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SAMMANFATTNING

Många människor fi nner det fascinerande att vistas i gränszoner mellan vattenområden; 
hav, sjöar, fl oder och staden där byggnader formar en tydlig silhuett. Vatten är en attraktion 
både för människan och för staden. Kajområden och strandpromenader är dessutom ofta 
platser för möten mellan människor då förutsättningarna att träffas på ett enkelt och natur-
ligt sätt fi nns genom områdenas blandade funktioner. De fyller en social funktion, en yta 
där generationer blandas och där mänsklig aktivitet försiggår. Men detta kan även skapa 
intressekonfl ikter som bör utredas och vägas mot varandra och om möjligt undvikas med 
en genomtänkt planering och gestaltning av områdena.

I Lysekil fi nns en stadsnära kajpromenad som är mer än en kilometer lång. Detta område 
mellan Havets hus i syd och Gullmarskajen i norr utefter Gullmarns strand är en betydel-
sefull del av Lysekil. Kajpromenaden är uppskattad och används året runt, men under som-
maren råder en särskild stämning på stråket då staden är full av besökare som tillsammans 
med semesterlediga lysekilsbor träffas och fl anerar på promenaden utefter vattnet. Området 
är därför attraktivt för näringsidkare av skilda slag och det fi nns ett intresse från många 
från olika verksamheter och aktörer att etablera sig utefter kajen, både i vattnet och på land.

Området har en del brister som genom fördjupade studier av delområdena och en medveten 
gestaltning skulle kunna minskas. Kajområdet är idag relativt svagt integrerat med centrum 
och rörelsemönstret över kajpromenaden är bitvis otydligt. Trafi ken utgör tillsammans med 
rangerbangården dessutom en barriär mellan staden och havet. En del markytor är dåligt 
utnyttjade, stadsrum och mötesplatser skulle kunna förstärkas med gestaltningsmässiga 
medel.

Syftet med examensarbetet är att utforma ett gestaltnings- och planförslag för Södra Ham-
nen i Lysekil utifrån analyser av området. Arbetet har föregåtts av litteraturstudier, samtal 
med tjänstemän på Lysekils kommun samt inventering av fallstudieområdet och tidigare 
ställningstaganden. Rapporten är uppdelad i tre huvudkapitel där det första beskriver pro-
jektets förutsättningar; historik, dagens markanvändning samt intressen och aktörer i Södra 
Hamnen. I det andra kapitlet ges först en kort beskrivning av ett antal vanliga teoretiska 
stadsanalysmetoder och sedan analyseras området utifrån de analysmetoder jag efter lit-
teraturstudier valt. Det sista kapitlet beskriver planförslaget och innehåller text, kartor och 
illustrationer.

Planförslaget innebär att mark- och vattenanvändningen i området preciseras. Planen re-
dovisar även vilka typer av verksamheter som tillåts längs kajpromenaden, både i vattnet 
och på land. Förslaget innebär att det skapas ett sammanhållet bilfritt promenadstråk utmed 
kajerna i centrala Lysekil genom att det befi ntliga gång- och cykelstråket förlängs och för-
stärks. Hela kajpromenaden får en enhetlig markbeläggning och omgivande miljöer utfor-
mas och gestaltas med omsorg med tanke på det centrala läget i Lysekil.
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FÖRORD
Interface vatten - stad - Södra Hamnen i Lysekil
Denna rapport har utförts inom ramen för 30 högskolepoängs examensarbete på Magister-
programmet i Fysisk planering på Blekinge Tekniska Högskola (BTH).

Handledare: Louise Nyström
Biträdande handledare: Gunnar Nyström
Examinator: Anders Törnqvist

Tack till…
min handledare professor Louise Nyström på BTH i Karlskrona för stöd och uppmuntran, 
kontaktperson planarkitekt Märta Grenås och övriga på stadsbyggnadskontoret i Lysekil. 
Tack även till min opponent Linnéa Olofsson samt till mina vänner och min familj för stort 
tålamod.

Trollhättan i oktober 2007
Maria Tognolina
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INLEDNING

BAKGRUND
Många människor fi nner det fascinerande att vistas i 
gränszoner mellan vattenområden; hav, sjöar, fl oder 
och staden där byggnader formar en tydlig silhuett. 
Vatten är en attraktion och att befi nna sig i dess när-
het har ett värde för både människan och staden. 
Kajområden och strandpromenader är dessutom ofta 
platser för möten mellan människor då förutsättning-
arna att träffas på ett enkelt och naturligt sätt fi nns 
genom områdenas blandade funktioner. De fyller en 
social funktion, en yta där generationer blandas och 
där mänsklig aktivitet försiggår såsom konserter, 
marknader m.m.

I den bohuslänska kustkommunen Lysekil fi nns en 
stadsnära kajpromenad som är mer än en kilome-
ter lång. Detta område mellan Havets hus i syd och 
Gullmarskajen i norr utefter Gullmarns strand är en 
betydelsefull del av Lysekil. Staden har här en tydlig 
kontakt med havet och visar ett av sina ansikten utåt. Bohusläns kommuner
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Här fi nns kajer för handelshamnstrafi k och småbåtshamn för gäster och lysekilsbor. Flera 
passagerarbåtar lägger till vid kajen och även kollektivtrafi k fi nns i anslutning till kajerna. 
En del sjöfrakt förekommer fortfarande i områdets norra del, Gullmarskajen, och i Fisk-
hamnen fi nns plats för fi skebåtar och viss sillhantering.

Kajpromenaden är uppskattad och används året runt, men under sommaren råder en sär-
skild stämning på stråket då staden är full av besökare som tillsammans med semesterle-
diga lysekilsbor träffas och fl anerar på promenaden utefter vattnet. Området är därför att-
raktivt för näringsidkare av skilda slag och det fi nns ett stort tryck från olika verksamheter 
som vill etablera sig utefter kajen, både i vattnet och på land. Lysekils kommun har sedan 
fl era år planer på att bland annat förlänga och omgestalta stråket till en sammanhållen och 
bilfri kajpromenad hela vägen från Gullmarskajen i norr till Pinneviksbaden i sydväst.

PROBLEMFORMULERING
Kajpromenaden i Södra Hamnen är en av Lysekils mest besökta platser och utgör en viktig 
del av stadsbilden. Men kajområdet har en rad brister som genom fördjupade studier av 
delområdena och en medveten gestaltning skulle kunna minskas.

Kajområdet är idag relativt svagt integrerat med centrum och rörelsemönstret över kajpro-
menaden är bitvis otydligt. Trafi k- och bebyggelsestrukturen i angränsande områden är 
delvis splittrad och en del markytor är dåligt utnyttjade. Stadsrum och mötesplatser utefter 
kajstråket fi nns redan idag, men de skulle kunna förstärkas med gestaltningsmässiga medel.

Frågor som kan vara intressanta att belysa är; Vad karaktäriserar Södra Hamnens kajpro-
menad och vilka begränsningar och möjligheter avseende användning av mark och vatten 
fi nns idag och vad kan man tänka sig i framtiden? Vilka aktörer verkar idag i området? 
Vilka intressen väger tyngst? Hur ska en gestaltning som ger möjlighet till utveckling av 
området utan att hota dess historiska och rekreativa värden se ut? Vilka förändringar av 
markanvändningen och verksamheter kan ske i området? Vilka gestaltningsmässiga medel 
kan och bör användas (markbeläggning, plantering, belysning, möblering m.m.) för att för-
bättra och förtydliga stadsmiljön vid kajerna?

SYFTE
Syftet med examensarbetet är att utreda problematiken kring Södra Hamnen i Lysekil samt 
med utgångspunkt i gjord analys planera och gestalta området.

Delsyften;
Det ska i examensarbetet anges hur området kan utvecklas, dels i fråga om förbättringar 
inom det befi ntliga stråket och dels hur en förlängning av stråket kan ske. Tillgängligheten 
och kontakten med stadens centrum ska uppmärksammas. Planförslaget ska även redovisa 
vilka typer av verksamheter som kan tillåtas längs med kajerna, både i vattnet och på land. 
Gestaltningen av kajmiljön är av största vikt och arbetet ska redovisa vilka gestaltnings-
mässiga medel som kan användas för att förbättra och förstärka gatu- och stadsrummet i 
Södra Hamnen i Lysekil.
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AVGRÄNSNING
Föreslagna förändringar begränsas huvudsakligen till det offentliga rummet i den yttre mil-
jön. Arbetet berör till största delen kommunägd mark. Till viss del berörs privata fastighe-
ter.

METOD OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT
I arbetet ingår litteraturstudier, samtal med tjänstemän och politiker på Lysekils kommun 
samt inventering och analys av fallstudieområdet. Fokus ligger på problem såsom anknyt-
ning till staden, trafi ksystemet, den kommersiella servicen och gestaltningen av torg- och 
rekreationsytor. 

Rapporten är uppdelad i tre huvudkapitel där det första ger en beskrivning av planför-
utsättningarna med historik, dagens markanvändning samt intressen och aktörer i Södra 
Hamnen. I det andra kapitlet ges först en kort beskrivning av ett antal vanliga teoretiska 
stadsanalysmetoder och sedan analyseras området utifrån de analysmetoder jag efter lit-
teraturstudier valt. Kevin Lynchs visuella analysmetod används för att beskriva och förstå 
helhetsstrukturen av Södra Hamnen och de centrala delarna av Lysekil. I denna analys 
ingår inventering av stråk, gränser, områden, knutpunkter och landmärken. Delar av Chris-
tian Norberg-Schulzs fenomenologiska metod används för att beskriva områdets identitet 
och karaktär. Gordon Cullens visuella analysmetod ger stöd för identifi kation och karak-
tärisering av stadsrummen utefter stråket med begrepp som rörelse, plats och innehåll. 
Stadsbildsanalyserna sammanfattas i en så kallad SWOT-analys (Strengths, Weaknesses, 
Opportunities, Threats) som ofta används för att tydliggöra ett områdes svaga respektive 
starka sidor. Det sista kapitlet beskriver planförslaget och innehåller text, kartor samt illus-
trationer.

Inledning
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