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Förord

Under våren 2009 flyttade jag till Lysekil, samtidigt var det dags för mig att slutföra 
mina studier och därmed mitt examensarbete. Vid denna tid var genomförandet 
av en lovande upprustning och omdaning av Lysekils norra hamn i fullt gång, från 
ruffigt industrilandskap till förföriskt turistområde. Sammanlänkningen med detta 
område och stadens centrum var dock en fråga som ännu inte behandlats. Detta 
blev ämnet till mitt examensarbete. 

Under arbetet har Erland Ullstad har varit handledare och Katinka Schartau 
biträdande handledare.

Tack till Lysekils kommun för hälp med bakgrundsinformation och synpunkter.

Varberg juli 2010

Karl Samuelsson
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Sammanfattning
1

1.1 Bakgrund 
Lysekil bildades under 1500-talet invid Norra Hamnen i Gamlestan där man 
livnärde sig på fi ske och fraktfart. Vid mitten av 1800-talet växte sig handeln 
starkare och därefter även badturismen. På grund av intressekonfl ikter med 
fi skeindustrin fl yttades stadens centrum mot Södra Hamnen. 
Lysekil är under sommarmånaderna ett mycket populärt turistmål. Det 
attraktiva geografi ska  läget i Bohusläns skärgård i kombination med utbudet 
av småbutiker och grundläggande service gör staden till en viktig länk mellan 
hav och land för framförallt turister. 

Satsningarna på turism och handel har varit koncentrerade runt aff ärsstråket 
vid Kungsgatan och Södra Hamnen medan industrier och verksamheter 
varit dominerande vid Norra Hamnen. Den historiska utvecklingen i 
stadsplaneringen visar tydligt hur staden separerats mer och mer. Den senaste 
tiden har dock fl er och fl er industrier lagt ner och stora satsningar har gjorts 
i Norra Hamnen, bl.a. annat i form av nya båtplatser, bostäder och ett stort 
trädäck. Två detaljplaner har färdigställts under år 2009 för utbyggnad av 
bostäder, restauranger och annan centrumnära verksamhet. Dessutom ligger 
mer utveckling av liknande slag i startgroparna.

För att Lysekils näringsidkare ska kunna dra nytta av denna folkstorm sommartid 
och för att koncentrationen av människor inte bara ska fastna kring Kungstorget, 
Havsbadet och Södra hamnen är en länk till Norra hamnen oerhört viktig då 
båtplatser och allt mer service etableras där. Detta examensarbete har genom ett  
analyseringsarbete lett fram till förslag på åtgärder med avsikten att göra detta 
stråk mer intressant och tilltalande vilket genererar positiva eff ekter inom hela 
Lysekils centrala delar.

Norra Hamnen bildar en ny, turistvänlig, enklav i staden. Det behövs underlag 
för att stadsdelen ska bli levande och att restauranger och andra verksamheter 
som byggs ska bli kvar. Vad som saknas är en tydlig länk som binder samman 
stadens båda hamnar. Det fi nns två vägar som sammanlänkar dem men det 
behövs åtgärder för att åtminstone en av dessa ska vara lockande. Sträckan 
Södra Hamngatan – Drottninggatan – Norra Hamngatan är en större väg 
som korsar Lysekil och har hög trafi kbelastning av såväl personbilar, lastbilar 
som bussar. Från kommunens sida fi nns långt gående planer på att ordna en 
separerad cykelbana längs Drottninggatan och knyta samman denna med ett 
större cykelvägsnät. Gaturummet är väl tilltaget och de mjuka trafi kanterna är 
kraftigt underordnade. Södra Hamngatan som är förlängningen på Lysekils 
idag enda infartsled och är under högsäsong kraftigt trafi kerad. Situationen 
kan beskrivas som smått kaotisk. För de gående passar det bättre att gå genom 
staden via Kungsgatan med sina aff ärer och därefter genom Gamlestan med sin 
historiska bebyggelse. Därför har jag valt att skapa ett attraktivt gångstråk längs 
denna sträckning med butiker, parker och torg. Drottninggatan lämnas därhän 
men genom kommunens separerade cykelbana kommer denna agera eff ektiv, 
snabb genomfartsled både för motor- och cykeltrafi k. 

Sammanfattning
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1.2 Analys 
Analysarbetet bestod av att en Strukturell karaktärsanalys och en Serial Vision 
analys gjordes för att sedan väga samman resultaten av dessa i en SWOT-analys. 
Detta gav en bra helhetsbild av problemet och låg till grund för förslag på 
lämplig förändring. Länken hade ett antal svaga punkter och sträckor där 
vägen är otydlig. Problemet är i stor grad att stråken är diff usa, vissa sträckor är 
ointressanta och upplevs inte speciellt lockande dagtid och än mindre nattetid. 
Därtill saknas målpunkter, noderna är otydliga och vissa områden är slutna för 
allmänheten. Lösningen är att stärka stadens karaktär genom att tydliggöra dess 
element så som landmärken och stråk, skapa nya målpunkter och noder, göra 
stråket mer inbjudande och tryggt samt stärka dess identitet.

1.3 Förslag 
Kungstorget expanderar mot havet och parken. Centrumhuset som ligger 
längs med Södra Hamnen öppnas upp för en bred trappa rakt mot Lysekils 
resecentrum, samtidigt rivs en byggnadskropp mellan Kungstorget och 
Centrumhuset. Kopplingen mellan Kungsgatan och Södra Hamnen blir kraftigt 
förstärkt och otillgängliga och outnyttjade platser ges möjlighet att blomstra. 
Tydligare siktlinjer skapas från torget mot havet som är en mycket viktig del av 
Lysekils profi l. Muren som avgränsar parken ersätts av breda trappsteg ner till 
parkens marknivå vilket även knyter samman parken med omgivningen. Syftet 
med dessa förändringar är att skapa en attraktiv och mångsidig vistelseyta 
och entré till staden. En förändring med de beskrivna åtgärderna skulle öka 
vattenkontakten och borgar för att det liv och rörelse som idag fi nns utspritt på 
ett antal platser skulle kunna sammanfogas i en livfull helhet.
 
Kungsgatan från Kungstorget till Gamlestan får enhetlig markbeläggning, 
gårdsgata längs hela sträckan och gaturummet separeras vilket gör att körytan 
upplevs betydligt smalare vilket i sin tur sänker hastigheten. Separeringen 
sker med pollare och träd. Trafi kskyltningen fl yttas från husfasaderna till det 
faktiska körfältet, te.x. placeras skyltar på pollarna, detta medför att skyltning 
blir tydligare för bilisterna och synintrycket för de gående på trottoaren blir 
lugnare. Mer grönska längs vägen hjälper också till att dela vägbanan med 
trottoaren och skapar ett intressantare gaturum och kvalitativ grönstruktur. 
Intill träden placeras också sittplatser vilket idag helt saknas. 
Där Kungsgatan svänger 90 grader mot söder skapas ett landmärke i form av 
porlande vatten längs den blottade bergväggen som också belyses kvällstid 
vilket gör platsen ljusare och mer inbjudande. 

Den visuella länken mellan kurvan på Kungsgatan och Gamlestan stärks 
genom att fälla ett antal träd för att återplantera nya i nytt läge. Detta för att 
skapa en rumslig parkyta vid Gamlestans entré. En byggnad innehållande café, 
restaurang eller liknade placeras här vilket stärker platsens kvaliteter och skulle 
ge liv åt en mörk plats utan större insyn nattetid. 

Gamlestan öppnas upp mot allmänheten genom att verksamheter blir tillåtet i 
bottenplanen längs hela stråket. Detta gör området mer öppet för besökare och 
inte lika privatiserat. 

Sammanfattning
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Gamlestan öppnas åter upp för mindre 
verksamheter så som handel och café. 

Ett antal verksamheter vilka alstrar buller och en hel del tung trafi k 
utlokaliseras och plats ges för nya bostäder. Mycket nytt har byggts i området 
och efterfrågan är stor. Majoriteten av bebyggelsen är dock större, exklusiva 
bostadsrätter och villor. En alternativ bostadsform gärna med öppenhet mot 
gatan och i bostadsformen radhus eller hyreshus skulle förhoppningsvis minska 
privatiseringen och öka spridning i befolkningssammansättningen i området.

Stråket i sin helhet förstärks med skyltning, enhetlig möblering och mark-
beläggning. Detta ger identitet till den nyskapade “Hamnlänken” och bättre 
förståelse vart man hittar stadens sevärdheter och serviceanläggningar. Idag 
saknas helt skyltning till sevärdheter så som till kulturminnet Trollhålet som 
angränsar till Gamlestan.

Sammanfattning
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Inledning
2

Under våren 2009 började arbetet 
med att specificera ett ämne för 
examensarbetet. I juni stod det 
klart vad som skulle behandlas och 
arbetet avgränsades efter diskussion 
med Lysekils kommun och Anders 
Törnqvist. Arbetet inleddes med 
insamling av litteratur i ämnet och 
programmet skrevs under sommaren. 
Mittseminarie hölls i december 2009 
och slutseminarie i augusti 2010. 
Erland Ullstad har varit handledare 
och Katinka Schartau biträdande 
handledare under arbetet.

Inledning
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Det är vanligt förekommande att stora områden inne i städerna historiskt 
haft en industriell eller millitär användning. Helt naturligt har områden 
med störande verksamheter separerats från stadens centrum. När städerna 
växer får de utrymmeskrävande och störande verksamheterna många gånger 
fl ytta utanför staden för att ge plats för nya bostäder och annan centrumnära 
verksamhet. Vägnätet har varit anpassat för större transporter och övrig 
motortrafi k medan en naturlig koppling för de mjuka trafi kanterna saknats. 
Det har tidigare inte varit av större vikt att locka människor från centrum till 
dessa delar, snarare tvärt om. När områdena omdanas är det dock essentiellt 
med en tydlig sammankoppling till centrum för att skapa liv och underlag till 
den nya enklaven.

Syftet med detta examensarbete är att binda samman Södra och Norra Hamnen 
i Lysekil. Ett attraktivt och fungerande stråk ska bildas genom förändringar i 
den fysiska miljön.

Under 2000-talet har stora satsningar gjorts i Norra Hamnen. Området har 
exploaterats med nya bostäder, båtplatser och ett stort trädäck. Det fi nns fl er 
projekt för området som än mer kommer att förändra Norra Hamnen från 
ett verksamhetsområde till en attraktivt och turistvänligt stadsdel. Tidigare har 
folklivet varit koncentrerat till Södra Hamnen med stadens centrum, torg, park 
och aff ärsstråk.

Vad som idag saknas och som efterfrågas är ett stråk som sammanbinder stadens 
två hamnområden (Planenheten, 2009-06-03). Det fi nns givetvis gator som 
sammanbinder de båda men ingen tydlig länk som leder invånarna och turister 
från Södra Hamnen till Norra Hamnen. Målet är att skapa ett levande centrum 
från hamn till hamn. 

Lokaliseringskarta
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Examensarbetets geografi ska 
avgränsning.

Inledning

2.1 Frågeställning
Följande frågor har behandlats:
 - Hur kan kopplingen mellan Norra- och Södra Hamnen bli tydligare?
 - Hur kan besökare i centrum och Södra Hamnen lockas till Norra Hamnen?
 - Vilka faktorer bidrar till en bra länk i allmänhet?

2.2 Avgränsning
Arbetet avgränsas till att stärka kopplingen för de mjuka trafi kanterna mellan 
Södra- och Norra Hamnen och på detta sätt skapa underlag för ”Norra 
Hamnens centrum” som är under uppförande. Avsaknaden av denna koppling 
är ett uttalat problem hos Lysekils kommun och en förutsättning för att Norra 
Hamnen ska blomstra.

Mellan Södra- och Norra Hamnen fi nns egentligen bara två möjliga vägar för 
ett stråk vilka båda utgör en relativt likvärdig sträcka i avstånd räknat. Antingen 
via Drottninggatan med hög trafi kbelastning och som frekvent trafi keras av 
bussar och lastbilar. Eller via Kungstorget, aff ärsstråket Kungsgatan (gårdsgata), 
Trädgårdsgatan och tillslut genom Gamlestan och Gamla Strandgatan. Med 
denna vetskap och att arbetet avgränsats till att beröra de mjuka trafi kanterna 
har arbetet koncentrerats till det lugna stråket genom Centrumhuset till 
Kungstorget, Kungsgatan, Trädgårdsgatan och Gamla Strandgatan. Detta 
ger enligt Jan Gehl (1996) det bästa utgångsläget för de gående då det är den 
kortaste och den upplevelserikaste vägen.

2.3 Metod
Att anlägga ett nytt stråk som ska vara livfullt och väl fungerande är en 
komplex uppgift. Det räcker inte med ett intressant mål, vägen dit måste vara 
lika intressant. När ett stråk ska anläggas krävs därför ett brett underlag med 
olika infallsvinklar för att uppnå ett gott slutresultat. Detta arbete inleddes med 
litteraturstudier av Lysekils historia och plansituation varpå stråkets närområde 
inventerats och analyserats i tre steg. 
Analysmetoder som använts är: 
 - Kevin Lynchs metod Strukturell karaktärsanalys som gjordes för att 
  inventera stadsbilden där stråket ingår. 
 - Gordon Cullens metod Serial Vision användes för att se hur en 
  promenad genom stråket upplevs. 
 - SWOT-analys delvis baserad på resultaten från de två övriga 
  analysmetoderna. Denna analys visar på vilka grundförutsättningar 
  som fi nns, vad som bör lyftas fram och vad som saknas.

Resultatet från dessa tre analyser användes därefter i kombination med ett 
stort antal platsbesök under såväl hög- som lågsäsong för att se på lämplig 
förändring.

Förslag på förändringar beskrivs i slutet av detta dokument och illustreras med 
hjälp av illustrationsplan, sektioner och fotomontage.
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Bakgrund
3

3.1 Lysekils historia
Lysekils ålder är än idag oklar. Fyndigheter i form av gravrösen från bronsåldern 
har påträff ats men Lysekil nämns först i text år 1578. Säkert är dock att Lysekil 
var ett av Bohusläns största fi skelägen under 1500-talets sillperiodskriver 
Knut Hansson i sin bok Lysekil: Skepparsamhället som blev industristad, från år 
1983.

Vid sekelskiftet 1500/1600 avtog sillperioden och befolkningsmängden 
minskade. Verksamheten bestod under denna tid av fi ske men också av handel, 
åtminstone fram till 1658 då det norska Lysekil blev svenskt. I Sverige var då 
handel utanför köpstäderna förbjudet (Hansson, 1983). 

Fram till 1870-talet svängde utvecklingen i Lysekil med sillperiodernas upp och 
nedgång. När åtgången på sillen var god blomstrade fi skelägret, det utvecklas 
och byggdes ut, när sillen sedan tog slut blev det sämre tider, stridigheter och 
många tvingades fl ytta. 

I slutet av 1700-talet drabbades Lysekil av två stora tragedier. Två stora 
fi skebåtar sjönk och samtliga ombord omkom. Staden drabbades dessutom av 
en stor brand år 1773 där nästan en tredjedel av fi skelägrets bebyggelse brann 
ner. Trots nergångarna återställdes de cirka 20 bostadshusen som förstördes och 
Lysekils kyrka invigdes år 1798.

Fram till slutet av 1700-talet var i stort sett all bebyggelse knuten till Gamlestan 
(invid dagens Norra hamnen) och till Gamla Strandgatan och Bansviksgatan. 
Under 1800-talets början var de fl esta av stadens invånare skeppare eller arbetare 
i konservfabrikerna.

Bakgrund

Lysekils kyrka 

Gamlestan på 1870-
talet. Fotograf okänd.



11Bakgrund

Vid sekelskiftet 1700/1800-talet ebbade ännu en sillperiod ut och många 
blev utan sysselsättning. Det var dåliga tider fram till år 1836 då Lysekil fi ck 
köpingsrättigheter vilket öppnade nya dörrar och gav många nya arbetstillfällen. 
Fraktfarten blev huvudsysselsättningen och den kunde expandera när ångbåtarna 
regelbundet började trafi kera Lysekil - Uddevalla under 1850-talet. Att färdas 
landvägen var tidsödande och tågutbyggnaden hade ännu inte påbörjats. Från 
Uddevalla gick sedan ångbåtar till både Göteborg och Oslo.

Nuvarande Kungsgatan tog form på mitten av 1800-talet även om gatan fi ck 
sitt namn först år 1879.  Kungsgatan blev köpmännens gata och där byggdes 
postkontor, gästgiveri, skrädderi, beklädnadsfi rma, skomakare, brännvinsaff är 
etc. 

Lysekil hade vid denna tid förändrats långt från det fi skelägret som bildades 
på 1500-talet. Centrum hade fl yttats från Gamla Strandgatan till Kungsgatan.  
Bad i havet ansågs bra för hälsan och allt fl er, framförallt välbärgade började 
besöka badorten Lysekil. Johan Gabril Mollén startade sitt havsbad år 1846 och 
utvecklade badorten tills Carl Curman tog över. Carl Curman var badläkare i 
Lysekil från 1859. Han och hans fru Calla Curman ledde badortens utveckling 
under dess blomstringstid på 1870-80-talet. Som kuriosa kan nämnas att år 
1880 hade Lysekil 1 589 invånare och badgästerna samma år var så många som 
1 107 st.

Stenbrytning och frakt var en betydande verksamhet i Lysekil under 1870-talet, 
framför allt till det nyutropade kejsarriket Tyskland. Under 1800-talets slut hade 
Lysekil tre verksamma stenhuggerier med runt 100 anställda. Stenbrytningens 
intressen var dock i konfl ikt med badturismen gällande de släta klipporna ut 
mot havet. För att rädda Stångehuvud köpte Calla Curman upp detta och 
donerade det till Kungliga Vetenskapsakademin som gjorde Sångehuvud till 
det naturreservatet det är idag. Stenhuggeriet avtog sedermera i början av 1900-
talet.

Industrialisering låg bakom en dryg fördubbling av befolkningsantalet i Lysekil 
runt sekelskiftet. År 1899 var det framförallt ansjovisfabriker, stenhuggeri, två 
bryggerier och en toff elfabrik som stod för den industriella sysselsättningen 
i Lysekil vilket motsvarade ca 400 arbetare. Senare blev även Skandiaverken 
(tidigare Lysekils Mekaniska Verkstad) stora på båtmotorer som blev en allt 
större marknad efter sekelskiftet.

Lysekil drabbades från 1920-talet av kraftig tillbakaväxt och utfl yttning. Lysekil 
var inte längre en centralt handels- och fraktstad utan låg nu vid sidan om när 
lastbilar och tåg alltmer tog över godstransporterna.

Det var först på 1960-talet som konjunkturen vände. Den fysiska 
riksplaneringen avsatte Bro' ordenområdet som område för tung, miljöstörande 
industri. 1970 -74 byggdes OK-raffi  naderiet Scanraff  vilket även bidrog till 
många andra nyetableringar av industrier i området. Detta innebar en kraftig 
befolkningsökning och en ny framtidstro i Lysekil. Infrastrukturen rustades 
upp bl.a. med ny anläggning för såväl dricksvatten som avlopp och en bilfärja 
anlades vilket gav Lysekil ett mycket bättre läge mot omvärlden. Stora planer 
fanns för Lysekil. Den befi ntliga infarten skulle få fyra körfält och varuhus och 
parkeringsdäck i fl era våningar skulle byggas.

Curmans villa

Stångehuvud. 
foto: Anna Modigh

Streckad linje visar vägreservat för 
ny infart. Källa: Översiktlig mark-
användningsplan, antagen år 1977.
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Men den så kallade energikrisen som inleddes under mitten av 1970-talet vände 
uppgångarna. Planer på ännu ett raffi  naderi lades ner liksom många andra 
petrokemiska industrier som var på gång att etablera sig i Bro' odenområdet 
(Lysekils kommun, 2006). 

Expansionen i kommunen upphörde och Lysekil fi ck istället problem med 
tomma lägenheter. Många av de kvarvarande industrierna t.ex. Skandiaverken, 
Abba fabriken och Uddevallavarvat gick så dåligt att de tvingades lägga ner sin 
verksamhet på 1980-talet.

3.2 Lysekil idag
Vid det senaste mätningen (2005) hade Lysekil 7 568 invånare (SCB, 2005). I 
dagsläget expanderar Lysekils norra hamn genom att gamla kvarter som historiskt 
dominerats av konservfabriker, båtvarv och annan fi skerelaterad verksamhet 
görs om till verksamheter ämnade för centrumändamål och boende. När Norra 
Hamnen nu förändras till att vara lika turistvänlig som Södra Hamnen saknas ett 
tydlig och attraktiv stråk som sammanlänkar de båda. 

Lysekils enda infart till staden heter i förlängningen Södra Hamngatan och passerar 
Södra Hamnen. Södra Hamngatan är via Drottninggatan sammankopplad med 
Norra Hamnen. Södra Hamngatan är periodvis kraftigt trafi kerad, speciellt 
sommartid då gatan utgör en barriär mellan turistvänliga Södra Hamnen och 
Lysekils aff ärscentrum. Övergångsställena på Södra Hamngatan är fl askhalsar i 
trafi kfl ödet och situationen under högsäsong är minst sagt ansträngd. Parallellt 
med Drottninggatan går Kungsgatan som är Lysekils aff ärsgata. Efter att Kungs-
gatan knutits samman med Trädgårdsgatan i nordväst nås Gamlestan med Gamla 
Strandgatan och Norra Hamnen. 

Lokaliseringskarta
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3.3 Riksintressen
Gamlestan och centrala Lysekil är av riksintresse för kulturminnesvården enligt 
3 kap 6 § Miljöbalken (MB). 

Lysekil tätort i sin helhet omfattas av särskilda hushållningsbestämmelser 
gällande högexploaterad kust enligt 4 kap 4 § MB. 

Gullmarns vattenområde utanför staden är ett Natura-2000 område.

Stångehuvud är ett värdefullt strövområde och yttersta spetsen är avsatt som 
naturreservat. 

Gullmarns naturreservat utanför Södra Hamnen är av riksintresse gällande dess 
unika marina växt- och djurliv. 

Naturminnet Trollhålet som ligger i anslutning till Gamlestan är ett naturminne 
och riksintresse. 

3.4 Tidigare planläggning 
3.4.1 Översiktsplan 2006 Lysekils kommun 
I Södra Hamnen planeras handelshamnen på sikt att fl yttas till Grötö Rev för 
att ge plats åt annan verksamhet, t ex en färjeförbindelse till Norge.

Norra Hamnen har dominerats av industribyggnader av olika slag, 
byggnadsfi rma, båtförvaring vintertid och kommunens arbetsmarknadsenhet. 
För delar av området föreslås annan användning. Översiktsplanen anger allmänt 
ändamål och centrumbebyggelse. 

Strandområdet invid Norra Hamnen är viktigt att göra tillgängligt för 
allmänheten när fl er bostäder planeras i området. En väl utbyggd strandpromenad 
är också ett värde för hela Lysekil. 

Stångehuvud 
foto: Anna Modigh

Naturminnet Trollhålet
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Specifi cerande av hela Södra Hamnens markanvändning är under utveckling. 

Gamlestan är av stort kulturvärde och  bestämmelser om bevarande och 
hänsyn till den värdefulla kulturmiljön råder över området. Samtidigt som ett 
bevarande är av stor vikt måste detta vägas mot en stark önskan om att göra 
Gamlestan till ett område för mer funktionellt helårsboende. 

Havet är av stor vikt vid planering av Lysekils centrum. Kontakten med havet 
och fasaden mot havet ska utformas med extra omtanke. Skalan växlar kraftigt 
i staden men centrum anses inte klarar av alltför stora projekt. Befi ntliga 
bebyggelsen är rik på detaljer och visar på dåtidens hantverksskicklighet vilket 
är viktigt att bevara. 

Nya hamnar för fritidsbåtar placeras både i Södra och Norra Hamnen, 
sammanlagt utgör detta ett tillskott på 700-800 båtplatser. 

Ett vägreservat fi nns i översiktsplanen för att komplettera dagens enda infart till 
Lysekil. Exakt läge eller kostnad är ännu inte utrett men redan idag är dagens 
infart hårt trafi kbelastad och vid en ökning av invånarantalet kan en ytterligare 
infart vara nödvändig. 

Översiktsplanen visar på en utbyggnad av ett huvudnät för GC-trafi k som är 
knutet till Lysekils omland.  I centrum går huvudnätet för gång- och cykeltrafi k 
via Södra Hamngatan, Drottninggatan och Norra Hamngatan.

Utdrag ur Översiktsplan över Lysekils 
kommun 2006
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3.4.2 Trafikutredning
En trafi knätsanalys gjordes av J&W Samhällsbyggnad på uppdrag av Lysekils 
kommun under år 2002. Analysen var en del i kommunens trafi k-säkerhetsarbete 
för att se på lämpliga åtgärder i Lysekils centrum (J&W, 2002).

Rapporten redogör för de olika trafi kslagen och de önskemål som uppfattas från 
dessa. De brister som utredningen redovisar samt trafi kfl ödeskartan beskrivs 
endast i korthet.

För biltrafi ken kan man i huvudsak se på några fl askhalsar i centrum. Bl.a. invid 
Boviks skolan på Drottninggatan och sommartid även vid Södra Hamnen.

Gång- och cykeltrafi ken är bristfällig i stora delar av centrum, framförallt 
längs stråket Södra Hamngatan, Drottninggatan, Norra Hamngatan. Flera 
olyckor är också knutna till detta stråk och en separerad gång- och cykelbana 
rekommenderas enligt utredningen på stora delar av sträckan. Av analysen 
framgår också att hastigheten inte bör överskrida 30 km/h på platser där 
mjuka trafi kanter i stor utsträckning kan förväntas korsa vägen. Sträckan 
har en hastighetsbegränsning på 50 km/h och upphöjda övergångsställen 
rekommenderas för att åstadkomma 30 km/h i korsningspunkterna mellan 
fotgängare och biltrafi k (J&W 2002).
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3.4.3 Detaljplaner
Inom det avgränsade området gäller ett stort antal detaljplaner. Jag har valt 
att redovisa majoriteten men undantagit de som i huvudsak berör områden 
utanför avgränsningen. Gränserna för gällande planer är markerad på kartan 
och nedan följer även en mycket kort redogörelse av planens huvuddrag.

1 Stadsplan över hela Lysekil från år 1932 avser framför allt bostäder men 
 också industri vid Norra Hamnen. I stadsplanen är Trädgårdsgatan endast 
 en tvärgata till Kungsgatan som i stadsplanen ansluter till Drottninggatan 
 där Gamlestan tar vid. Det ger troligtvis ett annat fl öde ut till Gamlestan när 
 kopplingen blir naturligare och Trädgårdsgatan inte skär av stråket på samma 
 sätt som idag.  

2 Stadsplan från år 1948. Bostäder samt handel mot Södra Hamnen.

3 Stadsplan från år 1956. Allmänt ändamål och industri mot Södra Hamnen.

4 Stadsplan från år 1957. Plan i huvudsak för bostäder men även för allmänt 
 ändamål och viss industri i Gamlestan. Trädgårdsgatans haft en skarp 
 kurva innan den ansluter till Kungsgatan i norr. Med denna planen ändras 
 anslutningen och Trädgårdsgatan blir rak hela vägen mellan Kungsgatan och 
 Drottninggatan, denna sträckning blir mer lättillgänglig.

5 Stadsplan från år 1965. Bostadshus i fyra våningar.

6 Stadsplan från år 1969. Bostäder och handel. Handel och garage mot 
 Fiskaregatan.

7 Stadsplan från år 1972.  Bostäder och handel samt allmänt ändamål för 
 skolan. I och med denna plan stängs Kungsgatans anslutning till 
 Drottning gatan av helt och Trädgårdsgatan länkar samman Kungsgatan 
 och Drottninggatan.
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8 Stadsplan från år 1982. I huvudsak för centrumändamål och bostäder men 
 även för parkering.

9 Stadsplan från år 1986. Planen innehåller i huvudsak bostäder men även 
 viss småindustri och handel i närheten av Norra Hamnen. Garage vid 
 stenbrottet och parkeringen samt parken invid Trädgårdsgatan ryms i 
 planen.
10 Detaljplan från år 1988. Mindre plan som ger möjlighet för utbyggnad 
 och utökar användandet från småindustri och handel till bostäder och 
 kontor med handel i bottenplan. 

11 Detaljplan från år 1988. Plan för bostäder med handel och kontor i 
 bottenplan.

12 Detaljplan från år 1992. Plan för bostäder. Mot Norra Hamngatan tillåts 
 även hantverk i källare och bottenplan.

13 Detaljplan från år 1996. Småbåtshamn, fi skebodar samt friluftsbad. 

14 Detaljplan från år 1996. Bollplan i stenbrottet och parkering vid kanten av 
 Bansviksgatan. Planen tillåter därtill bostäder, kontor och skola. I bottenplan 
 även handel och hantverk.

15 Detaljplan från år 2009. Bostäder med handel i bottenplan mot torgytan 
 där Gamla Strandgatan upphör. Restaurang samt förråd/servicebyggnad för 
 vattenknuten verksamhet invid en av kajerna i Norra Hamnen. 

16 Detaljplan från år 2009. Plan för bostäder. 

3.4.4 Planutredningar
I kommunen pågår arbetet med två planer som kommer att påverka stråket 
även då de inte hunnit längre än till programskede respektive utredningsskede. 
Det är en plan för Södra Hamnens strandpromenad där strandpromenaden och 
miljön runt om rustas upp. Den andra planen gäller området mellan Rinkenäs 
och Gamlestan, den s.k. Norra hamnstranden, här är användningen inte bestämd 
men det kommer delvis att vara lokaler för allmänheten, strandpromenad och 
båtplatser (Planenheten, 2009-06-03). 

(((PPP(((((
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Karta över var planutredningar 
pågår i dagsläget.
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Inventering och analyser
4

Inventering och analyser

4.1 Inventering
Inledningsvis inventerades det avgränsade området gällande markbeläggning, 
lokaler av stort allmänt intresse, grönstruktur och möblering/belysning. 

Belysningen längs stråket varierar kraftigt. Norra Hamnen har belysning i form 
av pollare samt två varianter på gatu- och trottoarbelysning. Gamlestan har 
två olika sorters fasadbelysning, två olika sorters belysning för gående samt 
ytterligare två andra sorter för motortrafi k. Kungsgatan har två olika sorters 
gatubelysning som betjänar både fotgängare och motortrafi k. Kungstorget 
har två olika sorters belysning och torgytan mot Centrumhuset har ännu en 
sorts pollare med belysning. Centrumhusets passage har en sorts takbelysning 
och även en annan modell av halvhög stolpbelysning. Södra Hamngatan har 
ytterligare ännu en sorts gatubelysning och en annan för de gående längs hamnen. 
Detta är belysning längs stråket, avviker man från detta hittar man ett fl ertal 
andra sorters av belysning. Totalt räknat fi nns det fyra sorters gatubelysning för 
motortrafi k och drygt tio sorter som tjänar gång- och cykeltrafi kanter.

På Kungstorget fi nns vegetation i form av träd och grässorter i rabatter men 
även i en fast blomlåda av gatsten. I anslutning till torget intill Kungsgatan fi nns 
blomkrukor av betong med blommor. Viss vegetation fi nns också i Gamlestan. 
Utöver detta är grönska inte något som är en del av gaturummet.

Längs hela stråket avgränsas ytor med pollare skurna i sten och här och var står 
bänkar i olika stil.

Runt Södra Hamnen och på det mindre torget mot Centrumhuset varierar 
markbeläggningen mellan asfalt, gatsten, smågatsten och ett antal olika 
betong- och stenplattor med skiftande färger. Med undantag för en kortare 
sträcka på Kungsgatan där en röd stenplatta använts är hela gatan stenlagd 
med smågatsten med inslag av större plattor på trottoarerna. Detta är den 
huvudsakliga markbeläggningen längs stråket. Där det är asfalterat fi nns 
markerat på inventeringskartan.

Inventeringskartan på nästa sida visar på grönområden, områden där 
markbeläggningen inte består av smågatsten utan av asfalt samt vilka lokaler 
som är av stort allmänt intresse. 

Utsikten från Centrumhusets tak.

Några exempel på olika sorters 
gatubelysning och markbeläggning.
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4.2 Kevin Lynch analys
I slutet av 1950-talet skrev Kevin Lynch boken & e image of the city där han såg på 
stadsbildens olika beståndsdelar, delar som bär olika värde för olika människor. 
Dessa beståndsdelar skapar stadens identitet som bl.a. gör att vi kan hitta vägen 
eller beskriva den. Beståndsdelarna som stadsbilden delas in i är stråk, gränser/
barriärer, distrikt, noder och landmärken. Då olika beståndsdelar betyder olika 
mycket för oss människor är det av stor vikt att det i staden fi nns stor rikedom 
och variation på alla stadens beståndsdelar. I boken analyseras tre amerikanska 
städer genom att staden delas in i stråk, gränser/barriärer, distrikt, noder och 
landmärken för att på detta sätt se vad som saknas i stadsbilden. Från de tre 
analyserna sammanställs en rekommendation av en teknik att använda sig av 
när en liknande analys ska genomföras. Huvudaspekten i rekommendationerna 
är att börja med en grupp professionella planerare som gör en studie av staden 
varpå allmänheten intervjuas för att undersöka vad de bygger upp sin stadsbild 
på. Analysen avslutas med att planerare binder ihop helheten till ett resultat där 
bl.a. problemområden belyses. 

Denna analysmetod har använts för att inventera bilden av staden mellan 
Södra- och Norra Hamnen. Analysen har genomförts genom att planerare på 
Planenheten på Lysekils kommun sammanställt ett kartmaterial som beskriver 
stråk, gränser/barriärer, distrikt, noder och landmärken i stråkets närområde. 
Samtidigt har ett antal Lysekilsbor med olika bakgrund gjort en vägbeskrivning 
från Södra- till Norra Hamnen. Resultatet har analyserats och sammanställts till 
ett planeringsunderlag i form av en samlad karta där även problemområdena 
belyses. 

((

Karta över inventering
Teckenförklaring

Grönyta
Lokal av allmänt intresse
Asfalterad väg
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4.2.1 Möte med Planenheten
För att få en klar bild av hur de verksamma planerarna i kommunen själva ser på 
stråket enligt Kevin Lynchs perspektiv fi ck planerarna på Planenheten rita upp 
en karta som illustrerar stråk, gränser/ barriärer, distrikt, noder och landmärken. 
På följande sidor redovisas en kort sammanställning av diskussionen samt en 
digitaliserad version av den karta Planenhetens diskussion resulterade i.

Stråk: Lysekil har många lösryckta diff usa stråk. Kungsgatan dör ut ju längre 
västerut man kommer, fasaderna är slutna och skalan blir större.

Stora vägen genom centrum, Drottninggatan, ger en tunnelkänsla. Den har 
en tydlig början och ett tydligt slut men saknar delmål som skulle kunna göra 
sträckan mer intressant. Drottninggatan upplevs mer som en transportsträcka 
än ett kvalitativt stråk, därför markeras inte detta som ett stråk. 

Båda hamnarna är tydliga stråk var för sig men kopplingarna mellan dem och 
övriga centrum är diff usa. På Kungsgatans mittersta del längs aff ärsgatan och 
förbi parken upplevs stråket tydligt för att längre österut åter bli mer otydligt. 
Kopplingen mellan centrum och Gamlestan är otydlig och längs Gamla 
Strandgatan leder ett otydligt stråk som går över till ett mycket otydligt och 
diff ust stråk innan gatan mynnar ut vid Norra Hamnen.

GC-vägen som går längs Norra Hamnen har knutits ihop med Ålevik och 
sk eventuellt fortsätta ännu längre bort. Vid Ålevik fi nns ett nyanlagt 
aktivitetsområde med beachvolleybollplaner. Öster ut från Norra Hamnen, till 
och förbi Södra Hamnen ska en separerad GC-väg anläggas längs Drottning-
gatan och Södra Hamngatan. 

Gränser/ Barriärer: Västra delen av Kungsgatan är så sluten och död så att den 
upplevs som en barriär. Där den avslutas vid Trädgårdsgatan och klippväggen 
(”döda väggen”) bryts siktlinjen vilket förstärker upplevelsen av en barriär.
Den låga muren mellan parken och Kungsgatan/Korsgatan separerar parken 
på ett negativt sätt och gör det inte så lockande som det borde vara att gå ut i 
parken. 

((
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Starkt stråk

Kevin Lynch-karta enligt planenheten
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Banvallen och ”centrumhuset” bildar också barriärer och hindrar vad som 
skulle kännas som naturliga stråk. Industrierna invid Norra Hamnen är också 
tydligt separerade med barriärer och förstärks ytterligare i form av stängsel 
och nivåskillnader. Andra täta kvarter som vid korsningen Drottninggatan/
Verkstadsgatan bildar känslan av en mur, en barriär. Även delar av 
Drottninggatans sidor utgör barriärer. Men då bitar av gatan är relativt öppna 
mot sin omgivning kan inte hela Drottninggatan markeras som barriär även om 
den höga trafi kbelastningen tydligt separerar områdena på vardera sida gatan. 
Klippväggen intill delar av södra sidan av Drottninggatan är även den en tydlig 
barriär mot intilliggande villaområde.

Distrikt: Lysekils centrum utgörs av ett antal tydligt avgränsade områden. 
Gamlestan med äldre låg bebyggelse, industriområdena i hamnområdena samt 
ett antal andra områden som avgränsas tydligt från den mer splittrade helheten 
antingen pga. sin form, ålder eller skala.

Noder: Bussterminalen är en tydlig nod.  Likaså torget trotts att det känns som 
ett litet torg i en stad med många torg. Det uppfattas som ett undermåligt och 
bortglömt torg, detsamma gäller även parken. 
Det lilla parkområdet intill Trädgårdsgatan, öster om Gamlestan är egentligen 
en nod, kanske inte en bra nod men det är en nod. Kopplingen till stråken här 
är mycket otydlig.

Landmärke: De landmärken som Planenheten beskrev var Abba huset, den 
bågformade Lysekilsskylten vid infarten til staden, kyrkan, huset på norra sidan 
om Kungsgatan där Trädgårdsgatan börjar, utkikstornet och Flottans män (högt 
beläget hus som står ensamt på en klippa).

4.2.2 Intervjuer: 

Kan du beskriva vägen till Norra Hamnen?
För att fånga hur stadens egna invånare ser på stadens 5 beståndsdelar och 
betydelsen av dessa ombads ett antal personer i södra delen av Lysekil beskriva 
vägen till Norra Hamnen. De ombads göra detta för att ge en bild av hur de tar 
hjälp av stråk, landmärken, noder, barriärer och distrikt i sina beskrivningar. 
Detta ger en bild av vad som är de mest utpräglade elementen i stadskärnan 
och vad som saknas. 

Södra Hamngatan
Yngre kille som inte är från Lysekil, börjar ta ut väderstrecken för att lista ut 
vägen. Han kan inte hjälpa till att beskriva vägen mer än att peka ut norr. 

Yngre medelålders kvinna beskriver vägen med hjälp av gatunamn. Aff ären 
Hemmakväll används som riktpunkt där det är dags att byta gata.

Äldre medelålders kvinna beskriver att man ska runda Hotell Lysekil, följa 
vägen (Drottninggatan) och passera några höghus. När man sedan når ett stort 
trädäck och ett fl ertal nya hus är man framme.

Kungstorget
Medelålders kvinna beskriver vägen via Kungsgatan, att då Folkets Hus passerats 
ligger Gamlestan på höger sida, vid Boviks skola ta höger på Drottninggatan.
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Yngre medelålders man beskriver vägen genom att peka förbi torget, innan 
parken ska Kungsgatan följas åt höger. Om gatan följs når man sedan Gamlestan. 
Går man genom Gamlestan kommer man rakt på Norra Hamnen.

4.2.3 Sammanställning
Mötet med planerarna på Planeneheten gav en bra bild av hur de ser på 
centrum och dess möjligheter att utvecklas. Det var tydligt att såväl Norra- som 
Södra Hamnen är separerade från stadens centrum med aff ärerna vid torget 
och Kungsgatan. Stråken är tydliga i båda hamnområdena men att de är diff ust 
sammanlänkade med Kungsgatan och att Norra Hamnen är sämre knuten till 
centrum än Södra Hamnen. 

De intervjuer som genomförts med människorna som stoppades på gatan gav 
inte så många målpunkter eller andra delar som förväntats men det talar också 
sitt tydliga språk. Slutsatsen av genomförd analys är att det fi nns få uttalade 
målpunkter/landmärken på sträckan från Södra- till Norra Hamnen. Några 
få landmärken, distrikt och noder användes men det var i huvudsak stråk 
som användes för att visa vägen. När frågan ställdes vid Södra Hamngatan 
valdes enhälligt Drottninggatan av de tillfrågade. Detta leder visserligen raka 
vägen till Norra Hamnen även om vägen dit inte är så trevlig att gå. När 
frågan ställdes vid Kungstorget var svaren i stort det samma. Där visades vägen 
längs Kungsgatan för att fortsätta ut på Drottninggatan via Trädgårdsgatan. 
Det är alltså idag mer naturligt att nå Norra Hamnen via Drottninggatan 
än genom Gamlestan som mer ses som krångligt då anslutningen är kraftigt 
underordnad Trädgårdsgatan som leder ut till Drottninggatan. Kopplingen 
mellan Kungsgatan och Gamlestan är således ett stort problemområde.((
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4.3 Seriell upplevelseanalys 
Gordon Cullen gav på 1960-talet ut boken & e concise townscape där han beskriver 
ett sätt att se på omgivningen och stadsbilden. Han ser på omgivningen som en 
bildserie. En bildserie som förmedlar ett intryck som kan göra oss intresserade, 
nyfi kna och skapar en önskan om att utforska platsen eller stråket vidare. På 
vilka sätt som omgivningen kan förmedla intryck till oss kan delas upp i tre 
kategorier: 
 - Den optiska upplevelsen. 
 - Den rumsliga uppfattningen.
 - Platsens innehåll och dessa tings ordning. Alltså beroende på t.ex. 
  byggnaders placering i förhållande till varandra, skala, möblemang och 
  materialval.

I denna analys undersöktes hur stråket från Södra- till Norra Hamnen upplevdes 
enligt Gordon Cullens kriterier. Att med hjälp av hans metod se vilka justeringar 
av den fysiska miljön som krävs för att inte tappa intresset längs vägen.

Stråket har delats upp i tre etapper där varje etapp illustreras med hjälp av 
ett antal fotografi er. Fotografi erna har numreras vid kartan intill respektive 
bildserie och position för varje foto har markeras på kartan nedann. Till varje 
bildserie följer en beskrivning som visar på hur stadsbilden upplevdes. 

((

Pilarna visar på var och i vilken riktning 
fotografi erna på kommande sidor är tagna.
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Södra Hamnen – Kungstorget
Bildseriens första foto är taget från reseterminalen. Det första man då ser 
är Centrumhuset som är slitet, slutet och drar ner hela känslan av Lysekil. 
Centrumhuset är något av det första man ser av centrum. Antingen fortsätter 
man Södra Hamngatan åt endera håll för att nå Kungstorget eller väljer man 
trappan genom huset som leder rakt mot torget. Det är dock svårt  att se att det 
fi nns en trappa och en passage upp till Kungstorget via Centrumhuset.  

Trapporna och passagen upp är smal, sliten och känns lite otrygg, speciellt 
nattetid då belysningen är dålig. Sista biten av trappan skapar dock ett intresse 
när man ser att något fi nns längre upp halvt dolt. Längre upp på trappan 
uppenbarar sig en liten torgyta som verkar bortglömd. På kvällen är det 
mörkt men bakom arkaden syns ljus och liv, det är Kungstorget. Bakom oss 
är en otrolig utsikt över Södra Hamnen, Gullmars' orden och vidare bort mot 
Fiskebäckskil.

Bakom torgytan ser vi åter något halvdolt som väcker nytt intresse efter 
att ögonen nöjt sig med den första upptäckten, det lilla outnyttjade torget. 
När vi kommer närmare möts vi först av en mur och en smal ramp ner till 
nivån nedanför. Nu är vi mitt i centrum men pga. parkeringsplatsen och att 
Kungstorget är delvis dolt av en trädrad känns det som något av en bakgata.

När vi når torget är det en annan känsla, här är det öppet och lagom stort för 
att vi lätt ska kunna överblicka helheten. Vi anar parken längre fram och hur 
Kungsgatan sträcker sig bort mot höger i bild, runt huset med det lilla tornet.

1

2

4

3

6

5



25Inventering och analyser

Fotoserie från Södra Hamnen till Kungstorget dagtid.

Fotoserie från Södra Hamnen till Kungstorget kvällstid.

1 2 43 65

1 2

4

3

65
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Kungsgatan – Gamla Strandgatan
Kungsgatan är stenlagd, en gårdsgata med trevlig atmosfär dock kantad av 
många bilar. Butiker sträcker sig längs bägge sidor och längre fram, lagom för 
att vi inte ska tappa intresse svänger gatan av mot vänster. Belysningen består 
av gatulampor som står på vardera sida om gatan mot fasaderna och ger ett 
lagom ljus.

Längs gatan fi nns hus från olika tidsperioder som alla är med och berättar om 
Lysekils historia och framväxt. 

Parkeringssituationen är aningen otydlig. Skyltning för parkering etc. sitter på 
fasaderna vilket resulterar i långt avstånd mellan skylten och parkeringsplatserna. 
Dessutom är markeringarna på marken för vad som är parkering, körbana och 
trottoar väldigt otydliga. Helheten upplevs oklar och där det inte fi nns några 
parkerad bilar längs gatan blir gaturummet stort och öde.

Vår siktlinje avslutas med en bergshäll med klätterväxter som uppenbarar sig 
där vägen svänger till vänster mot Drottninggatan. Vid Folkan, Lysekils biograf, 
slutar Kungsgatan och Trädgårdsgatan tar vid. Här slutar också gårdsgatan, 
stenbeläggningen, aff ärerna och folklivet. Istället börjar en smal trottoar med 
plattbeläggning och ledstång. Körytan är bredare och asfalterad, belysningen 
har inga fasader bakom sig som kan sprida ljuset och intrycket är helt annat och 
mycket mörkt nattetid. Det är tydligt att det är fordonstrafi ken som går i första 
hand och att de mjuka trafi kanterna hamnar i andra hand.

Väl framme vid bergväggen syns en vacker klätterväxt och rosor som växer runt 
ett par bänkar som är placerade mot solen med bergväggen som skydd bakom 
sig. Ett försök har gjorts att ta tillvara på platsen och det är en vacker plats om 
det inte vore för det storskaliga gaturummet.

Efter Trädgårdsgatans vänstersväng öppnar sig gaturummet och rumsligheten 
är minimal. Ett mindre grönområde med en trädrad skärmar av vyn mot 
Gamlestan på höger sida direkt efter korsningen mellan Trädgårdsgatan och 
Bansviksgatan. Det är ett öppet och något vilset intryck, här fi nns ingen 
given riktning även om gatubeläggningen och belysningen leder vidare på 
Trädgårdsgatan ut till Drottninggatan. 

((
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Fotoserie längs Kungsgatan och Trädgårdsgatan till Gamla Strandgatan dagtid.

Fotoserie längs Kungsgatan och Trädgårdsgatan till Gamla Strandgatan kvällstid.

1 2 43 5

1 2

4

3

5
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Gamla Strandgatan – Norra Hamnen
Här börjar åter den stenlagda gatubeläggningen. På bägge sidor sträcker sig en 
gräsyta som kantas av lite växtlighet men bortsett från detta är platsen ganska 
öde. Där grönområdets slutar svänger gatan in ibland bebyggelsen, det är 
mycket lockande att fortsätta. Väl inne i Gamlestan är skalan mänsklig och 
de mjuka trafi kanterna står i centrum. Gaturummet är i ständig förändring 
längs vägen och här och där öppnar sig gatan upp sig och lämnar plats åt en 
gräsmatta med en vilobänk eller en lekplats. Hela Gamlestan andas historia och 
här och var fi nns små skyltar som berättar den för oss. Tyvärr är området väldigt 
privatiserat och saknar nästan helt verksamheter. Från Gamla Strandgatan leder 
små gränder både till Bansviksgatan men också till Drottninggatan. 

Gaturummet breddas längre väster ut och ett nyare fl erbostadshus sluter 
siktlinjen. Riktningen leder mer åt vänster dit gaturummet öppnar sig. Till sist 
visar det sig dock att det som öppnat upp sig mot vänster är en parkering för de 
boende och Gamla Strandgatan fortsätter till höger.

På sista sträckan mot Norra Hamnen ligger ett fl ertal nyare fl erbostadshus 
där några skär sig lite mot de i övrigt vackra husen. Strax innan hamnen blir 
upplevelsen tråkigare. På denna sträcka kantas vänstersidan av plank och 
betongmurar, det är en stängd sida mot ett antal industrier. Vår siktlinje mot havet 
bryts av betongmuren och en förfallen industribyggnad i plåt. Därefter öppnar 
gatan upp sig i en torgyta och ögonen vilar ut över havet och småbåtshamnen. 
Passagen över Norra Hamngatan som såväl själva hamnområdet är under 
färdigställande men ger trotts detta ett mycket trevligt intryck.
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Fotoserie längs Gamla Strandgatan till Norra Hamnen dagtid.

Fotoserie längs Gamla Strandgatan till Norra Hamnen kvällstid.

1 2 43 65

1 2

4

3

65
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4.4 SWOT analys: 
En SWOT analys identifi erar styrkor, svagheter, möjligheter och hot. SWOT 
kommer från engelskans Strengths, Weaknesses, Opportunities och = reats 
(Boverket, 2006). Analysen identifi erar hur dagsläget ser ut och hur situationen 
kan utveckla sig. Här har också, som nämnts tidigare, resultatet från de två 
övriga analyserna vägts in och på så sätt bildat en helhet av situationen och dess 
möjligheter/hot. 

Styrkor
• Kungsgatan är en väl etablerad aff ärsgata med bra koppling till 
 Kungstorget och Stadsparken.
• Delar av stadens historia fi nns väl bevarad i Gamlestan. 
• Upprustningen av Norra hamnen till en attraktiv stadsdel är påbörjad.

Svagheter
• Kopplingen mellan Södra Hamnen/Reseterminalen och 
 Kungstorget/Kungsgatan är otydlig.
• Länken genom Centrumhuset är otydlig och otrygg.
• Kungsgatan skyltar är placerade på fasaderna vilket ger en svårläst och 
 rörig miljö.
• På Kungsgatan är det svårt att urskilja vilken del av gaturummet som är 
 avsedd för parkering, körbana respektive trottoar.
• I korsningen Kungsgatan – Trädgårdsgatan tar biltrafi ken över på 
 fotgängarnas bekostnad.
• Vid kopplingen mellan Gamlestan – Trädgårdsgatan saknas riktning och 
 rumslighet.
• I Gamlestan fi nns inga verksamheter med regelbundna öppettider.
• Stadsparken är separerad och är inte en del i gaturummet.

Möjligheter
• Passagen genom Centrumhuset har stora utvecklingsmöjligheter.
• Tydligt gaturum kan skapas genom att defi niera ytorna i gaturummet.
• Ett landmärke vid Trädgårdsgatans kurva skulle kunna leda intresset längre 
 bort än till Kungsgatans slut.  
• Platsen vid korsningen Trädgårdsgatan – Gamlestan har stor potential att 
 utvecklas som nod med sitt strategiska läge längs stråket.
• Gamlestan är ett bra läge för nya mindre verksamheter med sin naturliga 
 skala och historik. 

Hot
• Dagens centrum utarmas av nya etableringar.
• Konfl ikt mellan de boende i Gamlestan och ambitionen att det ska bli 
 mer kommersiellt och öppnare för allmänheten vilket kan bidra till bl.a. 
 buller.
• Trots förändringar förblir situationen likt idag med en 
 osammanhängande helhet.

S W

O T
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Förslag
5

Förslag

Som tidigare beskrivits under bakgrundsdelen arbetar Lysekils kommun med 
såväl upprustning av Södra Hamnen som med fl ertalet projekt i Norra Hamnen. 
Detta stärker de båda hamnarna ytterligare men inget har gjorts för stråket i 
övrigt. Dessa områden som är under utveckling har markerats på kartan med 
en skraff ering.

Litteraturstudier, inventeringar och analyser har resulterat i ett antal förslag 
som stärker stråket mellan Södra- och Norra Hamnen på olika sätt. Förslagen 
är indelade i förändringar som gäller stråket i sin helhet samt förändringar som 
avser specifi ka platser på stråket. Platser för förändring är på kartan markerad 
med ett nummer som återfi nns vid respektive förklaring.

((

Teckenförklaring

Föreslagen åtgärd

Föreslås slås samman
till ett distrikt

Område där planarbete
pågår i dagsläget

Förslag
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5.1 Helhetsåtgärder
Enhetlig beläggning (smågatsten) och belysning på hela sträckan gör att stråket 
står ut och förståelsen för stråket sträckning ökar. 

Enhetlig skyltning längs sträckan som tydligt visar mellan vilka punkter stråket 
sträcker sig och som visa på riktning till andra viktiga funktioner och sevärdheter 
som idag nästan helt försummats pga. att ingen hittar dit. Nya noder skapas 
och Lysekils landmärken stärks. Skyltningen skapar ett tydligt stråk och ger det 
identitet (Kevin Lynch, 1982). 
 
Pollare med skyltning samt växtlighet delar upp gaturummet i köryta, 
parkeringsyta och gångyta längs med Kungsgatan. Detta smalnar av det visuella 
intrycket från körytan som ger en säkrare miljö då hastigheten sänks. Gaturummet 
upplevs inte häller lika öde då merparten av parkeringsplatserna står tomma 
vintertid. Sittplatser placeras längs Kungsgatan, något som idag saknas helt. 
Tanken är att gå ett steg närmare en s.k. parkgatan (Byggforskningsrådet, 1998) 
där gaturummet möbleras med bänkar och träd för att skapa en avkopplande 
gatumiljö trotts att genomfartstrafi ken kvarstår.

Förutsättningarna i Gamlestan bräddas i form av möjlig användning. Idag 
anger planen till största delen endast bostäder. I liten utsträckning tillåts även 
mindre industri och handel men detta endast i liten omfattning, koncentrerad 
intill Norra Hamngatan. En ny plan där även handel och restaurang är tillåtet 
i bottenplan längs Gamla Strandgatan skulle göra Gamlestan mer tillgänglig 
för allmänheten. Idag saknar området målpunkter och är väldigt privatiserat 
och slutet. Det är dock viktigt att planen ställer höga krav på Gamlestans 
kulturvärden. Överst: Fristående skyltning vid 

körbanan. 
Mitten: Pollare används för att skärma 
av Kungstorget mot Kungsgatan.
Nederst: Kungsgatans situation, 
skyltning smälter samman med 
butiksskyltningen och otydligt 
avgränsade vägytor.

Bilden till vänster visar på 
exempel på hur man löst frågan 
med avgränsning och skyltning i 
Varberg. Hur man kan separera 
köryta, trottoar och parkering med 
hjälp av pollare. Skyltning görs på 
dessa pollare.

Förslag
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Illustrationsplan 1:1000,: Föreslagna åtgärder längs Kungsgatan, röd linje visar vart sektionerna på nästa sida är hämtade.
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Sektion 1: Grönska i form av träd och 
upphöjda blomsterrabatter placeras 
mellan trottoaren och Kungsgatan. 
På Kungsgatans södra sida tas 
höjdskillnaden upp med trappsteg, 
med jämna mellanrum placeras även 
ramper ut.

Sektion 2: Cykelparkering på 
Kungsgatan.
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5.2 Punktåtgärder
5.2.1 Södra Hamnen - Kungstorget - Kungsgatan
De två övergångsställen som ligger på var sida om reseterminalens bussfi cka 
höjs upp och beläggs med smågatsten. Centrumhuset öppnas upp med en 
bred trappa mitt för bussfi ckan. Trappa vetter mot sydöst med fantastisk utsikt 
över Skaftö. Det är en bred trappa med plats att sitta en stund om man vill 
det i perfekt läge för att avnjuta solen och folklivet eller bara för att vänta in 
sin buss/färja. Trappan ersätter dagens undanskymda och mörka trappa från 
Centrumhusets kortsida och leder direkt upp till torgytan öster om Kungstorget 
ist för att ledas via en smal loftgång som idag. Då trappan blir rak och inte i 
vinkel som tidigare kommer denna avslutas och ansluta till torgytan djupare in 
än tidigare. Detta möjliggör en större platå ut mot havet bakom trappan som 
med fördel kan användas till restaurang, café, turistinformation eller liknande. 
Den lilla torgytan trappan leder till är idag undanskymd och uppfattas som 
en bakgata. Torgytan mellan havet och Kungstorget har stor potential men 
det kräver att rummet öppnas upp både mot Kungstorget och mot havet. 
En byggnadskropp rivs för att öppna upp torgytan mot Kungstorget. Ytorna 
länkas samman med hjälp av ett par breda trappsteg som ersätter muren som 
delar av det idag. Markbeläggningen på torget bildar en vacker cirkel men runt 
torget består markbeläggningen idag av väldigt många olika stenar och plattor 
vilket ger ett otydligt och rörigt intryck. Utöver cirkelformationen byts den 
brokiga samlingen av olikartade markbeläggningar ut mot samma beläggning 
som använts på Kungstorget. 

T.h.: Dagens slutna fasad.
Nedan: Fotomontage på ny trappa. 

1

2
3

1. Centrumhuset öppnas upp.
2. Kungstorget knyts samman med den 
mindre torgytan mot centrumhuset.
3. Muren mellan Kungstorget och 
parken ersätts med breda trappsteg till 
parkens nivå.

Vy från Kungstorget mot havet. 
Uteservering, parkering och träd 
omlokaliseras och byggnadskroppen 
rakt fram i bild rivs.
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På samma sätt som Kungstorget knyts ihop med torgytan mot havet knyts 
Kungstorget till parken. Muren som avgränsar Stadsparken från Kungsgatan och 
Korsgatan ersätts av en stegring ner till parkens nivå 1 meter lägre än Kungsgatan. 
Längs hela sträckan fi nns möjligheten att sitta och betrakta folklivet och 
parkens vegetation. På strategiska ställen förläggs trappor och ramper. Likartad 
belysning används i hela detta område dvs. Stadsparken, Kungstorget och det 
lilla torget mot havet. Parken blir inte bara mer lättillgänglig utan också mer 
inbjudande rent psykologiskt tack vare att den är nedsänkt mot sin omgivning 
istället för dagens mur som gränsar parken från Kungsgatan (Gordon Cullen, 
1971). 

Ett stort distrikt skapas med mindre delområden, parken, Kungstorget och 
den mindre torgytan. Likt hur Jan Gehl, Lars Gemze m fl  beskriver 1991 
i skriften Bedre Byrum skapas identitet genom belysning och möblering. 
Torgytorna får en sin egen identitet genom att varje yta ges ljussätts med ett 
eget belysningsmanér.

Sektion genom centrumhuset och 
torgytan bakom.

Illustrationsplan skala 1:1000:
Röd linje visar på vart sektionen är 
tagen.

Sektion

Platå lämplig för café 
eller restaurant.

Trappa genom 
Centrumhuset från 
Drottninggatans till 

torgytans nivå.

Centrumhuset

Bu
ss

fic
ka
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Illustrationsplan skala 1:1000:
Förslag mellan Drottninggatan och Kungsgatan. Illustrationen sträcker sig över hela uppslaget.

Vegetation, bänkar 
och parkeringar 
placeras ut längs 

Kungsgatan. 

Pollare i sten 
gränsar av köryta 

från parkering och 
trottoar. 

Kungstorget

Smågatsten 
längs hela 

stråket

Stadsparken
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De allmänna toaletterna 
under Kungstorget 
ersätts av toaletter i 

gatunivå. Grönskan som 
avskärmar Kungstorget 

mot havet tas bort.

En byggnadskropp tas 
bort och öppnar upp 

vyerna mot havet. Muren 
mot parkeringen ersätts 

av en trappa.

Trappa genom 
Centrumhuset, upphöjda 

övergångställ på 
Drottninggatan. Hiss 

finns till söder om 
trappan.
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5.2.2 Kungsgatan - Gamlestan
Fokus skapas på bergväggen som bryter siktlinjen på Kungsgatan, detta 
skapar intresse och identitet och på så vis även ett landmärke (Kevin Lynch, 
1971). Genom att tillföra ett vattenspel mot bergväggen som avslutas med en 
vattenspegel intill en gräsplatå med sittplatser skapas liv och plats för avkoppling. 
Längs Kungsgatan är belysningen placerad mot fasaderna, där gatan svänger av 
90 grader mot Drottninggatan består dock belysningen endast av storskalig 
fristående gatulampor. Väggen är helt svart nattetid vilket gör att gaturummet 
i korsningen saknar avgränsning. Med belysningen placerad mot fasaderna och 
belysning mot bergväggen sprids ljuset bättre och gaturummet får en ökad 
rumslighet. Väggen blir vacker och framträder tydligare genom belysning och 
vattnet blir till något som hörs och ger möjlighet till interaktion. 

Gårdsgatan förlängs med sin markbeläggning hela vägen fram till parken vid 
Gamlestans entré. Rabatten med tillhörande räcke som separerar trottoaren 
från körbanan tas bort. Körytan och trottoaren förläggs på samma nivå och 
intill varandra. Växtligheten kan med fördel fl yttas innanför trottoaren. 
Separeringen som fi nns där idag bidrar till otrygghet nattetid, höga hastigheter 
och ogästvänlig miljö för de mjuka trafi kanterna.

När gatumiljön förändrats och hastigheten sänks får sittplatsen intill bergväggen 
ett högt värde som rastplats mitt på hamnstråket. Bergväggen samlar solljusets 
värme under dagen och platsen ger en god överblick över de förbipasserande. 
Enligt Jan Gehl (1996) fi nns tre punkter som gör en god sittmiljö, rätt situation, 
klimatet och att det är en bra plats i sin helhet. Redan innan hade platsen god 
potential men med gatan anpassad efter motortrafi k och de mjuka trafi kanterna 
i andra hand nådde den inte ända fram. Med en förlängd gårdsgata med fokus 
på de mjuka trafi kanterna och med sitt läge mitt på det upprustade hamnstråket 
kan det inte bli en mycket bra sittmiljö.

1. Kungsgatans gårdsgata avslutas och 
smågatstenen ersätts av asfalt.
2. Klippväggen vid Kungsgatans kurva.

ovan: Klippväggen 
är vacker med 
klängväxter , där 
står en bänk och 
intill växer rosor.
t.h.: Platsen 
ligger dock 
separerad med ett 
metallräcke i en 
miljö som i övrigt 
är fokuserad på 
motortrafi ken.

Kungsgatans gårdsgata med sina aff ärer slutar och Trädgårdsgatan 
börjar med sin asfalterade markbeläggning och storskaliga mått. 

1
2

Förslag
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Illustrationsplan skala 1:1000:
Förslag från Kungsgatan till Gamlestan.

Landmärke i form av 
vattenspel, belysning 

och klätterväxter. Bänkar 
placeras på en gräsplatå 

innanför trottoaren. Gårdsgatan och 
smågatstenen förlängs till 
parken vid Gamlestan. Ett 

upphöjt övergångsställ 
över Trädgårdsgatan.

Busken och räcket som 
separerar trottoaren 

från gatan tas bort och 
trottoaren breddas. 

Den storskaliga 
gatubelysningen ersätts 

av belysning på fasad 
och mot bergsväggen.
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5.2.3 Kungsgatan - Gamla Strandgatan
Trädridån som idag upplevs som en avskärmning av Gamlestan sett från 
Kungsgatan tas bort alternativt fl yttas. Detta för att skapa en visuell länk 
från kurvan på Kungsgatan in i Gamlestan. Idag saknas rumskänsla i det 
lilla grönområdet och en avskärmande vegetation skulle avdramatisera den 
våldsamma övergången från storskaliga 70-tals hus med öppna innergårdar 
och Gamlestans småskaliga slutna bebyggelse. Parkytan avgränsas i öster med 
hjälp av en trädridå eller ett buskage. En öppning i den avskärmande grönskan 
placeras mitt för dagens skola som är under avveckling. Byggnaden behålls 
lämpligen i kommunaltregi och används till något av allmänintresse, med 
fördel kultur, t.ex. konsthall som idag saknas i Lysekil. Inom det avgränsade 
parkutrymmet placeras en byggnad för café eller liknande, en öppen byggnad 
i modern tappning men i Gamlestans skala. Byggnaden skulle förstärka noden 
och rumsligheten i grönområdet samt hjälpa till med riktningen på stråket. En 
byggnad med folkgenomströmning, dessutom i en öppen byggnad ger ökad 
säkerhet i det mest folktomma och öde området längs stråket. 

T.h.: Trädridån skymmer mycket av 
Gamlestans entré och utgör därmed en 
barriär.
Nedan: Illustration av förslag, skala 1000

1

2

N

1. Trädridå fl yttas och ny byggnad
2. Riktning skapas med markbeläggning
3. Slutna industrier ersätts med öppna 
bostadskvarter

3

Övergångsställen är 
av smågatsten och 

upphöjda.  

Lokal för kultur, tex 
konsthall. 
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Vid mitten av Gamla Strandgatan i Gamlestan , vid punkt 2 på kartan t.v., fi nns 
en öppning i den annars täta bebyggelsestrukturen. Byggnaden leder ögat mot 
vänster i bild men stråket fortsätter mot höger. Markbeläggningen ändras till 
smågatsten med inslag av större gatsten som sträcker sig i en båge längs stråkets 
sydvästra kant. Detta stärker stråkets riktning mot Norra Hamnen utan att skapa 
en barriär. Tar man av mot söder (vänster) når man dagens Posten och ett antal 
andra större lagerverksamheter, detta är ett av kommunens omvandlingsområde. 
Här planeras nya bostäder och verksamheter vilka kommer att uppföras vid 
den så kallade Norra Hamnstranden inom de närmsta åren. Från detta område 
nås även Stångehuvud, Havets hus, idrottsanläggning med tennisbanor och 
fotbollsplaner och badplats. Skyltning till dessa aktiviteter fi nns men endast från 
Drottninggatan. I korsningen placeras tydlig skyltning till såväl Centrum med 
Södra hamnen och dess målpunkter, Norra hamnen med båtplatser, badstegar 
och aktivitetsområdet vid Ålevik samt till Stångehuvud, högskolan, Havets 
hus, tennis, fotboll, etc. På sikt föreslås att en torgyta skapas på området som 
sträcker sig från stråket till Drottninggatan, vilken idag använd som parkering. 
En torgyta skulle stärka noden. Detta torg förankras i en gångpassage genom 
det framtida exploateringsområdet, över vattnet mot Stångehuvud. 

Torgyta samt riktning skapas med 
hjälp av skyltning och markbeläggning.

Förslag

Illustrationsplan skala 1:1000:
Hamnstråket länkas med ett nytt stråk 
mot Stångehuvud, en mindre torgyta 
bildas vid noden.

Gatubeläggningen 
skapar riktning för 

stråket  utan att skapa en 
barriär mot sydöst och 

Stångehuvud etc

Skyltning till stadens 
funktioner och sevärd-

heter placeras här. Stråk 
mot bla Stångehuvud 

skapas genom 
kommande exploaterings 

området i sydöst.

Mindre livsmedelsbutik
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I slutet av Gamla Strandgatan strax före det torg som är under uppförande ligger 
ett antal industri/verksamhetslokaler som är slutna mot Gamla strandgatan och 
dessutom genererar tung trafi k. Dessa verksamheter ersätts av ett kvarter med 
bostäder. För att öka spridningen på bostadsformer i området byggs billigare 
radhusbebyggelse i två våningar, t.ex. i BoKlok tappning. Detta skulle öka 
spridningen på byggnads sammansättningen i området som idag endast består 
av äldre hus, nya (dyra) villor och bostadsrätter. 

T.v.: Gamlestans industrier skymtar till vänster i bild bakom plank och murar.
Nedan: Illustration av förslag i Gamlestan, skala 1:1000

Två längor med radhus.

Lek

Parkeringsplatser som 
avgränsas av två rader med 

parkeringsgarage, infart 
från Drottninggatan.
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Reflektion
6

6.1 Reflektion
Examensarbetet består till stor del av att bygga upp en så tydlig bakgrundsbild 
som möjligt. Syftet är att med hjälp av ett gediget analysarbete resultera 
i genomtänkta och högst genomförbara åtgärder för att skapa ett attraktivt 
”Hamnstråk” under såväl högsäsong som lågsäsong.

Inledningsvis bestod arbetet i att samla in bakgrundsmaterial av historisk art 
och att studera stadens nutida samhällsutveckling. Detta bakgrundsmaterial 
gav en klarhet i varför utvecklingen skett i den riktning den gjort och varför 
staden växt upp till den stad Lysekil är idag.  

Med bakgrunden klar gavs en övergripande problembild vilken därefter 
behövde brytas ner på detaljnivå och kompletteras. Vilket tillvägagångssätt som 
skulle användas övervägdes noga och resulterade i en kombination av tre olika 
analysmetoder. Var och en skulle analysmetoderna resultera i en ensidig och 
otillräcklig bild i olika avseende men tillsammans kompletterar de varandra väl 
och skapar en mångfacetterad helhet. Båda analyserna har sina klara fördelar 
inom olika avseenden. Kevin Lynchs metod Strukturell karaktärsanalys gav en 
kartbild där spridningen och förhållandet mellan noder, stråk, barriärer och 
landmärken blev tydlig. Samtidigt som Gordon Cullens metod Serial Vision 
gav en bild av känslan som förmedlas vid promenad genom gaturummet. Två 
väldigt olika analysmetoder som visade sig komplettera varandra väldigt väl. 
Tillsammans ger dessa ett både fakta- och upplevelseorienterat resultat vilket 
krävs för planering av större sammanhängande stråk. För att knyta ihop säcken 
och samla resultaten från de två genomförda analyserna samtidigt som ytterligare 
faktorer vägdes in från Lysekils historia gjordes en SWOT-analys. Denna gav 
en tydlig och överblickbar bild av helheten där alla samlade kunskaper kunde 
vägas samman. 

Med det samlade analysmaterialet, otaliga platsbesök, resultatet i minnet och 
anteckningsblocket i handen gick jag sträckan om och om igen. Varje gång 
resulterade detta i nya tankar och idéer. Tankarna hamnade på ritbordet, 
omformulerades i förslag som fi ck följa med till nästa platsbesök (och ibland 
nästa, och nästa..) för att testas i tanken och varpå förslagen omarbetades till 
dess att de var rimliga ur ett tillgängligt-, ekonomiskt-, kulturhistoriskt- och 
hållbartperspektiv.

6.2 Slutsats
6.2.1 Analysarbetet
Arbetet med detta examensarbete har givit en ökad förståelse för bristen i att 
använda sig av En analys. Alla analysmetoder har sina inriktningar och de 
analyser jag valt att arbeta med gav mycket goda resultat var för sig men att 
använda sig av en enda är långt ifrån tillräckligt för att se en helhet. 
Kevin Lynchs metod Strukturell karaktärsanalys ger tydlig fakta och även viss 
upplevelseorienterad information om barriärer och landmärken. Trotts detta 
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saknas essentiell information om den känsla och intryck stadsrummet avger. 
Hur byggnaderna och gaturummets möblemang samspelar är en viktig del i 
planeringen, kanske det viktigast vid planering av stråk likt det denna skrift 
behandlar. 

Cullens metod Serial Vision gav en bra bild av just samspelet i gaturummet 
men det var endast det resultaten från denna analys gav en bild av. Utöver detta 
var analysmetoden helt ointressant och därför helt beroende av kompletterande 
analyser. Analysen kan göras snabbt genom en rask promenad med en kamera 
i handen men den kan också vara tidsödande om arbetet görs som i detta fall 
då sträckan noggrant analyserats båda under dagtid och nattetid under såväl 
högsäsong som lågsäsong. 
Ska endast en av de ovan nämnda analyser användas är det givna valet 
Strukturell karaktärsanalys, den som ger bredast resultat och därav det bästa 
underlagsmaterialet. Dock bör tankesättet från Serial Vision analysen alltid 
fi nnas med under den fysiska planering då hur objekt i staden samverkar är en 
mycket viktig del för att skapa en väl fungerande stadsmiljö.
För att strukturera resultat från analyser i allmänhet och kombinera detta 
med inventeringar och bakgrundsinformation är en SWOT-analys oslagbar. 
Informationen måste ändå sammanställas och varför då inte göra detta enligt 
SWOT-analysens metoder, det tar inte mycket längre tid än att samla resultaten 
i en sammanhängande text som inte tillför någonting. Styrkor, svagheter, 
möjligheter och hot är ett perfekt underlagsmaterial att jobba vidare med inför 
arbetet med att utforma förslag. Däremot är SWOT-analysen verkningslös 
utan gediget underlagsmaterial och föregående analys/er. Vetskap om områdets 
egenskapändig för användandet av denna analysen som snarare bör ses som ett 
sätt att sammanfatta underlagsmaterialet än som en fristående analysmodell. 
Sammanfattande om analysarbetet kan sägas att osäkra spekulationer i 
analysarbetet ger ett dåligt förankrat förslag. Vikten av gediget underlagsarbete 
kan inte underskattas.

6.2.1 Resultatet 
Resultatet i arbetet blev till stor del fokuserat på mindre, enklare åtgärder som 
relativt enkelt kan genomföras med små ekonomiska medel, men som även 
kan göra stor skillnad. Ett par något mer drastiska åtgärder blev det dock men 
allt bedöms inrymmas inom de måttliga ramar som anses lämpliga i Lysekils 
översiktsplan. Syftet med detta är att hålla förslaget trovärdigt och genomförbart. 
Att välja denna linje har dock inneburit viss återhållsamhet med förslagens 
utformning. T.ex. blev en högmodärn övergång från Centrumhusets tak över 
Drottninggatan som svängde sig i en båge ner över kajkanten och avslutades 
på Södra Hamnens kajkant omvandlad till ett upp öppnande av centrumhuset 
med en bred trappa som länk mellan resecentrumet och Kungstorget. Mindre 
utsvävande och arkitektoniskt spännande men mer genomförbart och i 
slutändan troligen minst lika eff ektivt för att uppfylla sitt syfte. Att tvingas 
tänka realistiskt och genomförbart är inte bara nackdelar utan skapar en ny 
dimension i tankearbetet som jag upplevde som mycket givande trotts att det 
var begränsande.
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