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FÖRORD



Cullens fokus ligger istället på stadens estetiska funktioner, 
hur man når en samstämmighet och organisation till stadens 
beståndsdelar. Det alla tre teoretiker dock har gemensamt är 
den vikt dom lägger på funktionsblandning för en attraktiv 
stad. Därmed blev funktionsblandning en självklarhet i mitt 
planförslag. 

I arbetet har jag även studerat tre valda referensområden; 
Bo01 i Malmö, Varvsholmen i Kalmar samt Gävlestrand i Gäv-
le. De valda områdena har haft problem och förutsättningar 
liknande Inre Hamnens. Efter det har ett urval gjorts över 
vilka funktioner och lösningar som kan appliceras på Inre 
Hamnen.      
Resultatet av min forskningsöversikt, referensområdena 
samt analyser som redovisats har blivit ett planförslag över 
Inre Hamnen i Oskarshamn. Förslaget bygger på föregående 
kapitels resultat. Huvuddraget i planförslaget har varit hur 
man skapar en attraktiv del av staden, samt hur man får män-

Många gamla verksamhetsområden och hamnområden ut-
vecklas till nya stadsdelar. 

Stora delar av hamnen i Oskarshamn används idag fortfarande 
aktivt men Inre Hamnen står utan någon direkt användning. 
Syftet med mitt arbete har varit att utforma ett förslag från 
oanvänd hamn till attraktiv del av staden, som kopplar ihop 
Inre Hamnen med stadens centrum, men som även ska öka 
platsens attraktion. Syftet har även varit att öka viljan att röra 

Ett problem har varit den upplevda barriärseffekten på 
Skeppsbron, som sträcker sig längs med en stor del av pla-
nområdet. Att få ner skalan på vägen samt minska bilarnas 
dominans har varit av stor vikt i utformandet av planförslaget. 

För att få grepp om platsens egenskaper och karaktär har Cul-
lens serial vision använts samt en SWOT-analys (styrkor, sva-
gheter, möjligheter och hot).   

Hur man skapar en attraktiv stad har genomsyrat arbetet och 
även legat till grund vid utformningen av frågeställningarna. I 
arbetet har jag använt mig av tre teoretiker som alla talar om 
hur attraktivitet uppnås. De teoretiker jag använt mig av är 
Jan Gehl, Jane Jacobs och Gordon Cullen. Det Jacobs och Gehl 

mellan människor i städer samt mångfald. 
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1.1 BAKGRUND
-

gen. Många gamla verksamhetsområden och hamnområden 
utvecklas till nya stadsdelar. Det talas om så kallade water-
front developments. Områden som har stått tomma och utan 
användning blomstrar och får nytt liv. Exempel på detta är 
Hammarby Sjöstad i Stockholm och Västra Hamnen i Malmö. 
Mindre och mellanstora städer har också tagit efter som t.ex. 
Varvsholmen i Kalmar, Gävle Strand i Gävle samt Inre Ham-
nen i Karlstad. Gemensamt för dessa omvandlade platser är 
att de har ett centrumnära läge samt vattenkontakt, vilket 
ger stora fördelar för stadsförnyelse. 

Oskarshamns hamn är av liknande karaktär som ovanstående 
exempel. Idag används stora delar av hamnen fortfarande ak-
tivt men Inre Hamnen står utan någon direkt användning. En 
stadsförnyelse av liknande karaktär är aktuell för Inre Ham-
nen i Oskarshamn, som också kan utvecklas och få liv på nytt.  

1.2 SYFTE
Syftet är att utifrån en teorigrunadad plananalys utveckla ett 
planförslag för Inre Hamnen i Oskarshamn. Idén är att utfor-
ma ett förslag från oanvänd hamn till attraktiv del av staden 
som kopplar ihop hamnen med stadens centrum, men som 
även ökar platsens attraktion. Förslaget ska också öka viljan 

1.3 PROBLEMFORMULERING
Inre hamnen upplevs idag inte ha någon direkt koppling till 
stadens centrum, på grund av detta så minskar liv och rörelse 
i hamnen. Hamngatan som sträcker sig från centrum upplevs 
även vara ett försök till sammankoppling med den kopplingen 

Inre Hamnen. Hur ska man få en ökad attraktion och vilja att röra- 
-
 

1. INLEDNING

E22

37/47 Oskarshamn
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Frågeställningar

- Hur kan den idag relativt ”döda” hamnen kopplas ihop med 

 
1.4 KORT NULÄGESBESKRIVNING
Oskarshamn är en mellanstor kuststad belägen i sydöstra 
Sverige. Kommunen har en befolkningsmängd på strax över 
26 000 invånare (SCB, 2011). Staden har ett strategiskt läge 
med direkt järnvägsförbindelse med stambanenätet och även 
goda vägförbindelser med E22 och Riksväg 37/47. 
 
Oskarshamn är en småstad där hamnverksamheten satt sin 
prägel på staden. Hamnen är även en av Sveriges ledande 
hamnar för export av sågade trävaror och har fått en stor 
regional betydelse. Hamnen står även för stora delar av 

Planområdet består av Inre hamnen och har en direkt kon-
takt med havet. Området har ett centrumnära läge med Ham-
ngatan som förbinder centrum med hamnen. Området är rel-
ativt tomt på bebyggelse och består mestadels av en öppen  
asfalterad yta som större del av året står oanvänd

TEN-hamn som förklaras mer djupgående i senare kapitel. 

1.5 KORT HISTORIK

började därmed bygga ett litet samhälle vid vattnet; Döder-
hultsvik (Program för fördjupad översiktsplan Oskarshamns 

-
der Kalmar (Riksintresset Oskarshamns hamn, 2007, s. 17). 
Danskarna bränner kort därefter ned köpingen men återup-
pbyggnaden påbörjades snabbt. Området som byggdes upp 
är mellan dagens Brädholmen och Lilla torget, som ligger 
centralt i Oskarshamn (Program för fördjupad översiktsplan 
Oskarshamns stad, 2011, s.7).
 
Den första ansökan om stadsrättigheter gjordes år 1785 men 

ansökningar och 70 år senare så beviljade kung Oscar I an

antog namnet Oskarshamn efter Oscar I. Vid detta tillfälle 
hade staden ca 2200 invånare (Program för fördjupad över-
siktsplan Oskarshamns stad, 2011, s.7). 

en stenpir i hamnens södra del som låg i direkt anslutning till 
järnvägen. Detta var den första kajplatsen i Oskarshamn. En 
225 m lång kaj anlades i norra delen av hamnen efter första 
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vattendjup. Det dominerade varuslaget i hamnen var och är 
fortfarande än idag skogsprodukter. Oskarshamns hamn var 
under åren 1984 och 1985 Sveriges ledande exporthamn för 
sågade trävaror (Riksintresset Oskarshamns hamn, 2007, s. 
17).  

1978 tog kommunen över stuveribolaget i hamnen. Kom-
munen hade själva ägt och hanterat ekonomin för hamnen 
men det ändrades vid årsskiftet mellan 1985 och 1986. Eft-
er det drivs hamnen i fortsättningen av aktiebolaget Oskar-

shamns hamn AB. Nu äger kommunen samtliga anläggningar 
i hamnen och för att få nyttja hamnen krävs ett särskilt nyt-
tjandeavtal (Riksintresset Oskarshamns hamn, 2007, ss. 17, 
18).   
 
Ytterligare 350 m kaj byggdes mellan åren 1982 och 1983 

-
shamn skeppat all post till Gotland och det var därför ingen 

Grankullavik-Klintehamn. 1962 började man med bilburen 

Bild 1. Utfyllnader av hamnen Bild 2. Skeppsbron
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-
-

rens mellan de olika bolagen. 1967 tog dock Gotlandsbolaget 

-
sintresset Oskarshamns hamn, 2007, s. 18).   
 
1.6 PROBLEM OCH MÖJLIGHETER
Inre hamnen har en fördelaktig lokalisering med ett cen-
trumnära läge samt närhet till järnvägsstation och större 
vägar.
 Ett problem för att skapa liv och rörelse, samt viljan att be-

-
dligt att det är bilarna som dominerar i detta område. Trots 
farthinder med stenbeläggning är det ändå bilarna som är i 
fokus. Detta gör att rörelsen från centrum via Hamngatan till 
Inre hamnen stryps av. Rörelsen stannar alltså av vid Ham-
ngatans slut. Största delen av Inre hamnen är öppen asfal-
terad yta vilket inte tillåter liv och rörelse på samma sätt som 
en yta med avsedd funktion. 

och Inre hamnen och på så viss låta hamnen bli en del av cen-
trum och inte bara en egen del utanför. Inre hamnen skulle 
kunna bli en förlängning av centrum med direkt koppling till 

Bild 3. Utblick över Badholmen Bild 4. Utblick över Södra Kajen
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havet. För att uppnå detta måste barriäreffekten av Skepps-
bron brytas upp.     
    
1.7 MÅL
Målet är att med hjälp av valda metoder, skapa ett plan-
förslag som möjliggör Inre Hamnen till en attraktiv del av 
staden istället för den fristående del den upplevs vara idag. 
Inre Hamnen ska bindas ihop med Hamngatan och stadens 
centrum för att uppnå en förlängning av centrum. Ett mål är 
även att bryta upp Skeppsbrons barriäreffekt genom att göra 
gatan smalare samt omvandla till gångfartsgata. Området bör 
även få en rad olika funktioner samt en stärkt koppling till 
havet. För att skapa en koppling till havet bör man försöka 
ändra stråket i Inre Hamnen och låta det gå runt området 
istället för tvärs över som det gör idag.   

1.8 AVGRÄNSNING
Arbetets avgränsas sakligt utifrån de valda frågeställningar-
na som nämts tidigare. 
 

och Skeppsbrons avslut i sydlig riktning. I väster följer grän-
sen Skeppsbrons sträckning inklusive en bit av Hamngatan 
för att kunna koppla ihop sträckan med Inre hamnen. I norr 
följer avgränsningen Jungnergatan. 

1.9 METOD OCH MATERIAL
Två olika metoder kommer att användas i arbetet:

- Fallstudie 
- Litteraturstudie

Fallstudien kommer att grundas på fallet Inre Hamnen i Os-
karshamn. Analyser och inventeringar kommer användas 

några valda referensområden kommer att studeras för att 
undersöka huruvida vissa lösningar skulle kunna appliceras 

Norra kajen

Gotlandsterminalen

Inre hamnen
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på Inre Hamnen. Arbetet utgår även ifrån en litteraturstudie 
där främst teoretikerna Gehl, Jacobs samt Cullen studeras. 
Detta skapar en teoritriangulering som innebär att man an-
vänder sig av mer än en teoretisk position i förhållande till 
data. Teorier kan forma den data som samlas in samt sättet 
data tolkas. Fördelar med triangulering är att validiteten ökar 
då man har möjligheten att se saker ur ett annat perspektiv, 
samt bekräfta sina fynd. Detta kan öka tilliten i datan (Den-
scombe 2009, s.187, 189).    
 
Fallstudie
Det som utmärker en fallstudie är dess inriktning på bara 
en enda undersökningsenhet. Här gör man en djupare re-
dogörelse för förhållanden, händelser, erfarenheter och pro-
cesser som förekommer i det valda fallet. En fördel med fall-
studie är att man kan studera fallet mer i detalj än vad man 
kan med andra metoder. Ytterligare en fördel med metoden är 
att den tillåter en användning av en rad olika källor och olika 
typer av data (Denscombe, 2009, ss. 59,60).

Detta arbete kommer att grundas på en fallstudie om Inre 
Hamnen i Oskarshamn. Typen av fallstudie som kommer att 
användas är en teoristyrd illustrering, vilket innebär att fall-
studien ska belysa hur en speciell teori kan tillämpas inom 
verkliga inramningar (Ibid,  s.63).   

Inventering av platsen kommer vara en viktig del för att få 

förståelse om platsens karaktär och funktion i staden. För 
att kunna förstå områdets problem och möjligheter är det 
väsentligt att genomföra en inventering.  Vid en inventering 
får man även förståelse av platsen på marknivå jämfört med 

-
ton m.m. Det är även viktigt att studera kartmaterial då man 
kan se särskilda rumsliga relationer som annars kan vara 
svåra att se på plats. 

Analyser av den valda platsen kommer att utföras. Gordon 
Cullens serial vision kommer att användas som analys av es-
tetiska funktioner, som visar bland annat öppenhet respe-
ktive slutenhet. En SWOT-analys kommer även att genom-

hot i det valda området. 

En annan viktig utgångspunkt är studier av andra städers 
utvecklingsområde av liknande karaktär, som t.ex. Varvshol-
men i Kalmar, Gävlestrand i Gävle samt Bo01 i Malmö. Här 
ser man hur städer med liknande problem och möjligheter 
har handskats med sina motgångar, där lösningarna kanske 
inte bara är platsbaserande utan även kan appliceras på an-
dra städer med liknande karaktär, som Inre Hamnen i Os-
karshamn. 
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Litteraturstudie
En litteraturstudie genomförs som grundas på relevant littera-
tur och ska föra arbetet framåt samt stå till grund för plan-
förslaget. Följande litteratur kommer att användas:
 
- Gordon Cullen – The Concise Townscape
- Jan Gehl - Life Between Buildings: using public space
- Jane Jacobs – Den amerikanska stadens liv och förfall

 
1.10 KRITISK GRANSKNING AV METOD
Kritiken som riktas mot triangulering är att man oftast har en 
begränsad tid för att genomföra en undersökning, valet att an-
vända mer än en metod leder då oftast till uppoffringar någon 
annanstans. Man blir tvungen att avstå från vissa aspekter 
som annars hade kunnat ingå i forskningen om man enbart 
använde sig av en metod (Denscombe, 2009, s.189).
Kritiken mot fallstudie gäller trovärdigheten i generaliserin-
garna som görs utifrån resultaten man kommer fram till. Forsk-
aren måste vara noga med att öppet visa vad som i fallet liknar 
andra fall eller skiljer sig från fall av samma typ. Detta måste 
man göra för att förhindra misstänksamhet (Ibid, s.189). Om 
man visar på att fallet Inre Hamnen är en företeelse som kan 
förekomma i många kuststäder och att den inte är unik, så kan 
fallet ses i ett bredare perspektiv och kan därmed framförhål-
las som generaliserbart.      

1.11 BEGREPPSFÖRKLARING
Människor uppfattar ord och begrepp olika utifrån tidigare 
erfarenheter med mera. Därför är det väsentligt att gå ig-
enom en del begrepp som kontinuerligt används i arbetet, 
för att inga tvivel ska råda om vad som menas när de an-
vänds.  
 
Stad

kännetecknas av antingen en viss typ av markanvändning 
eller en typ av rättslig status; funktionell respektive juridisk 

en stad av en tät befolkning- och bebyggelseanhopning (NE).  

Stadsdel
Enligt UUS (Urban Utveckling & Samhällsplanering)  så 

benämningen kommundel. Begreppet stadsdel kommer if-
rån benämningen stad och det är därför det fortfarande an-
vänds. En stadsdel kan enkelt uttryckas som en del av staden 

Attraktiv stad
Enligt Gehl så är attraktiv stad i stora drag en stad där man 
vill vara, där människor uppehåller sig. Gehl menar även att 
en funktionsblandad stad är en attraktiv stad. En funktions-
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segregerad stad däremot är beroende av bilen vilket leder till 
minskad rörelse på offentliga platser. Den funktionsblandade 
staden har ett tydligt mönster och de offentliga platserna står i 
fokus. Städernas funktioner är placerade längs med och blick-
ar ut över gatan. Sådana strukturer är vanligt i gamla städer 

och Jacobs menar att det attraktiva staden är den funktions-
blandade staden. I arbetet kommer ovanstående teoretikers 
benämning på attraktiv stad att användas; en funktionsblan-
dad stad, som har ett tydligt mönster och där de offentliga 
platserna står i fokus och skapar förutsättningar för sociala 
möten.   

Funktionsblandning
Funktionsblandning innebär en blandning av bostäder, handel, 
service, kultur, samt plats för rekreation. Sådana områden före-
språkas för en så stor mängd olika användare ska bruka plat-
sen (Jacobs, 2010). Både Gehl, Jacobs och Cullen förespråkar 
för funktionsblandning.   

Offentligt rum
Enligt NE så är offentligt rum den del av bebyggelsemiljön som 
är tillgänglig för allmänheten såsom gator, torg, parker med 
mera (NE). 
 

1.12 FORSKNINGSÖVERSIKT

Jan Gehl, life between buildings using public 
space
Jan Gehl är en dansk arkitekt vars huvudfokus ligger på den 
fysiska utformningen av stadens offentliga rum. Gehl men-
ar att det i miljöer av dålig kvalité bara pågår nödvändiga 
aktiviteter, då dom inte bjuder in människor till att stanna. 
Miljöer av bättre kvalité däremot är mer inbjudande och 
där pågår även dom grundläggande aktiviteterna men tiden 
man stannar brukar vara längre. Ett stort antal valfria ak-
tiviteter brukar även pågå, då platsen ofta bjuder in män-
niskor till att vila, äta, leka med mera (Gehl, 2011, s. 11). 
Gehl menar även att människor och mänskliga aktiviteter 
drar till sig andra människor. Folk rör sig runt andra för att 
själva försöka hitta en plats i närheten (Ibid, s.23). 

Enligt Gehl är en funktionsblandad stad en attraktiv stad. 
Den funktionsblandade staden har ett tydligt mönster och 
de offentliga platserna står i fokus. Städernas funktioner är 
placerade längs med och blickar ut över gatan. Sådana struk-
turer är vanligt i gamla städer då folk samlades på gator och 
torg. En funktionssegregerad stad däremot är beroende av 
bilen vilket leder till minskad rörelse på offentliga platser 
(Ibid, s.85). 

Om en plats inte syns så används den inte. Därför är det vik-
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tigt med siktlinjer för att få folk att bruka platsen menar Gehl.  
Människor lockas alltså genom sättet den byggda miljön är 
utformad. Gehl menar även att utformningen av fasader spe-
lar en stor roll huruvida människor vill vistas på platsen eller 
inte. För att vara så inbjudande som möjligt bör en fasad vara 
kort och ha många dörrar. En fasad som är lång och har en av-
saknad av entréer är alltså inte lika inbjudande och kommer 
inte att locka lika mycket människor att vistas där. Om en min-
dre byggnad blir ersatt av en större så kommer den mänskliga 
aktiviteten drastiskt att minska. Gehl menar att man bör göra 
fasaden som blickar ut mot den offentliga platsen så kort som 
möjligt och låta resten av byggnaden vara bakom eller över in-
gången. Avståndet mellan olika funktioner bör alltså vara så 
kort som möjligt för att öka det sociala livet. Han jämför det 
med en teater där man köper biljetter på gatan, där pågår även 

(Ibid, ss. 93, 95, 97). 

Gehl menar även att en mindre plats nästan alltid är mer in-
tressant än en överdimensionerad. På en mindre plats har man 
en överskådning på vad som händer och man kan urskilja de-
taljer. Man bör även planera en väg i relation till hur många 
människor man uppskattar bruka platsen. Den vanliga bred-

samt handel på bägge sidor, då har man även en klar syn på 
vad som säljs på båda sidor av vägen. Gehl nämner även att 

precis som om arkitekterna var osäkra på vad man ska göra 
med platsen ”Whenever in doubt, leave some space out” 
(Ibid, s.91). 

Planering i den stora skalan leder till mindre mänsklig ak-
tivitet. Verksamheter vars funktion separeras och sprids ut 
på stora områden leder också till ett beroende av transport. 
Dessa områden lider av en avsaknad av människor och hän-
delser. Motsatsen till detta är stadsstrukturen. Här är dom 
offentliga platserna bland det viktigaste i en stadsplan. Här 
så är även stadens funktioner lokaliserade längs med gatan 
samt blickar ut med fasaden mot gatan. I planering på en 
mellanskala så minskar mänsklig aktivitet när byggnaderna 
är placerade med för stora avstånd mellan varandra. Gehl 
menar alltså att mänsklig aktivitet ökar om man placerar 
byggnader med korta avstånd och så kompakt som möjligt 
(Ibid, s. 85).

och de gående går för sig. När man sedan tar detta systemet 
ytterligare och lägger de olika vägsystemen på olika håll så 
menar Gehl att det blir tråkigt, det blir tråkigt att köra bil, 

inte lika attraktiva att bo på heller, då människorna som fär-
das där är helt uteslutna från all mänsklig aktivitet (Ibid, s. 
109).
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integrera med varandra. På dessa gator så låter man bilar, 
cyklister och gående färdas på samma gata, fast bilarna får 
visa hänsyn till cyklister och gående och även hålla låg has-

separera dem (Ibid, s. 111).

I stora drag så behandlar Gehl småskalig integration och en 
stor fokus ligger på hur fysiska strukturer ska utformas för 
att skapa livfulla stadsrum, samt hur gynnsamma möten mel-
lan människor skapas. Gehl menar att först kommer fysiska 
åtgärder och efter det kommer social integration. Fysiska åt-
gärder är alltså en lösning för att nå integration mellan män-
niskor.
 
Jane Jacobs, Den Amerikanska storstadens 
förfall 
Enligt urbanteoretikern Jane Jacobs bör man inte planera en 
stad efter att försöka ge den ett visst intryck eller ett visst ut-
seende, detta menar hon är meningslöst och leder bara till be-
kymmer. Istället bör man lägga fokus på vilka som uppehåller 
sig i staden samt vilken fungerande ordning den har (Jacobs, 
2010 s. 37). Det Gehl och Jacobs har gemensamt är att de båda 

mellan människor i städer samt att nå mångfald. 

Gatorna och trottoarerna är en stads mest vitala organ, men 
utan byggnader och andra funktioner som gränsar en trot-
toar så är den ingenting, då kan den ses som en abstrak-

-
torna i staden fri från rädsla så är staden det också. Gator 
i storstäder skiljer sig dock mellan gator i förorten. Det är 
inte bara så att det bor mer människor i storstäder, det sker 
möten mellan främlingar betydligt oftare än vad det gör i ett 
villakvarter där alla känner alla. I en storstad är det därför 
viktigt att man känner sig trygg på gatorna bland alla dessa 
främlingar (Ibid, ss. 51,52).  

För att en gata ska var så trygg som möjligt krävs det tre 
olika egenskaper. Till att börja med så är det viktigt att det 

som är offentliga rum. Den andra egenskapen som en stad 
måste ha är ögon på gatan. Det är då ögon som anses vara 
”gatornas naturliga ägare”. Byggnaderna bör även vända sig 
ut mot gatan för att den ska kunna ta emot främlingar och 
samtidigt garantera säkerheten. Det tredje är att gatorna 
bör vara någorlunda befolkade och användas kontinuerligt, 

för att locka människor i husen att titta ut över gatan. För en 
tom gata är det inte många som stirrar på men många tittar 
gärna ut över ett aktivt gatuliv menar Jacobs (Ibid s. 57).
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Jacobs menar att en gata bevakas bäst när människor inte ens 
-

ligheten. För att denna typ av övervakning ska fungera så krävs 
det ett stort utbud av butiker med mera för allmänheten att 

faciliteter och företag som är öppna på kvällar och nätter. Ex-
empel på sådana verksamheter är barer och restauranger som 
ökar tryggheten på trottoarerna. Dessa typer av verksamhet-
er ger människor en anledning att använda trottoarerna som 
leder till dem, både för invånare och främlingar. Platser som i 
sig inte har någon dragningskraft men som leder någonstans 
lockar människor till att passera. Det är viktigt att servicestäl-
lena ligger förhållandevis tätt för att fotgängarna ska vilja röra 

Gamla hus är högst väsentliga att bevara i ett område enligt 
Jacobs. Det behöver inte vara historiska byggnader av högt kul-
turhistoriskt värde utan kan vara gamla, vanliga, ordinära hus. 
Om en stadsdel bara består av nybyggda hus så begränsas det 
till företag som har råd att betala de höga hyrorna för dessa 
nybyggda lokaler och samtidigt pressar ut andra företag som 
inte kan betala samma summa (Ibid, s. 215).        

Jacobs beskriver fyra olika villkor som måste vara uppfyllda för 
en storstads kvarter ska kunna uppnå en blomstrande mång-
fald. Dessa villkor är den viktigaste tesen i boken enligt Jacobs. 

1. En stadsdel bör fylla mer än en primär funktion, helst 
mer än två. Funktionerna måste innebära att en mängd 
människor rör sig utomhus på olika tider samt av olika an-
ledningar men som ändå använder sig av många faciliteter 
gemensamt. 

då innebär att gathörnen och tvärgatorna måste komma 
tätt. 
3. Stadsdelen ska bestå av en blandning av hus som vari-
erar i både ålder och skick, detta för att avkastningen också 
ska variera. 

-
rådet. Det gäller även de som vistas i området på grund av 
att de har sitt boende där.

Enligt Jacobs så skapar alltså ovanstående villkor mångfald 
i en stadsdel. Alla städer kommer dock inte kunna skapa 
samma typ av mångfald eftersom potentialen är olika hos 

så bör dock en stadsdel vart den än ligger, kunna uppnå sin 
högsta potential (Ibid, s. 176).   

Gordon Cullen, The concise townscape
Townscape är skriven av Cullen och är konsten att ge en vi-
suell samstämmighet och organisation till byggnader, gator 
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och Jacobs så fokuserar Cullen mer på stadens estetiska funk-
tioner.

Gångvägar är det nätverk som länkar samman staden i ett sam-
manhållet mönster menar Cullen. Ibland så går gångvägarna 

Oavsett vart gångvägarna går så måste de vara en samman-
hängande helhet. Gångvägar är det som länkar samman plats-
er med varandra och är till för fotgängarna för att röra sig från 
en plats till en annan. Gångvägarna måste ha en kontinuitet så 
att rörelsen för fotgängarna är tydlig. På vilket vis platserna 
länkas samman spelar egentligen ingen roll, så länge de har en 
kontinuitet till sig (Cullen, 2008, s. 54).  

En plats som är lummig med mycket grönska, som är omsluten 
och har en liten glimt av himlen skapar intimitet och närhet. 
Här skapas en speciell känsla av trygghet och omsorg menar 
Cullen (Ibid, s. 69). 

Enligt Cullen så bör funktioner samexistera, som en funktions-
-

erna i samhället så har det sociala livet gått förlorat. Man ville 
separera industrier från bostäder och skapa hem långt ifrån 
smuts och mörker men detta leder till en zonering och segre-
gation i staden, som alltså raderar den sociala delen av att bo i 

pub i området eller kanske en kyrka. Cullen menar dock att om 

man ska ha det mesta av ett boende så godtar man glädjen 

(Ibid, s. 76).      

Enligt Cullen har en allt för stor vikt i stadsplanering lagts 
på den stora skalan. Detta leder alltså till en uteslutning 
av planering i den lilla skalan. Planering i den stora skalan 
leder till ett tankesätt som ser det stora hela istället för de 
viktiga detaljerna. Detaljerna går alltså förlorade i den stora 
skalan. I en sådan planering så blir heller inte ögat stimul-
erat på samma sätt som en mer detaljerad planering, med 
olika texturer och så vidare (Ibid, s. 92).     

1.13 DISKUSSION OCH SLUTSATS
De tre teoretikerna har en del teorier gemensamt och en 
del skilda. Det de alla har gemensamt är dock den vikt dom 
trycker på funktionsblandning för en attraktiv stad. Utan 
funktionsblandning så minskar den sociala delen av staden 
som leder till en oattraktiv stad. 

Det Gehl och Jacobs har gemensamt är att de båda före-

mellan människor i städer samt att nå mångfald. Först 
kommer fysiska åtgärder, och efter det kommer social inte-
gration. Cullens fokus ligger däremot på stadens estetiska 
funktioner, hur man når en samstämmighet och organisa-
tion till stadens beståndsdelar.
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Gehl tittar på staden i olika skalor och kan därmed vara en-
kel att applicera även på mindre stadsdelar. Jacobs däremot 
tittar på staden i en större skala än Gehl. Detta kan leda till 
att vissa av hennes teorier inte kan vara applicerbara på en 
mindre stad. 
 
En del av de valda teoretikernas teorier tar jag med mig i ut-
formningen till planförslaget över Inre Hamnen. Jacobs fyra 
villkor för att en stads kvarter ska kunna nå en blomstrande 
mångfald kommer jag att lägga stor vikt vid utformningen av 
planförslaget. Det Jacobs även nämner är att alla städer inte 
kan skapa samma typ av mångfald eftersom alla städer inte 
har samma potential. Men om dessa fyra villkor är uppfyllda 
så bör en stadsdel oavsett hur den ser ut eller vart den ligger, 
kunna uppnå sin högsta potential, vilket är precis det jag vill 
uppnå med Inre Hamnen; sin högsta potential. 

1.14 LÄSANVISNINGAR
Arbetet är uppdelat i 5 delar. Del 1 är inledningen till arbetet 
och går bland annat igenom syftet och problemformulerin-
gen. Del 1 går även igenom Oskarshamns historia; hur ham-
nen har tagit form samt de olika användningsområden som 
hamnen brukat genom åren. Del 2 består av en nulägesanalys 

av Inre hamnen, i detta kapitel beskrivs planområdet mer 
ingående. Del 3 är en analys av de valda referensområdena; 
Varvsholmen i Kalmar, Gävle Strand i Gävle samt Inre Ham-
nen i Karlstad. Del 4 är resultatdelen. Det är i detta kapitel 
som planförslaget redovisas samt hur tidigare analyser lett 

-
er och tankar om arbetet tas upp.

1. Inledning    
2. Nulägesanalys   
3. Analys av referensområden
4. Resultat/Planförslag  
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För att förstå platsen speciella funktioner och karaktär är det 
väsentligt att genomföra en nulägesanalys som visar dessa re-
lationer. Analyser som kommer att användas är Cullens serial 
vision samt SWOT-analys.  

2.1 NULÄGESBESKRIVNING
Planområdet består av Inre hamnen och har en direkt kontakt 
med havet. Området har ett centrumnära läge med Hamn-
gatan som förbinder centrum med hamnen. Den största delen 
består av öppen outnyttjad yta, utan någon direkt användning. 
Området är relativt tomt på bebyggelse och består mestadels 
av asfalterad yta.  

Stora delar utav hamnen är av riksintresse; Oceankajen, 
Oljehamnen Gotlandterminalen, samt vattenområde inom 
allmänt hamnområde. Inre hamnen som är det valda pla-
nområdet står dock utanför riksintresse. Inre hamnen är 
idag till för fritidsbåtar och för de boende i Oskarshamn. 
(Riksintresset Oskarshamns hamn, 2007, ss.6, 7, 8, 30).

Det är inte bara hamnområden som är av riksintresse utan 
även vägar och järnvägsnät som länkas till hamnen. Vägar 
som är av riksintresse ska skyddas så att inga åtgärder 
på något vis försvårar framkomsten på vägarna. Bebyg-
gelse och verksamheter bör heller inte lokaliseras på ett 
sätt som stör eller hindrar vägens funktion. Vägar som är 

2. NULÄGESANALYS
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av riksintresse i Oskarshamn är väg E22, då den bit som går 
förbi staden ingår i TEN (transeuropeiska transportnätet) och 
ingår även i det nationella stamvägnätet. Andra vägar av rik-

samt Strandgatan till Norra kajen. Detta är vägar som förbind-
er E22 med hamnen och är därför klassade som riksintresse. 

att transportvägarna ansluter i nordlig samt sydlig riktning är 
för att undvika transporter genom stadens centrum. Järnvägar 
som är av riksintresse är sträckan Nässjö – Oskarshamn, men 
även hamnspåret i Oskarshamn ingår (Riksintresset Oskar-
shamns hamn, 2007, ss.10, 32). 

Hamnen blev klassad som TEN-T, kategori A-hamn 22 okto-
ber 2001. En hamn blir klassad som TEN-T hamn när man 
har en omfattande godshantering med en volym på 1,5 
miljoner ton gods per år eller en omfattande internationell 

ska även ha en intermodal förbindelse till övriga TEN-T för 
att få klassningen (Riksintresset Oskarshamns hamn, 2007, 
ss.9, 7).

2.2 SERIAL VISION 
För att få en djupare förståelse om Inre Hamnen samt dess 
relation till sin omgivning, så har en serial vision-analys 
gjorts på området.  

I The Concise townscape (2008) skriver Gordon Cullen om 
begreppet serial visions. När man går i en jämn takt genom 
en stad så kommer man att uppleva olika sekvenser, i takt 

sekvenser är vad Cullen menar är serial visions. När man 
-

gar för att det ska få ett stort intryck på sekvensen. (Cullen, 
2008, s. 17) 
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Rörelse för serial vision
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Begreppet serial visions går att applicera på Oskarshamn 
och Inre Hamnen. När man rör sig ifrån Lilla torget och ner 
för Kungsgatan och Hamngatan så kommer man att upptäc-
ka en rad olika serial visions men även hur öppenhet och  
slutenhet spelar med varandra. 

viss öppenhet, man kan känna sig exponerad och liten bland 
de stora byggnaderna som ramar in och omsluter torget. 
Rör vi oss i en jämn takt mot Kungsgatan så kommer vi in i 
mer slutna miljöer och som omringar en och skapar tydliga 
stråk. Det är inga tvivel om hur rörelsen ska ske här. Vägen 

sekvenser, man vet inte riktigt vad som väntar runt hörnet. 
När man kommer ner mot hamngatan så är vägen fortfar-
ande omsluten av byggnader och man har fortfarande ett ty-
dligt stråk och en tydlig tanke om hur man ska röra sig. Man 



Sammanläkningar och förbindelser
Cullen skriver att gångvägar länkar samman staden i ett sam-
manhållet mönster. Genom dessa gångvägar så länkas olika 
platser samman med varandra och dom är till för fotgängar-
na för att röra sig från en plats till en annan. Dessa gångvägar 
ska ha något slags mönster eller på något sätt en kontinuitet, 
så att fotgängarna har en tydlig rörelse. Det spelar egentligen 
ingen roll hur platserna länkas samman, så länge de har en 
kontinuitet (Cullen, 2008, s. 54).  

Lilla Torget och hela Kungsgatan samt Hamngatan har en 
kontinuitet till sig. Lilla Torget är ett torg där bilarna domin-
erar runt torget och Kungsgatan – Hamngatan är en gårdsga-

för dessa ytor är att de har ett sammanhållet mönster med 
gatsten, som länkar samman ytorna. När man når Hamn-
gatans slut så upphör även gatstenen, vilket kan ge ett för-
virrat intryck för hur rörelsen ska fortsätta för fotgängarna. 

I Barometern (Carlsson, 2010) nämns det att Kråkerums-
backen (Kungsgatan – Hamngatan) ska göras om till gågata 

Men ett annat mål med detta projekt är att koppla sam-
man Brädholmen och Badholmen med centrum genom ett 
promenadstråk. Projektet är indelat i tre etapper och etapp 
ett och två är redan avklarade. Etapp tre kommer att ge-
nomföras under 2012, vilken också är den dyraste etap-
pen. Här planeras ett litet torg samt en fontän. Just nu är 
Kråkerumsbacken gårdsgata och bilar är fortfarande til-
låtna här, fast på fotgängarnas villkor. När etapp tre är klar 
kommer gatorna att vara gågator, där bilar inte alls tillåts. 
En ny infart till centrum planeras istället mot norra Fab-
riksgatan i Hamngatans västra ände (Carlsson, 2010). 

Det projektet i stort sett går ut på är att plana ut alla ytor 
och ta bort trottoarkanterna och skapa ett speciellt stråk 
för rörelsehindrade (Carlsson, 2010). Detta kan gynna 
rörelsen ner mot Inre Hamnen då man får mer kontinuitet 
ifrån centrum men även ett mer tydligt stråk som ger en 
klar riktning om hur man ska röra sig ner till hamnen. 

-
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börjar nu skymta något som kan uppfattas som ett mål. När 
vägen knäcker sig en sista gång så skymtar man ändå inte 
riktigt havet, men man känner av en typ av öppenhet mot 
vägens slut. När man börjar nå Hamngatans slut så känner 
man sig mer exponerad än tidigare då man var tryggt oms-
luten av byggnader. I och med Skeppsbrons början men även 
öppenhetens början så blir nu rörelsen inte lika självklar län-

av en enorm exponering. Man känner sig ensam och utsatt på 
en stor öppen yta, utan inramning och skydd. Man känner av 
stora kontraster mellan Hamngatans trygga omslutning och 
Brädholmens öppenhet utan skydd.  



fartsgata, sträckan mellan Norra Fabriksgatan och Verkstads-
gatan (Serder & Serder Communications AB, 2011, s. 6). En 
förändring av Skeppsbron till gångfartsgata skulle kunna 

kunna uppfattas som en förlängning av centrum istället för 
den fristående del den uppfattas som idag. Med en gårdsgata 
skulle Inre Hamnen även kunna bli en naturlig förlängning 
och fortsatt stråk från Kråkerumsbacken. En förändring till 
gårdsgata skulle även kunna bryta upp den barriärseffekt som 
upplevs på Skeppsbron. Inre Hamnen skulle kunna bli en mer 
attraktiv del av staden med en förändring och locka mer män-
niskor ner till området. 
Enligt Cullen så skulle gångvägar ha ett typ av mönster eller 
i alla fall en kontinuitet till sig för att ge fotgängarna en ty-
dlig rörelse. Om man skulle fortsätta med den kontinuitet som 
centrum och Kråkerumsbacken har, gatsten, så skulle Inre 
Hamnen få den länkning som behövs. Det skulle bli en mer 
tydlig och självklar rörelse för fotgängarna, jämfört med det 
tvära slut som upplevs idag.

2.3 SWOT-ANALYS

och hot i ett område, stadsdel eller organisation (Strengths, 
Weakness, Opportunities and Threats). Vanligtvis används 
analysmetoden inom organisationer och företag för att ut-

värdera dess eget förhållande till omvärlden. Metoden kan 
även appliceras på en stadsdel eller en ort (Boverket, 2006 
ss. 43-45) 

-
nens kvalitéer och brister. Analysen ska vara till hjälp med 
utformningen för planförslaget. Analysen baseras på egna 
observationer av området, alltså utgår den ifrån egna erfar-

aspekter som anses vara väsentliga för arbetet.  

S W
O T

STYRKOR
(STRENGTHS)

SVAGHETER
(WEAKNESSES)

MÖJLIGHETER
(OPPORTUNITIES)

HOT
(THREATS)
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Styrkor (kvalitéer)
Inre Hamnens styrkor är det centrumnära läget som ger mån-
ga möjligheter till stadsutveckling. Området har även en di-
rekt vattenkontakt som bör ta tillvaras på. En annan styrka är 
närheten till järnväg samt större vägar som E22. Detta kan ge 
möjligheter för människor att bosätta sig i Inre Hamnen men 
ändå jobba på annan ort. 

Svagheter (brister)
Inre Hamnen har en bristande kontakt till stadens centrum. 
Rörelsen från Hamngatan når inte ända ner till hamnen. 
Skeppsbron har för bred vägbredd som bidrar till för höga 
hastigheter på vägen. Detta i sin tur bidrar till den barriärsef-
fekt som upplevs på Skeppsbron. Vägen är även klart domin-

råder även då området till stor del består av öppen asfalterad 
yta utan avsedd funktion.  

Möjligheter (kvalitéer)

Hamnen. En attraktiv del av staden skulle kunna skapas istäl-

även stora möjligheter till en förtätning samt att koppla ihop 
Inre Hamnen med Hamngatan och centrum. Ett område med 
direkt kontakt med vatten kan skapas, som skulle ge plats för 
rekreation.  

Hot (brister)

-
riksgatan samt Strandgatan. Ett annat hot är den indus-
triverksamhet som är lokaliserad nordost om området. I   
direkt anslutning till industriverksamheterna lämpar sig 
inte bostäder då det krävs ett skyddsavstånd.  

Slutsats 
-

takten till centrum, samt Skeppsbrons breda vägbredd som 
leder till höga hastigheter. Detta gör att området upplevs 
som otillgängligt för fotgängare. För att människor ska vilja 
röra sig ifrån Kråkerumsbacken och ner till Inre Hamnen 
är det högst väsentligt att bryta upp barriärseffekten samt  
minska hastigheten. Detta kan bland annat uppnås genom 
hastighetsdämpande åtgärder som att smala av vägbredden 
samt omvandla Skeppsbron till gångfartsgata. Området har 
även få utemiljöer som lockar människor. Bristen på struk-
tur och ineffektivt utnyttjande av mark är en stor svaghet 
och för att Inre Hamnen  ska kunna upplevas som attraktiv 
är det viktigt att detta åtgärdas. Genom att ge platsen en ty-
dlig användning och struktur kan man öka attraktiviteten. 

dock möjligheter för hastighetsdämpande åtgärder som 
kan minska detta hot. Ett annat hot är industriverksam-
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heten som är lokaliserad nordost om området. Detta kräver 
ett skyddsavstånd vilket gör att området inte lämpar sig för 
bostäder. En lösning är då att istället  lokalisera verksamheter 
och kontor till platsen. 

Styrkorna som uppmärksammats i analysen är främst närhet-
en till centrum men även vattenkontakten. Att förbättra dessa 
kontakter är viktigt samt att göra de ännu mer tillgängliga för 
befolkningen. En exploatering av området skulle även öka 
den sociala tryggheten, eftersom människor skulle röra sig 
och vistas i området i en större utsträckning än tidigare. 
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En viktig del av arbetet är att studera de valda referensom-
rådena. Här kommer städer med liknande problem och 
förutsättningar studeras, för att sedan ta ett beslut huruv-
ida vissa av dessa lösningar kan appliceras på Inre Hamnen 
i Oskarshamn. De valda referensområdena består av Bo01 i 
Malmö, Varvsholmen i Kalmar samt Gävlestrand i Gävle.

3.1 Bo01, MALMÖ

Bakgrund
Området ligger i Västra hamnen i Malmö och har genomgått 
stora förändringar över åren. Där det moderna bostadsom-
rådet idag ligger låg tidigare ett stort varv som var ett av 
världens största, där det som mest arbetade 6 000 människor. 
Området i sig har en ganska kort historia om man jämför med 
resterande Malmö. Landmassor fylldes ut under andra hälften 
av 1800-talet ända fram till 1980 och har skett succesivt. Efter 
andra hälften av 1800-talet präglades hamnen av sin varvs-
verksamhet och nådde sin topp på 1970-talet. Efter det kom 
oljekrisen och även den internationella lågkonjunkturen. 
Konkurrensen ifrån Sydostasien ledde till en kris i Sverige 
för varvsindustrin som aldrig kunde övervinnas. 1986 av-
vecklades all civil fartygstillverking. Efter detta så stod Västra 
Hamnen tom utan liv. Dockor fylldes igen, kranar skeppades 
till andra länder och byggnader revs. Idag har dock återigen 
området fått liv fast istället som en attraktiv stadsdel i Malmö 
med boende och arbetsplatser (Malmö Stad, Västra Hamnen, 

historia).

ÖP, Malmö
Målet med Västra Hamnen och Bo01 var att det skulle om-
vandlas till ett attraktivt område för boende, verksamheter, 
kultur, rekreation, utbildning och forkning. Huvudragen i 
utformningen skulle vara en lättförtåerlig grundstruktur. 

med närhet till kusten. 

och med exploateringen av Västra Hamnen så skulle denna 
kontakt kunna återskapas. Det var även viktigt att göra den 

Bo01 idag
Bo01-området byggdes i Västra Hamnen inför bostadsmäs-
san 2001. Mässan pågick från maj till september 2001 och 
bestod av två delar. Den ena delen var en helt nya stadsdel, 
med permanenta bostäder och den andra var ett utställn-
ingsområde där mässans tema diskuterades i visionära for-
mer med hjälp av inredning, design, arkitektur, konst samt 
trädgårdskonst. De permanenta bostäderna skulle vara allt 
från studentbostäder till seniorboende. Den första etappen 
skulle bestå av 500 lägenheter. Butiker, skola och förskola 
var något som skulle få växa in i stadsdelen. I stora drag är 
bebyggelsen i området låg och tät (NE, Bo01: Framtidsst-
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aden byggs i Malmö). 

Området har en sammanlagd yta på 1,4 hektar och har ett 
tema som kallas ”framtidsstaden i det ekologiska hållbara in-

stor del i området då all energi är förnybar men även lokalt 
producerad. Det organiska hushållsavfallet omvandlas till 
biogas och tillsammans med vindkvarnar och solceller står 

-
rvärme. Varje gård ska även ha minst 10 stycken så kallade 
gröna åtgärder som ska stärka den biologiska mångfalden 
(NE, Bo01: Tema stadens ekologi). 

Klas Tham, professor vid Lunds tekniska högskola var Mäs-
sarkitekt för Bo01. Målet var att skapa en traditionell stads-
del med skiftande hushöjder, trånga gator samt en blandning 
av privata gårdar och parker. Inspirationen till Bo01 kommer 
ifrån olika tidsepoker; antik, medeltid, renässans, barock och 
1900-tal. Skalan på bebyggelsen varierar och liknar gamla 

-

högre hus (NE,). 

traditioner, teknik och arkitektur. Husen är representativa 
för deras hemländer men ändå anpassat till Malmös klimat. 

Det är stor variation i färg, skala och uttryck i European Vil-
lage som har gjort att denna plats inte liknar någon annan 
(Malmö Stad, European Village). 

Torso som är en byggnad på 190 meter varav 54 våningar. 
Höghuset är vridet som en spiral och ritat av Santiago Cala-
trava (Malmö Stad, Västra hamnen). 

Daniaparken. För att utforma dessa två parker bjöds arki-
tekter från Holland, Spanien och Skandinavien in för att 
tävla om bästa förslag. Själva uppdraget gick ut på att skapa 
parker som attraktioner. Man ville att alla Malmöbor skulle 
vilja besöka och vistas i Västra Hamnen. Liknande tävlingar 
arrangerades för utformning av promenaderna, gatorna och 
platserna (Malmö stad, offentlig miljö). Ankarparken är en 

-
top är som ett litet ekosystem fast i miniatyr. Parken ligger 
precis intill kanalen som har fått en strandlinje med betong-
däck i kurvig utformning. Kanalen ingår även i parken och 
har också olika biotoper med olika arter som musslor, krab-

gör att kanalen håller sig fräsch genom cirkulation. Vägarna 
och stigarna som går i parken är i asfalt eller trä, som ger en 
spännande promenadväg (Malmö stad, Ankarparken). 
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Daniaparken är en park där man kan sola, spela, leka och 
umgås men även vara med om evenemang. Parken öppnar 
upp mot havet och man har låtit den känslan fått styra ut-
formningen. Parken har en öppenhet och utsatthet som res-
terande delar av området inte har. Detta ger området en kon-
trast då området annars har en tät och småskalig känsla. 

3.2 VARVSHOLMEN, KALMAR

Bakgrund
Varvsindustrin på Varvsholmen går tillbaka ända till 1679. 
Till en början tillverkades skepp och båtar på området men 
detta upphörde 1981 och efter det fungerade varvet istället 
som reparationsvarv och 1987 lades varvet ner. Varsholmen 
är en av de få bevarade varvsmiljöer i länet och har ett högt 
kulturhistoriskt värde. Det har alltså varit viktigt att bevara 
delar av denna miljö. Idag är området ett modernt bostads- 
och kontorsområde men stora delar av den historiska eft-
erlämningen har bevarats som t.ex. fartygsslipen med två 
kranar, verkstadsbyggnader och kontorsvillan. Två stycken 
verkstadsbyggnader har även byggts om till kontor men har 
bevarat exteriören och bibehållit den industriella karaktären 
(Kalmar länsmuseum, 2009). 

ÖP, Kalmar

kustläget och där skapa attraktiva bostadsområden. Enligt 
kommunen skulle även behovet av bostäder för studenter 
och äldre att öka och en stor del av denna efterfrågan skulle 
kunna täckas på Varvsholmen.  Av olika orsaker halverades 
dock antalet planerade bostäder för området. 

Varvsholmen idag
Idag har Varvsholmen fått en helt ny användning. Området 
har gått ifrån varvsindustri till att utvecklas till en modern 

-
lighet till egen båtplats. Som tidigare nämnt har några av 
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Bild 5, del av Varvsholmen



byggnaderna bevarats ifrån varvsepoken för att knyta tillbaka 
till gamla tider. Idag förändras Varvsholmen ständigt varefter 

Varvsholmen idag
Varvsholmen har en lokalisering med öppet hav runt en stor 
del av området, detta gör att området blir starkt utsatt av väder 
och vind. Lokaliseringen innebär även en generös kontakt 
med vatten. För att knyta området till vattnet och låta rörelsen 
gå längs med vattnet så har man anlagt en kajpromenad längs 
stora delar av området. Vissa delar längs kuststreckan är dock 
inte tillgängliga för offentligheten, utan används som privata 
gårdar. 
 
Utveckligen av en ny stadsdel har bestått av sju etapper. I den 
första etappen uppfördes tre stycken fastigheter. I dessa fas-

och öppna och ett mål har varit att sudda bort gränsen mellan 
ute och inne. Ett sätt att göra detta är stora generösa balkonger 

även inomhusparkering under mark så att man direkt kan ta 
hissen upp till byggnaderna (CA Fastigheter, Tidigare projekt). 
 
Etapp två består av 10 stycken parhus på en egen liten ö. Här 
så har man egen carport med en egen båtplats precis mitte-

består av 9 radhus. Här så har de boende en egen strandtomt 

och badstuga. I detta område är integriteten högre än i res-

framför husen. Man vill att de boende ska känna som om de 
var på landet (Ibid). 
 
Etapp fyra består av två hus precis vid entrén till Varvshol-

på dessa hus gör att man kan ta del av både morgonsol och 

man kan ha sin båt eller bara sitta och ta det lugnt (Ibid). 

Etapp fem är en lite större fastighet som innehåller 58 
stycken lägenheter. Fastigheten ligger som en slags vindbry-

har även stora rymliga balkonger och de på markplan har 
terrass. Ena delen av byggnaden blickar ut över havet och 
den andra sidan blickar ut över ett tänkt torg. Den andra 
delen av etapp fem består av de mindre husen man hittar 
på Varvsholmen, med 4 stycken huskroppar med fyra lä-
genheter i varje, varav 16 stycken lägenheter sammanlagt. 
Dessa lägenheter drar ner  skalan och ger att slags stöd till 
kajens promenadstråk som går precis framför byggnaderna. 

samt som leder ner mot kajen. Lägenheterna har utblickar 
åt tre vädersträck (Ibid). 

Etapp sex är åtta stycken radhus. Husen har Kalmarsund 
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som granne och en otrolig utsikt. Etapp sju som är den sista 
etappen består av radhus med åtta stycken bostäder (se bild 
nedan). Här har man kanalen som granne och balkongerna lig-
ger direkt över vattnet (CA Fastigheter, Ibid). 
 

-
boende samt vårdboende. I denna fastighet så kommer garage 

2012/2013 (CA Fastigheter, Aktuella projekt). 

3.3 GÄVLESTRAND, GÄVLE

Bakgrund
Gävlestrand, också kallat för Alderholmen var i början på 
1700-talet ett varv som hade kapacitet för att bygga stora 
båtar som kunde segla över oceanen. Gävle blev en viktig 
utskeppningshamn på 1700-talet för järnprodukter och 
varvsindustrin blomstrade. Gävle var under 1800-talet en 
hamnstad som var en av Sveriges mest viktigaste. När det 
var som mest fanns det runt 40 stycken rederier på Alder-
holmen samt 350 stycken verksamma handelsföretag. Här 
skeppades även exotiska varor in från världen som kryddor, 
kaffe och frukter (Gävlestrand, historia). 
 
Alderholmen var en slags förbindelse med världen och hit 
kom även emigranter som skulle iväg till Amerika. Den sista 
resan till New York från Gävle gick sommaren 1857. Ytterli-
gare en förbindelse med världen utanför kom då tåget kom 
till Gävle. 1874 kunde man för första gången ta tåget sö-
derut till Stockholm på bara sju timmar. Varvs- och reder-
inäringen öppnade upp många möjligheter för Gävle som 
handelsstad vilket även påverkade hela Gävles utveckling i 
en positiv riktning (Gävlestrand, historia). 

Efter mitten av 1900-talet började sjöfarten att förlora sin 
betydelse och varven lades ner på Alderholmen. Området 
hade legat i glömska ända fram tills 1990-talet då man bör-
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Bild 6, del av Varvsholmen



jade planera för bostäder längs med ån (Gävlestrand, historia).  

ÖP, Gävle
-
-

heter som service, handel, kontor, skola med mera skulle vara 
möjliga för Gävlestrand. På grund av de rådande vind-, vatten 
och bullerförhållande som råder för området så var husen 
även tvugna att vara utformade på ett speciellt vis. 

-
men och stadskärnan måste stärkas och detta skulle uppnås 

-
nom utsiktspunkter, bad, båtplatser, parker, stigar och kajer.  

Gävlestrand idag
Gävlestrand är ett modernt boende med närhet till havet och 
båtliv. Det är även ett centrumnära läge och har bara några 

-
förbindelser mellan Gävlestrand och centrum. Allt eftersom 
antal boende i Gävlestrand kommer att öka så kommer nöd-
vändigheter som restauranger, förskola med mera att byggas 
på området. Stadsdelen byggs alltså etappvis. Etapp ett är i 
stort sett helt klar och etapp två är på gång för fullt. Etapp 
tre har inte tagit de första tagen än men planeringsarbetet är 
igång (Gävlestrand, stadsdelen).
 
När man skulle utforma stadsdelen Gävlestrand så anord-
nade man en tävling 2004. Det vinnande förslaget var för 
etapp ett och omfattade ungefär 150 stycken nya bostäder 
men även en ny kanal på 800 meter (se bild 7). Utöver detta 
så planerades ett kaj- och kanalstråk, en ny stadsdelpark, 

att ha egen båt vid sin uteplats (Karvanlandskap, Gäv-
lestrand). 

-

man byggde etapp ett så byggde man cykelvägar i olika rikt-

Med tiden kommer restauranger med mera att öka i områ-
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Bild 7. Del av Gävlestrand



Under 2011 färdigställdes en stor lekplats som är avsedd 
-

boardpark i området som har blivit mycket populär bland un-
gdomar. I etapp två byggs en boulevard precis intill kanalen 
som förhoppningsvis blir ett attraktivt stråk att röra sig på 
mot Nyhamn. Det är inte bara bostäder på området. En marina 
håller på att planeras där det ska pågå försäljning av båtar och 
båttillbehör, samt annat med marin anknytning. (Gävlestrand, 
service).  

Framtidsvisionen för Gävlestrand är att det ska bli en modern 
stadsdel som bara är ett stenkast ifrån centrum. Man vill locka 
människor som vill bo nära naturen och havet men även alla 
båt- och marinintresserade (Gävlestrand, framtidsvision).

3.4 SLUTSATS
Dom valda referensområderna har alla tacklat med stads-
förnyelse i vattennära lägen på olika vis. Offentligheten vari-
erar även i de olika områderna. Bo01 har en hög offentlighet 
med platser till för rekreation, verksamheter, kontor, service 
med mera. Området är alltså inte bara till för de som bor där. 
Gävlestrand har också en hög offentlighet men inte alls i sam-
ma utsträckning som Bo01 i Västra Hamnen har. Mycket beror 
förmodligen på utformningen av husen. Gävlestrand består i 
en större utsträckning av mindre bebyggelse med radhus, 
parhus och så vidare som kan skapa halvoffentliga platser. 
Varvsholmen har minst offentlighet av de valda ref-
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erensområderna. Detta beror förmodligen på avsaknaden 
av service och verksamheter, sen det faktum att platsen lig-
ger ganska avskilt ifrån resten av Kalmar stad. 

Kunskapen som tas med till planförslaget är bland an-
nat lösningarna gällande vattenkontakt. Dels Bo01:s till-
gängliga parkområden, som tillåter sol och bad på som-
marmånaderna, Gävlestrands kanal med båtplatser och 
stråk, samt Varvsholmens kajstråk som tillåter rörelse och 
rekreation längs med vattnet.    



bör vara små och utformade med många gatuhörn som skapar 

vara så korta som möjligt för att vara inbjudande. För att öka 
det sociala livet enligt Gehl bör de olika funktionerna ha så 
kort avstånd som möjligt mellan varandra, så att fotgängare 

Funktionsblandning innebär en blandning av bostäder, 
handel, service, kultur, samt plats för rekreation. Enligt de tre 
valda teoretikerna förespråkas detta för att en så stor mängd 
människor som möjligt ska bruka platsen. Funktionsbland-
ning innebär även kortare avstånd som bidrar till ett minskat 

Funktionsblandning
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Förslaget är resultat från nulägesanalysen, forskningsöversik-
ten samt de olika referensområden jag valt att studera.     
 
4.1 REFLEKTION OCH STRATEGI
Målet med den teoretiska genomgången har varit att skapa en 
förståelse om vad attraktiv stad innebär och kunna omvandla 
Inre Hamnen till en attraktiv del av staden men även att koppla 
ihop hamnen med centrum. Har man en attraktiv stad så kom-

Gehl (2011). Då sker nämligen inte bara de nödvändiga aktiv-
iteterna, utan även de frivilliga. Människor lockar till sig andra 
människor, så om man lyckas omvandla Inre Hamnen till en 

sig i området. 

Enligt de valda teoretikerna skapar funktionsblandning at-
traktiva platser. Om man skapar en plats för bostad, service, 
rekreation med mera kommer platsen att upplevas som at-
traktiv. Platsen kommer även att brukas under dygnets alla 
timmar vilket ökar säkerheten på platsen. 

Strategi 

teoretiska utgångspunkterna som presenterats tidigare. Kvar-
tersstruktur förespråkas enligt Jacobs (2010). Den slutna 
kvartersstrukturen skapar en tydlighet mellan privata och of-
fentliga rum vilket i sin tur skapar trygghet i staden. Kvarteren 

VERKSAMHETER / KONTOR

VERKSAMHETER / KONTOR

BOSTAD

BOSTAD
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Täthet i befolkning och bebyggelse är även viktigt för en attrak-
tiv stad. För att få ett stort underlag för etablering av service 
krävs denna täthet, men det handlar även om att skapa en tryg-
ghet. En omsluten plats känns mer tryggare än en överexpon-
erad. En befolkad plats är även mer trygg då människorna som 

Riskhänsyn är något man måste beakta vid planering. För att 
motverka störningar som minskar liv och rörelse såsom buller 
och barriärseffekter bör man lösa problemet direkt vid störning-
skällan. Detta kan lösas genom god planering. Genom att loka-
lisera bullerkänslig bebyggelse mot en tyst sida eller att planera 
för hastighetsdämpande åtgärder som bland annat avsmalnad 
vägbredd eller omvandling till gångfartsgata eller gågata så kan 
man minska dessa störningar.  

4.2 FÖRSLAGET I KORTHET
För Inre Hamnen föreslås stadsmässig bebyggelse som kopplar 
samman centrum med hamnen och som även ökar liv och rörelse 
i hamnområdet. För att göra detta planeras det för en funktions-
blandad miljö i kvartserstrukur med bostäder, arbetsplatser, 
service och rekreation. För att ta vara på platsens läge vid havet 
föreslås en kaj/strandpromenad som sträcker sig runt området 
längs med strandlinjen. För att knyta an till Oskarshamns histo-
ria öppnas Döderhultsbäcken upp som den var förr i tiden.
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Illustrationsbild för planförslag
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-
gelsen och håller även skalan på samma nivå för få en så  

 
 
4.4 BEBYGGELSESTRUKTUR
Planförslaget bygger som ovan nämnt i stor del på 
kvartersstruktur. I stora delar av området kommer 
bostäder att blandas med verksamheter i markplan. 
Bebyggelsehöjden anpassas till kringliggande bebyg-
gelse och kommer att ligga mellan en till fyra våningar. 
Norr om planområdet planeras för högre våningsan-
tal jämfört med lite lägre våningsantal på Brädholmen.  

Bebyggelsestrukturen håller sig till en tydlig struktur med 
mestadels slutna kvarter med innegårdar (se höger bild). 
Längs med kuststräckan förekommer dock friliggande be-

men som är sammanlänkade med varandra för att skapa 
så korta avstånd som möjligt mellan funktionerna. Att hålla 
korta avstånd mellan funktionerna förespråkade Gehl, han 
menar för att skapa en attraktiv stad bör funktionerna ligga 
tätt med gångavstånd.
 
 4.5 FUNKTIONER
För att få en stadsdel med många och olika användare före-
slås enligt Jacobs teori en funktionsblandad miljö. För att 
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4.3 KVARTERSSTRUKTUR
Inre Hamnen har idag ett fåtal utspridda byggnader samt 
tomma asfalterade ytor, som helt saknar struktur. För delar av 
Inre Hamnen föreslås kvartersstruktur som ska fokusera på 
att skapa siktlinjer och vyer, som enligt Gehl lockar människor 
till att vilja röra sig och vistas i gaturummet (Gehl, 2011). 

Kvarteren är bildade så att utblickarna riktas mot mötesplat-
ser, grönska eller vatten. Kvartersstrukturen utformas i korta 
kvarter för att öka rörelse med så många alternativa vägar 

med Skeppsbron förstärks med en strandpromenad som mer 
tydligt skapar rörelse än det tidigare, relativt förvirrande 
stråket. 
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skapa detta krävs en blandning av bostäder, handel, service, 
kultur samt gott om plats för rekreation. Bostäder ska kunna 
planeras i samma byggnad med verksamheter och service i 
bottenplan. Om man placerar restauranger, butiker eller an-
dra typer av verksamheter i bottenplan så bidrar detta en-
ligt Jacobs till tryggare gator (Jacobs, 2010). Inte bara Jacobs 
förespråkar funktionsblandning utan även Gehl och Cullen. 
De menar att en funktionsblandad stad är en attraktiv stad. 

Planområdet har utformats som ett funktionsblandat om-
råde utifrån de studerade teoretikernas meningar om at-
traktiv stad. Området domineras alltså av en funktionsb-
landad karaktär med kontor och verksamheter i bottenplan 
samt bostäder ovanpå. Med funktionsblandning så minskar 
även avstånd mellan de olika funktionerna och bilberoendet 
blir därmed mindre. 

I vissa delar av planområdet är fokus större på verksamhet-
er och kontor, vilka som fördelaktigt kan placeras i samma 
byggnad eller åtskilda. I nordöstra delen utanför planområ-
det förekommer industrier som kan ha för hög bullernivå för 
bostäder men som skulle kunna passa bra för verksamheter 
och kontor. 
 
Längs med kustlinjen föreslås en kajpromenad som leder 
rörelsen utefter hamnen istället för tvärs över som den gör 
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som gör att man inte bara passerar hamnen utan gärna stan-
nar och utforskar området. Längs med strandpromenaden 

-
ranger med mera. 

Längs med småbåtshamnen planeras det för uteserveringar 
med mera som blickar ut över hamnens otroliga utsikt. 

Parkering 

anvisade platser, i parkeringsgarage under mark samt i bot-
tenplan på vissa delar av området, främst i kontorsbyggnad-
erna. Verksamheter längs med småbåtshamnen har parker-
ingsplats intill byggnaderna och hotellet har egen parkering i 
direkt anslutning till byggnaden.  

4.6 INFRASTRUKTUR
För Inre Hamnen ska fotgängare och cyklister prioriteras och 

-
gärder och för att få en önskad hastighet bör gatorna utfor-
mas efter det. Bland annat genom att anpassa hastigheten, 
placera ut gatumöblering, planteringar med mera. I Sverige 

-
sad till gångfart. Här har även fotgängarna företräde framför 
fordonen. För att säkerställa att hastigheten hålls låg utfor-

mas gatorna med planeringar (Hydén, 2008). Så för att mins-
ka barriäreffekten som råder idag föreslås det i planförslaget 
att Skeppsbron smalnas av samt att stora delar omvandlas 
till gångfartsgata. Detta kommer förhoppningsvis att minska 

-
backen inte stryps av. Den södra delen av Skeppsbron kom-

Kråkerumsbacken som i dagsläget håller på att göras om 
till gågata kommer att bli en mer naturlig övergång till Inre 
Hamnen när det blir gångfartsgata. Rörelsen kommer då inte 
längre att strypas av på grund av den starkt dominerade 

fordonsfria för att skapa ett område som istället domineras 
av fotgängare och cyklister. I och med att Döderhultsbäcken 

en del av kajpromenaden kommer att gå över en bro som är 
till för cyklister och fotgängare.   

Stora delar av området kommer att vara på fotgängarnas 
och cyklisternas villkor. Bilisterna kommer inte längre vara 

-

man låter bilister, cyklister och fotgängare färdas på samma 
gata, fast bilarna visar hänsyn till cyklister och gående så 
skapas en mer attraktiv gata.

37
INLEDNING NULÄGESANALYS REFERENSOMRÅDEN

PLANFÖRSLAG

AVSLUTANDE REFLEKTIONER



4.7 OFFENTLIGA PLATSER 
För Inre Hamnen föreslås det rikligt med offentliga platser som 
tillåter rekreation. Det är dessa platser som skapar möten mel-
lan människor. Enligt Gehl är det livfulla platser i städer som at-
traherar människor, samt att människor attraherar människor. 

aktiviteter, där vill även andra människor vara (Gehl 2011) För 
att ta tillvara på hamnens läge vid vattnet skapas många av de 
offentliga platserna längs med kustlinjen. De dominerande of-
fentliga platserna består av kajpromenaden samt Skeppsbron 
och förlägningen av Hamngatan.

Vattenkontakt
Tillgänglighet vid vatten är något man bör ta tillvara på i vat-
tennära lägen. Bo01 med  Daniaparken, Gävle Strands stråk 
längs med ån samt  Varvsholmens kajstråk, är alla olika sätt 
att hantera vattenkontakt. Västra Hamnens har gjort lösnin-
gar som tillåter joggingturer, promenader, att njuta av utsikten 
eller att bada på sommaren. De tillåter varierad rekreation. I 
planförslaget kommer dessa typer av aktiviteter också att eft-
ersträvas med ett kajstråk som tillåter rörelse i direkt kontakt 
med vattnet. Daniaparken i Bo01 har en badplats som brukas 
väl under sommarmånaderna. I förslaget föreslås en badplats 
av liknande karaktär med bryggor med trappsteg som tillåter 
plats för att vila, sola eller bada (se bild). 

Gävle Strand har löst sin vattenkontakt på ett anorlunda vis 

med ett kajstråk med båtar längs med kajen. Här är det 
en annan skala än på Bo01 området. Skalan är lite mindre  
samt har en slutenhet till sig. I Planförslaget planeras för en 
småbåtshamn som tagit insperation från Gävle Strands kara-

Dagvattenkanalen har samma intima känsla med ett gång-
stråk i direkt anslutning samt grönska runt om.    

Varvsholmen har gjort lösningar med kajpromenader runt 
om området. Detta skapar en tillgänglighet och förstärker 

samt båtplatser. Planförslagets kajstråk har utformats uteft-
er Varvsholmens ideér, som också knyter samman området 
med kusten samt skapar en större tillgänglighet för männis-
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Mötesplatser 
De dominerande mötesplatserna är främst kajpromenaden 

vare sig man vill jogga på stråket, ta en lugn promenad, sola 
och bada eller kanske bara sitta på en bänk och blicka ut 
över havet. Kajpromenaden ska alltså möjliggöra olika slags 
rekreation och skapa möten mellan människor. 

En annan mötesplats består av huvudgatorna Skeppsbron 
samt förlängningen av Hamngatan. Dessa två gator kommer 
att möjliggöra många möten mellan människor och fungera 
som ett litet handelsstråk. Stråket fortsätter ner mot vattnet 
där handelsstråket och kajpromenaden kopplas samman. 

Grön och blåstruktur

strandpromenaden, som ska bli ett stråk med liv och grön-
ska men som även bryter av bebyggelsen vid vattnet. Bryg-
gor planeras på Brädholmen samt plats för att sola och bada 
(se sektion nedan). Insperation hämtas från Daniaparken 

i Västra hamnen, där folk samlas under sommaren för att 

Gävlestrand där båtlivet satt en stark prägel på området. Ge-
nom att planera för en småbåtshamn kan man locka en ännu 
bredare befolkning ner till Inre Hamnen. Här kan man hyra 
en båtplats eller möjligtvis ha en liten gästhamn i en del av 
området. 

En stor del av bebyggelsen kommer även att ha grönstruk-
tur i direkt anslutning i form av utetplatser med mera, både 
privata och offentliga. Den privata grönstrukturen består av 
innergårdar i slutna kvarter. Denna grönstruktur är till för de 
boende. Den offentliga grönstrukturen består av gröna stråk 
längs med gångvägar samt i parkområden. För att skapa en 
blandning av ljus och skugga planeras det även för alléer på 
vissa delar av planområdet. 

Stråk
Då Skeppsbron omvandlas till gångfarsgata på de gåendes 
villkor kommer gatan att bli ett naturligt stråk och en 
fortsättning på Kråkerumsbacken. Ett annat stråk blir den 

-
punkter för att få en varierad upplevelse när man rör sig ge-
nom området. En ytterligare gångbro planeras till Brädhol-
men som skapar ett nytt stråk ifrån Skeppsbron. Detta ger 
förutsättningar till nya sätt att röra sig över Brädholmen och 
Badholmen. 
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Kaj/strandpromenaden 
Planområdet är till stor del omringat av vatten, vilket skapar 
goda möjligheter för en strandpromenad som även ska 
förstärka rörelsen i området (se bild). Kajpromenaden före-
slås längs med områdets strandlinje som skapar rörelsen ge-
nom och runt om hamnen istället för tvärs över. Genom att ha 
attraktioner längs med promanaden lockas förhoppningsvis 

-
ser, uteserveringar med mera kommer att vara saker som 
lockar till sig människor. Kajpromenaden har fått inspera-
tion ifrån Varvsholmens kajstråk som skapar en direkt kon-
takt med vatten samt möjliggör möten mellan människor. 
 
Dagvattenkanalen
För områdets norra del planeras en dagvattenkanal som inte 
bara är funktionell utan även estetiskt tilltalande. Meningen 
är att man ska gå längs med dagvattenkanalen som skapar 
en intim miljö och en helt annan känsla än när man rör sig 
längs med kajpromenadens öppna stråk. Längs med kanalen 
omsluter sig byggnader och grönska som bidrar till denna 
intimitet. Dagvattenkanalen utformas efter insperation från 
Gävle Strands båtkanal. 
 
Torg
En ny torgyta urformas men i en allt mindre skala än tidig-
are. Det planerade torget har en öppenhet till sig men ändå 
omslutet av byggnader. På så vis känner man sig inte lika ex-
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planeras här som har utsikt ut över hamnen och båtarna. 
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ponerad som man gör på ett torg i större dimension. Tidigare 
var torgytan överdimensionerad och outnyttjad. Genom att ta 
ner skalan skapas en offentlig plats som kan användas mer 

-
vändas för försäljning vid marknader och så vidare. Bodarna 
är magasinerbara vilket innebär att platsen även kan vara till-
gänglig för stadsfester och andra tillställningar.
 
4.8 MARKANVÄNDNING
I området med direkt anslutning till Hamngatan anläggs 
bostäder med verksamheter i bottenplan precis som Hamn-
gatan är utformad. På så vis blir det en naturlig förläggning av 
gatan. En del av Skeppsbron omvandlas till gångfartsgata för 

-

för bostäder, verksamheter samt rekreation. Sträckan i direkt 
anslutning till havet är den mest offentliga delen av Brädhol-
men med en strandpromenad, badplats med mera. 

Den norra delen av planområdet kommer att bestå av 
bostäder, verksamheter och kontor. I den östra delen planeras 
kontor och verksamheter för att hålla ett skyddsavstånd ifrån 
de industrier belägna i närheten. 

Området direkt söder om det ovannämnda området kommer 
att bestå av en strandpromenad och en småbåtshamn. Den-



4.9 OMRÅDESKARAKTÄR
Området har en blandad karatkär. Detta beror dels på ut-
formningen av gaturum och bebyggelse som leker lite med 
öppenhet och slutenhet. Innan var området öppet och över-
exponerat, nu har istället kontraster skapats för att uppnå 
intressanta gaturum. Enligt Gehl (2011) är planering i den 
lilla skalan mer intressant än i den stora. I den lilla skalan 
har man nämligen uppsikt runt omkring sig. 
 
I den lilla skalan känner man sig inte lika utelämnad och 
exponerad. Därför har planförslaget lekt lite med öppenhet 
och slutenhet och främst planering i den lilla skalan. Plat-
ser som är öppna i planförslaget har dock oftast någon slags 
vägg som ger skydd, som trädplanteringar osv (se bild).   

Områdets skala
Området har omvandlats från öppen överexponerad yta till 
en plats med både slutenhet och öppenhet. Förslaget skapar 
kontraster mellan detta och när man rör sig genom de olika 
kvarteren kommer man känna av en trygg slutenhet som 
skapar rum i staden. När man når kustlinjen så är öppen-
heten mer påtaglig men det är en öppenhet i den lilla skalan 
istället för den stora (se bild). Enligt Gehl är en liten plats 
mer intressant än en överdimensionerad, för på en mindre 
platser har man överskådning på vad som händer. Planering 
i den stora skalan leder även till mindre mänsklig aktivitet. 
Sprider man ut och separerar funktionerna leder det i sin 
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tur till en avsaknad av människor och händelser. 

Utblickar 
Om en plats inte syns så används den inte. Därför är det 
viktigt med siktlinjer för att få folk att bruka platsen men-
ar Gehl. Människor lockas alltså genom sättet den byggda 



miljön är utformad (Gehl, 2011). Kvartersstrukturen i områ-
det skapar utblickar mot mötesplatser, grönska och vatten 
(se bild till höger). Utblickarna ska även skapa en slags ny-

då man inte ser horisonten direkt utan istället får undra vad 
som döljer bakom kröken. 

Byggnadshöjd
-
-

liga byggnader hålls även en låg våningshöjd. Antal våningar 
ligger mellan 3-4 våningar. Området längs med Skeppsbron 
har max tre våningar. Detta gör att platsen upplevs mer 
som en förlängning av Hamngatan istället för ett nytt om-
råde. Området norr i planförslaget kommer även att ligga 
mellan 3-4 vångar. För att skapa förutsättningar för utsikt 
från kommer byggnadshöjderna anpassas i etapper (se bild 
nedan). Ju närmare vattnet man kommer desto lägre kom-
mer antalet våningar att vara.  
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4.10 ETAPPINDELNING
Planförslaget är indelat i etapper likt referensområdena jag 
studerat. Anledningen till ordningen på etapperna är enligt 
Gehls teori, att först krävs det en befolkning som är bosatta på 
platsen. De boende på platsen kommer sedan ligga till grund 
för sercice, som sker mer succesivt. I Gävle Strand planerade 
man på ett liknande sett där bostäderna stod för den första 
etappen och allt eftersom antal boende i området ökade så 
tillkom även funktioner som restauranger, förskola med mera. 

Etapp 1
Områdets norra del byggs, direkt söder om Jungnergatan med 
kontor och verksamheter i den östra delen och bostäder och 
verksamheter i den västra. Anledningen till denna placering 
är för att skapa ett skyddsavstånd från de industrier öster om 
planområdet, samt för att minska buller. Bostäder är alltså 
inte lämpligt i den östra delen. 

Etapp 2
Området i direkt anslutning till Hamngatan planeras samt 
Brädholmen byggs i denna etapp. Detta område karaktiseras 
verksamheter och kontor i bottenplan samt bostäder ovanpå. 
Offentliga platser som badplatsen och torget planeras även 
för denna etappen. Skeppsbron smalas av och gör om till 
gångfartsgata. 

Etapp 3 
I denna etapp öppnas Döderhultsbäcken upp broar över 
bäcken byggs samt en ytterligare gångbro till Badholmen fast 

-
shamnen och platserna i direkt anslutning till strandprom-
enaden byggs i denna etapp, som till exempel restauranger 
och liknande. 

4.11 PLANFÖRSLAGETS KONSEKVENSER
Ett planförslag innebär alltid några typer av konsekvenser. 
Planförslaget för Inre Hamnen skulle innebära att en helt ny 
stadsdel skulle bildas vilket kan leda till både negativa och 
positiva konsekvenser för de som påverkas av förslaget.

förslaget.

Då funktionsblandad miljö föreslås för Inre Hamnen kom-
mer det alltså att tillkomma bostäder i området. Handeln 
och servicen i och utanför området kommer att gynnas av 
att människor bosätter sig här. Förslaget kommer även att 
innebära en ökad rörelse mellan centrum och Inre Hamnen 
vilket gör att staden knyts samman och Inre Hamnen kan ses 
som en del av staden, istället för en fristående del utanför 
centrum. 

INLEDNING NULÄGESANALYS REFERENSOMRÅDEN

PLANFÖRSLAG

AVSLUTANDE REFLEKTIONER

45



I planförslaget har Gehls, Jacobs och Cullens teorier låtit styra 
utformningen, hur de visuellt skulle skapa en attraktiv stad. 
Planförslaget visar hur Inre Hamnen fysiskt kan integreras 
med omkringliggande områden, men leder detta till social 

Enligt Gehl kommer först fysiska åtgärder och efter det so-
cial integration. Fysiska åtgärder är alltså en lösning för att 

Kan en plats vara attraktiv utan funktionsblandning och istäl-

var det man ansåg vara attraktivt förr och att detta enbart är 

Kanske kommer vi i framtiden anse att funktionsseparerade 

det mest funktionella. Eller är funktionsblandning och kvar-
tserstruktur något som alltid kommer att upplevas som at-
traktivt. 

Genom tiden så har sättet att planera städer ändrats och  
kommer nog fortsätta att göra. Det vi upplever attraktivt idag 

-

Enligt Gehl uppstår stadsdelar på ett vis; först kommer en be-
folkning som bosätter sig på platsen och brukar den dagligen. 

5. AVSLUTANDE REFLEKTIONER

Detta leder i sin tur till en grund för service att etablera sig 
i området, det sker alltså succesivt. Men hur pass väll stäm-

sig på en plats utan service. En plats där det kanske inte 

När det kommer till Inre Hamnen blir det nog en tolknings-
fråga hur man upplever att etapperna borde utformas. I mitt 
planförslag har jag dock utgått ifrån Gehl och följt hans teori 
om bostäder först, sen service. På samma sätt har de valda 
referensområderna jobbat med frågan.

Har man då lyckats skapa en attraktiv del av staden för Inre 

en tollkningsfråga, från person till person, om vad som up-
plevs vara attraktivt. Enligt mina valda teoretiker så borde 
området upplevas som attraktivt  i alla fall, då jag utgått if-
rån vad dom menar är en attraktiv stad.  
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