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PLANFÖRSLAG

ÖVERGRIPANDE STRUKTUR
Planförslaget innebär att mark- och vattenanvändningen i området preciseras. Planen re-
dovisar även vilka typer av verksamheter som tillåts längs kajstråket, både i vattnet och på 
land.

Kajpromenaden ges en enhetlig utformning och förlängs genom att gång- och cykelstråket 
utefter Södra Hamngatan och kajerna knyts ihop med området kring Havets Hus och Pin-
neviken i den södra ändpunkten och Anderssons kaj och Fiskhamnen i den norra. Detta 
skapar ett sammanhållet bilfritt promenadstråk utmed kajerna i det centrala Lysekil. Hela 
stråket får en enhetlig markbeläggning i enlighet med gestaltningsprogrammet.

Cykelbanan utmed Södra Hamngatans norra sida förlängs från dagens slut/start vid ICA-
affären fram till Rosvikstorg där korsningen Södra Hamngatan/Drottninggatan blir en upp-
höjd stensatt yta i nivå med Rosvikstorg och Ångbåtsbryggan för att dämpa trafi kfl ödet och 
ge gående företräde.
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För att samordna transporter och för att försäljningsbodar inte skall fi nnas 
på olämpliga platser pekas områden ut där handel kan tillåtas. Platsen invid 
Curmans villor fungerar idag bra men in- och utfarten till villorna föränd-
ras. In- och utfarten dras mellan bodarna och Badhusgatan och försäljnings-
bodarna får därmed ett något förändrat läge och möjlighet till expansion åt 
norr.

På Havsbadsområdet och området vid Havets hus ges trafi ken och parke-
ringen en klarare utformning än idag och markbeläggningen ändras. Nedan-
för Carlavägen anläggs ett trädäck utmed vattnet.

Den visuella förlängningen av kajpromenaden sker genom en förändring av 
markmaterialet och möblering enligt gestaltningsprogrammet. Målpunkter 
och verksamheter utmed stråket förstärks och nya tillkommer. Nedan redo-
visas kortfattat den struktur kajpromenaden får genom planförslaget och de 
verksamheter som kan utvecklas eller tillkomma.

Byggnader
Funktion och ändamål
Ändamålet för byggnader utmed kajpromenaden är handel, turism samt 
verksamheter av huvudsakligen maritim karaktär. I gatunivå bör ändamålet 
vara handel och restaurang eller caféverksamhet. I övre våningsplan kan 
ändamålet även vara kontor eller hotellverksamhet.

Kajer och bryggor
Båtplatser
Utefter kajpromenaden är bryggor och båtplatser indelade i tre enheter; 
klubbverksamhet och gästplatser i söder, restaurangbåtar i stråkets centrala 
delar samt platser för större båtar och turbåtstrafi k vid Ångbåtsbryggan och 
Anderssons kaj.

Trafi k och parkering
Parkering
Norra delen av fallstudieområdet samt Rosvikstorg utnyttjas idag huvud-
sakligen till parkering för centrum. Inom kajpromenaden tillkommer ingen 
verksamhet som väntas medföra en ökad efterfrågan på parkeringsplatser.

Gator, gång- och cykelstråk
Gångstråk från kajpromenaden till centrum går via Rosvikstorg och Södra 
Hamngatan. Varutransporter till och från byggnader tillåts köra på kajen. 
Kantsten och beläggningar av storgatsten anger en försiktig körning. Även 
transporter till och från båtar tillåts på kajen i begränsad omfattning. Ut-
rycknings- och arbetsfordon måste kunna komma fram. Viss blandtrafi k av 
gående, cyklister och transporter bidrar till en livlig kajzon. Nedanför Car-
lavägen anläggs ett trädäck utmed vattnet.
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Järnvägen
Genom att lastning och lossning inte längre kommer att ske från Anderssons kaj försvinner 
det direkta behovet av spåret ut på östra sidan av kajen. Därigenom öppnas möjligheten att 
åstadkomma ett sammanhängande gångstråk utefter Anderssons kaj och Fiskhamnen.

Evenemang och verksamheter
Dykverksamhet
Dykverksamheten kan bidra till att göra platsen vid Kyrkvik än mer levande och attraktiv. 
Därför bör man underlätta och lyfta fram deras aktiviteter. En möjlighet kan vara att skapa 
en åskådarplats som vänder sig mot dykområdet. Där kan även fi nnas information om dyk-
platsen och verksamheten. En ”undervattenstitt” där nyfi kna kan följa dykningarna från 
ett undervattenakvarium eller omvända periskop skulle kunna utgöra ett annorlunda och 
spännande inslag längs strandpromenaden. Kanske kan fl er lockas att pröva och bilden av 
Lysekil som ett betydande dykcentrum stärkas.

Föreslagna verksamheter utefter kajpromenaden

Planförslag
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Principiella förslag
Målsättningen med dessa förslag till åtgärder är att förstärka stråket utmed kajpromenaden 
och stödja kommersiell och kulturell verksamhet. Längre fram kommer ett antal 
delområden presenteras närmre och åtgärder för dessa områden illustreras och beskrivas. 
De viktigaste principiella förslagen för kajpromenaden som stråk är dock att:

• skapa attraktioner utefter stråket,
• förstärka kopplingarna från stråket till målpunkter i närheten,
• förbättra sammanhanget, visuellt och mentalt, mellan stråket och resten av 

stadskärnan, bland annat genom en enhetlig och konsekvent skyltning,
• stödja etableringen av tematiska zoner längs stråket, samtidigt som stråkets olika 

karaktärer bibehålls,
• reducera barriäreffekter av korsande trafi k,
• förbättra trafi ksituationen. Förbättra tillgänglighet och parkeringsmöjligheter för 

bilar utan att försämra miljön för gående och cyklister,
• förbättra framkomligheten och säkerheten för cyklister,
• förstärka stråkets identitet i Lysekilsbornas såväl som turisternas medvetande.

Attraktioner utefter stråket
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Sammankoppla målpunkter till stråket
1 - Pinneviken, 2 - Gamlestan, 3 - Släggö,
4 - Badhusgatan, 5 - Kyrkan, 6 - Rosvikstorg,
7 - Stadsparken, 8 - Kungstorget, 9 - Fisk-
hamnen

Tematiska zoner
1 - Utställningar, 2 - Bad och evenemang,
3 - Försäljning, 4 - Torg, 5 - Parkering och 
fi sk

Gatuutformning: gågata, hastighetssänkande 
åtgärder

Brytpunkter och knutpunkter
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DELOMRÅDEN
I stadsbildsanalysen har jag identifi erat en rad delområden och rumsbildningar som bör 
förändras och förtydligas. Dessa delområden karaktäriseras både av sitt funktionella 
innehåll samt dess visuella uttryck.

Anderssons kaj och Fiskhamnen
Anderssons kaj är det första man ser av staden/havet 
när man kommer till Lysekil med bil eller buss och är 
en viktig kopplingspunkt/nod för kommunikationer. 
Området har idag inte särskilt god tillgänglighet för 
gående, särskilt inte till och från centrum då man måste 
korsa den trafi kerade Södra Hamngatan. Inte heller för 
cyklister är området tillgängligt på ett säkert sätt, de 
samsas med bilarna på gatan. En förlängning av den 
existerande cykelbanan utmed Södra Hamngatan bör 
genomföras på gatans norra sida fram till Rosvikstorg.

Genom att lastning och lossning inte längre kommer 
att ske från Anderssons Kaj försvinner det direkta be-
hovet av spåret ut på östra sidan av kajen. Därigenom 
öppnas möjligheten att åstadkomma ett sammanhäng-
ande gångstråk utefter Anderssons kaj och Fiskhamnen. 
I Fiskhamnen fi nns en mycket skyddad hamn som 
idag används som gästhamn. Denna verksamhet kan 
förstärkas och utgöra en målpunkt vid förlängning av 
kajpromenaden. En torgyta mellan gästhamnen och 
fi skförsäljningen kan skapas med koppling både mot 
kajpromenaden och Södra Hamngatan.
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Rosvikstorg och Ångbåtsbryggan
Korsningen Södra Hamngatan/Drottninggatan vid 
Rosvikstorg är idag en problematisk plats med kon-
fl ikter mellan trafi kslagen. Gaturummet är oklart, 
särskilt från kajen upp mot centrum och många gåen-
de passerar fritt över bilarnas köryta när tillfälle ges. 
Området kring Skaftöfärjans tilläggsplats är särskilt 
problematiskt eftersom av- och påstigningszonen är 
för liten och passagerarna, många är skolbarn, måste 
korsa Södra Hamngatan för att nå bussen och cen-
trum på motsatt sida vägen.

Med utgångspunkt från dessa problem föreslås därför 
att korsningen Södra Hamngatan/Drottninggatan blir 
en upphöjd stensatt yta i nivå med Rosvikstorg, Ång-
båtsbryggan och omgivande kaj. Denna åtgärd ger ett 

Biltrafi ken passerar över torgytan
Raoul Wallenbergs torg, Stockholm

större utrymme för gångtrafi kanterna och markerar en önskvärd försiktighet från bilarnas 
sida. Dessutom förstärks stadens möte med havet genom Rosvikstorgs förlängning i Ång-
båtsbryggan och kommunikationsaxeln mellan Kungstorget, Stadsparken och Rosvikstorg. 
Torget kan bli ett centralt torg mellan havet och stadens kärna, en länk mellan stadsparken 
och kajpromenaden.

Sektion Rosvikstorg mot norr
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Rosvikstorg är idag ett torg med trädplanteringar och parkering på stora delar. En ny bygg-
nad placeras i kanten av torget och kan inhysa olika verksamheter, exempelvis turistbyrå, 
utställningslokaler, försäljningskiosker, toalett samt restaurang och kafé. Rosviksgatans på 
torgets västra sida får ett förändrat läge och taxigaraget tas bort för att ge plats till denna 
nya byggnad. Parkeringen på torget fl yttas delvis till ett läge väster om den nya byggnaden, 
där kommer även Rosviksgatans nya sträckning vara. Rosvikstorg befrias på detta sätt helt 
från bilar och parkering och ger istället plats för ett öppet torg med närhet till hav och stad.



57Planförslag

Försäljningsbodarna
Invid Curmans villor fi nns tre försäljningsbodar och 
framför dessa, mot kajen fi nns idag utrymmespro-
blem. Bänkar för servering ställs olovandes ut på 
kajen och det är därför ofta trångt på promenaden. 
Det fi nns också ett behov av att ordna det bättre med 
leveranserna till och från försäljningsbodarna. Kajen 
måste vara tydlig i sin utformning, ”tom” med dessa 
små byggnader placerade ovanpå.

Bodarna glesas ur och fl yttas åt norr för att ge utrym-
me till in- och utfarten till Curmans villor samt för 
att ordna uteservering mellan byggnaderna. Det är 
också möjligt att fl er försäljare får plats här och på så 
sätt kan de platser som är mindre lämpliga ersättas.

In-/utfart till Curmans villor
In- och utfart till Curmans villor sker idag på kajpro-
menaden, vilket innebär att bilarna ofta backar längs 
kajen framför försäljningsbodarna. Leveranserna till 
bodarna sker även de via promenadens gångstråk. 
Det fi nns dock utrymme parallellt med Badhusgatan, 
på baksidan av försäljningsbodarna där en ny in- och 
utfart till villorna kan läggas. Denna tillfart hamnar i 
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ett annat läge än dagens, men kommer fortfarande nå den plana ytan på tomten. Förslaget 
innebär att tillfartsvägen till Curmans villor kommer att dubbelutnyttjas genom att fung-
era som lastgata för leveranser till försäljningsbodarna. Leveranser till bodarna skall dock 
begränsas till att ske på morgonen för att inte komma i konfl ikt med boende och besökare 
till Curmans villor. Ytan norr om dagens försäljningsbodar får en förändrad markbelägg-
ning som tydliggör skillnaden mellan bodarnas område och kajpromenaden. Tillfartsvägen 
kan då också dubbelutnyttjas genom att fungera som en mindre lastgata för leveranser till 
försäljningsbodarna.

Sektion försäljningsbodarna mot norr
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Havsbadsområdet
Idag är parkeringen vid Havsbadsområdet ytslösande 
och det är svårt för gående att hitta en säker passage 
förbi bilarna på parkeringen. Parkeringsytan behöver 
delas upp i en del ämnad åt parkering och biltrafi k och 
en del åt gående.

Parkeringen görs mindre och får en tydligare avgräns-
ning från gångstråket. Eventuella pollare eller möbler 
måste kunna fl yttas eller placeras så att de inte utgör 
något hinder för att kunna använda ytan vid större 
evenemang. Havsbadsrestaurangen måste garanteras 
en väl fungerande inlastningszon plus eventuellt en 
bussparkering för turnébussar. Ytan närmast kajen och 
havet blir helt fri från bilar. På så sätt får gående en 
bättre kontakt med havet och kajpromenaden får en 
naturlig sträckning förbi parkeringen. Dessutom ska-
pas en ny yta ”nedanför” Carlavägen för vistelse och 
passage, se nedan.
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Bad
Badandet har sedan mitten på 1800-talet spelat en central roll i Lysekils historia. Dambad-
huset är rivet, men det fi nns möjligheter att utnyttja området för bad igen. Platsen som idag 
utgörs av en parkering har bra förutsättningar att bli en ny och betydelsefull del av Lyse-
kils kajpromenad. En barnvänlig badplats kan skapas i det grunda och skyddade området. 
Kanske är det till och med möjligt att utnyttja överskottsvärmen från Scanraff:s fjärrvärme 
sommartid och värma upp saltvatten i en varmvattenbassäng. På så sätt skulle man kunna 
förlänga säsongen och ge möjligheter till bad även regniga och blåsiga dagar. En djupare 
bassäng kan erbjuda något även för vuxna. En sådan bassäng bör dock tillåta dykare att 
använda platsen för att inte konkurrera ut dykverksamheten. Nedstigningsplats fi nns på 
utsidan bassängerna.

Kring bassängerna läggs ett trädäck som tillsammans med gångstråket förbi Carlavägen 
mot Havets hus kan fungera som en vistelseyta och utgöra en målpunkt utefter stråket. 
Detta område ligger i västerläge och har en öppen vy mot havet, vilket är en stor kvalitet 
för kajpromenaden.

Släggö
Vägen ut mot Släggö borde göras tydligare och mer offentlig i sin utformning, speciellt 
med tanke på att ön kommer att användas vid större seglingstävlingar. Ett sätt kan vara att 
skapa ett ”historiskt stråk” längs vägen ut mot Kallbadhuset och Släggö genom att ställa ut 
foton av Carl Curman och informera om badhusområdets historia. Det skulle dra uppmärk-
samhet till promenaden samtidigt som det skapar en starkare koppling mellan nutid och 
dåtid. 

På Släggö skulle det vara möjligt att skapa en större tillgänglighet genom trätrall lagd på 
klipporna, både på höjderna och utmed vattenlinjen. Detta skulle ge ön ett ökat rekreations-
värde genom en utökad tillgänglighet och främja bl.a. badlivet.

Träkaj vid Carlavägen
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Sektion Carlavägen mot öst

Carlavägen
Gångstråket över Havsbadsområdets parkering och 
utmed Carlavägen får en ny markbeläggning i enlig-
het med gestaltningsprogrammet. Nedanför Carlavä-
gen mot vattnet anläggs ett trädäck. Detta däck knyts 
samman med den föreslagna träkajen nedanför om-
rådet vid Havets hus. Denna plats har ett västerläge 
och kan utgöra en målpunkt och en sorts torgyta på 
vatten för både besökare och bofasta längre fram på 
säsongen samt på kvällar då det ligger i västerläge.

Ytan för biltrafi k på Carlavägen breddas något men 
utformas genom markbeläggning så att bilister kör på 
de gåendes villkor. Sittplatserna vid berget särskiljs 
tydligare från bilstråket genom pollare och markbe-
läggning. Bänkar, bord och papperskorgar ses över 
enligt gestaltningsprogram.
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Havets hus
Området kring Havets hus är idag oklart i sin utform-
ning. Parkeringsplatserna används inte som det är 
tänkt av besökare till akvariet, utan är ofta upptagna 
av andra. Det fi nns ingen visuell fortsättning av kaj-
promenaden förbi Havets hus mot Pinneviken och 
området kring entrén är inte tydliggjort.

Förslaget är att området kring Havets hus tydliggörs 
genom att sträckan mellan Carlavägen fram till Tu-
ristgatan ges en ny enhetlig markbeläggning. Denna 
ska fi nnas utefter hela strandpromenaden men vara 
särskilt framträdande här för att fånga upp platsen. 
Turistgatan blir genom ny markbeläggning kajpro-
menadens visuella och reella förlängning mot Vikar-
vets museum, Pinneviken och Stångehuvud.

Området kring entrén och parkeringen vid Havets hus styrs upp och ett antal parkerings-
platser görs tidsbegränsade för att stävja ett felaktigt nyttjande. Utmed husfasaden mot väst 
läggs en gåzon med parkering utanför. Utmed kajen nedanför Havets hus anläggs ett trä-
däck som en fortsättning norrut av det däck som fi nns idag.
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GESTALTNINGSPROGRAM
Kajpromenaden kan genom ett enhetligt gestaltningsprogram för markbeläggning, bänkar, 
belysning m.m. göras till en tydligare och vackrare del i Lysekils stadsbild. För att prome-
naden ska uppfattas som ett sammanhängande stråk krävs en medveten gestaltning. Det 
gäller att stråket inte är för brokigt så att upplevelsen av mötet mellan stad och hav för-
minskas. I fråga om utformning är enkelhet att föredra, onödig utsmyckning och skyltning 
bör undvikas. Det ska vara tydligt markerat hur man rör sig längs stråket och var bilar 
tillåts. Det som framförallt berörs av gestaltningsprogrammet är markbeläggning, möbler, 
såväl fasta som lösa, belysningsarmatur, skyltar och liknande.

Markbeläggning
Markbeläggningen idag utgörs av en rad olika material av varierande utformning och 
skick. Trä, smågatsten, asfalt, betongplattor och grus är de huvudsakliga materialen, ofta 
kombinerade. Trä kan med fördel användas till de bryggliknande passageavsnitten. Kajer 
och gångstråk över fast mark bör vara hårdgjorda. Gatsten i kombination med betongplat-
tor och/eller asfalt knyter an till Lysekils stenhuggartradition samt till utformningen av sta-
dens centrala gaturum. Gångstråk som korsar en blandtrafi kyta skall vara tydligt markerade 
genom sin markbeläggning.

Färgtonen över stråket bör vara grå (eller rosa) granit, inte uppblandad med tegelmaterial 
som idag fi nns på vissa sträckor. Detaljer i markbeläggningen ska förstärka riktningar i 
stadsrummet eller visa mot en funktion i möbleringen, t.ex. belysningsarmatur, bänkar och 
papperskorgar.

Kartan visar principiellt vilka material som bör fi n-
nas utefter kajpromenaden:

1. Gatsten i kombination med betongplattor och/
eller asfalt.

2. Gatsten i kombination med plattsättning. Sär-
skild omtanke skall ägnas utformningen och 
möbleringen av Rosvikstorg.

3. Träkajer.
4. Grus- och gräsytor.
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Markbeläggning, Kungsgatan

Lecco, Italien

Markbeläggning, detalj
Lecco, Italien

Avskiljande pollare

Lysekil
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Möblering
Stråkets möblering består av bl.a. sittbänkar, papperskorgar och rumsavskiljande pollare. 
Dessa detaljer bör inte dra till sig för mycket uppmärksamhet utan underordna sig stråkets 
öppna rumslighet och utblick mot det horisontella havet och kajens karghet. Utmed kajen 
fi nns idag ett fl ertal olika typer av sittbänkar. Dessa bör dock minskas till en, eller kanske 
två, typer för att på så sätt markera stråket som sammanhängande enhet. Vintertid plockas 
sittplankorna i trä idag bort, vilket inte inbjuder till vistelse utmed stråket. Istället ska ut-
formningen av kajmiljön uppmuntra till vistelse i området året om, vilket förutsätter att 
möjlighet fi nns att sätta sig ner en stund. Man bör därför välja material som klarar även 
vinterns hårda klimat.

Pollare av granit används idag på fl era ställen i Lysekil och smälter in i de fl esta miljöer. 
Utefter kajpromenaden bör den kantiga varianten av pollare som idag redan överväger ut-
efter stråket ersätta övriga. Även avskiljande pollare i andra material kan vara acceptabla 
men bör ha en stramhet för att passa in. Papperskorgar, blomsterbehållare och annat som 
kan tänkas placeras längs med stråket ska passa med övrigt möblemang.

Väderbeständig granitbänk

Inbjudande bänkar
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Belysningsarmatur
När det gäller belysning utefter stråket är det viktigt att ljuset sprids nedåt och att annat ljus 
skärmas av. Belysningsstolpar behöver inte vara högre än 4-5 meter och kan placeras med 
ett mellanrum av 15-20 meter.

Skyltning
Skyltar som placeras vid stråket skall vara tydliga i sin information och de får inte distrahe-
ra de som rör sig i omgivande trafi k. Antalet skyltar bör begränsas till ett minimum, ett gyt-
ter av skyltar och reklamlappar skapar ofta bara mer förvirring än klarhet och vägledning.

Planförslag

Lecco, Italien
Papperskorg och markbelysning

Markbeläggning, detalj
Lecco, Italien

Stram belysningsarmatur
Lecco, Italien
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