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STADSBILDSANALYS

ANALYSMETODER - EN KORT HISTORIK
Det fi nns många sätt att beskriva en orts karaktär och identifi era problem och tillgångar i 
ett område. Förutom en inventering av tidigare planförslag, kommunens översiktsplan och 
liknande planförutsättningar bör ett planförslag föregås av en studie av platsen eller om-
rådet. De olika analysmetoder som används idag har sina rötter i olika traditioner. Nedan 
beskrivs några vanliga analysmetoder och deras ursprung.

På 1960-talet började man i planeringssammanhang mer systematiskt bedöma naturförut-
sättningarna för stadsutveckling på specifi ka platser med hjälp av natur- och landskapsana-
lyser. Man utgick från naturgeografi ska och ekologiska data och försökte komma fram till 
vilka värden som fanns var och vad olika platser lämpades bäst för. Denna tradition kallas 
den naturvetenskapliga och vidareutvecklades under 1970-talet till att innefatta allt mer 
komplexa registreringsmodeller. (Pålstam, Schibbye, 2001). 

En annan analystradition är den arkitektur- och konsthistoriska som ofta används inom 
kulturminnesvården. Studier av bebyggelsens utformning och upphovsmannens intentioner 
resulterar i en bild av vilka bevarandevärden som fi nns hos bebyggelsen och hur man ska 
anpassa ny bebyggelse till den gamla. Metoden är mest känd genom Michael Trieb och 
hans analys av medeltidsstaden Lübeck. Den arkitekturhistoriska analysen är ofta kopplad 
till visuella analysmetoder.

De visuella analysmetoderna är en tredje tradition som tar sin utgångspunkt i det som är 
visuellt observerbart för att kartlägga estetiska kvaliteter i omgivningen. Platsen beskrivs 
som en bild med begrepp som skala, struktur, rumslighet, rumsavgränsningar m.m. Kriti-
ken mot de visuella metoderna har varit att de är allt för ytliga och i motsats till den arki-
tektur- och konsthistoriska traditionen inte försöker förklara varför det ser ut som det gör. 
(Pålstam, Schibbye, 2001, s. 8).

Gordon Cullen tolkar och förmedlar i sin bok Townscape från 1959 med hjälp av skisser en 
vandring genom en medeltida stadskärna med begrepp som rörelse, plats och innehåll. Bo-
ken har inspirerat många att göra analyser av ”synlighet” eftersom den är en viktig faktor 
för hur vi upplever vår omgivning.

En annan visuell analysmetod har formulerats av Kevin Lynch. När The Image of the City 
publicerades 1960 etablerade han begrepp som stråk, gränser, områden, landmärken och 
knutpunkter. Analysen baseras på en mängd intervjuer av hur stadsinvånarna uppfattar och 
använder sin stad. 

Estetisk byformning är en relativt ny norsk visuell analysmetod som beskrivs i Thiis-Even-
sens bok Byens uttrykksformer – en metode för estetisk byformning från 1992. Syftet med 
metoden är att få en översikt av stadens visuella särdrag och bygger på att det fi nns vissa 
gestaltningslagar som styr hur olika former, och former i förhållande till omgivningen, 
uppfattas och upplevs. Metoden har inte ett bevarandesyfte utan är tänkt att användas som 
underlag till utformningsriktlinjer i samband med planering av ny bebyggelse.
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På 1960-talet utvecklades strukturalismen och man försökte förklara arkitekturens ”inre 
logiska sammanhang”, dvs. genom att hitta principerna bakom ett konkret uttryck förklara 
varför platsen ser ut som den gör utan att bedöma eller värdera utformningen. Metoden 
grundar sig på ett naturvetenskapligt arbetssätt och inkluderar också en beskrivning av his-
torisk utveckling och strukturella drag. Realistisk byanalys är ett exempel på en strukturell 
analysmetod som ofta används som underlag vid plandiskussioner om en orts utvecklings-
möjligheter. Metoden utvecklades vid Trondheims universitet av Karl Otto Ellefsen och 
Dag Tvilde och beskrivs i boken Realistisk byanalyse från 1991.

En analysmetod som har tydliga drag av den strukturalistiska är dekonstruktivism. Analy-
sen tar sin utgångspunkt i ”the urban sprawl”, stadslivet i den ”sönderdelade” staden och 
dess förutsättningar. Analysen försöker kartlägga strukturer som ligger över varandra och 
hur dessa överlappar och påverkar varandra. I mötespunkterna uppstår de nya möjligheter-
na. Arkitekter som varit ledande i utvecklingen av dekonstruktivismen är Peter Eisenmann, 
Daniel Liebeskind och Bernard Tchumi.

En annan tradition är den som Christian Norberg-Schulz i många år arbetat med. Den fe-
nomenologiska metoden, eller ”kvalitativ ortsanalys”, tolkar ”platsens identitet” genom att 
försöka beskriva omgivningen som den upplevs, som en helhet med rumsstruktur och inte 
uppdelad i kategorier. Norberg-Schulz har identifi erat tre grundläggande kriterier i männis-
kans förhållningssätt till platsen: orientering, identifi kation och minne. De bildar tillsam-
mans ”stedsbruk”, hur vi använder och upplever platsen som helhet. Denna helhet omfattar 
dels det naturgivna, dels det av människan skapta och det är samspelet mellan dessa som 
tolkas i analysen.

STÄLLNINGSTAGANDE – VAL AV METOD
För inventering och analys kan alltså fl era olika analysmetoder användas. Avgörande är vad 
syftet med analysen är och i vilket område den ska användas. Beroende på val av metod 
läggs olika vikt vid olika företeelser vilket kan resultera i varierande slutsatser och därmed 
möjligheter och åtgärdsförslag.

I arbetet med Södra Hamnen har jag inventerat och analyserat området med utgångspunkt i 
några av de metoder som beskrivs ovan. Kevin Lynchs respektive Gordon Cullens visuella 
analyser samt delar av Norberg-Schulzs fenomenologiska metod används för att beskriva 
Lysekils och Södra Hamnens karaktär, identitet och rumsliga samband.
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KARAKTÄRSANALYS

Norberg-Schulz
Platsens själ "Genius Loci" är ett romerskt begrepp som förklarar vad en plats är eller vill 
vara. Själen ger platsen en karaktär som människan kan identifi era sig med och orientera 
sig efter. Den norske arkitekturteoretikern Christian Norberg-Schulz har i fl era av sina 
böcker försökt förstå förhållandet mellan platsen, arkitekturen och människan. En viktig 
utgångspunkt för hans arbete är att arkitekturens och stadens huvudsyfte är människans 
bosättning, möjligheten att leva en stad.

Norberg-Schulz har identifi erat några grundläggande kriterier i människans förhållningssätt 
till sitt boende och till stadens arkitektur. Människan lever en stad när hon kan orientera sig 
på en plats och identifi era sig med den, eller helt enkelt när hon upplever en djupare me-
ning, ett minne med platsen.

Bosättning betyder alltså något mer än endast tak över huvudet, det förutsätter att plat-
serna där livet utspelar sig är platser i den djupaste betydelsen av ordet. Platsen är alltså 
ett grundläggande begrepp för att förstå människans förhållande till sin bosättning och 
till staden. Att skapa arkitektur betyder enligt Norberg-Schulz att förstärka och förtydliga 
platsens själ, "Genius Loci". Arkitektens uppgift är att skapa karaktärs- och betydelsefulla 
platser för att hjälpa människan i sin bosättning.

Norberg-Schulzs analysmetod tar sin utgångspunkt i ett fenomenologiskt synsätt på staden 
och har många kopplingar till fi losofi n. Sammantaget är analysmetoden svår att använda 
sig av rent praktiskt, mer än metod är den snarare ett förhållningssätt till miljön runt om-
kring oss. Det fi nns ingen manual för hur staden bör analyseras eller vad analysen skall 
leda fram till. Men metoden visar på vikten av förståelsen av platsens själ och ger en del 
redskap för att förstå densamma och i projektstadiet förtydliga dess karaktär. Nedan följer 
min tolkning av vad begreppet plats innefattar enligt Norberg-Schulz i boken Genius Loci 
från 1979.

Plats
Platsens struktur beskrivs i termer av naturlandskap och bosättningar och analyseras ge-
nom kategorierna rumslighet och karaktär. Med rumslighet menas den tredimensionella 
organisationen av fysiska element; koncentration eller centralisering, riktning och rytm. 
Karaktären defi nieras av material, form, färg och riktning. Denna struktur fi nns både i na-
turlandskapet och i människans bosättningar. Platsen är ett kvalitativt fenomen som inte 
kan förminskas till någon av dess enskilda beståndsdelar.

Viktigt för att förstå begreppet karaktär är kunskapen om naturlandskapets inneboende 
symbolik. Bergskedjor strävar uppåt mot en högre makt, klippformationer uttrycker oför-
störbarhet, träd ses som en vital förbindelse mellan himmel och jord och vattendrag är en 
symbol för livet. Naturlandskapets karaktär ges av material, form, färg och riktning och 
tillsammans med det naturliga ljuset skapas naturlandskapets generella atmosfär. Natur-
landskapets rumslighet beror av riktning och form.

Stadsbildsanalys
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En bosättning är en artifi ciell plats skapad av människan för människan. Den grundläg-
gande karaktären av människan skapade platser är koncentration och inhägnande. Bosätt-
ningars tydligaste uttryck torde vara bebyggelse och jag tolkar Norberg-Schulz här som 
att en bosättning är detsamma som bebyggelse. Rumsligheten beror sedan av förhållandet 
mellan öppna och slutna ytor, centrum och periferi, stråk och ägor. Generella processer och 
karaktärsdrag i människans bosättningar är att förtydliga, förstärka eller komplettera, ge 
betydelse och samla ihop.

Lysekils karaktär och atmosfär
Staden ligger på en höjd i ett horisontellt landskap, dvs. havet. Kajpromenaden är det som 
avgränsar hav och stad. Miljön vid kajen är mycket föränderlig, inte i de stora dragen men 
i själva uttrycket. Upplevelsen av stråket varierar beroende på väderförhållanden, tid på 
dygnet och årstiden. Mitt i högsommaren är det mycket turister i staden och kajområdet är 
en livlig plats till sent på kvällarna. Under vinterhalvåret är det mer rofyllt och färre män-
niskor, men däremot kan vädret bli mer dramatiskt. Ett markant karaktärsdrag i den fysiska 
miljön i kajområdet är dess ”hårdhet”. Asfalterade eller stensatta öppna ytor där vind och 
vatten dominerar präglar miljön. Men materialkänslan och graden av vattenkontakt varierar 
mellan de olika delområdena. Skillnaderna i karaktär ger olika upplevelser och är något att 
värna om.

Anderssons kaj och Fiskhamnen upplevs som öppna, plana ytor. Stadens byggnader ligger 
alldeles intill och man har Gullmarns öppna vattenyta framför sig och i sidan. Blicken dras 
mot vattnet och mot rumsbildningen vid Rosvikstorg.

Rosvikstorg har en egen karaktär som inte fi nns någon annan stans utmed kajpromenaden. 
Här är inte havet fullt så påtagligt utan man upplever en stadsmiljö, även om måsarnas 
skrik inte är långt borta. Man befi nner sig i ett vidsträckt rum bestående av både hav och 
land.

För att människan skall kunna identifi era sig med en 
plats måste åtminstone två förutsättningar vara upp-
fyllda enligt Norberg-Schulz. Rumsligheten måste 
vara sluten eftersom människan har ett behov av 
avgränsade ytor och karaktären måste ges av ett na-
turlandskap som innefattar element med symboliskt 
innehåll, t.ex. klippor, träd eller vatten.

Det som beskrivits ovan kan ses som en beskriv-
ning av stadens och platsens fysiska struktur, den 
naturgivna. Detta är bara en del av Norberg-Schulz 
metod för att förstå staden. Han lägger stor tonvikt 
vid förståelsen av samspelet mellan platsen och män-
niskorna som lever där. Platsens fysiska struktur kan 
sägas ge ramarna för det mänskliga liv som utspelar 
sig just där, vilket i sin tur ger staden dess karaktär 
och atmosfär.
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Själva Havsbadsområdet upplevs som öppet och väl-
komnande. Byggnaderna framstår som solitärer men 
med ett gemensamt formspråk. På den stora ytan 
framför Oscars i havsbadsområdet upplever man ett 
vidsträckt rum.

På andra ställen, t.ex. längs promenaden på bryggor-
na förbi Curmans villor och vid den smala passagen 
förbi berget på Carlavägen upplever man sig istället 
vara riktigt nära och nästan i vattenrummet.

Släggö och utsiktsberget vid Carlavägen utgör vikti-
ga inslag i kajmiljön. De framstår på samma sätt som 
byggnaderna som enskilda tydliga objekt i ett övrigt 
öppet landskapsrum. De bidrar till att skapa en närhet 
mellan klippor, stad och vatten. Släggö är genom sin 
närhet till staden en unik resurs. Ute på ön befi nner 
man sig mitt i vattnet och därifrån har man möjlighet 
att studera både stadsliv, segling och havet.

Stadsbildsanalys

vattenrum

land och
vatten

vatten

Princip för rumskaraktär
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Vad är då stråkets själ? Jag tycker att den direkta kontakten med det öppna havet och 
landskapets horisontalitet är det som ger kajområdet dess starkaste karaktär. Staden ligger 
skyddad, och som ett skydd, på en höjd, ständigt nära men ändå inte. Detta bildar en rums-
lig avgränsning som också förstärker kajens längsgående riktning. I detta horisontella rum 
fi nns omväxlande över året ett myllrande folkliv och en stillhet. Stråket rymmer både och.

Några nyckelord beskriver och sammanfattar områdets karaktär:

• rymd
• ljus
• måsar
• sten/granit
• sol
• blåst
• båtar
• salt

• tång
• hav
• horisont
• trähus
• fi skdoft
• västerläge vid Släggö
• gränszon
• folkliv

Folkliv
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Rymd
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VISUELL ANALYS

Kevin Lynch - "The Image of the City"
Rumsliga beskrivningar och analyser behövs för att beskriva staden och förstå samman-
hang som är viktiga i arbetet att utveckla staden. När Kevin Lynch 1960 publicerade boken 
”The Image of the City” etablerade han begrepp som stråk, gränser, områden, landmärken 
och knutpunkter som förklaring till hur man upplever och orienterar sig i staden. Analys-
metoden är rent visuell, och fokuserar på den enskilda människans upplevelse av staden 
och baseras på en mängd intervjuer av hur stadsinvånarna uppfattar och använder sin 
stad.

Lynchs analysmetod är ett värdefullt redskap för att identifi era problem och tillgångar i ett 
område, som ett första steg innan planförslaget arbetas fram. De begrepp Lynch etablerat 
lämpar sig väl för att beskriva Södra Hamnen och dess visuella problem och tillgångar. 
Lynch delar in stadens element i två typer, linjära element och punktelement.

Stråk
Stråk är linjära element i staden där människor är i rörelse och iakttar staden. Stråk är en-
ligt Lynch de viktigaste elementen i människors upplevelse av staden. Stråken kan delas in 
i huvudstråk och mindre viktiga stråk, för att få en visuell hierarki vilket bidrar till orien-
terbarheten. Stråk kan utgöras av t.ex. gator, gångvägar och järnvägar. Strandlinjen och 
kajområdet utgör det kanske tydligaste stråket i området. Andra stråk inom områdets utgörs 
av färjan över till Östersidan och Fiskebäckskil, Södra Hamngatan, Kungsgatan och Bad-
husgatan i sydlig och västlig riktning.
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Gräns
Gränser är linjära element som inte används eller upplevs som stråk. De kan antingen ut-
göra barriärer mellan områden eller sammanlänka dem. Gränser är viktiga för orienterbar-
heten eftersom de visar var områden eller distrikt börjar eller slutar. Strandlinjer, järnvägar, 
trafi kleder, bergspartier och grönområden är exempel på gränser. Gullmarns vattenområde 
och hela strandlinjen är en naturlig gräns och samtidigt en barriär utmed kajpromenaden. 
Södra Hamngatan, Badhusgatan och järnvägsspåren utgör barriärer mellan kajpromenaden 
och centrum. Parkeringarna vid Havets hus, Havsbadsområdet, Rosvikstorg och Anders-
sons kaj utgör barriärsområden.

Områden
Områden eller distrikt är mellanstora till stora delar av staden som har enhetlig karaktär 
eller funktion. De bildar en helhet som går att identifi era såväl inifrån som utifrån. Om-
råden är viktiga för orienterbarheten samt människors bild och identifi kation av staden. 
Egenskaper som markanvändning, byggnadsstil eller exploateringsgrad kan defi niera ett 
område. Jag har identifi erat fyra olika bebyggelse- eller funktionskaraktärer inom områ-
det; industri- och hamnkaraktär fi nns på Anderssons kaj, Fiskhamnen och i norr på Grötö. 
Kulturbebyggelse fi nns vid Havsbadsområdet, bostadsbebyggelse i de sydvästra delarna av 
centrala staden. Den största delen av bebyggelsen utmed kajpromenaden utgörs av blandad 
stadsbebyggelse. Vid Havsbadsområdet fi nns en väl avgränsad småbåtshamn.

Stadsbildsanalys
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Knutpunkt
Knutpunkter är punktelement i staden som utgörs av platser av olika slag där färdriktning 
och färdmedel byts. Knutpunkter kan vara skärningspunkter mellan olika stråk och är ofta 
kopplade till andra element. Exempel på knutpunkter är korsningar, torg eller platser där 
stråk möts. Centrum utgör en viktig knutpunkt i kajpromenadens närområde liksom Pin-
neviken i söder. Knutpunkterna inom området består av Fiskehamnen och Anderssons kaj, 
Rosvikstorg, försäljningsbodarna, Havsbadsområdet och Havets hus. Busshållplatsen och 
färjeläget på Södra Hamngatan är också en viktig knutpunkt.

Landmärke
Landmärken är ett punktelement som används för att identifi era och strukturera stadsdelen. 
Det är en referenspunkt som skiljer ut sig både i läge och betydelse och ofta kan ses på 
långt håll. Ett landmärke kan t.ex. vara en hög byggnad, skylt eller berg. Utanför fallstu-
dieområdet fi nns starka landmärken såsom Lysekils kyrka på berget ovanför staden, Grötö 
med hamnbyggnader och lastkajer med stora båtar. I söder ligger Havsfi skelaboratoriet på 
en udde. I söder fi nns också Släggö. Utefter kajpromenaden ligger Curmans villor, Laurin-
ska villan och Anderssons kaj där stora båtar ofta ligger förankrade.
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Gordon Cullen - Serial Vision
Gordon Cullen presenterade i sin bok ”The Concise Townscape” från 1971 en 
analysmetod som använder sig av den visuella upplevelsen som redskap för att analysera 
staden med dess platser och rumsbildningar.

När man rör sig genom staden uppenbarar den sig framför oss som en rad vyer, sinsemellan 
åtskilda. Om vi färdas längs en gata ser vi gaturummet som en vy framför oss. Viker vi av 
i en korsning ser vi en annan vy. Plötsligt kommer vi fram till ett torg som för oss utgör en 
tredje vy. Denna företeelse kallar Cullen Serial Vision. En promenad genom en stad upp-
levs alltså genom skillnader och kontraster, rumsligt, topografi skt eller materialmässigt.

Genom att titta på Södra Hamnen med inspiration från Cullens metod har jag identifi erat 
ett antal rumsbildningar och dess fysiska karaktär och avgränsning.

Stadsbildsanalys
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1. Om man går kajpromenaden norrifrån 
mot söder är det första stadsrummet 
man möter Fiskhamnen och Anders-
sons kaj. Detta rum är öppet och ode-
fi nierat i sin avgränsning söder ut, det 
”fl yter ut” i Gullmarns vattenrum. Åt 
norr avgränsar låga byggnader rum-
met.

2. Via Södra Hamngatan som är ett rö-
relsestråk och ett smalt rum, starkt 
avgränsat mot staden men helt öppet 
mot havet, ser man Rosvikstorg åt 
höger och Ångbåtsbryggan och vat-
tenrummet åt vänster. Kopplingen 
mellan dessa två rum – Rosvikstorg 
och Ångbåtsbryggan/vattenrummet 
är svagt. Södra Hamngatan, befi ntliga 
byggnader och möblering på torget 
utgör barriärer.

Anderssons kaj åt norr

Åt söder

Åt öster

Södra Hamngatan åt söder
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3. Rosvikstorg är ett stadsrum med be-
byggelse åt tre håll och utblick mot 
havet åt det fjärde. Torget har idag 
ingen riktig öppen torgyta, det är slu-
tet både mot stadens centrum och mot 
kajpromenaden. Stora delar av torget 
upptas av parkering. Det fi nns dess-
utom en höjdskillnad inom detta rum 
som är tydlig i riktningen upp mot 
stadens centrum. På delar av torget 
fi nns fi na trädplanteringar som utgör 
ett av de få gröna inslagen utmed kaj-
promenaden. Detta stadsrum kan bli 
en intressant nod utefter stråket och 
jag redovisar närmre hur platsen kan 
förtydligas och kvaliteterna förstär-
kas under kapitlet Planförslag.

Stadsbildsanalys

Rosvikstorg åt sydost

Åt söder vid Rosviksgatan

Åt väst

Åt sydväst
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4. Nästa rumsbildning söder ut på strå-
ket fi nns vid de så kallade försälj-
ningsbodarna, mindre försäljnings-
ställen med uteservering sommartid. 
Här är rummet avgränsat åt två håll, 
av höjdskillnaden mot Södra Hamn-
gatan och av det höga staketet mot 
Curmans villor. Mot norr och mot 
vattnet öppnar sig rummet. Denna 
rumsbildning känns ”trevlig”, man är 
skyddad men har ändå uppsikt över 
stråket och människorna som rör sig 
utmed detsamma.

5. Förbi Curmans villor passerar man 
på en smal träbrygga, sluten mot vil-
lorna men öppen mot småbåtsham-
nen. Detta ger en stark vattenkontakt. 
Via detta stråk kommer man fram till 
den öppna havsbadsparken med scen, 
gräsyta och vistelseytor där ljuset fl ö-
dar och man har uppsikt åt fyra håll.

Försäljningsbodarna åt söder

Åt norr

Åt söder

Förbi Curmans villor
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6. När man passerat havsbadsrestau-
rangen öppnar sig även havet åt söder. 
Här befi nner man sig i ett rum som 
helt vänder sig mot havsutblicken. 
Släggö avgränsar åt vänster och ut-
siktsberget vid Carlavägen åt höger. 
Man kan här välja att gå mot Släggö 
eller fortsätta ner mot Havets hus via 
den trånga passagen vid Carlavägen.

7. Rumsbildningen framför Havets hus 
är otydlig. Rummet har formen av ett 
avlångt stråk, avgränsad av byggna-
den åt ena hållet och kajen åt andra. 
Förlängningen av promenaden förbi 
Havets hus och upp mot Turistgatan 
och Pinneviken känns inte av alls, 
varken i rummets riktning eller i 
markbehandling.

Stadsbildsanalys

Havsbadsområdets parkering

Carlavägen

Havets hus

Mot Turistgatan
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SAMMANFATTNING - SWOT-ANALYS
Med inventering av fallstudieområdet och stadsbildsanalys som underlag kan en SWOT-
analys göras, som sammanfattning och underlag för nästa steg. SWOT står för styrka, 
svaghet, möjlighet och hot, (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). Att belysa sin 
stad och dess egenskaper ur detta perspektiv ger ett brett underlag för att forma alternativen 
i nästa steg.

Styrkor (S)
Södra Hamnens kajpromenad är en av Lysekils mest besökta platser och utgör en viktig del 
av stadsbilden. Läget vid Gullmarn utgör en attraktiv rekreationsmiljö med promenadstråk, 
verksamheter och kulturhistorisk miljö. Stråket är centralt lokaliserat, med goda kollektiv- 
och båttrafi kförbindelser. Området har en utvecklingspotential där dåligt utnyttjade ytor 
kan ges ny användning. Markägoförhållandena är dessutom gynnsamma ur omvandlings-
synpunkt, eftersom Lysekils kommun äger en stor del av marken.

Svagheter (W)
Kajområdet är relativt svagt integrerat med centrum och rörelsemönstret över kajpromena-
den är bitvis otydligt, särskilt i områdets södra delar. Södra Hamngatan tillsammans med 
rangerbangården och parkeringsytorna fungerar idag som barriärer mellan staden och havet 
i områdets norra del.
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Möjligheter (O)
En utveckling av området skulle öka den centrala stadens tillgänglighet till havet. Södra 
Hamnen kan bli ett centralt beläget område för både rekreation, utställningar och verk-
samheter. Det fi nns även en potential att förbättra grönstrukturen och tillgängligheten med 
gång- och cykeltrafi k inom området.

Hot (T)
Om rangerbangården inte delvis tas bort fortgår barriärverkan i områdets norra del. Brist 
på parkeringsplatser kan bli ett problem vid förändringar på Rosvikstorg och Anderssons 
kaj. En splittrad stadsbild och otydliga utemiljöer kan bli resultatet om allt för många olika 
verksamheter tillåts etablera sig utmed stråket.

Stadsbildsanalys
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