talet låg hamnen i anslutning till Almedalen. 
Men allt eftersom skeppen blev större och hamnen slammade 
igen behövdes en ny hamn. Redan under 1400-talet togs de 
inre delarna av nuvarande hamnen i bruk och under 1700-talet 
fi ck den innersta delen av hamnen ungefär den utformning 
som den har idag. På 1800-talet byggdes en vågbrytare som 
bildar en ny hamnbassäng väster om Holmen (se fl ygfoto s. 7). 
Expansionen av hamnen fortsatte söderut och ytterligare en 
vågbrytare stod färdig år 1928. Innanför den byggdes också en 
fi skehamn. När sedan bilismen kom hade det stor inverkan på 
hamnens utformning. Första bilfärjan kom år 1955 och hamnen 
fi ck anpassas till färjorna och till förändrad godshantering. Nu 
kunde godset fraktas med lastbilar och lagerhusen behövde inte 
längre ligga i hamnen. Istället behövdes uppställningsplatser 
för bilar och för att ge plats åt detta revs ett stort antal 
byggnader och vegetation togs bort. Under 1960-talet byggdes 
en hamnstation med väntrum och lager men den blev snart 
för liten. På 1970-talet skedde en stor utbyggnad i den södra 
delen av hamnen. Stora områden fylldes ut, två vågbrytare 
byggdes och hamnen anpassades för färjetrafi ken till fastlandet. 
Färjorna blev hela tiden större och krävde mer utrymme. Även 
en ny småbåtshamn och en oljekaj byggdes. Mycket av den inre 

hamnens verksamheter fl yttade nu till det nya hamnområdet.2

På nästa sida visas en karta som, schematiskt visar några 
årsringar i hamnens utveckling.

2  Stadsarkitektkontoret 1984, ss. 15-17

  Karta 2. Avgränsning av planområde. 
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Karta över Hamnens historiska utveckling

Nutid 

Den utformning som hamnen har i dag är en blandning av 
minnen från tidigare verksamheter och en anpassning till 
dagens funktioner. Formen på kajer och markbeläggning har 
anpassats till färjornas och lastfartygens växande behov av 
utrymme och angöringsplatser. Hamnområdet har idag mycket 
spridda funktioner, där fi nns bland annat högskola, färjeterminal 
bostäder och nöjesinrättningar. Sjöfarten innefattar godstrafi k, 
kryssningstrafi k, fi ske- och fritidsbåtar. 

Idag består trafi ken av färjor till och från Nynäshamn/
Oskarshamn samt skeppning av massaved, jordbruks- och 
oljeprodukter, grus, träfl is m. m. Antalet färjor som anlöper Visby 
hamn varierar från 3 per dygn vid lågsäsong (september-maj) 
till 8 per dygn vid högsäsong (juni-augusti). Det kommer även 
många kryssningsfartyg till hamnen under sommarhalvåret. 
Flera av dem är mer än 200m långa och kan därför inte komma 
in i hamnen. De måste därför ankra utanför och transportera 
passagerarna i barkasser till land.3 Det går bra vid fi nt väder men 
när det är dåligt väder blir det problem. Kryssningstrafi ken har 
blivit allt viktigare för Visby hamn, år 2005 anlöpte 160 skepp. 
Under de senaste åren har det skett en kraftig ökning av anlöp 
till hamnen men det är osäkert om nästa säsong blir lika bra. 
Orsaken är bland annat att allt fl er fartyg är över 200 meter 
långa och därför inte får plats i hamnen.4 

Grönska
Den grönska som fi nns i hamnen består av trädrader längs 
Färjeleden och Hamnplan, planteringar vid färjeterminalen, 
hamnkontoret och Hamnplan samt av parken Palissaderna. 
År 1861 iordninggjordes Palissaderna till park. De består 
av resterna av ett utanverk som tillhört Visborgs slott som 

3  Scandia konsult 2003, ss. 9-11
4  Sollerman 2005, s. 7
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sprängdes år 1679. Utanverket bestod av vallgravar, murar och 
pålverk. 5 

Trafi k
Genom planområdet sträcker sig bara en enda väg men den 
byter namn tre gånger. Söderifrån heter vägen först Färjeleden, 
sedan Skeppsbron, sedan Hamnplan och till sist övergår den 
i Strandvägen. Det är huvudsakligen den södra infarten till 
hamnen som används då övriga vägar går genom innerstaden 
som har genomfartsförbud. Bilarna har stor tillgänglighet i 
hamnen medan gång- och cykeltrafi kanterna har kommit 
i skymundan. Det fi nns endast smala trottoarer längs med 
vägen och hamnen saknar ett sammanhängande gång- och 
cykelvägnät. Många som arbetar eller bor i innerstaden parkerar 
i hamnen, stora ytor består av parkeringsplatser. Vintertid fi nns 
det lediga parkeringsplatser men på sommaren råder det brist. 
Detta på grund av parkeringstrycket från turisterna och Visbys 
ökande sommarbefolkning. Hamnen har dålig tillgång till 
kollektivtrafi k. Den trafi k som fi nns är servicelinjen med två 
turer per vardag och anslutningsturer mellan färjeterminalen 
och bussterminalen för de färjorna som avgår/ankommer på 
dag- och kvällstid. Nattfärjorna har inga anslutningsturer. 

Säkerhet
På grund av terrorattentatet mot World Trade Center i New 
York den 11:e september 2001 har nya säkerhetsregler införts 
över hela världen. Sjöfarten och hamnarna ses som tänkbara 
mål för terroristangrepp och har därför fått hårdare krav på 
säkerhet. Enligt reglerna måste rederierna veta exakt vilka 
personer som befi nner sig inom hamnområdet och varför. 
Hamnen ska kunna anpassas till olika säkerhetsnivåer som 
beror på hur säkerhetsläget i världen ser ut och om det fi nns 
några yttre hotbilder. På de kryssningsfartyg som kommer 

5  Länsmuseet på Gotland

till Visby hamn på sommaren måste alla passagerare som går 
iland kontrolleras.6 Dessutom måste området omkring båtarna 
stängslas in. Vissa områden i hamnen kommer att få permanenta 
stängsel medan andra får fl yttbara s.k. kravallstängsel som 
sätts upp vid behov.7 Nackdelen med dessa regler är att stora 
delar av hamnområdet blir avstängt för allmänheten. Många 
Visbybor använder hamnen som plats för rekreation, fi ske eller 
promenader men den möjligheten kan komma att försvinna.

6  Nordfeldt 2005, s. 4
7  Gotlands kommun 2005 (hemsida)



9

P

0 100 200 m  

P
P

P

Kvartersmark

Grönytor

Hårdgjorda ytor

Bebyggelse

Hav

30 km/h

50 km/h

Cykelbana

P Parkering

30

50

Stra
ndvägen

Ham
nplan

Fä
rje

le
den

Ske
ppsb

ro
n

P

P

P P

ppsbP

30

Hamnen idag



10

0 100 200 m   

Hamnterminalen 

Holmen 

Småbåtshamnen 

Fiskehamnen 
Hamnkontoret 

Skeppsbron 

Hamnplan

Norra vågbrytaren 

    
  Delområden

Hamnterminalen
Hamnterminalen är ankomst- och avreseplats för passagerarna 
som ska resa med Gotlandsfärjorna. Byggnaden innehåller 
biljettförsäljning, restaurang, incheckning och bagageutlämning. 
Från byggnaden leder två överbyggda gångbroar till olika 
färjeläger. Platsen utanför terminalbyggnaden är en stor 
parkering men den är inte anpassad efter dagens behov. De 
snabba förändringarna av färjetrafi ken med olika fartyg och 
olika behov av ytor för parkering och uppställning av bilar 
osv. har gjort att omgivningen inte hänger med. Det är dåliga 
gång- och cykelförbindelser från terminalen. En början på en 
cykelväg har gjorts norrut men efter en kort bit slutar den vid 
en parkering.  

Småbåtshamnen
Hamnen ligger väl skyddad innanför färjelägets utskjutande 
pir. I hamnen fi nns mastkran och sjösättningsramp och i direkt 
anslutning till hamnen fi nns även en båtuppställningsplats. Ett 
hundratal fritidsbåtar har sin hemmahamn här. 8

Fiskehamnen 
Denna hamn används framför allt av mindre fi skebåtar. De 
större fi skebåtarna ligger istället vid kajen på den östra sidan 
av holmen. I fi skehamnen fi nns platser för fritidsbåtar och 
sommartid även för gästbåtar. Vid kajen fi nns det två längor 
med fi skebodar. 9

Hamnkontoret
På hamnkontoret fi nns Kommunens hamnavdelning, verkstads-
utrymmen för Sjöfartsverket samt verksamheter som har an-
knytning till Gotlandsfärjorna.10 Söder om hamnkontoret fi nns 
en brygga där de fl esta barkasser från kryssningsfartygen tas 
emot. Denna brygga används mycket eftersom det fi nns stora 
asfaltytor i närheten som kan användas för att parkera bussarna 
som kryssningspassagerarna ska åka med på utfl ykter. Det 
kan bli upp emot 15 bussar per kryssningsfartyg.11 Säkerhets-
anordningar som används består av blåa containers och kravall-
staket. Sommartid brukar det ligga kryssningsfartyg längs kajen, 
då är kajen avspärrad för allmänheten. Norr om hamnkontoret 
fi nns en öppen asfaltyta med planteringar och bänkar.  

Skeppsbron
Sommartid används platsen för att ta emot barkasser från 
kryssningsfartyg som ligger ankrade utanför hamnen. Här 
fi nns också bryggor för gästhamnen. Vintertid står platsen ofta 
öde och tom.

8  Stadsarkitektkontoret 1995 s. 7
9  Ibid.  s. 7
10  Ibid.  s. 6
11  Hammarberg, Gösta. Möte 2006-02-28
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Hamnplan
Hamnplan ger ett ganska splittrat intryck och man kan säga att 
platsen består av fyra delar. Den nordöstra delen är belagd med 
kullersten och skiljs från resten av hamnplan av en väg. Den 
sydöstra delen består av en vändplats för bussar där det även 
fi nns ett hus med off entliga toaletter och en informationstavla. 
Längre västerut fi nns en liten torgyta möblerad med bänkar 
och planteringar samt en bred trappa som leder ner till vattnet. 
På den nordvästra delen av hamnplan fi nns en parkeringsplats. 
Hamnplan bör vara den plats där hamnen möter staden, men 
anknytningen mellan dem är svag. 

Holmen
På Holmen fi nns två låga huslängor som bland annat används 
för gästhamnsservice. Det fi nns även ett gammalt lagerhus som 
inrymmer  skeppshandel och en inspelningsstudio och en stor 
silo.  Södra delen av Holmen är avspärrad för allmänheten för 
att godshantering ska kunna ske säkert och smidigt. Den norra 
delen av Holmen består av asfalterade parkeringsytor. Längs 
den inre delen av östra kajen ligger några större båtar förtöjda 
och den yttre delen används för godstrafi k. Den västra sidan av 
Holmen används för kryssnings- och godsfartyg.

Norra vågbrytaren
Längst in vid den norra vägbrytaren ligger en slip, en lyftkran 
(ur funktion) och en tankstation för fritidsbåtar. På grund av 
att djupet vid kajen inte är så stort kan större fartyg inte tanka 
där. Den norra vågbrytaren används vintertid för godshantering 
av bland annat massaved. Under denna period är området 
avspärrat för allmänheten. Sommartid används vågbrytaren 
som gästhamn för fritidsbåtar. 



12

Framtid
 
Förändringarna av hamnen kommer inte att sluta med dagens 
utformning utan nya planer och visioner kommer hela tiden. 
Här nedan beskrivs några av de senaste. Vissa är delvis inaktuella 
eftersom nya beslut om hamnens framtid tas hela tiden. 

Fördjupad översiktsplan för Visby hamn 
mm. 
Den fördjupade översiktsplanen över hamnområdet (FÖP) 
antogs 1995. Där anges mål för förnyelse av hamnområdet. 
Enligt planen bör godshanteringen ske i den södra delen av 
hamnen, men sedan FÖP antogs har detta beslut ändrats och 
godshanteringen kommer fl yttas till andra hamnar på Gotland 
(se Hela Visby nedan). Bristen på parkeringsplatser i Visby 
är en viktig fråga i FÖP. Trots att hamnen har väldigt stora 
parkeringsytor så planeras fl er parkeringsplatser12. 

Mål för den fördjupade översiktsplanen 13

• All godshantering bör ske i den södra delen av hamnen. 
(Gäller inte länge.) 

• Gästbåtar och kryssningsfartyg så nära innerstaden som 
möjligt.

• Ett sammanhängande gångstråk längs vattnet byggs.
• Ordna upp och avgränsa tydliga körbanor och 

parkeringsytor i hela planområdet.
• Delar som ej behövs för hamnverksamhet utnyttjas för 

att avlasta innerstaden. 
• Knyta ankomstpunkten till staden.
• Försöka fi nna användning för de kulturhistoriskt 

intressanta byggnaderna inom området.

12  Stadsarkitektkontoret 1995, s. 8
13  Ibid.  s. 2

Kommentar: Det är inte särkilt många av åtgärderna i FÖP 
som har genomförts. Därför tas fl era av målen upp även 
i kommande Hela Visby14. Det som har genomförts är att 
några byggnader har rustats upp, nöjeslivet har delvis fl yttats 
från innerstaden till hamnområdet och parkeringsytor har 
iordningställts på hamnplan. Eftersom man i FÖP vill minska 
antalet bilar i innerstaden så ökar parkeringsbelastningen på 
områdena precis utanför murarna. Denna inställning har 
ändrats och idag vill Gotlands kommun att varje stadsdel ska 
lösa sina egna parkeringsproblem15. 

14  Gotlands kommun 2005, kap 4 ss. 18-20
15  Ibid.  s. 8
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Visby hamn Framtidsutredning (2003-11-04)

Utredningen är genomförd av Scandiakonsult på uppdrag 
av Gotlands kommunstyrelse. Den skulle ligga till grund 
för framtida om- och utbyggnad av hamnen och ta fram 
underlag för en FÖP för Visby hamn och hamnområde. 16 
Syftet var att undersöka hur hamnen kunde utvecklas och 
se vilka konsekvenser en fl yttning av godstrafi ken till yttre 
hamnen skulle ge. Men efter utredningen färdigställts ändrades 
planerna och godshanteringen planeras istället för att fl yttas till 
andra hamnar på Gotland. Därför antogs aldrig planerna som 
presenterades i utredningen. 

Mål för framtidsutredningen17 
• Kajplatser för kryssningsfartyg fl yttas till den norra 

delen av hamnen med ett ökat antal platser.
• Småbåtar placeras i den inre hamnen med ett ökat antal 

platser.
• Flytta godshanteringen till kajlägen i den södra delen 

av hamnen. (Gäller inte längre.)
• Tydligare karaktärer på gaturummen från bred trafi kled 

till smal gårdsgata.
• Separering av fordonstrafi k från oskyddade trafi kanter 

genom avgränsning av körytor och parkering.
• Utveckling av karaktären, så som stadskärnan har en 

stark karaktär. 
• Knyta färjeterminalen till staden genom cykelbanor och 

gångstråk. 

Kommentar: Utredningen är inte antagen, detta på grund av 
ändrad uppfattning i frågan om fl ytten av godshanteringen, 
men i många andra avseenden är utredningen fortfarande i 
linje med Gotland kommuns intentioner för hamnen. 

16  Scandia konsult 2003, s. 7
17  Ibid.  s. 3

 

Världsarvet Hansastaden Visby inför 
2000-talet 
Sedan år 1995 är Visby med på UNESCOS lista över kultur- och 
naturarv. Utnämningen av Visby som världsarv motiverades så 
här: ”Visby är ett synnerligen 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.” 18 Ett av de övergripande 
målen för Världsarvet Visby är att Hansastaden Visby ska 
vara en levande och attraktiv besöksplats året runt. Ett mål 
för trafi ken är att prioritera gång- och cykeltrafi kanters behov 
av trivsel, tillgänglighet och framkomlighet i det off entliga 
rummet. Man vill även ha god tillgänglighet till välbelägna 
parkeringsplatser och menar att det är en förutsättning för en 
avlastning av innerstadstrafi ken. 19 Handlingsprogrammet är 
fastställt av kommunfullmäktige 2003-12-15.

Kommentar: I detta handlingsprogram ser man främst till 
innerstadens bästa, det innebär att parkeringsplatserna placeras 
utanför muren. Men dessa parkeringsplatser gör att områdena 
utanför muren inte kan utformas på bästa sätt och dessutom 
försämras intrycket av innerstaden och ringmuren om hela 
muren omgärdas av parkering. Hamnen är en viktig del i 
Visbys arv som Hansastad, eftersom handeln var beroende av 
hamnen. Därför borde det vara viktigt att hamnen får förvalta 
sin egen karaktär och inte bara användas som parkering till 
innerstaden. Vad gäller gång- och cykeltrafi k så fi nns det ett 
behov av framkomlighet även till och från stadskärnan.

18  Gotlands kommun m fl . 2003, s. 6
19  Ibid. s. 17
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Gotlands länsplan för regional 
transportinfrastruktur 2004 – 2015 
Visby hamn är utsedd till riksintresse från samhällsplanerings-
synpunkt. Hamnen har även av Europeiska kommissionen 
defi nierats som en TEN-hamn20, dvs. en viktig hamn i det 
transeuropeiska transportnätet.21

Kommentar: Detta dokument visar att det är viktigt att se till 
sjöfartens krav på funktionalitet och inte bara till att skapa en 
upplevelsemässigt attraktiv hamn.

HELA VISBY - Arbetshandling för 
Översiktsplan (2005-12-07)
Dokumentet är en del av förarbetena inför den nya 
Översiktsplanen (ÖP). Det är inte en färdig text antagen av 
kommunfullmäktige, men den kan ge signaler om vad man 
siktar mot i ÖP. Här nedan redovisas några ämnen som tas upp 
i Hela Visby som jag anser är viktiga för hamnens utveckling.

Entré
Hamnen har en viktig entréfunktion och som sådan har 
den både betydelse för bilden av staden och för rörelsen och 
orienteringen i staden. I Hela Visby står det att entréerna ska 
förbättras och förstärkas. 22

Gång- och cykelväg
Ett mål i Hela Visby är att gång- och cykelvägnäten ska byggas 
ut och göras mer attraktiva. Man vill att de system som fi nns ska 
knytas samman och bidra till ökad cykelanvändning. Det fi nns 
en idé om att ha en sammanhängande strandpromenad mellan 
Snäck och Kneippbyn (ett område norr respektive söder om 
Visby). Syftet är att vidga, tillgängliggöra och knyta samman 

20  Gotlands kommun 2004, s. 15
21  Sjöfartsverket 2005
22  Gotlands kommun 2005, kap 4 s. 7

promenadmöjligheterna i stora delar av Visbyområdet. 23    
 
Parkering
Det fi nns ingen beslutad plan för hur parkeringssituationen i 
Visby ska lösas. Strävan att minska antalet bilar i innerstaden 
har gjort att områdena precis utanför murarna tvingats ta hand 
om en stor del av parkeringsbehovet. I Hela Visby ges som 
förslag att varje stadsdel ska klara av sitt eget parkeringsbehov 
och att parkeringarna precis utanför ringmuren inte ska 
utökas men användas eff ektivare. Man frågar sig också om 
fl er parkeringsytor verkligen ökar möjligheten att hitta en 
ledig parkeringsplats. Fler parkeringsplatser kan leda till mer 
trafi k.24

Säsong
Turistsäsongen sätter stor prägel på arbetet i hamnen. Den inre 
hamnen utpekas i planförslaget som ett område där turismen 
bör komma i första hand. På senare år har en koncentration 
av turismens bullriga verksamheter skett i hamnen, så som 
restauranger, barer och dansställen. I Hela Visby ställs också 
frågan om hur man kan skapa en stad som gynnar turismen 
men också är trygg och levande under lågsäsong.25

Flytt av godshanteringen
Godsfrakten fl yttas från Visby hamn till andra hamnar på 
Gotland. Visby hamn ska främst användas för kryssningstrafi k 
och som gästhamn för fritidsbåtar. Godshanteringen i hamnen 
beräknas vara fl yttad till år 2008. Då fi nns det möjlighet att 
använda Holmen för nya verksamheter. Olika användningar 
har diskuterats bl.a. kryssningstrafi k, attraktiv off entlig 
miljö, kontor, högskola/kongresshall, fritidshamn, parkering, 
bostäder.26

23  Gotlands kommun 2005, kap 4 s. 9
24  Ibid.  s. 8
25  Ibid.  s. 11
26  Ibid.  s. 19
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Analys

I del 1 av detta examensarbete beskrivs att det är viktigt att alla 
delar av upplevelsen tas till vara inom den fysiska planeringen. 
Upplevelsen består av de sinnesintryck som vi tar in från 
omgivningen samt hur vi tolkar dem. För de fl esta människor 
är synen grunden till upplevelsen av omgivningen och de andra 
sinnena är komplement som förstärker eller motsäger intrycket. 
Men det betyder inte att det endast är synen som är viktig. De 
olika sinnena har olika egenskaper och bidrar till upplevelsen 
av rummet på olika sätt. Tillsammans bildar alla sinnen en 
komplett bild. I detta planförslag används därför analyser som 
ska lyfta fram upplevelse med alla sinnen.

Den nya utformningen av hamnen ska visa hur man kan 
använda den seriella upplevelseanalysen som beskrivs i 
del 1 för att utforma planförslag. Analysen är inte tänkt att 
ensam utgöra grunden för planförslaget utan ska användas 
tillsammans med andra analyser som belyser andra frågor. Den 
seriella upplevelseanalysen kompletteras med en bedömning 
av hamnens kvaliteter och brister. Dessutom används även 
delar av Gåturerna som redovisas i del 1 som underlag till 
planförslaget. 
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Kvaliteter och brister 
 

Kvaliteter
• Visby  hamn ligger i en mycket intressant miljö. Det fi nns 

många spännande element att lyfta fram: Stadskärnan, 
ringmuren, vattenfallet, Palissaderna och självklart det 
vidsträckta havet. De olika funktionerna i hamnen kan 
ge en spännande miljö med många olika upplevelser. 

• Högskolan  och  det nya konferenscentret gör att 
hamnen får liv och rörelse året runt och drar människor 
dit.

• Det kommer så många kryssningsfartyg och småbåtar 
att det fi nns förutsättningar att specialisera Visby hamn 
på den typen av trafi k och fl ytta godstrafi ken till andra 
hamnar.

• Hamnen ligger nära centrum så att de personer som  
anländer till hamnen inte behöver ytterligare transport-
medel för att ta sig dit. Hamnen och stadskärnan kan 
utnyttja varandras dragningskraft.

Brister
• Användningen av hamnen skiljer sig mycket beroende 

på säsong. Sommartid kommer stora turistströmmar 
men utformningen av hamnen är inte anpassad för 
detta. Utformningen måste fungera under både låg- 
och högsäsong. 

• När godshanteringen fl yttas från hamnen försvinner 
mycket av den verksamhet som fi nns i hamnen under 
lågsäsong. Detta kan resultera i att hamnen blir tom 
och öde under en stor del av året. 

• Möjligheten att uppleva hamnens olika spännande 
miljöer tas inte tillvara i tillräckligt stor utsträckning.

• Många människor förfl yttar sig från färjeterminalen 
till centrum, men där saknas ordentliga gång- och  
cykelvägar. Detta orsakar stora brister ur säkerhets-
synpunkt. Asfaltsytorna i hamnen är storskaliga och 
ostrukturerade. Som fotgängare eller cyklist kan det 
vara svårt att orientera sig. Även bra anknytningar till 
övriga gång- och cykelvägnätet är ett stort behov. 

• Resande till Visby får inte ett trevligt mottagande. 
Både ankomstplatserna och vägen som besökarna 
måste förfl ytta sig på för att ta sig till olika målpunkter 
i staden är tråkiga och otydliga.

• Miljön i hamnen skadas av olika typer av störningar, dels 
luftföroreningar från färjor, kryssnings- och godsfartyg, 
småbåtar och oljedepåer, dels buller från fordonstrafi k 
och nöjesliv. Enligt Scandiakonsult ligger båda dessa 
störningar i stort sett under riktvärdena, men trots 
detta kan de störa upplevelsen av hamnen27. Buller från 
fartygens hjälpmotorer är ett problem när färjor och 
kryssningsfartyg ligger i hamn.

27  Scandia konsult 2003, s. 21
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Resultat från Gåtur

Under oktober månad år 2005 genomfördes två Gåturer i 
Visby. Två av platserna som besöktes under Gåturen ligger i 
hamnen: Hamnplan och Skeppsbron. Gåturens bakgrund 
och resultat redovisas i Del 1, men här görs en noggrannare 
redogörelse för upplevelserna och åsikterna av platserna i 
hamnen. Gåturen används för att få en bredare kunskap om 
hur människor upplever platser med sina sinnen genom att 
skapa en dialog mellan planerare och brukare. Under en Gåtur 
besöker en grupp människor ett antal utvalda platser och gör 
iakttagelser där. Promenaden följs av en eller fl era tillfällen för 
diskussion och samtal. Gåturen som har används under detta 
examensarbete är utformad för att ta reda på hur människor 
upplever olika platser med sina sinnen. Resultatet av Gåturen 
används som komplement till mina egna iakttagelser och 
upplevelser av hamnen. 

Hamnen allmänt
Eftersom Gåturerna genomfördes under lågsäsong fi ck 
deltagarna uppleva en ganska tom och ödslig hamn. Efter att 
ha gått runt i Visbys slingrande gränder kändes hamnen mer 
som ett industrilandskap. ”Hamnen är Visbys ansikte, men man 
tänker bara på industrier. Det första man ser när man kommer till 
hamnen måste vara fi nt. Det är som en foajé till ett hotell, det är 
oftast det fi naste på hela hotellet. Det är så man möter gäster. Havet 
är så storslaget, hamnen ger inget bra möte med storslagenheten.” 
(Man 27)

Många av deltagarna drog paralleller till sommaren, och 
menade att det var den bästa tiden för att besöka hamnen. 
Enligt dem är det för blåsigt och kallt på vintern och det fi nns 
inget att göra. Men även sommartid fi nns det brister t.ex. i 
utformningen. Hamnen är anpassad för bilar och båtar inte för 
människor. ”Där är det mycket bättre på sommaren. Då är det mer 

rörelse. På sommaren är det trevligt att äta glass här, men det fi nns 
inget bra ställe att sitta på. Det är en enda stor parkering. Istället 
går man runt till glassen är slut och då går man från hamnen.” 
(Kvinna 25)

På grund av de verksamheter och säkerhetsregler som fi nns i 
hamnen måste stora delar av den stängslas in. Det gör att man 
inte kan ta del av det som händer i hamnen och inte heller nå 
de bästa fi skeställena ute på piren. ”Det är tråkigt att hamnen 
spärras av med stängsel.” (Man 50) 

Kartan visar de två platserna i gåturen som ligger i hamnen
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Hamnplan

Analysen genomfördes på den norra delen av Hamnplan som 
är belagd med kullersten. Det är en liten öppen plats precis på 
gränsen mellan hamnen och staden. Om man kommer inifrån 
staden ger platsen den första utblicken över hamnens öppna ytor.  
Mellan hamnen och norra Hamnplan ligger en vägkorsning 
med vändplan för bussar. Norra kanten av platsen gränsar till 
en trädgård, västerut ligger baren ”Hamnplan 5”. Några av 
deltagarna upplevde platsen som stel och tråkig vilket troligtvis 
har med årstiden och tid på dygnet att göra. Upplevelsen av 
platsen skulle ha varit helt annorlunda sommartid eller på 
kvällen när baren har öppet. ”Platsen är lugn och harmonisk så 
här på hösten men är raka motsatsen på sommaren.” (Man 27). De 
ljud som enligt deltagarna utmärker sig på platsen är ljudet av 
bilar, fågelsång och fl aggstänger med linor som slår. Ljudnivån 
är behaglig och de är en blandning av positiva och negativa 

ljud. Från trädgården som gränsar till platsen kommer en svag 
doft av blommor. De intryck som associeras till smaken är att 
”Hamnplan känns som en typisk plats där man ska sitta och äta 
glass på somrarna.” (Kvinna 25) På platsen fi nns det några sköna 
bänkar som deltagarna sätter sig på medan de gör analysen. För 
att ta sig till bänkarna måste man gå över en yta av kullerstenar, 
det gör det jobbigt att gå fram till bänkarna. Känseln är 
tydlig när man går på kullersten. ”När ett sinne utmärker sig 
starkt blir man medveten om att man använder det, både när 
det gäller negativa och positiva upplevelser.” (Kvinna 25) Synen 
och känseln är de dominerande sinnena på platsen. Synen har 
alltid en framträdande roll, känseln är viktig här efter som 
kullerstenarna gör ett så starkt intryck. ”Det känns inte som om 
det är tänkt att man ska gå här, eftersom kullerstenen är så jobbig 
att gå på.” (Kvinna 23)
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Skeppsbron 

Skeppsbron består av en öppen platt asfaltyta och är på tre 
sidor omgiven av vatten. Den fj ärde sidan avgränsas av en väg. 
På platsen fi nns endast några skyltar och stora cementbehållare 
med blommor i. När man ser ut över vattnet ser man både 
gästhamnen och industrihamnen. Sommartid används platsen 
till att ta emot och utföra säkerhetskontroller på passagerare 
från kryssningsfartyg. Gåtursdeltagarna gav en ganska negativ 
bild av platsen, de menade att den inte var någon bra plats för 
fotgängare. ”Platsen är inte tänkt för vila eller för vistelse, utan 
är mer för bilar.” (Kvinna 25) Markytan består av jämn asfalt 
utan några nivåskillnader eller gränser. Vägen som går utmed 
östra kanten och parkeringsplatserna i anslutning till den ligger 
på samma nivå som själva platsen. Det enda som skiljer åt är 
blomlådorna. Särskilt när det kommer bilar på vägen och cyklar 
som kör över platsen skapas en osäkerhet, man vet inte riktigt 

var man får/ska gå. Från Skeppsbron kan man se en glimt av 
det vidsträckta havet genom hamninloppet. Men kopplingen 
till vägen är starkare än kopplingen till havet. Det gör att 
platsen känns mer som en trafi kyta än en hamn. ”Kontrasten 
mellan det storslagna havet och den tråkiga hamnen är för stor.” 
(Man 27) Det oskyddade läget gjorde att det blåste mycket på 
Skeppsbron, detta bidrog också till att gåtursdeltagarna ogillade 
platsen. De hörde lastbilar samt cyklar och båtar som gnisslar. 
En svag unken lukt kom från blomlådorna, det luktade även 
asfalt och en lätt doft av hav. De smaker som Gåtursdeltagarna 
associerade till var salt hav och glass. 
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Seriell upplevelse 

Seriell upplevelse är en analysmetod som används för att 
undersöka hur man upplever omgivningen utefter ett stråk. 
Analysen är en utveckling av Gordon Cullens Serial Vision28 
som använder sig av människans visuella upplevelse för att 
analysera staden. Men istället för att endast använda sig av 
synintrycken använder sig den Seriella upplevelseanalysen av 
intryck från alla sinnen. Detta för att alla delar av upplevelsen 
ska uppmärksammas. Jag vill med hjälp av denna analys förstå 
upplevelsen som man får när man rör sig genom området och 
därmed få en grund för att skapa spännande stråk som är lätta 
att läsa av och orientera sig i. När man rör sig längs ett stråk 
möts man av olika intryck och förfl yttar sig mellan olika rum. 
Sambanden och övergångarna mellan dessa rum är viktiga 
och det är kontrasterna som gör att upplevelsen lyfts fram. 
Tillsammans ger sinnena en så stor mängd intryck att det kan 
vara svårt att behandla allt i planläggningen. Man får sålla och 
välja de intryck som påverkar mest och sedan försöka förstärka 
de positiva och ta bort eller undertrycka de negativa. Analysen 
visar på ett konkret sätt vilka upplevelser platsen ger oss. För 
bästa resultat är det bra att göra en upplevelseanalys både 
före och efter genomförande för att se förändringarna. Under 
planläggningen kan man göra en tänkt analys och fundera över 
hur sinnesintrycken påverkas av olika åtgärder.

28  Cullen 1971

Analysen genomfördes den 29 november. Årstid, väderlek och 
tidpunkt på dygnet har stor påverkan på resultatet. Därför är 
analyserna indelade i två delar, dagtid och kvällstid (ca. kl. 22). 
Många av intrycken är likadana kväll och dag, därför beskrivs 
bara skillnaderna i sinnesintryck under rubriken kvällstid. 
Eftersom sinnesintrycken och användningen av ett område 
skiljer sig mycket mellan olika säsonger bör fl er analyser 
genomföras under olika årstider. Men eftersom tiden för 
examensarbetet inte sträcker sig över både hög- och lågsäsong 
i Visby, var det inte möjligt att genomföra analyser som belyser 
olika säsonger. För att analysen ska kunna användas som grund 
för ett planförslag som fungerar både sommar och vinter har 
analysen kompletterats med en text som hypotetiskt beskriver 
upplevelsen av hamnen sommartid. De intryck som beskrivs 
i texten inhämtades under de tidigaste inventeringarna av 
planområdet under sensommaren. 

När jag skulle utföra analysen så var det svårt att få med alla 
sinnen i analysen, synen dominerade så totalt. Då genomförde 
jag analysen igen med bindel för ögonen (och ledsagare) och 
kompletterade den första analysen med de intryck som jag 
hade missat.
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På kartan redovisas varje delsträcka som en pil.
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1. Hamnterminalen

1a. Analysen börjar vid Hamnterminalen, på en liten asfaltyta precis utanför 
entrén.  Framför mig sträcker sig en stor parkeringsplats, den avslutas med en 
trädrad i öster och ett staket i söder. Bakom staketet syns påfartsramper till 
färjorna och byggnader för biljettkontroll. Jag står vid västra kanten av rummet 
med hamnterminalen i ryggen. Platsen är öppen och blåsig. Markbeläggningen 
är av asfalt,  platsen känns kal och stel.  När bilar kör på vägen låter det mycket, det 
här är en plats för bilar inte för människor. Det susar i träden och jag hör ljudet 
av människor som går förbi. Ingen färja ligger inne så från terminalområdet 
är det tyst. Det är lugnt och stilla men det är ändå ingen plats där jag vill 
stanna någon längre tid. Hit kommer man för att byta transportmedel, inget 
annat. Fortsatt transportmedel är med fördel bil eller buss, för det är svårt att 
hitta någon bra väg att använda för gång- och cykeltrafi k. Från restaurangen i 
terminalbyggnaden luktar det stekt fi sk, ganska passande för ett hamnområde.

Kvällstid: Under kvällen och natten förändras intrycken av hamnen genom 
att det blir kallare och mörkare. Hamnen belyses genom artifi ciella ljuskällor 
och ibland även av 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 färre människor som rör sig i hamnen till fots, med cykel eller bil, 
dessutom sker det mindre arbete i hamnen nattetid. 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. 

1. Hamnterminalen
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Hela den stora asfaltytan utanför färjeterminalen har ett ganska jämnt ljus. 
Belysningen kommer från höga belysningsmaster. Lamporna ger ett gult 
sken som färgar hela omgivningen. Det fi nns även några armaturer inuti 
terminalbyggnaden som ger vitt sken precis utanför dörrarna. Platsen är folktom 
förutom runt midnatt då två färjor kommer in, då området framför terminalen 
fylls av bilar och människor.
  

1b. Jag börjar gå in mot småbåtshamnen. Det fi nns ingen gångväg utan jag 
får gå upp och ned för asfaltkanter när jag passerar parkeringsplatsen. Längre 
bort ser jag några master som sticker upp över bilarna. Jag hör en bil närma 
sig, den kör förbi nära bakom ryggen på mig och jag rycker till.  Förfl yttningen 
är inte på mina villkor utan på bilarnas, jag är på deras territorium. Framför 
mig ser jag hur parkeringen tar slut och asfaltytan fortsätter som ett smalt 
stråk mellan kajkanten och en plantering med stora buskar. När jag kommer 
närmare småbåtshamnen börjar marken slutta kraftigt nedåt. I övrigt sker det 
ingen förändring av sinnesintrycken här. 

Kvällstid: Parkeringen är väl upplyst men kan ändå upplevas som skrämmande 
på grund av sin storskaliga utformning och belysning. Det gula ljuset gör 
att färgåtergivningen blir dålig. Att platsen ofta är folktom efter mörkrets 
inbrott inverkar också. Borta vid vägen ser jag en rad av lyktstolpar vid vägen. 
Belysningen längs kajkanten är mer oregelbunden både i armaturer, ljusfärg 
och placering.
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2. Småbåtshamnen

3. Fiskehamnen

2. Jag fortsätter längs kajen i småbåtshamnen. När buskarna tar slut 
avgränsas rummet österut istället av båtar som står uppställda på land för 
vintern. Rummet är mindre och har en mer mänsklig skala än parkeringen 
vid hamnterminalen. Platsen är också anpassad för att människor ska vistas 
och arbeta där. Det fi nns exempelvis inga konfl ikter med bilar, men jag hör 
fortfarande bilarna från vägen. Rummet är smalt och avlångt och längre fram 
ser jag piren som skiljer småbåtshamnen från fi skehamnen. Bakom piren sticker 
master från båtar i fi skehamnen upp, det gör mig nyfi ken och får mig att vilja 
fortsätta framåt. Jag hör svaga ljud från sjöfåglar.  Västerut längs kajen fi nns 
två bryggor med ett fåtal båtar som ligger kvar i vattnet över vintern. Jag hör 
ljuden från båtarna och bryggorna som gnisslar. På segelbåtarna slår vajrar mot 
masterna. Ljuden stämmer bra ihop med det man ser. Dessa ljud känns lugna 
och harmoniska och ger mig en känsla av sommar. Lite längre fram ligger ett 
hus som tillhör småbåtshamnen. När jag kommer upp bredvid huset försvinner 
nästan ljudet från bilarna eftersom huset ligger mellan mig och vägen. Det 
fi nns en mastkran och andra anordningar som hör till småbåtshamnen. När 
man ser ut över hamnbassängen ser man pirar och vågbrytare, men ganska 
lite vattenyta. Det öppna havet syns inte alls. Hamnen ser välordnad ut och 
det fi nns många intressanta saker att titta på. Men så här på vintern ligger 
de mesta av aktiviteterna nere. Det blåser kallt och man känner ingen lukt 
på grund av den låga temperaturen. Markbeläggningen är av asfalt förutom 
sjösättningsrampen som är av betong. Bryggorna är både av trä och av betong. I 
övrigt fi nns det inget i markbeläggningen som berättar om de olika funktionerna, 
båtuppställningsplats, parkering, kajområde osv. utan allt är lika. 

2. Småbåtshamnen & 3. Fiskehamnen
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Kvällstid: Hamnbassängen är ganska mörk även om det fi nns några lägre 
lyktstolpar vid bryggorna. De har vitt ljus. Även om rummet har en mindre 
skala så är belysningen fortfarande storskalig. Båtuppställningsplatsen belyses 
med höga belysningsmaster som ger ett gult ljus. Dessa lyser även på kajkanten. 
Hamnen är tyst och stilla, inga människor rör sig här.

3. När jag kommer förbi piren möter jag en liten trång hamn med både 
fi skebåtar och andra båtar bl.a. ett gammalt segelfartyg. Piren har en stenmur 
som är skön att känna på, men på muren sitter en stor mängd kablar och andra 
anordningar som stör (både för känseln och synen). På östra sidan ligger röda 
redskapsbodar, de ligger nära kajen så gångytan är ganska trång. Havet syns 
inte alls härifrån, endast hamnbassängen. Mastlinor slår i vinden, båtarna 
gnisslar och bilar hörs på avstånd. Markbeläggningen är av asfalt och marken 
sluttar svagt nedåt. Det luktar fi sk från näten som står i plastkorgar på kajen 
och det luktar lite olja från båtarna. Jag ser människor ute vid fi skebåtarna och 
jag hör deras fotsteg och röster. Det hörs ett svagt fl äktljud från huset intill 
och det blir starkare när jag går förbi det. Det hörs ljud från bilar inifrån stan 
(norrut), men husen skyddar mot ljud från vägen österut. Jag hör ljudet av 
kråkor och droppande ljud från en avloppsbrunn men ingaljud från havet eller 
vågor. Längre fram ser jag hur rummet öppnar upp sig till en stor asfaltyta.

Kvällstid: Här är belysningsstolparna lägre men de hade samma gula ljus och 
stor spridning. Platsen är nästan folktom men i några av båtarna lyser det i 
fönstren, där bor det människor. Ute på piren är det mörkt.
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4. Hamnkontoret

4a. När jag lämnar fi skehamnen kommer jag ut på en öppen asfaltplan. Vinden 
tar tag i mig och den får kraft när den blåser över den öppna ytan. Längre fram 
ligger hamnkontorets röda byggnad. Området är öde och inte en människa syns 
till. Här hörs ljuden från vägen igen. Österut ser jag vägen och bortanför den, 
Palissadernas sluttningar. Grönskan vid Palissaderna i öster är en fi n kontrast 
till hamnens hårda ytor. Västerut ser jag en brygga där orange lotsbåtar ligger 
förtöjda. Jag fortsätter norrut och går mellan kajen och hamnkontoret. Längs 
kajen ligger ett stort vitt fraktfartyg, Gute. Ljud från svetsning hörs, det arbetas 
på Gute. Dessa metalliska ljud dominerar ljudupplevelsen av platsen. Det står 
bilar parkerade längs husväggen, där fi nns även stora blåa containers. Jag hör ljud 
från bilar norrifrån, byggnaden skyddar från trafi kbuller österut. Jag går längs 
byggnadens fasader och hör ett svagt brummande från fl äktar. Så småningom 
kommer jag fram till kontorsdelen av bygganden. Det lyser i fönstren även 
om det inte är mörkt än, det ser trevligt ut. Runt hörnet på byggnaden ser jag 
planteringar och bänkar, nu kommer jag till den sidan av huset som är till för 
människor. Jag känner inga dofter.

Kvällstid: Den öppna ytan belyses med ett fåtal höga belysningsmaster. Vägen 
har egen belysning och bakom vägen ser man de mörka Palissaderna. Det fi nns 
även några lyktstolpar vid vattenkanten. På sträckan längs hamnkontorets 
västra sida kommer belysningen från armaturer fästa på hamnkontorets fasad. 
Platsen är tom och öde, jag varken ser eller hör någon människa. Däremot hörs 
då och då en bil som kör förbi på vägen längre fram.

4. Hamnkontoret
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4b. När jag kommer fram till den norra sidan av hamnkontoret ser jag 
besöksentrén. Närmast entrén fi nns bänkar, planteringar och ett stort ankare 
av metall. När byggnaden slutar hörs trafi kbuller mer från sidan. Jag har 
kommit till en mer öppen plats. Jag kan höra ljud på längre avstånd och det 
är ett annat ljus här. Platsen består av en stor asfaltyta, det fi nns förhöjningar i 
asfalten som avgränsas med låga kanter som sträcker sig i nord/sydlig riktning. 
Turistkontoret syns på andra sidan vägen. Bilar kör förbi, de hörs mer än de 
syns eftersom det fi nns så många andra detaljer som fångar ögat. Vinden viner 
i öronen och jag hör fåglar som fl axar och plaskar i hamnbassängen. Det hörs 
även ljud från människor och cyklister som rör sig. Det som känns är blåsten, 
markbeläggningen av asfalt och asfaltsytornas kanter, de ger en riktning in mot 
staden. Vegetationen vid hamnkontoret bidrar med mjukare känselintryck om 
man går vägen förbi dem. Jag känner ingen doft idag. Sedan fortsätter jag in 
mot staden. Det är en låg raksträcka och jag ser hela vägen in till hamnplan. 
Området norr om hamnkontoret smalnar av mer och mer ju längre norrut jag 
kommer. Ju smalare området blir desto närmare kommer jag vägen och bilarna. 
Ljudet av bilarna blir också högre och högre. Trots det hörs småfåglar från träden 
på andra sidan vägen. Till slut vidgar sig rummet intill den triangelformade 
platsen i början av Skeppsbron. 

Kvällstid: Marken vid hamnkontoret belyses med strålkastare fästa på 
byggnaden, dessa har ett vitt ljus. Ytan lite längre från huset belyses med en 
belysningsmast med en rund ”hatt” där många lampor är fästa (se bilden). Lite 
längre österut belyses marken av vägens gatlampor, de är höga och ger ett gult 
sken. Kvälls- och nattetid är platsen tom och tyst, någon enstaka bil kör förbi. 
På Holmen är den stora silon och lagerbyggnaden belysta.
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5. Skeppsbron

5. Asfaltytan breder ut sig till en triangelformad plats. Den upplevs rörig och 
man vet inte vad ytan ska användas till, om den är parkering, körbana eller till 
för gångtrafi kanter. Stora betongkrukor för planteringar står uppställda mellan 
körbanan och den öppna ytan. Nedanför kajkanten fi nns det en träbrygga. 
Från andra sidan hamnbassängen syns den gamla sockersilon och andra 
hamnbyggnader, de har en stor skala och ser ganska risiga ut. Jag ser också ut 
över gästhamnen med småbåtar och hus för hamnservice. Bilar hörs på håll och 
nära, jag hör bildörrar som slår igen och bilar som parkerar. Måsar och andra 
fåglar skriar. Det hörs maskiner som surrar och någon som sprutar vatten, det 
arbetas i hamnen. En svag lukt kommer från planteringarna och från avgaser. 
På andra sidan vägen ligger det hus nästan invid vägkanten, det märks att jag 
närmar mig staden. När jag fortsätter längs kajen smalnar gångytan av och 
en rad av parkeringsplatser ligger mellan gångytan och vägen. På bryggorna 
i gästhamnen sitter en mängd sjöfåglar som börjar fl axa och väsnas när jag 
kommer i närheten. Det ligger en restaurangbåt längs kajkanten men den är 
inte öppen så här års. Längre fram ser jag Hamnplans öppna ytor.

Kvällstid: Platsen belyses av ett fåtal belysningsmaster som tillsammans med 
vägens belysning sprider ett jämnt gult sken över hela platsen. Det gör att 
skeppsbron känns platt och tråkig. En person går förbi på andra sidan vägen. 
Då och då kommer det en bil. 

5. Skeppsbron
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6. Hamnplan

6a. Vid Hamnplan ligger husen tätare, och platsen har en mer stadsmässig 
karaktär. Men det märks fortfarande att man är i hamnen. Det hörs buller 
från maskiner som är igång på en av båtarna, och jag ser hamnbassängen och 
bryggor. På västra sidan fi nns en välordnad vistelseyta för gångtrafi kanter 
med gatsten och bänkar och en byggnad för off entliga toaletter. I mitten fi nns 
en asfaltyta som är en vändplan för bussar och mitt på vändplatsen fi nns en 
informationsskylt för Visby. På nordöstra delen av Hamnplan, på andra sidan 
vägen, är markytan belagd med kullersten. Det känns inte som att det är 
meningen att man ska vara där eftersom kullerstenen är svårt att gå på. Runt 
platsen ligger fl era nyrenoverade gula putsade hus. Man ser även bilar och några 
människor som rör sig över platsen. Gångstråket svänger av och leder västerut 
mot högskolan och det nya konferenscentret. Vinden viner kring öronen och 
jag hör även mast- och fl aggstångslinor som slår i vinden. Bilar hörs på avstånd 
och även nära (de som kör förbi). De som kommer från Hamngatan låter högt 
på grund av att det är gatsten där, men den tar slut framme vid korsningen. 

Kvällstid: Den nordöstra delen av Hamnplan är inte belyst alls och blir 
väldigt mörk under natten. Vändplatsen för bussarna är belyst med en hög 
belysningsmast, som ger ett jämn ljus över hela ytan. Några människor rör sig 
över platsen men annars är det lugnt, förutom de kvällar då baren ”Hamnplan5” 
har öppet. Då är det mycket folk i och precis utanför det gula putsade huset och 
musiken strömmar från byggnaden. 

  
6a. Hamnplan
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6b. Nu svänger stråket av mot väster och följer kajkanten. Framför mig ligger 
ett litet torg, med halvcirkelformade platser vända mot vattnet. Det fi nns många 
bänkar och bakom dem träd och bilparkering. Längs vattnet fi nns en rad av 
fl aggstänger. Linorna på fl aggstängerna slår och båtarna vid kajen gnisslar. 
Marken är belagd med gatsten, den känns ojämn under fötterna. På holmen 
höjer sig en stor silos och framför den, långa röda baracker och ett hus för 
hamnservice. Omkring platsen rör sig många bilar och det står också många på 
parkeringen. De kör långsammare och försiktigare här. Jag går fram och sätter 
mig på en av bänkarna vid kajkanten, träytan känns len när jag tar på den med 
handen. Det är skönt att få vila fötterna en stund. Från platsen kan man sitta 
och titta på allt som försiggår vid hamnbassängen. Småbåtar, fartyg, färjor och 
fåglar etc. Blicken leds ut mot vattnet. Jag hör arbete från hamnen (svets) och 
ett svagt brus från havet. Jag hör några bilar som kör förbi och vindens sus. Jag 
hör även fl äktljud från husen och svaga ljud från byggarbetet vid Almedalen. 
Vid kanten mot parkeringen fi nns breda stenkanter som är så stora att man 
kan sitta på dem, det fi nns även träbänkar att sitta på. Vinden blåser hårt och 
isande kallt. Rakt fram fortsätter platsen in i en smalare passage. Till vänster 
ser jag att det ligger stora båtar längs kajen på holmen, det ser trevligt ut.  

Kvällstid: Platsen har en ganska bra belysning med låga lyktstolpar och låga 
pollare med vitt ljus som belyser delen närmast kajen. Men lyktstolparna har 
ett gult ljus som ger en felaktig färgåtergivning. Platsen är lugn och stilla och 
man hör vattnets kluckande, vindens tjut och ibland någon enstaka bil.

6b. Hamnplan 
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7. Holmen

7a. Från hamnplan leder en kort trappa ned till holmen. Trappan har ett 
metallräcke som känns kallt mot handen. Trappstegen är av sten. När jag 
kommer ner kommer jag till ett smalt avlångt rum mellan de låga trähusen och 
båtarna vid kajen. Jag går ut längs kajkanten och hör fl äktljud från höger och 
sjöfågelljud från vänster. Billjuden är inte så höga här. Markytan är skrovlig 
och ojämn asfalt. En person går förbi och jag hör snabba steg mot asfalten. 
Längre fram ser jag en gammal lyftkran och när vinden blåser till så gnisslar 
det från den. Vinden viner och jag hör även ljudet av någon som svetsar på en 
av båtarna. Jag går i riktning mot silon. Strax innan jag kommer fram till den 
kommer jag till en uppförsbacke. 

Kvällstid: Vid husen för gästhamnsservice löper en rad låga lyktstolpar. Längre 
fram ser jag silon som är belyst av två strålkastare, de har smala strålar och 
lyser bara upp delar av byggnadens fasad. Så här års är platsen tyst och stilla 
nattetid och bara någon bil kör förbi vid Skeppsbron. Jag ser vägen, belysning 
och belysningsmasterna på andra sidan hamnbassängen. Kajkanten ser mörk 
och dyster ut.

 

7a. Holmen
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7b. När jag kommer till platsen norr om silon ser jag att jag inte kan fortsätta 
längre söderut på Holmen på grund av att området är avspärrat med höga 
nätstaket, vilket inte är särskilt välkomnande. Istället svänger jag av västerut 
och ser en öppen asfaltyta och en gammal lyftkran. Jag rör mig över asfaltytan 
mellan de olika hamnbyggnaderna. Silon dominerar platsen. Staden syns 
mellan byggnaderna. Föremål, byggnader och maskiner vittnar om att det är 
en arbetsplats. Jag hör svetsljud och arbetsljud framifrån från en båt på andra 
sidan hamnbassängen. En bil kör förbi annars är det är lite trafi k här. Asfalten 
sluttar hit och dit, det fi nns inga konkreta gränser innan nivåskillnaderna. 
Den kalla vinden blåser hårt. Jag fortsätter västerut och kommer till en stor 
parkering. Jag går över parkeringen och ser den stora lyftkranen i hamnen rakt 
fram. Här hörs inga linor från master och fl aggstänger.

Kvällstid: På silon sitter starka strålkastare som sprider jämt starkt ljus över 
platsen. Mellan huslängorna fi nns en rad låga lyktstolpar. Platsen är öde och 
tyst nattetid, förutom havet som brusar och någon enstaka bil som kör på 
vägen en bit bort.

  

7b. Holmen
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8. Norra vågbrytaren

8. Jag kommer till en gammal sjösättningsramp. Arbetsljudet kommer närmare 
och en motor puttrar. Här är asfalten jämnare. Norrut ser jag byggarbetsplatsen 
för den nya konferensanläggningen. Åt samma håll ligger också en badplats 
med nedgångna hus. Längre bort ser jag Domkyrkans torn sticka upp. Staden 
syns på avstånd med vackra stora hus och tak som klättrar uppåt på klinten. 
Rakt fram fi nns en stor parkering samt några lagerbyggnader. Jag hör havet 
som brusar men ser det inte alls, marknivån på parkeringen är så hög att havet 
inte syns. Söderut ligger norra vågbrytaren, den är avspärrad med grindar, 
staket och stora förbudsskyltar som säger att man inte får vara där. En hög grå 
betongmur löper utmed vågbrytaren. Platsen har ojämn asfalt med hål, sprickor 
och vattenpölar. Jag fortsätter fram över parkeringsplatsen. Vinden blir starkare 
och starkare. Rummet öppnar upp sig, jag hör ett svagt skvalp och plötsligt ser 
jag havet och hela horisonten. När jag tar några steg framåt till strandkanten 
hör jag tydliga ljud från vågor.

Kvällstid: Platsen är belyst med höga belysningsmaster av olika typer. De 
sprider ett jämnt ljus över hela platsen. Havet syns nästan inte alls, vilket 
förändrar intrycket av platsen dramatiskt. Här sker mycket lite aktivitet natt- 
och kvällstid, en gång kommer någon för att hämta sin bil på parkeringen 
bredvid.

         

8. Norra vågbrytaren
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Sommartid

Under den varmare delen av året fi nns det många fl er och mer 
varierade sinnesintryck att hämta i hamnen. Fler aktiviteter 
pågår och de ger upphov till olika ljud, lukter, smaker, känsel 
och synintryck. Det fi nns även fl er turister och människor i 
hamnen. Fler färjor anländer och många kryssningsfartyg och 
gästbåtar besöker Visby hamn. Dessutom är ett större antal 
verksamheter öppna och de har längre öppettider. Vår, sommar 
och höst pågår mycket arbete med båtarna och det luktar 
fernissa, färg och diesel. Då hörs även båtmotorer, maskinljud 
och ljud från människor som arbetar och pratar. På sommaren 
känner man en större blandning av lukter i hamnen. Havsluft, 
uteserveringar luktar mat, avgaser från bilar och båtar, men på 
grund av att det kan vara ganska blåsigt är lukterna oftast inte 
så koncentrerade.

Vissa delar av hamnen är avspärrade för att man ska kunna 
ta emot kryssningsfartyg och barkasser. Bland annat på 
Skeppsbron och längs kajen vid hamnkontoret fi nns det då och 
då staket och blåa containrar som används till säkerhetskontroll 
av resenärer från kryssningsfartygen. Avspärrningar stänger ute 
allmänheten och gör att man bara kan använda sig av de sinnen 
som tar in intryck på långt håll. Alltså är känselsinnet delvis 
bortkopplat men också upplevelsen av detaljer med synen, 
lukten och hörseln. Även stora delar av holmen är avspärrad.

När man förfl yttar sig mellan de olika funktionerna i hamnen 
får man gå över parkeringsplatser och stora asfaltytor. Det är 
svårt at veta var man ska gå och det blir konfl ikter med bilar 
eftersom människor går lite överallt. Det är även svårt att hitta 
någonstans att sitta. Sommartid är det så mycket folk och alla 
sittplatser är upptagna. I hamnen fi nns det inte heller särskilt 
många sekundära sittplatser så som murar eller kanter. 

Under kvällstid pågår det fortfarande full aktivitet i hamnen. 
Barer och restauranger är öppna och sprider ljud och dofter. De 
delar som lockar är bebyggelsen i den inre delen av hamnen och 
gästhamnen där det lyser hemtrevligt från många av båtarna. 
Resten av hamnen är inte lika populär. Stora parkeringar och 
den storskaliga belysningen gör att hamnen upplevs som platt 
och steril. 

Foto: Gunnar Gustavsson
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Resultat

Hamnen är utformad för att vara praktisk och funktionell 
men den mänskliga upplevelsen har kommit i skymundan. 
Idag är det många människor som förfl yttar sig till fots och 
med cykel i hamnområdet. De möts av en otydlig och tråkig 
plats. Nu när hamnen ska ändra sin inriktning och fokusera 
på passagerartrafi k är det av ännu större vikt att den görs 
upplevelsemässigt attraktiv. Hamnen måste anpassas till sina 
nya funktioner i alla avseenden, allt från markbeläggning till 
belysning.

Hamnen behöver en tydlig väg för gång- och cykeltrafi kanter, 
de har idag svårt att hitta en väg mellan olika platser i hamnen 
där de kan röra sig utan hinder. Det är viktigt att stråket mellan 
Hamnterminalen och Kryssningskajen blir lätt att orientera sig 
på. För att åstadkomma detta räcker det inte att bara använda 
synen och den information som den ger, utan även känseln, 
hörseln och i viss mån lukten. Med olika sinnen kan man skapa 
ledstråk som visar vägen in till staden, t.ex. genom belysning 
eller skiftande markbeläggning.

Flera av sinnena har nästan samma upplevelser på alla platser. 
För en attraktivare hamn krävs en större variation av intryck för 
varje sinne. Platserna ska vara anpassade för sin funktion och tala 
ett tydligt språk. Genom att planera för olika sinnesupplevelser 
kan man också ge de olika platserna en mer specifi k karaktär. 
Det gäller att lyfta fram de sinnesintryck som förstärker denna 
karaktär, så att när man rör sig längs hamnen känner att man 
rör sig mellan olika rum. Det ger en rytm och en spänning i 
upplevelsen. Trots Hamnens läge vid vattnet hör och ser man 
vattnet på förvånansvärt få platser. Det fi nns också få tillfällen 
att röra vid vattnet. 


