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FÖRORD
Sedan några år tillbaka är jag bosatt i Lidköping ca 100
meter från Lidan och rör mig som så många andra gör
nästan dagligen utmed Lidans parkstråk. För mig som har
växt upp i Vara på Skaraborgsslätten utan en tillstymmelse
till vatten är det en lyx att ha så nära till vatten. Jag har
många gånger tänkt att denna kvalité i stadsmiljön borde
tas till vara på ett bättre sätt samtidigt som jag undrat hur
det skulle gå till. Inför valet av examensarbetet såg jag en
möjlighet att ta mig an området utmed Lidan samtidigt som
jag fick tillfälle att fördjupa mig i grönskans sociala värden
som har blivit en het fråga inom stadsplaneringen, inte
minst i förtätningsdebatten.
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goda råd och stöttning under arbetets gång.

Tack även till Kerstin Hessle från Broholmskolan, Stenne
Olsén från Lidköpings kanotförening, Erik Sundström från
Västfastigheter samt alla fokusgruppdeltagarna som varit
delaktiga i arbetet. Särkilt tack till Sven Friberg och
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för datateknisk support samt Rolf Fredriksson, Ingalill
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Sist men inte minst vill jag tacka alla som arbetar och har
arbetat på Plan-Bygg under min tid hos er. Det finns inte
ord för att förklara hur mycket er handledning, tålamod och
fina kamratskap har betytt för mig som fysisk planerare och
person. Utan er hade detta arbete inte varit möjligt!
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SAMMANFATTNING
Lidköping ligger i Västra Götaland vid Vänern. Rakt
igenom staden rinner Lidan vars strandkanter till största
del består av grönska. Stråket är en viktig och central länk
i stadens struktur, inte minst för grönstrukturen och för
gång- och cykelnätet. Lidans landskapsbild har emellertid
ändrats med åren och den har idag inte lika hög status
som den en gång har haft. Arbetets huvudsakliga mål är
att utforma ett planförslag utmed Lidan som stärker och
lyfter fram detta stråk och dess unika kvalitéer i
stadsmiljön. Förslagsdelen innehåller ett övergripande
förslag samt två stycken fördjupningar utmed Lidan.

Ursprunget till Lidköpings uppkomst beror på dess
strategiska läge som handelsplats vid Lidan då viktiga
handelsvägar korsades här. Staden var från begynnelsen
en handel- och sjöfartsstad men vid industrialismens intåg
på 1800-talet blev andra näringar viktiga. Karaktären
utmed Lidan förändras. I norr vid Lidans utlopp i Vänern
placerades de flesta industrierna. När Rörstrandsbron
byggdes på 1980-talet försvann möjligheten helt för större
båtar att färdas in i Lidan, eftersom bron inte är
öppningsbar. Detta sker trots stora protester från
invånarna då de anser att detta får en betydande effekt
på stadsbilden. De större båtarna lägger idag till i östra
hamnen vid Lidans hamninlopp i Vänern.

Användningen av Lidan och dess stränder har alltså med
åren fått en annan betydelse för staden och dess invånare.
Idag nyttjas stråket huvudsakligen som ett
rekreationsområde. Trots att stråket är så centralt och
betydelsefullt för stadsmiljön och invånarna så har
emellertid Lidan med stränder blivit marginaliserad i
stadsplanerandet. Detta har lett till att stråkets utveckling
har stagnerat. Det saknas en planering över helheten och
en inventering av stråket, vilket har lett till en
frimärksplanering där varje uppkommen situation blivit löst
var för sig. Till följd av detta har vissa områden utmed
vattnet förvandlats till en baksida, exempelvis vänder sig
sjukhusets ursprungliga vackra sidor mot vattnet medan
den offentliga miljön närmast vattnet blivit en plats för bilar
och avfallshantering. Utmed vattnet saknas även, på vissa
ställen, gång- och cykelförbindelser vilket också påverkat
känslan av att stråket är fragmenterat. Detta har även fått
en negativ följd för orienterbarheten och vistelsen utmed
Lidan som i sin tur har lett till outnyttjade friytor.

Litteraturen i uppsatsen har gett en allmän och bred
kunskapsgrund som behandlar Lidköpings historia och de

politiska viljeriktningarna som påverkat utvecklingen av
stråket samt grönskans betydelse för människan och
kraven för att nå god kvalité av stadens grönytor. Därefter
har analysverktyget sociotopmetoden använts för att få
fram ett gestaltningsförslag som är relevant och
ändamålsenligt. Metoden har fyra steg i dessa ingår
observationer av en expert (i detta fall jag) och intervjuer
i fokusgrupper av brukare (i detta fall invånare och
arbetande i Lidköping) och bygger på en syntes av dessa.
Analysmetoden är både kvalitativ och kvantitativ. Resultat
av analysen visar att tillgängligheten och innehållet har
betydelse för användningen. Båda behövs för att
människor ska vilja vistas på en plats även om en god
tillgänglighet är av största vikt då Lidan med omgivande
strandkanter är en upplevelse i sig. Människor gillar att
vistas där det händer något och det finns något att titta på.
En av bristerna är att stråket på vissa ställen upplevs som
en transportsträcka, dessa platser har störst behov att få
ökat innehåll för att höja vistelsevärdet.

Det är betydelsefullt att stråkets varande och framtid
diskuteras och planeras för att förhindra oönskad
utveckling av stråket och staden som helhet.
Förslagsdelen visar på förbättringar utmed Lidan som tar
till vara på dess unika miljö och brukarvärden för att uppnå
ett attraktivt stråk.
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BAKGRUND

Lidköping ligger vid Vänerns södra strand, centralt i Västra
Götalands län. Lidköping är en jordbrukskommun och
slättbygd som omges av en hel del skog. Kommunen har
ca 38 000 invånare varav ca 25 000 bor i själva
centralorten. Avståndet till Göteborg är ca 130 km. Det som
nu är Lidköping var från början två städer. Den Gamla
staden är utmed Lidans östra del och den Nya staden är
utmed Lidans västra del.  Den Gamla staden fick sina
stadsprivilegier 1446. Vänersjöfart och handel gjorde
Lidköping till en blomstrande stad. År 1672 påbörjade greve
Magnus Gabriel De la Gardie anläggandet av Nya staden
och 1683 sammanfördes de båda städerna till en stad.
(Holmström, 1991, s. 220) Stadskärnan och en del av Lidan
är idag märkt till riksintresse för kulturmiljö på grund av sin
unika stadsbildning som är väl bevarad. Lidan har varit
stadens pulsåder och det mest betydelsefulla stråket i
staden och ursprunget till att en stad hamnade just här.
Idag är stråket ett centralt och huvudsakligen   grönt
rekreationsstråk. Detta stråk kantas till stor del av gång-
och cykelbanor på båda sidorna av Lidan. I kommunens
stadsmiljöprogram antagen 2011 finns det en ambition att
utveckla detta stråk för att bättre ta till vara på dess kvalitéer
och stärka dess attraktionskraft. Programmet tar emellertid
endast upp centralorten och därmed bara en del av Lidans
stråk.

Vatten fascinerar människor och miljöer kring vatten är
oftast populära både för rekreation och för bosättning.
Närheten till vatten lyfts ofta fram som en stor tillgång för
att locka till sig folk till kommunen. Lidköping har gott om
vatten, inte minst med tanke på sitt nära läge vid Vänern.
Tillgängligheten och nyttjandet av vattnet har dock varit
mindre god. Fram tills nu har området utmed Vänern kantas
av många industrier men det nya projektet att bygga en ny
stadsdel ”Hamnstaden” vid västra hamnen öppnar upp
möjligheten att förbättra stadens kontakt med vattenlinjen.
Lidan som rinner rakt igenom staden ger många invånare
närkontakt till vatten varje dag eftersom det är ett välanvänt
huvudstråk med många boende i närheten. Det finns en
stor potential och vilja att göra något bra utmed stråket men
som oftast så saknas både tid och pengar för att genomföra
ett utformningsförslag som ser till helheten. Istället löses
varje projekt för sig, vilket risker att vattenkontakten inte
tas till vara på  och att en oönskad utveckling sker utmed
stråket.

En grönplan håller på att tas fram, denna ska ingå i en
fördjupad översiktsplan av tätorten. Behovet av en grönplan
har växt sig större i dagens stadsplanering där den ”täta
staden” har blivit den rådande stadsplaneringstrenden.
Lidköping är en attraktiv och växande stad.
Stadsbebyggelsen har under åren spridit allt längre ut från
stadskärnan men nu funderar  kommunen hur de istället
kan förtäta staden och bygga inåt. Inom många
organisationer och stadsbyggnadsforskningen pratas det
om den täta stadens fördelar. Ett starkt argument som
används är att nyttja den infrastruktur som redan finns. Det
största motargumentet till förtätning är rädslan att
grönytorna tas i anspråk. Skilda argument leder till behovet
av att se över stadens grönytor. Detta för att ta reda på
vilka kvalitéer och brister dessa har både enskilt och som
en del av helheten Stråket utmed Lidan är ett centralt och
välanvänt grönstråk som för in vattnet och grönskan i
stadskärnan samtidigt som det knyter ihop stadens
grönstruktur. I våras påbörjade man med en så kallad
sociotopkartering av friytorna i staden, för att ta reda på hur
Lidköpingsborna använder sina platser och grönområden.
Landskapsarkitekten Alexander Ståhle som har utvecklat
metoden, har varit konsult i projektet. Alexander Ståhle
nämnde vid uppstartmötet att ett givet
stadsbyggnadsprojekt som kommunen skulle kunna jobba
vidare med är ”Lidan som central stadspark”.

Mot bakgrund till detta ämnar jag att analysera och utforma
ett förslag för stråket utmed Lidan i mitt examensarbete.

Lidköping  och Lidan på Sverigekartan.
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SYFTE
Syftet är att ta fram ett förslag som lyfter och stärker
värdet av stråket utmed Lidan och tar till vara på dess
unika kvalitéer i stadsmiljön. Fokus ligger på att förbättra
tillgängligheten och att få de fragmenterade delarna att
hänga samman för att få en bra helhet av stråket, både
fysiskt och visuellt. Brister i innehållet ska också utredas
och ges förslag på för att undvika en fortsatt stagnation
av stråket och istället utveckla det till en attraktiv miljö
som fyller dagens behov.

PROBLEMFORMULERING
Lidans park- och vattenstråk är ett centralt huvudstråk
genom Lidköping som har en stor betydelse för invånarna
och intilliggande verksamheter. Dessutom är den en viktig
länk i stadens struktur, inte minst grönstrukturen. Trots
detta har utvecklingen utmed stråket blivit allt mer
fragmentiserad, där varje uppkommen situation löses var
för sig. En helhetsplanering saknas Detta har bland annat
lett till lösningar som förvandlat områden utmed vattnet till
en baksida, exempelvis vänder sig sjukhusets ursprungliga
vackra fasader mot vattnet medan den fysiska miljön kring
sjukhuset, närmast vattnet, fått karaktären av en baksida
där transport och avfallshantering är prioriterad. Brister i
tillgängligheten bidrar också till att stråket känns
fragmenterad. De gång- och cykelvägar som finns utmed
Lidan är mycket välanvända och ingår i huvudnätet av
gång- och cykelvägar.  Men avsaknaden av gång- och
cykelvägar utmed vissa partier har påverkat
orienterbarheten utmed  hela stråket och lett till att vissa
miljöer inte nyttjas till sin  fulla potential. Innehållet utmed
stråket behöver också uppdateras för att höja attraktiviteten
och statusen på park- och vattenstråket, som den historiskt
en gång har haft.  Som det är idag tas det offentliga rummet
utmed Lidan för givet och får ingen prioritet i
stadsplaneringen. Detta har lett till att området utmed
stråket har stagnerat och blivit marginaliserad. Detta har
lett att stråket kännns mer som ett transportrum än en miljö
att vistas i. Trafiklösningarna över stråket har däremot fått
hög prioritet och fokus i planeringen. Stråket har stor
potential att utvecklas och bli en turistmagnet och till mer
glädje för invånarna som vistelseplats.

METOD
Examensarbetet började med litteraturstudier därefter
analyserades Lidans stråk enligt landskapsarkitekt

Alexanders Ståhles sociotopmetod. Resultatet från
analysen och litteraturstudierna har lett fram till ett
utformningsförslag utmed stråket samt en slutdiskussion.

För att få fakta om stadens uppkomst, dess utbredning och
det ursprungliga innehållet utmed Lidan studerades
historisk litteratur gällande Lidköping. För att förstå och få
en uppfattning hur och varför Lidans stråk har fått sin
nuvarande form gick jag igenom de planhandlingar som jag
kunde finna i Lidköpings stadshus arkiv. Plandokumenten
användes även för att få fram hur stadens årsringar, d.v.s
hur staden vuxit fram. Vidare gjorde jag litteraturstudier av
myndighetsskrifter från Boverket samt från forsknings- och
faktalitteratur som är relevant för uppsatsen och förklarar
centrala begrepp samt grönskans betydelse för människan
och kraven för att uppnå en god kvalité. Litteraturstudierna
har varit en bra kunskapsgrund inför analysarbetet.

Analysverktyget sociotopmetoden är en relativt ny metod
från 2003 för att analysera tätortens friytor, särskilt de som
är gröna. Fokus ligger på att ta reda på friytornas
användning och betydelse för människor samtidigt som
kvalitéer och brister i miljön blir tydliggjorda.
Sociotopmetoden består av fyra steg. I det första steget
avgränsas och namnges de offentliga friytorna som både
kan vara offentligt och privat ägda. I steg två observeras
friytorna utifrån ett systematiserat protokoll. Steg tre kallas
brukarvärdering och innebär att jag intervjuar stadsborna i
så kallade fokusgrupper med 4-8 förvalda personer. Steg
fyra karteras brukarvärdena. Metoden grundar sig på
värderingar från både experter (i detta fall jag) och brukare
(i detta fall invånare eller arbetande i Lidköping) och är en
syntes av dessa. Analysmetoden innehåller både
kvantitativ och kvalitativ metodik. Kvantitativ innebär att
undersökningar har gjorts enligt systematiskt och mätbart
sätt, i detta fall enligt observationer. Kvalitativ metodik
kännetecknas av att de inbegriper eller resulterar i verbala
formuleringar som antingen är skrivna eller talade.
(Backman, 2008 s. 33) I min uppsats består den kvalitativa
delen av intervjuer av fokusgrupper. Den kvalitativa och
kvantitativa delen i analysmetoden kompletterar varandra,
båda behövs för att få fram ett så korrekt analysresultat
som möjligt. I mitt examensarbete kommer
sociotopmetoden som tidigare nämnt ligga till grund för
utformningsförslag utmed Lidan vilket redovisas i ett
övergripande förslag och två fördjupningar som har en
högre detaljeringsgrad. En är över kanothusområdet och
den andra över sjukhusområdet.
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BEGRÄNSNINGAR
Jag har fokuserat på fotgängarnas och cyklisternas
perspektiv då denna grupp har störst behållning av
grönskan och vattenkontakten som Lidans stråk erbjuder
samtidigt som det finns ett behov att kartlägga detta stråk
utifrån denna gruppens behov. Billistens behov och krav i
staden får ändå stort utrymme i kommunens plandokument.
Arbetet utgår i huvudsak av grönytornas sociala värden.
Grönytornas ekologiska värden behandlas inte.
Användningen, innehållet, tillgängligheten, kopplingen
mellan fritytor utmed Lidan och vattnet är centralt i arbetet.

Geografiskt är arbetet avgränsat till stråket utmed Lidan
från hamninloppet vid Vänern i norr, till Sköldmön i söder,
avståndet är ca. 2 km. Avgränsningen vid Sköldmön beror
på att stadsbebyggelsen tar slut där. Strandkanterna
avgränsas av närmast intilliggande vägar. I väster är det
riksväg 44, Mellbygatan, Älvgatan, Västra hamnen och
Gasverksgatan och i öster är det Härenevägen, Hamngatan
och Östra hamnen.

Litteraturen fokuserar på grönytors värden i staden
eftersom stråket utmed Lidan till största del består av
grönska. En allmän diskussion av stadens offentliga ytor
har inte bedömts nödvändig för att lösa syftet med arbetet.

En avgränsning av analysmetodens tredje steg har gjorts
vilket innebär att det innehåller endast intervjuer i form av
fokusgrupper för att hålla tidsramen för arbetet och för att
det ger mycket diskussion och information. Detta steg hade
lika gärna kunnat kompletteras av djupintervjuer, enkäter
och öppna möten. Antalet fokusgrupper som intervjuades
har också begränsats för att passa den tid som varit till
förfogande för arbetet. Andra grupper som varit intressant
att intervjua är turister och politiker. Den förstnämnda
gruppen utelämnades emellertid för att det var svårt att
fånga upp denna grupp av människor för samtal vid ett och
samma tillfälle. Den andra gruppen hade varit intressant
att intervjua men inte i egenskap som användare utan för
deras visioner för stråkets framtid.

Utformningen utmed stråket har inte styrts av en
förutbestämd budget. En kostnadskalkyl är inte utförd, men
förslaget ska vara realistisk att genomföra över tid. Det
tekniska genomförandet redovisas inte heller då förslaget
bygger på ett översiktlig gestaltning utmed stråket. För att
gå vidare med förslaget till genomförandet måste en
grundligare undersökning av området utföras som bland
annat visar markens geologi och höjder. I förslaget har jag

tagit i beaktande att det finns risk för ras, solens riktning
under dygnet, samt topografin  utifrån den information som
varit tillgänglig. Fördjupningsförslaget vid sjukhusområdet
gestaltas endast närmast vattnet. Hela området hade blivit
för stort inom tidsramen samtidigt som de största bristerna
i sjukhusområdet finns längs med Lidan.

4

Vy över Lidan, från gång- och cykelbron, mot norr.



LIDKÖPING

5



HISTORIK
Det som nu är Lidköping var från början två städer som
sammanslagits till en. De två städerna som benämns
Gamla staden och Nya staden växte fram på var sida om
Lidan vid olika epoker. Den Gamla staden, med anor från
1000-talet, fick sina stadsprivilegier år 1446 och växte fram
på Lidans östra sida med typiskt medeltida karaktär med
oregelbundna gatusystem och smala gränder ner mot
Lidan. Ursprunget till stadens tillkomst och placering beror
på dess strategiska läge som handelsplats vid Lidan och
att flera viktiga vägar mot Skara, Lödöse, västkusten,
Tiveden och Norge korsades här. Staden växte
oregelbundet och spontant fram utmed Lidan, i huvudsak
mellan nuvarande Rörstrandsbron, Wennerbergsbron och
Nicolai kyrkan. Lidan har gett namn till Lidköping och var
en förutsättning för stadens tillkomst och placering. Under
1500-talet blomstrar Lidköping som handelstad i takt med
vänersjöfartens utveckling. Järn och trävaror från
Värmlands bergslag, oxar från Dalsland och spannmål från
Lidköping med omnejd skeppades ut till vänerlandskapen.
Fram till 1580 var Lidköping den enda staden vid Vänern
men fick därefter konkurrens särskilt av Karlstad och
Mariestad. (Holmström, 1991, s. 218-221) Kartillustrationer
under denna rubrik som visar stadsmönstret  är från
Lidköpings Stadsmiljöprogram 2011.

På älvbrinkens västra sida, mitt emot det gamla Lidköping,
växer den Nya staden fram. Slottsherren på Läckö greve
Magnus Gabriel De la Gardie erhöll stadsprivilegier och
började 1672 anläggandet av Nya staden. I enlighet med
stormaktidens ideal utformades stadsplanen till en
barockplan. Stadsplanen bestod av strikt rutnät där gatorna
var spikraka och kvarteren var strikt regelbundna med
rektangulära och långsmala kvarter. Ett stort torg
placerades vid älven, torget fungerade både som
handelstorg samt lastnings- och lossningsplats för fartyg
som trafikerade Vänern och Lidan. Nya staden har av hävd
varit stadens handelscentrum vilket märks bland annat på
den fina och representativa bebyggelsen. Huvudaxeln i den
nya staden går från Stenportsgatan över torget och vidare
över en bro till den Gamla staden. Denna huvudväg förband
stadstullarna mellan Gamla och Nya staden. År 1683
förenas gamla medeltida staden och den nya barocka
staden till en stad. Sammanslagningen var en följd av
reduktionen, det vill säga att adelsmännens egendomar
drogs in till kronan. (Holmström, 1991, s. 219- 220, 284-
285)

Efter en ödesdiger brand 1849 försvinner bokstavlingen
hela Gamla staden upp i rök, kvar blev enstaka byggnader.
Den nya stadsplanen som upprättas för återbyggnaden av
Gamla staden blev en rutnätsplan som liknar den
barockplan som finns i Nya staden. Nya ideal, som
påverkar tidens stadsplanering märks dock i den nya

Medeltidsstaden/Gamla staden

Barockstaden/Nya staden
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planen och urskiljer sig därför något från Nya stadens
stadsplan. Kvarteren blev större och mer kvadratiska och
gatorna blev bredare. Dessutom anläggs planteringar längs
Lidan och esplanad Nicolaigatan-Järnvägsgatan  för att ge
ett luftigt, hälsosamt och grönt inslag i stadsmilljön
samtidigt som dessa två åtgärder fungerar som
brandväggar. Det nya planmönstret anpassades så gott
det gick till älvens sträckning och rutnätet i Nya staden. De
nya idealen hade sitt ursprung i den nya medvetenheten
av hälsoproblemen i trångbodda tätbebyggda städer, där
både bränder och epidemier fick sitt fäste. Stadsmiljöerna
skulle vara sunda och prydliga. Bebyggelsen består av
relativt låg träbebyggelse i två-trevåningshus. De fina och
förnämsta husen låg utmed torg, huvudgator och Lidan. Ju
närmare stadsgränsen bebyggelsen kom desto lägre och
anspråkslösare blev den. Stadsgränsen flyttades hela tiden
i och med att staden växte. Att nämna är att Nya staden
har klarat sig undan större bränder och har behållit sitt
stadsmönster. (Holmström, 1991, s. 230- 231)

Industrialismen och framåt
Fram till slutet av 1800 talet var Lidköping handel och
hanverkarnas stad, därefter tog industrialiseringen fart och
staden växte explosionsartat. Vid denna tidsperiod
upphörde också allt fler stadsbor med att ha eget jordbruk.
Många söker sig till staden för arbete och lagen om

näringsfrihet i mitten av 1800-talet gjorde det möjligt att fritt
utöva näringar. Avskaffandet av tullarna mellan stad och
land i början av 1800-talet påverkade också
industrialismens genombrott i städer som Lidköping.
Verksamheter så som tändsticksfabrik, ångbryggeri,
snusfabrik och mekanisk verkstad anläggs vid denna tid i
Lidköping. Hamnen fortsatte att vara en huvudfunktion i
staden där varje industriföretag av frakttekniska skäl
placerade sig. I norr flyttas den ursprungliga strandlinjen
norrut när stranden fylls ut, detta gjordes för att möjliggöra
anläggandet av industrier vid vattnet.  Stadskärnan förlorar
kontakten med Vänern och Lidan blir den enda visuella
kontakten med vatten i staden. Under 1900-talet fick
industrialismen sitt stora genombrott i Lidköping.
Folkökningen, ombyggnaden av hamnen samt
järnvägsbyggandet på 1870-talet var viktiga förutsättningar
för detta. Verkstadsindustri, livsmedelsindustri och
keramisk industri kom att bli de stora industrigrenarna. I
takt med att industrierna blev allt fler så växte staden och
på nytt fick handeln och sjöfarten liv. Thunrederierna kom
att bli dominerade och verkar fortfarande i Lidköping som
än idag är en av de stora Vänerhamnarna. (Holmström,
1991, s. 228-240)

Lik de flesta städerna vid denna tid fick Lidköping problem
med sanitära frågor på grund av att städernas kraftiga
expansion. Ett sätt att bringa en mer hälsosam miljö var att
anlägga parker och stadsträdgårdar. Mot bakgrund till detta
anläggs Stadsträdgården på 1860-talet vid Lidans västra

Esplandstaden/Gamla staden
Industristaden och Trädgårdstaden
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strand. Parken skulle försköna området mellan staden och
lasarettet samt vara en hälsosam miljö att flanera i.
(Holmström, 1991, s. 322)

Som en motreaktion mot den trångbodda staden anläggs
i slutet av 1800-talet en grönare stadsdel söder om Nya
staden, med Ebenezer Howards trädgårdsstad som
förebild. Ny stadsideal börjar ta sin form och under 1900-
talet växer ett nytt stadsmönster fram. Det rutnätmönstrade
gatunätet ersätts med ett oregelbundet stadsmönster
inspirerat från medeltida städer. Omkring 1930 var det ett
intensivt bostadsbyggande, man byggde vidare inom
områden som vuxit upp utanför stadskärnan. Staden växte
åt alla håll och många flerbostadshus uppfördes under
denna period i exempelvis Lidåker och Margeretelund.
Under 1960-talet fram till 80- talet blev det vanligast med
småhusbyggande i varierande utformning och exempel på
sådana områden är Ågårdsområdet, Ljunghed och Majåker.
Stadskärnan på de båda sidorna av Lidan förblir dock
opåverkade trots modet att göra sig av med det gamla och
bygga nytt och modernt under så kallade
miljonprogrammet, år 1965-75.

Idag är stadskärnan utsedd till kulturhistoriskt riksintresse
på grund av att den som helhet är en så välbevarad
kulturmiljö. Huvuddragen i Lidköpings historia från medeltid
till nutid går att följa i stadsmiljön. I den riksintressanta
miljön ingår Gamla staden, Nya staden, Stadsträdgården
och villastaden vid Mellbygatan och del av
Lidan.(Holmström, 1991, s. 241-256, 321)I Lidköpings
kommuns översiktsplan 2003 föreslås ytterligare några
områden i stadskärnan som kulturhistoriskt värdefulla
områden. De områden som berör Lidans stråk är Norra

kyrkogården samt del av Hamngatan där även en del av
Lidan ingår. (Lidköpings översiktsplan 2003, s. 48)

Lidan
Lidan var som tidigare nämnts en förutsättning för stadens
tillkomst och blev stadens livsnerv, dels som vattentäkt men
främst för sin funktion som transportled för handel och
kommunikation med när och fjärran.  Stadskärnans gatunät
och torg är orienterad mot älven. Offentliga hus och stora
boningshus riktades också mot älvrummet och utformades
för att synas på samma sätt som de brukar göra mot gator
och torg d. v. s. på välbefolkade platser. (Holmström, 1991,
s. 339)

Från början gick tomterna ända ned till vattnet med
vattenhämtningsställen, båt- och tvättbryggor. När
industrialismen gjorde sitt intåg i slutet av 1800-talet så
började Lidan kantas av verksamheter som krävde vatten
t.ex. färgerier, garverier och bryggerier. Staden som växte
snabbt under denna tidsperiod fick många sanitära
problem. Efter branden i Gamla staden 1849 ändras miljön
kring Lidans östra strand. Rådande byggnads- och
brandförordningar och ledstjärnor så som sundhet,
brandsäkerhet och skönhet banade väg för parkmiljö utmed
älven istället för bostadstomter. Brandskyddet i staden var
av högsta prioritet då många städer under denna tid brann
ner. En rest från denna tid är de så kallade älvliderna på
östra älvstranden. Vid eldsvådor fördes fordon dit för att
hämta vatten. Älvliderna kunde även användas för att ta
upp dricksvatten för djur och för tvättning. Idag används
dessa platser bland annat för att sjösätta mindre båtar. På
motsatt sida på Lidans västra strand blir det också parkmiljö
i samband med att trähus tas bort för anläggandet av den
tidens badhus. Efter 1979 har hela älvbrinken fram till
bankhuset blivit park till följd av att badhuset revs.
Älvstränderna kännetecknades annars av kajer,
lastanordningar, bryggor och bodar långt in på 1900-talet.

Riksintresse för kulturmiljön
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Än i dag hör bryggor, kajkanter och förtöjningsplatser för
småbåtar till miljön utmed älven. (Holmström, 1991, s. 339)

Planeringsprocesser
Lidköping har antaget ett antal generalplaner,
översiktsplaner, detaljplaner och program genom åren.
Vissa viljeriktningar återkommer medan några nya
tillkommer. Tidsandan och samtidens doktriner påverkar
planeringen. Nedan redovisas de översiktliga planerna i
kronologisk ordning från 1970. Detta för att särskilja
tankegångarna som har funnits främst utmed Lidan.
Gemensamt för översiktsplaneringen genom åren är att
den är verklighetsförankrad och konkret. Prognoser,
statistik och utredningar påverkar innehållet i
planeringsdokumentena.

I Förslag till generalplan för Lidköping centralort
antagen december 1970 är rörelse och rekreation  en
viktig del i planen. Det framkommer inte minst i ambitionen
att sammanfoga andra stadsdelars rekreationsområden
samt att göra stråket utmed Lidan tillgänglig för fotgängare
och cyklister. Skog och stränder värderas mycket högt som
rekreationsmark. Exempelvis skall Lidans stränder söder
om Sköldmön bestå och fortsätta vara en del av
åkerlandskapet och ett levande kulturinslag utanför tätorten.

Ett annat stort fokus i planen är att avleda biltrafiken från
centrum och prioritera de oskyddade trafikanterna då
befolkningsprognoserna säger att befolkningen skall öka.
Bland annat föreslås en bågformad gång- och cykelled som
ska binda ihop Kartåsskogen och Ågårdsskogen.
Tillgängligheten har alltså blivit en viktig fråga när staden
allt mer växer. En brännande fråga är att avlasta
stadskärnan från biltrafik vilket leder fram till beslut om två
nya broar över Lidan, Rörstrandsbron och Ågårdsbron.
Byggandet av den fasta Rörstrandsbron får till följd att

större båtar inte längre kan nå centrum vilket ger en helt
ny stadsbild till många invånares missnöje. Småbåtstrafik
fortsätter dock att främjas eftersom båtinslaget alltid varit
en viktig del i stadsmiljön. En annan aspekt som väcks vid
denna tid är att vattenvyn mot Vänern, vid Lidans utlopp,
är betydelsefullt och att industrier inte i onödan ska skymma
utsikten. Tendensen till en decentralisering av industrierna
mot Vänern nämns som något positivt.

Utvecklingen av samhället leder fram till ett behov av en
uppdaterad plan. 1984-06-12 antas  Förslag till
generalplan för centralorten. I planen läggs en stor
tonvikt på trafikledssystemet och är en direkt uppföljning
av föregående generalplan med anpassning av den nya
samhällstrukturen. De nya broarna Ågårdsbron och
Rörstrandsbron är utbyggda. Fotgängare och cyklister ska
fortfarande prioriteras. Bland annat ska gång- och
cykelstråket utmed Lidans östra strand kompletteras med
ett gång- och cykelstråk på motsatt sida. En väsentlig
skillnad mot föregående plan är dock att den bågformade
gång- och cykelleden inte finns med i denna plan och att
sjukhuset ska flyttas till Ågårdsskogen som tidigare varit
ett orört skogsområde i närheten av Lidan. Flytten av
sjukhuset till Ågårdsskogen innebär en helt nytt
ställningstagande och öppnar upp för en exploatering av
skogsområdet som i tidigare planer inte har varit aktuellt.
Skogen, Lidans stränder och det öppna odlingslandskapet
söder om Sköldmön nämns dock fortfarande som viktiga
resurser och ska bevaras. I Generalplan 80  ses även
stadens närhet till vatten som en tillgång vid planerandet
av bostadsområden, vilket leder till diskussioner om att
koncentrera hamnverksamheten till östra hamnområdet vid
Lidans utlopp.

Nästa övergripande plan Lidköping Vänern
Översiktsplan antas 1991-06-17 och är en följd av att den
lagmässiga grunden har förändrats i och med en ny plan-
och bygglag 1987. Den nya lagen kräver att hela
kommunen skall ingå i översiktsplanen, vilket är en stor
skillnad mot tidigare då bara centralorten ingick i
generalplanerna. Generalplanen från 1984 gäller dock
fortfarande som en fördjupad översiktsplan för centrum.

De flesta planerade trafiklederna från de tidigare
generalplanerna är byggda. Nya begrepp i den översiktliga
planeringen är riksintresse och hållbarhet. Riksintresse
innebär att något är av värde för hela landet. Lidan och
områden utmed har i plan fått ett nytt lagligt skydd och är
utmärkt som riksintresse. Även stadskärnan ingår i
riksintresset. Vilket signalerar att det är särskilt
betydelsefulla miljöer. En stor skillnad från tidigare

Vy över Lidan idag.
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översiktsplan är att sjukhuset inte ska flyttas till
Ågårdsskogen, däremot har en vårdcentral byggts i skogen.
Vid Lidans utlopp ska hamnverksamheten bevaras då det
är en viktig tillgång i stadens näringsliv, denna verksamhet
får heller inte begränsas av bostadsbebyggelse. Förutom
skogen börjar det även nämnas i översiktsplanen att fisket
är ett viktigt rekreationsvärde. Lidköping beskrivs som en
stad som har förvandlats till en modern industristad men
med bibehållen historisk tradition och kontakt med
omgivande landsbygd. Översiktsplanen  från 1991 varade
fram till 2003-09-22 då Översiktsplan Lidköpings
kommun antas. Översiktsplan 2003 är den senaste och
gällande planen i kommunen och reflekterar de
förändringar som har skett på global nivå, såväl som
nationell, regional och lokal nivå. Begreppet hållbarhet har
fått en stor tyngd och redogörs djupare än tidigare
översiktsplaner. Målsättningen för översiktsplanen är att
skapa en god livsmiljö nu och i framtiden.

Natur och skog är fortfarande viktigt och beskrivs mer
ingående än tidigare. Översiktsplanen nämner att en
sammanhållen grönstruktur ska skapas, där tätortsnära
skogar, parker och andra grönytor ingår. Grönstrukturen
uttrycks som positivt för den biologiska mångfalden, ger
variationen i stadsbilden och närhet till grönska för boende.
Behovet av grönområden och naturmiljöer i skolans närhet
nämns för första gången. Gröna ytor ska inte, enligt planen,
tas i anspråk för bebyggelse, gator eller annat. Naturmiljön
nämns även som en möjlighet till hållbar turismutveckling.
Naturvärdena behöver lyftas fram med olika
informationsinsatser för att de ska uppmärksammas.
Vattenkvalitén och fiskereproduktionen ska förbättras
genom att minska vassutbredningen vilket också gynnar
tillgängligheten till stränderna och dessutom är bra för
friluftslivet. Hänsyn måste tas till fågellivet och känsliga
våtmarksområden. Hamnverksamheten som förskjuts till
enbart den östra hamnen innebär en historisk skiftning.
Detta möjliggör emellertid att en ny stadsdel kan byggas i
västra hamn. Det kulturhistoriska riksintresset skall tas
hänsyn till vid all ny förändring i Lidköping.

Utöver den kommuntäckande översiktsplanen så finns
detaljplaner som är lagligt bindande till skillnad för
översiktsplanerna som endast är vägledande för framtida
beslut av myndigheter och enskilda. Detaljplanerna skall
emellertid följa intentionerna i den översiktliga planeringen.
Detaljplanen reglerar mark- och vattenområden inom ett
mindre område, vilket kan vara alltifrån en enstaka fastighet
till en mindre stadsdel. Utmed Lidan finns idag 22 stycken
detaljplaner som antingen korsar Lidan eller som gäller
för markområdet utmed Lidan. Dessa sträcker sig mellan

ett tidsspann på 71 år. De allra flest är från 1980-talet.
Planerna fokuserar mest på att reglera nya bostads- och
verksamhetsområden samt nya broar över vattnet. Ett
gemensamt drag är ambitionen att säkerställa det gröna
stråk som finns utmed Lidan och förbättra tillgängligheten.
Parkmarken ägs av kommunen fram till Sköldmön med
undantag för sjukhusområdets parkområde.
Tillgängligheten har utvecklats och blivit bättre med åren.
Bristfälligheten i tillgängligheten är främst i norr där hamn-
och industriområdet finns och i söder där det mest är skog
utan några gångstråk. De flesta planerade gång- och
cykelvägar har blivit realiserade, dock inte i ett par
detaljplaner, i söder. Otillgängligheten har verkat negativt
för orienterbarheten och rörelsefriheten samt lett till
outnyttjade grönytor.  Trots att naturmarken i plan är
utmärkta som ”allmän plats”, så känns de inte offentligt
tillgängliga. (Detaljplanerna för västra hamnområdet
kommer att ersättas när den nya stadsdelen ”Hamnstaden”
planläggs.)

Lidans stränder nämns även i Stadsmiljöprogrammet,
antaget 2011-02-21. Programmet syftar till att ge riktlinjer
för hur centrala Lidköping ska utformas de närmaste 10-15
åren för att stadskärnan ska fortsätta vara attraktiv och
levande. Lidans stränder har fått ett eget kapitel i
programmet. Där står det att Lidans attraktionskraft ska
stärks och att årummet ska locka till vistelse och aktivitet
samt hållas så öppen som möjligt som kommunikationsled.
Riktlinjerna i stadsmiljöprogrammet gäller som tidigare
nämnt endast de centrala delarna vilket innebär att
helhetsbilden utmed Lidan inte blir redogjort.

Sammanfattning
De gröna frågorna har ett stort fokus i översiktsplanerna.
Ambitionen under årens lopp är att bevara natur- och
parkområdet utmed Lidans stränder. En annan orsak till att
stränderna har hållits fri från exploatering och bibehållet
mycket växtlighet är risken för erosion och ras. Trots att
grönstrukturen beskrivits väl i översiktsplanerna så har de
inte fått samma dignitet och fokus i detaljplanerna. Dessa
har istället mest handlat om att reglera trafikapparater och
bebyggelse. Detaljplanerna säkerställer visserligen de
gröna områdena utmed Lidan som allmän platsmark men
det finns inte direkt några konkreta regleringar av
grönytorna samtidigt som gång- och cykelvägar i vissa av
planerna inte har blivit realiserade, vilket varit ambitionen.
Tillgängligheten har prioriterats till bostadsområdena utmed
Lidan men det är inte lika viktigt med gång- och cykelvägar
till naturen.  Det fragmenterade gång- och cykelstråket
utmed Lidan försvårar orienterbarheten och tillgängligheten
till vissa av grönytorna utmed vattnet. Detta har lett till att
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områden som egentligen är allmänna upplevs som privata
och oprioriterade. Ett helhetsgrepp över området utmed
Lidan saknas. Det saknas en konsekvensanalys och aktuell
plan som redovisar vikten av grönytorna, tillgängligheten
till dessa och hur grönstrukturen skall utvecklas i Lidköping
som helhet och för området utmed Lidan. En grönplan är
på väg att utvecklas men det tar tid, i den är det tänkt att
sociotopkartan ska ingå (läs mer om sociotopkartan under
rubriken ”Stadens grönska och sociotopmetoden”) Tills
vidare så finns stadsmiljöprogrammet som lyfter fram

Lidans stränder i centrumkärnan. Det bästa vore givetvis
att mål och viljeriktningen för hela stråket redovisades för
att framtida avvägningar ska kunnas utföras på bästa
möjliga sätt. Inte minst nu när stadsutvecklingen ofta
handlar om att förtäta staden.

FYSISKA STRUKTURER

Årsringar

Karta över stadens årsringar.

11



Karta över stadens årsringar visar hur staden har växt. Det
är tydligt hur staden har expanderat utåt med följd av allt
längre avstånd mellan den nya bebyggelsen och
stadskärnan. Det positiva är emellertid att betydelsefulla
tätortsnära skogar har fått vara kvar mellan bebyggelsen
och att det inte har blivit alltför kompakt stadskropp.

Broar
Idag finns det sammanlagt sex stycken broar över Lidan
som förbinder stadens västra och östra del på en sträcka
på ca 1 km. Den första bron, torgbron har anor från 1500-
talets slut men ersattes i början av 1900- talet av den
nuvarande bron som är granitklädd och har bronsfyrar som
miner om farleden in i inre hamnen. Torgbron var länge den

enda körbron, idag är det inte längre tillåtet att köra biltrafik
på den. Istället är det ett stråk som används frekvent av
gående och cyklister.  Mellan åren 1892-93 anlades
järnvägsbron som gjorde det möjligt att resa över Lidan
med tåg. Järnvägsbron var öppningsbar och det var fortsatt
möjligt för större båtar att ta sig till torget vid Lidan. År 1981
försvinner dock möjligheten för större båttrafik att ta sig till
torget, då fasta körbron Rörstrandsbron byggs strax norr
om järnvägsbron. Detta sker trots kraftiga protester att detta
skulle skära av stadskärnan från större båttrafik och
därmed ändrade stadsbilden på ett påtagligt sätt.
Rörstrandsbron kom till för att avlasta centrum från biltrafik.
Innan denna körbro kom till hade Wennerbergsbron
tillkommit år 1960. Under Wennerbergsbron finns gång-
och cykeltunnlar på båda sidorna. Det var dåvarande

Vänster: Torgbron

Höger: Järnvägsbron

Vänster: Rörstrandsbron

Höger: Wennerbergsbron

Vänster: Gång- och
cykelbron

Höger: Ågårdsbron
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gatuchefen på gatukontoret som föreslog dessa
undergångar och fick tillslut sin vilja fram. Tunnlarna har
haft en stor betydelse för tillgängligheten utmed Lidan och
är idag väldigt väl nyttjat. Gång- och cykelfält finns också
på båda sidorna av brons körfält. Där Wennerbergsbron
lokaliserades var det tidigare enbart en gång- och cykelbro,
från 1912, denna flyttades till sitt nuvarande plats som är
längre söderut. År 1973 invigs även Ågårdsbron som är
körbar för biltrafik. Gång- och cykeltunnel finns på båda
sidorna och en gång- och cykelväg på ena sidan av
Ågårdsbrons körfält. (Holmström, 1991, s. 339)

Gång- och cykelnät
Lidköping är en cykelstad. Avstånden i staden är korta och
målpunkterna är ganska så samlade. Terrängen är flack
vilket gör det lättcyklat. Enligt en undersökning bland 40
andra städer hamnar Lidköping  som favoritstad för
cyklister, enligt Svensk cykling 2008
(http://www.svenskcykling.se/2008/10/lidkoping-favoritstad-
for-cyklister/) Utmed Lidans båda sidorna finns gång- och
cykelstråk, dessa är huvudstråk i Lidköpings gång- och
cykelnät och har flera förgreningar till den övergripande
strukturen. Många cyklar längs med vattnet dagligen för att

ta sig till sina målpunkter
skola, arbete, affärer och
restauranger m.m.  De
brister som finns i gång- och
cykelnätet utmed Lidan är
att det delvis är
fragmenterad samt att
gång- och cykelbanorna
inte fortsätter längre norrut
och söderut.

Bil- och
kollektivtrafiknät
Det finns fyra infarter till
Lidköping och två av dessa,
riksväg 44 och
Härenevägen, går parallellt
utmed vardera sidan av
Lidan. Vägsystemet utmed
älven fortsätter nästan hela
vägen ut mot Vänerns
strand och ingår i stadens
huvudnät och är
vältrafikerade. Från vägarna
avges trafikbuller som gör
att grönstråket utmed Lidan
blir bullerstört. En ny
dragning av riksväg 44 är
tänkt att gå längre söderut,
än nuvarande sträckning,
för att avlasta Lidköping och
Filsbäck från tung trafik. Det
är möjligt att en ny
vägdragning minskar
vägbullret utmed stråket. På
infartslederna saknas
övergångar och gång- och
cykelbanor till Lidans
parkstråk. Övriga

Gång- och cykelnätet i Lidköping.
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huvudgator i Lidköping sträcker sig i öst- västlig riktning för
att undvika allt för mycket biltrafik genom stadskärnan.
Enkelriktade vägar i Nya staden förhindrar också att det
blir mycket trafik genom centrum.

I Lidköping satsas det på kollektivtrafiken för att minska på
bilåkandet, den senaste ambitionen är  20 och 30 minuters
trafik på varje hållplats. En stor målpunkt är Resecentrum
som ligger i närheten av Lidans strand, där det både finns
buss- och tågstation. Det finns tydliga gång- och
cykelförbindelser till detta område, bland annat ett utmed
Lidan.

Grönstruktur
Både visuella och fysiska samband mellan grönområden
är betydelsefulla för att få en sammanhängande
grönstruktur. En sammanhållen struktur ger ett ökat värde
och funktion till den enskilda grönytan. Människor kan röra
sig mellan grönytorna och får flera alternativ att röra sig i
naturen. Parkstråket utmed Lidan är ett centralt grönt stråk
som med sitt läge har, med rätt utformning, en stor potential
att länka ihop grönstrukturen.

Lidköping omges av gröna barrskogar och av Vänerns och
Lidans vatten. Precis som i andra städer byggs
grönstrukturen i Lidköping upp som årsringar, i de äldsta

delarna finns det oftast
mycket lite grönska. Ett
tydligt och centralt grönt
stråk som sträcker sig
genom staden är den utmed
Lidan. Stråket gör att staden
känns grön och lummig fast
att det är få parker i
stadskärnan. När staden har
vuxit så har allt mer grönska
tagits i anspråk medan
grönstråket utmed Lidan har
fått bestå. Det finns tre
större natur- och
rekreationsskogar som
omger stadens bebyggelse
det är Råda ås, Nya stadens
skog, Ågårdsskogen och
Kartåsskogen. Dessa är
omtyckta naturområden och
har flera sociotopvärden
(t.ex. ströva, skidåkning och
naturlek) som de mindre
grönytorna vanligtvis inte
kan erbjuda. Ett större
grönstråk finns också utmed
Vänern, västra och östra
sannorna.

De naturområden som finns
i staden är mycket
uppskattat för stadens
invånare. Tillgängligheten till
ett naturområde från ett
bostadsområde är ganska
bra. Kopplingen mellan
grönområdena är dock
sämre och skulle behöva

Koppling mellan grönområden i Lidköping.
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förbättras för att göra grönstrukturen mer sammanhållande
och möjliggöra rörelsen mellan områdena, inte minst för
personer som vill ta längre motionssträckor. Ett sätt skulle
kunna vara att ha övergångar på riksväg 44 och
Härenevägen och en bro förbindelse över Lidan.
Kommunen arbetar med att förstärka kopplingarna mellan
grönytorna. Det finns ett långsiktligt och pågående arbete
att göra en grönkil från Råda ås till Vänerns strand. En del
i detta arbete är det pågående anläggningsarbetet av
gång- och cykeltunnel under Ringleden. En tunnel kommer
avsevärt att förbättra rörelsemöjligheterna mellan dessa
två stora gröna områden och binda ihop grönstrukturen i
en nordost- sydlig riktning. Ett arbete som kommunen
nyligen har avslutat är strandpromenaden utmed Vänern,
den sträcker sig från Lidans utlopp till Sjölunda. Den
omgivande naturen och vattnet är i fokus och själva
promenadstråket smälter in i miljön utan att ta för stor
uppmärksamhet från omgivande miljö. Strandpromenaden
är en mycket bra start på att göra Vänerns strand mer
tillgänglig men är inte fullt så tillgänglig som den potentiellt
skulle kunna bli. I dagsläget hindras fortsatt vandring utmed
Vänern vid Tofta av markägare som inte vill ha gående
utanför sin fastighet, trots att del av tomten är utmärkt som
parkmark i detaljplan. De gående får istället fortsätta en bit
av sträckan genom ett bostadsområde för att sedan
återigen  nå strandkanten och fortsätta sin
strandpromenad. Möjligheten att ordna med
framkomligheten utmed denna sträcka skulle förbättra
vattenkontakten, orienterbarheten, rörelsen och
tillgängligheten utmed vattnet. I framtiden kommer
strandpromenaden i Västra hamn få en mer urban
utformning när stadsdelen ”Hamnstaden” byggs ut. Den
nya stadsdelen kommer innebära att västra hamnen blir
mer stadsmässig och troligen kommer kopplingen till Lidans
parkstråk förbättras både visuellt och fysiskt. Vilka
sociotopvärden den nya stadsdelen kommer att få återstår
att se.
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STADENS GRÖNSKA OCH
SOCIOTOPMETODEN
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I följande kapitel beskriver jag beskriva betydelsen av den
gröna strukturen och en fördjupad beskrivning av
sociotopmetoden som är min analysmetod i arbetet. Enligt
boverkets handbok ”Gröna områden i planeringen” (1991,
s.13) kan grönstrukturens betydelse sammanfattas i tre
funktioner: kulturella, ekologiska och sociala.  Den kulturella
funktionen gröna områdena har är att de bär en viktig del
av stadens identitet och historia. Grönområdenas
ekologiska funktion är att de renar luften och vattnet, den
kan reglera lokalklimatet, ge skugga och reducera vind,
förhindra skred och är hemmiljö för många växt- och
djurarter. De gröna ytorna i staden är helt avgörande för
den biologiska mångfalden och för vår förståelse för
naturen. Den sociala funktionen är att grönområden
fungerar som plats för möten, rekreation, lek och
upplevelser.  Dessa tre funktioner ihop går in i varandra
men mitt examensarbete  fokuserar på de sociala frågorna
för att lösa uppgiften att förbättra stråket utmed Lidan.

TEORI

Begrepp
Jag skulle vilja börja med att förklara ett par centrala
begrepp i uppsatsen.

Sociotop = ”En specifik plats användning och betydelse i
en specifik kultur.” I min uppsats är kulturen de som lever,
bor arbetar eller besöker Lidköping. Definitionen kommer
från Alexander Ståhles arkitekturteoretiska uppsats vid
Institutionen för landskapplanering SLU. I ett projektarbete
ihop med landskapsarkitekten Anders Sandberg, på
stadsbyggnadskontoret i Stockholm,växte sociotop som
begrepp fram. Ståhle och Sandberg saknade ett begrepp
som betecknar platser med speciella betydelser för den
mänskliga kulturen. Sociotopbegreppet beskriver de sociala
värdena på friytan som exempelvis lek, bad och mötesplats
medan biotopbegreppet speglar platsens betydelse för
växt- och djurliv. (Stockholms Stadsbyggnadskontor, 2003,
s. 9)

Friyta = ”Den obebyggda beträdbara marken, utan hus eller
anläggningar, som är möjlig att beträda”.  Gator, vägar och
trottoarer räknas inte som friytor. Ursprunget kommer från
modernismen då det fanns ett behov att definiera olika ytor,
under 1960-80-talet används det som flitigast. Begreppet
är dåligt förankrad i vardagsspråket men används flitigt i
Alexander Ståhles licentiatavhandling och
sociotopkartering enligt denna definition. Begreppet
innefattar både gröna och hårda ytor som inte är bebyggda,

de kan vara både privata och offentliga. (Ståhle, 2005, s.
13-14)

Grönstruktur = ”Vattenområden och all mark i staden som
varken är bebyggd eller hårdgjord, oavsett
ägoförhållanden.” Formell grönstruktur är kommunägd
mark och faktisk grönstruktur är alla områden, oavsett
ägoförhållanden. Begreppet introducerades i officiellt
svenskt sammanhang 1992 i Storstadsuppdraget. Inför
ändringen av plan- och bygglagen 1994 föreslogs det i en
utredning att begreppet skull tillämpas i lagstiftningen som
planeringsverktyg. Att grönska som en struktur likställd med
övriga element i stadslandskapet kommer av långvarig
forskning av grönskans betydelse för staden i helhet och
för människorna som bor där. Drivkraften till framkomsten
av begreppet är värnandet om stadens minskade
grönarealer. (Lundgren Alm, 2004, s. 17)

Grönstrukturen ur ett historiskt
perspektiv
Likt många andra äldre städer i Sverige så finns det mycket
få offentliga grönytor i stadskärnan. Grönskan som ett
offentligt stadsbyggnadselement kom ganska sent som
företeelse i svenska städer. Inte förrän i mitten av 1800-talet
när städerna växte i snabb takt på grund av industrialismen
uppstod behovet av grönska och parker. Orsaken var att
förbättra hälsosituationen i städerna och föra in ljus, luft
och vatten i stadsmiljön. (Boverket, 1999, s. 30) Nyttan av
grönskan motiverades, förutom av de hygienska värdena,
av sociala och estetiska skäl. Parkerna behövdes på fritiden
för arbetarna när de inte vistades på sina bullriga och
smutsiga arbeten eller trånga boenden. (Grahn, 1985, s.
32)

Grönskan i staden går att följa som ”gröna årsringar”.
Parker av olika slag växte fram under industrialismen. När
järnvägen kom blev det vanligt med järnvägsparker och
stationsträdgårdar. Kring sekelskiftet mellan 1800- och
1900-talet utvecklade arbetsrörelsen ”Folkets park” där de
roade sig och förde fram politiska budskap. De två första
decennierna på 1900-talet växte idrottsparker fram och
trädgårdsstäder efter Ebenezer Howards ideal växte fram.
Mellan 1930 och 1950 blev parkbyggandet mycket stort i
städerna, tack vare nytänkandet inom stadsplaneringen
och krav på att avsätta mark för parker och rekreation.
(Boverket, 1999, s. 31-32). På 1970- och 1980- talet
uppmärksammades betydelsen av parker och
grönområden för människor hälsa och forskning började
bedrivas kring detta. I kommunerna satsades på
motionsanläggningar med motionsspår. Vid denna tidpunkt
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börjar staden att förtätas istället för att bygga på jungfrulig
mark, detta får till följd att antalet gröna ytor börjar minska.
Under 1990-talet riktas ett stort fokus på de ekologiska
värdena som grönskan har. Detta har ett samband med
växande internationella miljöengagemanget och miljö- och
utvecklingskonferensen i Rio de Janeiro 1992. Trots att det
är många som betonar vikten av de sociala och kulturella
värdena i naturen så har det fram tills i dag inte viktas lika
högt som de ekologiska värdena vid exploateringsprojekt.
Ett exempel som nämns i boken ”bostadsnära natur”, är
den planerade förtätningen av miljonprogrammet Gränby i
Uppsala. Förtätningen i området skulle innebära att
rekreationsmark med många attraktiva lekbackar skulle
försvinna. Det var först när man hittade den stora
vattensalamandern i en damm som det blev ändringar i
exploateringsplanerna och natur sparades och
utvecklades. (Boverket, 2007, s. 28)

Stadsplanering idag handlar mycket om att förtäta staden
vilket har lett till många protester av människor som tycker
att grönområdena i staden försvinner. Förtätning av
städerna har lett fram till ny forskning som återigen
fokuserar på grönskans sociala samt hälsosamma
funktioner och värden (Lundgren Alm, 2004, s. 29).
Forskningen leder till nya instrument och värdegrepp för
att beskriva och analysera grönstrukturens värden för
människan samt för att förhindra låsningar i
planeringsprocessen vid förtätning. Ett problem i
stadsplanerandet kan vara att hitta slagkraftiga argument
för intressena att behålla och utveckla grönytor. Oftast
väger de kortsiktiga, ekonomiska och tekniska intressen
tyngst vid stadsutvecklingen. (Grahn, 1985, s. 12)
Grönskan har många olika kvalitéer men som av olika
anledningar fått skiftande uppmärksamhet i
stadsplaneringen genom åren. Jag har valt att fokusera på
de sociala, rumsliga och hälsosamma aspekter som jag
tycker är betydelsefulla värden och argument för
utvecklandet av stråket utmed Lidan.

Grönstrukturens betydelse för
människan
Vad vore en stad utan dess grönska? För människan har
grönskan flera värden både för hälsan, det sociala livet och
som stadsbyggnadselement.  För att uppnå en
ändamålsenlig grönstruktur i staden räcker det dock inte
att endast se till mängden grönt, dessa måste även uppfylla
vissa krav på utformning och skötsel för att de ska upplevas
som ett positivt tillskott i stadsmiljön.

Flera forskare både i Sverige och i andra länder har visat
att närheten till gröna områden, framförallt naturen har
betydelse för vårt välbefinnande och har hälsoeffekter.
Enligt forskare är människan anpassad till ett liv i en
omgivning som är grön, de gröna miljöerna finns nedärvda
i våra minnen och påverkar oss på ett positivt sätt.  Det är
alltså viktigt för vårt välbefinnande att naturen inte bara
finns i närheten av bostaden, utan även i närheten av andra
bebyggelsemiljöer som exempelvis vår arbetsplats,
sjukhuset och skolan.  Enligt Landskapsarkitekten Patrik
Grahn är det felaktigt att tro en innehållsrik fritidsmiljö kan
kompensera trista miljöer vid arbetsplatser.  De gröna
områdena inne i staden är en möjlighet för människor i dess
närhet att få en stunds avstressande utevistelse. Parker
och natur ger människor en förankring till det naturliga och
historiska samt en ro och trygghet i en tid där allt förändras
i allt snabbare takt. (Boverket, 1999, s.30-37) Vistelse i
naturen ger vila, återhämtning, minskar stress, ökar
kreativiteten, och ökar koncentrationsförmågan. För
offentliga institutioner såsom dagis, äldreboende och
sjukhus är det inte tillräckligt att det finns parker och natur
i närheten av deras verksamhet. Enligt studier gjorda av
landskapsarkitekterna Gunnar j Sorte och Patrik Grahn har
det visat sig att verksamheter med egna rekreationsytor på
sin tomt använde offentliga grönytor oftare och var mer
nöjda med dem än dem som inte hade några egna
rekreationsytor.  För barnen ger grönytorna möjlighet till lek
i en miljö som hela tiden skiftar i form mellan årstiderna.
Naturmiljöer är överlägset de populäraste platserna. Deras
motorik blir bättre i naturen och de får testa sina gränser
med fantasins hjälp. Naturområden ger upphov till fler
aktiviteter samtidigt som det är lugnar sinnet. Personalen
kan nyttja grönytorna för studiesyfte blandat med
lekfullhet.(Grahn, 1991-1997, s. 328-329)

Patienter med utsikt mot naturen från sitt sjukhusfönster
mår bättre, sover bättre, behöver färre mediciner och blir
snabbare friskare enligt forskning. Ännu bättre blir det när
patienter och äldreboende får komma ut i naturen och
parkerna. För äldre och sjuka är skogen en bra plats för
motion och aktivitet helst ska det var minst 60 hektar stora
områden så det är möjligt att välja alternativa gångstråk
med varierande längd. Karaktärerna ska helst skifta i
området men med mjuka övergångar som knappt märks.
Enligt studier av landskapsarkitekt Patrik Grahn så visar
det sig att äldre och sjuka som fick komma ut i naturen med
sina vårdare hade lättare att ”öppna upp” sig och relationen
mellan vårdtagare och patient blev närmare. Dessutom har
Patrik Grahns och annan Europeisk forskning visat att
naturen och parkerna gör att patienterna, förutom att de
behöver färre mediciner, blir piggare, minns tillbaka, får
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bättre koncentrationsförmåga, har färre depressioner
samtidigt som de blir mer självständiga när de är utomhus
och kommer ifrån sin roll som behövande och sjuka. Att se
på andra människor och bli sedd av andra människor är
också betydelsefullt för människors hälsa och offentliga
parker är utmärkta platser för social interaktion med andra.
(Grahn, 1991-1997, s. 328-329) .

Natur och parker har som sagt en social betydelse för
alla människor. Inte minst gäller det parker som är skapad
för rekreation. En bra park ska innehålla upplevelser för
alla sinnen samt ge möjlighet till planerade och spontan
möten med andra människor och möjlighet att njuta av den
omgivande miljön. Samvaron med andra människor på
offentliga platser som parker och naturområden är bra för
integrationen och förståelsen för andra. Till de offentliga
grönytorna lockas alla typer av människor i olika åldrar,
kön, bakgrund och inkomst. De gröna ytorna ger även
möjlighet till samvaro med andra utan att det kostar något
och är demokratiska platser som inte präglas av näringsliv
och det kommersiella. Många tycker det är skönt att ta med
sig fika ut i parken eller ta en promenad i skogen för att få
avkoppling eller aktivitet samtidigt som man undkommer
stadens brus för en stund. (Boverket, 2007, s. 19-20) Vilka
aktiviteter som lämpar sig och förekommer på olika grönytor
har visat sig bero på utformningen av dessa platser. Vissa
aktiviteter är emellertid mindre känsliga för utformningen
och karaktären på grönytan, medan andra aktiviteter
behöver stora ytor så som fotboll och promenader.  Det är
lättare att få rum med flera sociala aktiviteter i ett större
område och komma ifrån störningar som så trafikbuller.
Stora ytor kan dock bli outnyttjade om det inte har ett tydligt
innehåll. De stora grönytorna mellan flerbostadshusen från
1960- och 1970- talet har fått kritik för att de uppfattas som
ingenmansland med torftigt innehåll. Mindre områden kan
innehålla många aktiviteter trots sin lilla storlek men det
ställs större krav på rätt utformning och intensivare skötsel.
Små områden kan också ha väldigt stor betydelse för att
länka ihop grönytorna med varandra. I en tät
stadsbebyggelse är de särskilt viktiga, då de ”lättar upp”
den bebyggda miljön. Grönytorna i staden har olika
storlekar och innehåll. De fyller olika uppgifter och har olika
värden för människor. Patrik Grahn och Gunnar J Sorte har
i sin forskning funnit att det går att urskilja åtta typer av
miljöer som människor vill ha och upplever när de använder
parker och naturområden. De olika karaktärerna uppfyller
olika behov och har olika användning. De åtta karaktärerna
är vild (vildvuxen natur och mystik), artrik (mångfald och
myller), rofylld (tystnad och städad plats), rymd (utan slut
och enhetligt), festparken (folkliv och välskött),
kultur/historia (platsbildning med t.ex. växter, fontäner, och

skulpturer eller fornlämningar, miljön är intim och har något
att begrunda på), lek (plats att kunna förändra med oömma
växter) och allmännig (öppna ytor och lävegetation, lämplig
för idrottsaktiviteter). (Grahn, 1991, s. 231, 258-263)
Alexander Ståhle har kommit fram till liknande karaktärer
men benämns som sociotoper. Alexander Ståhles kritik till
parkkaraktärerna är att  dessa inte är så generella som det
framställs samt att de skiftar namn och betydelse i olika
tidskrifter vilket skapar förvirring och otydliga definitioner.
Framtagandet av de olika parkkaraktärerna av Grahn har
emellertid lett till ett mer kvalitativt tänkande om friytorna,
vilka tidigare främst beskrivits kvantitativt efter de två
dominerande normtyper inom svensk planering som är
täthetsmåttet (kvm friyta/inv) och tillgänglighetsmåttet
(maxavstånd till friyta oftast fågelvägen). Att nämna är att
Ståhle även är kritisk till Grahns parktypologi som befäster
det normsystem som skapades på 1960-talet som bygger
på planerar erfarenhet och bedömning istället för forskning.
Parktypologin delar in parkerna i bl.a. grannskapspark,
stadsdelspark och stadsområdespark, dessa ska finnas
med ett bestämt mått från bostaden och en viss storlek.
 (Ståhle, 2005, s 66-67) Alexander Ståhles sociotopmetod
är både kvalitativ och kvantitativ och fokuserar på
människors användning av friytorna utifrån en brukardialog.
Resultatet visas i kartform.

De gröna områdena har en identitetsskapande funktion
och har betydelse för stadsdelarnas karaktär och bidrar till
en förbättrad orienterbarhet enligt landskapsarkitekten Karl
Lövrie doktorsavhandling ”Det gröna som
identitetsskapande stadsbyggnadselement” från 2003.
Han anser att det är ett problem med att de gröna
områdena i planeringen ofta refereras som ”det obebyggda”
detta är inte bra, då det ger det gröna en passiv roll i
stadsbyggandet och utan en egen identitet. Detta kan ge
intrycket av att det gröna inte är lika värdefullt som det
byggda och det finns risk för en ökad exploatering av det
gröna. Lövrie menar på att planerarna i kommunerna
misslyckas med att se grönstrukturen som ett värdefullt
stadsbyggnadselement som kan ge platser en egen
identitet samtidigt som det gröna kan avgränsa,
sammanbinda och strukturera stadens delar. Istället
används grönskan oftast som en naturliknande bakgrund
till bebyggelsen. Vilket riskerar att stadsgrönskan blir
onyanserad och slätstruken. Kopplingen mellan
bebyggelsen och det gröna samt mellan grönytorna i sig
måste utvecklas och analyseras på varje plats. Varje
grönyta har en egen identitet och kontext till omgivningen
och kan inte dras ”över en kam”. Grönskan får inte ses som
en motsats till det urbana och stadsmässiga utan är en del
av detta. Karl Lövrie anser precis som Alexander Ståhle att
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det även har varit för stort fokus på brist eller tillgång av
gröna områden i dagens planeringsdiskussioner. Det är
mer betydelsefullt att titta på kopplingarna mellan gröna
områden i sig och till bebyggelsen när man planerar än  att
endast titta på antal kvadratmeter grönyta som finns i
staden. Ur detta perspektiv blir det en förskjutning i
planerandet från kvantitet till kvalitet. (Lövrie, 2003, s. 3,
40, 49)

Krav på grönskans kvalitéer
Oavsett vilken typ av karaktär som grönytan eller andra
friytor har så är det viktigt att dessa är tillgängliga och
attraktiva för att de ska användas. Enligt Alexander Ståhles
tes är inte motsättningen mellan tätt och grönt absolut. I sin
Licentiatavhandling ”Mer park i tätare stad” skriver han ”
Det som kan förändra förhållandet mellan täthet och
parktillgång, är tillgängligheten inom stadens fysiska
struktur”. Det har visat sig i studier att människor kan bo
”mitt i naturen” men ändå uppleva brist på natur. (Ståhle,
2005, s. 104-108) För att människor ska uppleva att det är
god tillgång på natur så behöver den vara tillgänglig.
Mycket natur i sig, behöver inte nödvändigtvis ge en bättre
stadsmiljö. Tillgängligheten kan delas upp i tre kategorier.
Den psykologiska tillgängligheten är att det ska vara lätt att
orientera sig i stadsdelen. Den sociala tillgängligheten kan
ha samband hur bra grönområdet fungerar som en
mötesplats och om besökare förväntas träffa kända eller
okända ansikten. Den fysiska tillgängligheten syftar till
möjligheterna är att förflytta sig i och till platsen. Är det
gröna väl integrerad med stadens övriga struktur upplevs

tillgängligheten mycket större och används oftare. Gröna
områden kan upplevas som otillgängliga om de har brister
på sin utformning, är dåligt skött, saknar stigar som gör det
möjligt att ta sig till friytan eller om det saknas faktiska och
upplevda entréer. Det är också viktigt att tänka på att det
ska vara så få barriärer som möjligt för att människor ska
ta sig ut till de gröna ytorna. (Boverket, 2007, s. 9, 43).
Grönytornas attraktion kan mätas på flera sätt, ett sätt är
att ta reda på hur mycket tid, pengar och/eller fysisk
ansträngning som människor är beredda på att ”offra” för
att nå platsen (Grahn, 1985, s. 18, 52). Forskning har visat
att gränsvärdet hur långt människor är beredda att
promenera för att ta sig till ett grönområde är 300 meter.
Detta riktvärdet följs i Lidköping kommun.Tar det längre tid
än 5-10 minuter att ta sig till parkbesöket så finns det stor
risk att folk avstår från utevistelsen. (Boverket, 2007, s. 14)

Friytor med särskilda kvalitéer som exempelvis badplatser
är människor mer villiga att färdas en längre sträcka
och/eller spendera pengar på transportmedel för att nå.
Områden med flera karaktärer är också mer attraktiva än
de som har få enligt forskning av Alexander Ståhle.
Undersökningar har även visat att det är viktigt att de
offentliga platserna ska känns omskötta och välkomnande
för att människor ska tycka om att vistas där. Är inte
grönytan välskött så kan det istället ge en negativ känsla
som kan påverka upplevelsen av ett helt område. Den
offentliga miljön kan kännas bortprioriterad av en dålig
skötsel av grönskan och uppfattas som en belastning utan
något värde. Tryggheten är också betydelsefullt för att
grönytorna ska kännas attraktiva. Alternativa vägar för att
nå platsen, en bra belysning, tydlig orienterbarhet, kontakt
med omgivningen och god uppsikt påverkar
trygghetsupplevelsen. Människor med olika bakgrund, kön
och ålder upplever det offentliga rummet på olika sätt, detta
är viktigt att tänka på vid planering av friytor. Exempelvis
upplever äldre och kvinnor oftare att grönområden känns
otrygga vid mörker. Vilket kan leda till att de inte nyttjar
dessa platser och hellre väljer andra målpunkter eller stråk.
Inte att förglömma är att arbeta med att stärka eller skapa
identitet för olika friytor, detta skapar en tydlig användning
av platsen samtidigt som det stärker orienterbarheten och
därmed trygghetskänslan i staden. (Boverket, 1994, s. 25)

SOCIOTOPMETODEN
Precis som Karl Lövrie vill Alexander Ståhle bredda
analysen och diskussionen kring grönstrukturen i staden.
Sedan 1990-talet har det varit störst fokus på
grönstrukturens ekologiska värden inom svensk

Buffertzon 300 meter från respektive sida av Lidans strand.

21



planeringspraktik. Detta har sitt ursprung EU:s
miljölagstiftning och de nationella miljökvalitetsmålen samt
normer som kom fram vid denna tid. De sociala och
kulturella värdena har varit betydelsefulla men de
ekologiska värdena har viktas högre. Runt om i Sverige
började kommunerna att kartlägga olika biotoper och
resultatet fick en stor påverkan på var det skulle
exploateras. Städerna har expanderat ända sedan
industrialismens intåg på 1800-talet. Under de senaste
decennierna har trycket på tillväxt och förtätning ökat ännu
mer i städerna, då det blivit mer attraktivt att bo i staden
istället för landsbygden. Det är i staden som det största
utbudet på arbete, utbildning, affärer och aktiviteter finns.

Förtätning används ofta som ett argument i
stadsplaneringen för att undvika ”urban sprawl”, ett
fenomen som uppkommit främst i Amerikanska städer och
innebär att bebyggelsen sprider ut sig och skapar en gles
bebyggelsestruktur med långa avstånd mellan
målpunkterna. Förtätning förespråkas som det bästa ur
samhällsekonomisk synvinkel då de befintliga ytorna och
den tekniska infrastrukturen kan nyttjas bättre. Det finns
även en vilja att hålla ihop bebyggelsen för att minska
transportbehovet och därmed koldioxidutsläppen. Trycket
på tillväxten har lett till att grönytorna i stadskärnan har
tagits i anspråk för förtätning. Mätningar enligt Statistiska
Centralbyrån sedan 1970- talet visar att antalet och
storleken på grönytorna tydligt minskat i tätorterna under
de senaste 30 åren och inget tyder på att minskningen
skulle avta. Inför exploateringar har det uppstått en
polarisering mellan upprörda stadsbor samt
intresseorganisationer och exploatörer, planerare samt
politiker. Inte sällan blir detaljplaner överklagade vilket lett
till en utdragen och oftast dyr planprocess. Samtidigt som
exploateringen av parker och naturmark successivt ökat så
trappades brukardialogen ner i parkverksamheten på
1990-talet vilket inte varit bra för dialogen mellan
stadsborna och planerare, exploatörer och politiker. Denna
problematik återspeglas inte minst i Stockholm. År 1996
beslutade kommunfullmäktige i Stockholm att det behövdes
en grönkarta som klassificerade stadens parker och
grönområden. Denna karta skulle ligga till grund för
framtida exploateringsavvägningar. Växt- och djurvärdena
för olika friytorna sammanfattades på en biotopkarta. Ett
planeringsverktyg som redovisade friytornas bruksvärden,
det vill säga vad de har för funktion och betydelse för
människor saknades men utvecklades, som tidigare nämnt,
av Alexander Ståhle och ledde fram till en så kallad
sociotopkarta. Kartan är ett komplement till biotopkartan
och är resultatet av en analysmetod i fyra steg. De sociala
och kulturella brukarvärdena är i fokus och frågorna ”för

vem?”, ”till vad?” och ”var” granskas i metoden.  (Boverket,
2007, s. 28-37) Värderingar och erfarenheter från både
experter (planeraren) och brukare (stadsborna) leder fram
till en sociotopkarta som beskriver friytornas användning,
kvaliteter och brister.

Metodens fyra steg nedanför är hämtade ur Uppsala
kommuns skrift Uppsalabornas sociotopkarta, 2009, s 8-11
om inget annat nämns.

Det första steget är friyteidentifiering. Offentliga friytor
(utemiljöer) avgränsas och namnges. Offentlig i detta
sammanhang innebär ytor som används och upplevs
offentlig. Friytor kan antingen vara ”offentligt ägda och
tillgängliga” exempelvis torg, parker, lekplatser, ”offentligt
ägda men ibland ej tillgängliga” exempelvis idrottsplatser,
skolgårdar och badplatser, eller ”privat ägda och
tillgängliga” exempelvis kyrkogårdar, parkeringar, kajer och
stränder. Friytorna ska enligt denna metod vara större än
0,2 ha, undantag kan göras om det är uppenbart att ytan
används frekvent för vistelse. Ytor större än 10 ha bör
avdelas i mindre områden om de har skiftande karaktär,
miljömässigt eller funktionsmässigt (ytorna måste dock bli
större än 0,2 ha). Exempel på detta är skogsklädda
områden i stora parker. En huvudprincip är att
gränsdragning av friytorna dras där det finns en naturlig
fysisk gräns i verkligheten. Namnsättning har en lokal eller
historisk förankring till platsen och sker på varje offentlig
friyta, för att underlätta diskussionen och karteringen av
varje plats.

Andra steget är expertvärdering. De namngivna
offentliga friytorna, från steg ett, observeras och bedöms
utifrån ett systematiserat protokoll av experter inom stads-
eller landskapsplanering. Det är viktigt att experten
uppmärksammar vad som sker på friytan och eventuella
spår på aktivitet. För att på så sätt fånga platsens
användning samt sociala värden och brister. Antalet
personer som vistas på platsen noteras också.
Observationerna ska helst ske vid fin väderlek och vid minst
två årstider.

Steg tre är brukarvärdering som handlar om att fråga folk
vad de tycker och hur de använder friytorna i staden. Detta
kan ske på olika sätt genom enkäter, öppna möten,
personliga intervjuer eller fokusgrupper. I Stockholm
sociotopkartering användes en kombination av dessa.  I
Lidköping används fokusgrupper i brukarvärderingen.
Urvalet av grupper grundas på att få en bredd av
erfarenheter. Det är betydelsefullt att få med personer i
olika åldrar, kön, bakgrund samt grupper med särskilda
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intressen. Fokusgruppens antal är mellan 4-10 personer
och intervjun tar ca. 45-60 minuter. Ett förberett
frågeformulär och en stadskarta är arbetsmaterialet för att
starta en diskussion vad de tycker om hårda och gröna
friytor i staden.

Steg fyra i sociotopmetoden är syntes och kartering.
Den information som kommit fram i de tre första stegen
komprimeras och syntetiseras för att leda fram till ett mer
lättövergripligt kartunderlag som blir en så kallad
sociotopkarta. En plats måste ha minst ett brukarvärde för
att kallas en sociotop. Ju fler brukarvärden som finns på
platsen desto mer värdetät är den. Vissa aktiviteter kan
samsas medans andra är mer känsliga och behöver egna
platser. Exempelvis är det svårt att kombinera
brukarvärdena ro och folkliv.
Följande kriterier skall principiellt följas vid framställandet
av sociotopkartan:

1.  Karteringen skall representera ett allmänt
värde för många invånare.

2.  Användningen eller tydliga spår av frekvent
användning skall ha påvisats i observationerna.

3.   Platsens värde skall ha uttrycks flera gånger
i brukarvärderingarna.

4.  I intervjuer och i andra brukarvärderingar skall
det bekräftas att platsen har dessa sociotopvärden

5.  Om det uppstår en exploateringskonflikt, så
skall karteringen av sociotopvärdena utgöra ett
hållbart argument i en planprocess.

Karteringen som både är kvantitativ och kvalitativ leder fram
till en sociotopkarta. Kartan utgör ett arbetsmaterial för
framtida beslut och diskussioner angående grönytor och
andra friytors användning och utveckling samt för
eventuella förtätningar av staden eller tätorten.
Sociotopkartan är ett levande dokument som med jämna
mellanrum skall uppdateras. Processen för framtagandet
av kartan är lika viktigt som slutprodukten. För planeraren
är det bra med närkontakten med invånarna som både kan
komplettera, bekräfta observationerna samtidigt som
dialogen öppnar upp en diskussion om stadsplanering på
ett informellt och trevligt sätt.

En viktig aspekt i sociotopkarteringen är tillgängligheten till
friytorna. En friyta med dålig tillgänglighet har färre
brukarvärden och används mindre enligt metoden. Detta
resonemang utvecklar Alexander Ståhle som tidigare
nämnt i sin Licentiatavhandling ”Mer park i tätare stad” från
2005. (s. 104) Där han menar på att det möjligt att öka
friytetillgången vid förtätning genom att förbättra
tillgängligheten till de friytor som finns kvar.  Tillgänglighet

handlar om nårbarhet vilket handlar om att förbättra
gångstråk och övergångställen eller/och genom att förbättra
orienterbarheten till parkerna. Andra faktorer som är
avgörande för tillgängligheten är tillträde vilket syftar till
om området upplevs som privat eller offentlig. Tydliga
entréer och parksoffor kan påverka detta. Framkomligheten
är också betydelsefull för tillgängligheten detta gynnas av
gångsystem med bra underlag. Sist men inte minst är
värdena trygghet och trivsel avgörande för om en friyta
ska vara allmänt tillgängliga. Trygghet står för
överblickbarhet, trafiksäkerhet, leksäkerhet och hållbarhet.
Trivsel uppnås på platser som har välskötta ytor där slitage
förebyggs, växter vårdas och städning sker med jämna
mellanrum eller när behov uppstår. (Stockholms
stadsbyggnadskontor, 2003, s. 15) Det går alltså att öka
parktillgången i en stadsdel bara genom att förbättra
tillgängligheten enligt Alexander Ståhle.

Bilderna visar Alexander Ståhles tes ”Mer park i tätare
stad”. Det svartvita är bostäder och det gröna är grönytor.

Vänstra bilden: Koppling saknas mellan grönytorna. De
boende använder endast grönytan utanför sin egna entré.

Högra bilden: Fler byggnader har tillkommit på samma yta
som vänstra bilden. Grönytorna har dessutom fått
förbindelser, vilket ger upplevelsen av ökad mängd grönyta
i området för de boende, fast det i kvm är mindre än  I
vänstra bilden.
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Jag har använt mig av sociotopmetoden för att analysera
stråket utmed Lidan. Metoden har som jag tidigare nämnt
fyra olika steg och resulterar i en så kallad sociotopkarta. I
mitt examensarbete har resultatet av analysmetoden legat
till grund till ett utformningsförslag som syftar till att stärka
innehållet, tillgängligheten och kopplingarna till vattnet och
omgivande friytor utmed Lidan.  Sociotopmetoden är ett
sätt att ta reda på hur friytorna används och vilka brister
och kvalitéer som finns. De olika stegens tillvägagångssätt
redovisas nedan.

Steg ett: FRIYTEIDENTIFIERING
I detta steg avgränsade och namngav jag friytorna. Först
ringade jag in de friytor som redan har ett namn och tydlig
avgränsning, exempelvis Stadsträdgården. Därefter
avgränsades friytor med samma karaktär och/eller innanför
tydliga fysiska gränser. Dessa namngavs med ett lämpligt
namn som är passande och relevant för platsen.

Steg två: EXPERTVÄRDERING
I detta steg inventerar och beskriver jag friytornas
användning och sociala värden utifrån ett systematiserat
observationsprotokoll. Varje friyta utmed Lidan, som i steg
ett har avgränsats och namngivits, har observerats och
noterats enligt protokollet. Resultatet av expertvärderingen
har sammanfattats för att bli mer lättförståligt och redovisas
nedan under fem rubriker som representerar fem
delområden som sträcker sig längs med Lidan. Den som
vill kan läsa materialet från observationsprotokollen i sin
helhet i bilaga 1.

1 Mellan landsbygd och Ågårdsbron
Västra sidan
Området består främst av vild natur med en mix av löv- och
barrskog. Det finns knappt någon bebyggelse med
undantag från ett villahus och ett kanothus. Skogen hänger
visuellt ihop med det större naturområdet på andra sidan
infartsleden och skapar tillsammans en grön port in till
staden. Trots att området är kraftigt omgiven av trafikbuller
så upplevs området ändå som fridfullt. Utmed vattnet finns

Flygfoto mellan landsbygd och Ågårdsbron. (Lidköpings kommun)
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det vass som ramar in vattnet och ger med sin textur, varma
färgtoner och små rörelser, en fin kontrast mot den
spegelblanka vattenytan. Naturen och vassen ramar in
vattnet på ett vackert sätt och ger ett rofyllt synintryck ända
till stadskärnan. Bland all grönska är det röda kanothuset
ett fint blickfång för förbipasserande. Kring denna byggnad
finns fina rumsligheter med varierande växtlighet som
består av en unik kombination av träd och buskar.
Kanotverksamheten drar till sig människor i olika åldrar,
även dem som inte är intresserade av sporten, inte minst
för att nyttja bryggorna som är ett unikt inslag utmed Lidan.
Det som saknas i området är bland annat fler målpunkter
i söder och en annan form på grönytan närmast
åkerlandskapet för att få ett ökat vistelsevärde i området,
framförallt närmast Lidan. I området finns också en
rastplats för bilar och lastbilar samt en
samåkningsparkering. Rastplatsen består av stora
asfaltsytor omgiven av natur. Det finns potential att utveckla
rastplatsen och göra den mer välkomnande, innehållsrik
och attraktiv.

Tillgängligheten till hela området är också bristfällig och
skulle kunna utvecklas. Gång- och cykelstråket från
Ågårdsbron till området är inte kommunalt ägd och är

varken asfalterad eller belyst, dessutom saknas bra
alternativa stråk för cyklister och fotgängare. Kopplingen
och tillgängligheten mellan Ågårdsskogen och skogen
utmed Lidan saknas dessutom då det varken finns under-
eller övergångar mellan dessa områden på riksväg 44.
Tillgängligheten inom området är relativt bra. Det finns en
stig som sträcker sig längs med Lidan vilket gör det lätt att
röra sig utmed vattnet, den tar  emellertid slut vid
bostadstomten i området. En förlängning av  den hade varit
lämpligt för en fortsatt rörelse utmed vattnet. Stigen utmed
Lidan skulle även behöva bli bredare för att göra det möjligt
för människor att mötas när de går eller springer.
Alternativa stigar skulle även göra det möjligt för folk att
slippa gå och springa tillbaka samma väg som de kom ifrån.
Spångar över vattenfårorna i skogen skulle också förbättra
framkomligheten. Avsaknaden av tydliga entréer till
området påverkar också tillgängligheten på ett negativt sätt.

Östra sidan
Precis som västra sidan består området av öppen och
lättvandrad skog, lövinslaget är emellertid mer dominant i
detta område. Naturen hänger visuellt ihop med
intilliggande grönytor samt friytorna på motsatt sida av
Lidan. En del av området har tidigare varit villaträdgårdar

Västra sidan

Skog och kanothus.                                  Rastplats                                                         Stig utmed Lidan.

Östra sidan

Sköldmön             Inristat träd i Sköldmön.                              Långtidsparkering
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vilket märks på att det är så öppet mellan träden samt att
det finns flera trädsorter som typiskt brukar finnas i en
trädgård. Husen är sedan länge borta, med ett undantag,
på grund av skredrisken. På våren går det att sitta på en
av flera träbänkar och titta på vitsipporna och snödropparna.
Några av det stora träden har initialer och hjärtan inristade.
Området består också av en långsträckt parkeringsyta för
samåkare samt ett gång- och cykelstråk som berör en liten
del av området i norr. För att öka attraktiviteten och
vistelsevärdena måste området få bättre tillgänglighet,
tydliga entréer och ökat innehåll som uppmärksammar
området. Det saknas gång- och cykelbana genom området
och en förbindelse, över Härenevägen till området, från de
närliggande villaområdena. Tillgängligheten inom området
begränsas av ett fåtal bostadstomter och det kuperade
landskapet.  Stigarna skulle kunna bli fler och förlängas i
området, inte minst utmed Lidan. Entréerna till området som
också har brister är fullständigt anonyma utan en antydan
av att det går att vara där. Innehållsmässigt skulle området
behöva informationstavlor som berättar om platsens
kulturhistoria samt flora och fauna för att höja
upplevelsevärdet i området.  Fler och bättre utblickar

behövs, idag växer undervegetationen upp fort och
skymmer den fina vyn ut över vattnet och till Lidans västra
strand.

2 Mellan Ågårdsbron och gång- och
cykelbron
Västra sidan
En stor del av området består av vild växtlighet. I norra
delen runt omkring gång- och cykelbron är det dock
parkmiljö med höga träd och gräsmatta. Den södra delen
av området har en blandning av vild vegetation och klippta
gräsytor.  Mixen i detta fall är inte bra för helhetsintrycket
och bidrar till en otydlig karaktär i området. Bäst vore att
låta det vilda få härska utan för den sakens skull påverka
tryggheten på ett negativt sätt. Det är mycket grönska
utmed Lidan men det finns en hel del verksamheter i
området. Dessa befolkar området under dygnets alla
timmar och innehåller kommunens växthus, dagcenter för
äldre, Broholmskolan, friliggande flerfamiljshus ”CIEL-huset
”(centrum för innovation och entreprenörskap i Lidköping)
som innehåller asylsökande ungdomar, vandrarhem och

Flygfoto mellan Ågårdsbron och gång- och cykelbron. (Lidköpings kommun)
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hotell.  Närmast byggnaderna, på kvartersmark, är det mest
asfaltsytor för parkering. Detta ger stora kontraster till den
gröna omgivningen. Inte minst märks detta mellan den
hårdgjorda sidan mot Mellbygatan och den gröna sidan mot
Lidan. Dessa två sidor är svagt eller inte alls kopplade med
varandra, visuellt eller fysiskt.

Tillgängligheten till och inom området är mycket god i den
norra och södra delen men inte däremellan. I norr vid gång-
och cykelbron strålas flera gång- och cykelvägar samman,
i söder närmast Ågårdsbron och Ågårdsrondellen sträcker
sig en gång- och cykelväg under och över bron till olika
målpunkter i tätorten. En stor målpunkt är Ågårdsvallen
som innehåller fotbollsplaner, bad-, bandy och tennishall.
Mellan norr och söder saknas som tidigare nämnt gång-
och cykelförbindelse, vilket leder till att rörelsen utmed
Lidan känns fragmenterad och svårorienterad samtidigt
som vattenkontakten försämras, inte minst, för de
närliggande verksamheterna. Den branta terrängen och
den täta vegetationen är inte heller optimalt för en god
vattenkontakt. Vid kommunens växthus är tillgängligheten
utmed Lidan helt obefintlig då området är inhägnat ner till
vattnet.

Människorna som tillhör dagcentret använder sig främst av
sin egna innergård och hyresgästerna vid flerbostadshusen
använder mest ytorna mellan och närmast sina hus.
CIEL-huset som byggnadsmässigt hänger ihop med
Broholmskolanslokaler har en mycket torftig miljö kring sin
byggnadskropp. Den offentliga miljön ger ingen ledtråd till
husets innehåll och saknar helt koppling till stråket utmed
Lidan. Den enda verksamheten som nyttjar Lidans vatten
och grönska är Broholmskolan. I denna friskola går elever
från åldern 6- 16. Dessa elever använder sig mycket av
naturen och utomhusmiljön i sin undervisning. På deras
skolgård finns en hönsgård och bärbuskar. Utanför
skolgården kan de på en snårig stig gå ner till en brygga i
Lidan.  Miljön närmast vattnet består av tät skog som är
svårvandrad med en hel del tistlar. Det är främst
skolungdomarna som vistas här eftersom området inte är
tillgängligt för någon annan. Vattenkontakten och områdets
värde skulle stärkas om tillgängligheten förbättrades och
kopplingarna mellan verksamheter och vattnet stärktes.
Kompletteringar av innehållet utmed Lidan, exempelvis
sittplatser skulle också höja attraktiviteten av området, då
det saknas sittmöjligheter i hela området. Störst behov av
sittplatser och ökat innehåll finns i Broparken. Denna park
ligger vid gång- och cykelbron och det är många människor

Västra sidan

Broparken                                                CIEL-huset                                                 Vy mot växthuset.

Östra sidan

Gång- och cykelväg utmed Lidan.              Tunnel under Ågårdsbron.                          Vy mot gång- och cykelbron.

29



som passerar här dagligen men knappt någon som vistas
där. Parken består av höga träd, gräs och av en bäck. En
bättre utformning och innehåll av parken skulle öka
sociotopvärdena, ge en identitet åt platsen, förbättra
kopplingarna till omgivande miljöer, samt öka
förutsättningarna för formella och informella möten.
Entréerna till parken har också brister som skulle behöva
ses över. Främst vid entrén vid gång- och cykelbron, där
besökare möts av en hundlatrin. Detta ger ett dåligt första
intryck och drar ner helhetsintrycket av parken. Istället
behövs något distinkt karaktärshöjande element som bidrar
positivt till parkens identitet och karaktär.

Östra sidan
Området utmed Lidan består av endast en friyta som
innehåller en något slingrande gång- och cykelbana som
omges av vattnet, träd och av den vältrafikerade
Hamngatan. Öster om gatan finns friliggande
flerbostadshus och stadens huvudkyrkogård med en
långsträck mur med en öppning mot  hamngatan. Friytans
miljö ger en känsla av att befinna sig utanför staden fast
att det inte stämmer. En bidragande orsak till detta är det
risiga intrycket som  växtligheten och soffmöblemanget ger.
Denna friyta känns bortprioriterad och utsikten mot vattnet
tas inte tillvara på.

Tillgängligheten genom området är god och det finns
alternativa vägar att ta sig förbi vid gång- och cykelbron.
Vid Ågårdsbron saknas dock en alternativ väg, här finns
endast en gång- och cykeltunnel för att nå
villabebyggelsen. Tillgängligheten till södra kyrkogården
skulle även kunna bli bättre med övergångställe till entrén
mot Hamngatan. Det är mycket trafik på Hamngatan vilket
inte bara gör det svårt att ta sig över utan också att friytan
blir bullerstört  Upplevelsen av vägbullret mildras emellertid
av grönskan som bildar ett grönt tak över stråket och vyn
mot vattnet. Många människor använder sig av stråket
dagligen för att ta sig från villaområdena till sina
målpunkter. För att göra stråket mer intressant behövs
växtligheten ses över och fler stadsmässiga tillägg som
exempelvis offentlig konst. Vassen utmed vattnet skall
behållas för det ger ett fint tillskott till miljön samtidigt som
det gör att stråket känns bredare än vad den egentligen är.

3 Mellan gång- och cykelbron och
Wennerbergsbron
Västra sidan
Mellan dessa två broar finns Lidköpings sjukhus och
Stadsträdgården. Tillgängligheten är mycket god i området.
Två stycken gång- och cykelstråk går igenom området men

Flygfoto mellan gång- och cykelbron och Wennerbergsbron. (Lidköpings kommun)
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skiljs åt av en brant. Vid Wennerbergsbron finns passager
både ovan och under. Detta är bra, inte minst ur
trygghetssynpunkt med fler alternativa passager.

Närmast vattnet finns gräsmatta och enstaka höga träd.
Möjligheten att komma riktigt nära vattenytan är god då det
inte finns någon vass utmed kanten.  Det är gott om fina
utblickar mot vattnet, det är få träd som skymmer utsikten
vilket är betydelsefullt inte minst för patienterna.
Sjukvårdsområdet består främst av sjukvårdsbyggnader,
parkeringsplatser och träd. Byggnaderna är från olika årtal
men hänger i huvudsak ihop i färg och form till en helhet.
Det finns ett undantag och det är de tillbyggda
förvaringsbyggnaderna, närmast Lidan, som består av röd
plåt. Tillbyggnaderna smälter inte in med övrig bebyggelse,
tvärtom så sticker det ut och ger ett ovårdat intryck med
sina ofta nerklottrade väggar. Detta ger en känslan av att
befinna sig på baksidan mot vattnet trots att de äldre
sjukhusbyggnaderna vänder sin framsida både mot Lidan
och Mellbygatan. Känslan av baksida förstärks av de stora
asfaltsytorna och att parkeringsplatserna får den bästa vyn
utmed vattnet.

Bredvid sjukhuset finns Stadsträdgården, som är en
omtyckt plats för alla åldrar med mycket växter och
aktiviteter. Även här är parkeringsplatserna placerade
närmast vattnet vilket gör att parken vänder sin baksida mot
vattnet.  Vattenkontakten tas inte tillvara på, det finns fler
exempel på detta. Det knappt använda lusthuset i parken
vänder sin öppning mot Kylanderskolan och har en solid
träfasad mot vattnet. Amerikakajen skulle även behöva
rustas upp för att ge ett vårdat och attraktiv intryck av
parken närmast Lidan. Terrasscafét som endast är öppet
mellan augusti och maj bidrar också till att ytan mot vattnet
känns outnyttjad och något öde, särskilt under
vinterhalvåret.

För att göra området aktivt och upplevelserikt även under
de mörka månaderna skulle det behövas kompletterande
innehåll passande för vinterhalvåret. Detta skulle öka
nyttjandet av parken och ge underlag för en cafébyggnad
som är öppen året om, vilket i sin tur skulle öka den sociala
aktiviteten utmed Lidan.  För att detta ska fungera på ett
optimalt sätt behövs orienterbarheten förstärkas bland
annat med tydligare entréer till parken.

Västra sidan

Sjukhuset                                                  Gång- och cykelväg nedanför sjukhuset.    Boule i Stadsträdgården.

Östra sidan

Gång- och cykelväg                                  Fisketävling utmed stranden.                     Stråket övergår till kaj med björkar.
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Kopplingen och tillvaratagandet av Lidans vatten skulle
kunna bli bättre för hela området. Dessutom skulle
kopplingen mellan sjukhuset, Broparken och
Stadsträdgården förbättras för att få en bra helhet och
rörelse utmed Lidans parkstråk. Det behövs även fler
upphållsytor och ett intressant innehåll för att inte det ska
kännas som om stråket utmed vattnet är ett transportrum
utan även en plats för vistelse. Idag är stråket, särskilt vid
sjukhuset, långt och enformigt med mycket få
sittmöjligheter.

Östra sidan
På denna sida består friytorna i huvudsak av ett gång- och
cykelstråk längs med vattnet, omgivet av grönska. Från
gång- och cykelbron  i höjd med Norra kyrkogården består
stråket av en slingrande gång- och cykelväg. Ner mot
vattnet sluttar marken svagt och det är gott om direkt
kontakt med vattnet då vassen är bortagen.  Denna del av
stråket är mycket populärt för hobbyfiskare, till och med
fisketävlingar anordnas här. För förbipasserande är det ett
trevligt inslag att titta på dem som fiskar. De omgivande
träden ger en grön, lummig och avskärmande känsla mot
biltrafiken från Hamngatan.  Närmast gång- och cykelbron
finns bebyggelse, uppe på en slänt. Byggnaderna består
av en mindre livsmedelsaffär, tre bostadshus och en
Montesorriförskola. Livsmedelsaffären är liten och vänder
sin baksida mot vattnet. De andra husen tar däremot till

vara på utsikten mot vattnet. Byggnaderna ger ett trevligt
tillskott till miljön med sina trädgårdar.

Efter kyrkogården skiftar karaktären utmed stråket. Från
och med här börjar en stensatt kajkant som ger ett stramt
intryck till platsen. Detta förstärks av gång- och cykelvägen
som har fått en rakare sträckning. Nyligen planterades nya
björkar uppradade med ett geometrisk avstånd.  Detta ger
inte rätt känsla utmed Lidan eftersom grönskan, utmed
stråket, för övrigt består av en variation av trädslag
planterad med skiftande mellanrum. Båtarna utmed kajen
är ett trevligt inslag och ger karaktär och liv till området. För
att öka vistelsen i området skulle det behövas fler
sittmöjligheter och att kajkanten rustades upp. Det finns
flera entréer till området och tillgängligheten till och inom
området är god. Entréerna skulle kunna lyftas fram för att
förbättra orienterbarheten och tryggheten. Grönskan ger
en lummig parkkänsla, för att öka denna känsla skulle
kommunen behöva byta ut belysningsstolparna.

4 Mellan Wennerbergsbron och
Rörstrandsbron
Västra sidan
Området ligger mitt i stadskärnan och består i södra delen
av Badhusparken, i mitten av Torgbron och i norr av
Rörstrandsbron samt en bilparkering vid

Flygfoto mellan Wennerbergsbron och Rörstrandsbron. (Lidköpings kommun)
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Särnmarkspumpen. Badhusparken är en av få grönytor som
finns i stadskärnan och besöks av personer som vill sitta
ned och njuta av Lidan som rinner förbi. Parken består av
gräsmatta och höga träd, vars trädkronor bildar ett grönt
tak över parken. De höga träden ger en fin rumslighet men
kan skugga platsen lite väl mycket. Övrig växtlighet består
av en plantering runt fontänen vilket ger ett dystert och risigt
intryck och som skymmer vyn mot vattnet. På våren
blommar även parkens gräsmatta med krokus i alla dess
färger.

Marken i Badhusparken sluttar ner mot vattnet. Lutningen
gör det svårt för aktiviteter som kräver plana ytor
exempelvis för picknick och spel. Den slitna gräsmattan
minskar också förutsättningarna för att sitta ner och njuta
av omgivningen. Det finns visserligen soffor att sitta på men
dessa är antingen glest uppradade utmed kajkanten eller
placerade i en cirkel kring den cirkelformade fontänen, vilket
ger en begränsad valmöjlighet att använda parken.
Närmast Lidan är det kajkant och små stentrappor som går
ner i vattnet. På andra sidan Torgbron vid det gamla
vattenhämtningsstället fortsätter kajkanten.  Denna yta
omges av parkeringsplatser som främst används av
köpsugna och av tillfälliga ”knallare” på torgdagarna. På
motsatt sida av Lidan finns också bilparkering, vilket

förstärker känslan av att vara omgiven av bilar. Det finns
möjlighet att sitta här men andra friytor utmed Lidan som
är gröna besöks hellre. Det är möjligt att röra sig utmed
vattnet fram till Rörstrandsbron där tar gångstråket tvärt
slut. För att ta sig vidare norrut till Västra hamn och
Vänerskärgården så måste gående ta sig till trottoaren på
motsatt sida av vägen och sedan korsa signalövergången
vid Kållandsgatan. Utmed stråket är innehållet ganska
fattigt särskilt för att befinna sig i centrum av staden. Det
centrala läget på parken ger god potential för att öka den
sociala aktiviteten och spontana mötena i området. Det är
betydelsefullt för stadsmässigheten att området blir en plats
att vistas på och inte något som passeras på väg till andra
målpunkter.  Ett sätt att öka attraktiviteten i området är att
framhäva de kvalitéer som redan finns. Exempelvis med
fler sittytor, ökat innehåll och en medveten belysning av
Badhusparken (som förhöjer stämningen på platsen vid
kvällstid). Parkens formella karaktär, med pyramidalmar
närmast vattnet, är viktigt att behålla då det är en unik
parkkaraktär och ger en trevlig variation utmed Lidan.
Parkeringen norr om Torgbron skulle kunna få ett annat
innehåll för att bättre ta till vara på det vattennära läget och
läget vid Nya stadens torg, en av Sveriges största torg, som
besöks av torghandlare varje onsdag och lördag. En viktig
faktor är att  se över tillgängligheten vidare norrut för att få

Västra sidan

Badhusparken                                           Kaj norr om Torgbron.                               Torghandel på Nya stadens torg.

Östra sidan

 Parken strömparterren                              Vy mot Strömparterren från torgbron.        Kaj norr om torgbron.
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en stadsstruktur som hänger ihop och en sammanhållen
rörelse utmed vattnet för fotgängare och cyklister.

Östra sidan
Den här sidan av Lidan består precis som på västra sidan
av park, Torgbron, kaj och parkeringsytor. Området är
bullerstört men det känns mindre påtagligt tack vare mycket
växtlighet utmed vägen.  Parken är den populäraste platsen
på denna sida av Lidan att vistas vid. Många gillar att sitta
och njuta av solen och den fina vyn över vattnet. Parken
består främst av höga träd, gräs och gång- och cykelstråk.
Det finns flera olika trädsorter som är stora och ger ett grönt
och lummigt tak till platsen, utan att skugga platsen allt för
mycket. I parken finns två stycken älvlidar som sluttar ner
mot vattnet och gör det möjligt för båtägare och kanotister
att lasta upp och ner sina båtar. På vintern är älvlidarna bra
platser att ta sig ner till det frusna vattnet.  Det finns många
fina öppna platser samt god utsikt mot vattnet och
badhusparken på motsatt sida. Ett positiv inslag i
stadsmiljön är de mindre båtarna som ligger fastankrade
utmed kajkanten i parken. Fontänen i Lidan är också ett
trevligt inslag som ger en stadsmässig känsla, både visuellt
och ljudmässigt. Marken i parken sluttar nedåt och skulle,
precis som i Badhusparken, behöva fler plana ytor för att
öka användningsmöjligheterna.  Ett ökat innehåll i parken

och framhävande av det som redan finns skulle även öka
attraktiviteten på platsen. Exempelvis skulle närheten till
stadens konsthall kunna nyttjas för utställningar i parken.
Träden och broarna skulle kunna belysas och kajkanten
skulle kunna få en bättre utformning inte minst för båtägarna
men även andra som gillar att vistas längs med vattnet.

Norr om Torgbron består området, utmed Lidan, av kaj och
parkeringar. Kajkanten som är stenbelagd och möblerad
har fått en relativt ny utformning, vilket lyfter fram
kajkaraktären på ett nutida och fint sätt.  Kajen består av
sittplatser, bord och skulpturer. Bakom denna zon är
parkeringsplatserna. Mitt på parkeringen finns en liten
byggnad som under sommarhalvåret fungerar som
restaurang med tillhörande café på en flotte och på vintern
som ett vanligt gatukök. Byggnaden lockar till sig folk och
är ett blickfång men känns en aningen malplacerad bland
all parkering.  De flesta restaurangbesökare skulle
förmodligen hellre vilja ha en annan utsikt.
Parkeringsplatserna är inte bra för att nyttja platsens unika
läge vid vattnet eller för att locka till sig folk för att vistas på
platsen. Vid en förändring av platsen är det emellertid viktigt
att behålla den befintliga karaktären med mycket hårdgjord
yta samt kajmiljön.

Flygfoto mellan Rörstrandsbron och Vänern. (Lidköping kommun)
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Hela området utmed Lidan har en bra tillgänglighet. Genom
området och över Torgbron går ett av huvudstråken av
stadens gång- och cykelnät. Kopplingen utmed stråket är
bra men till områden öster om Hamngatan skulle
förbättringar kunna ske.  Bland annat skulle det behövas
ett övergångställe vid S:t Nicolai kyrka som är en stor
målpunkt.  Det är viktigt med bra förbindelser mellan
områdena för att få stadens delar att hänga ihop.

Att bevara och utveckla den här centrala delen av
stadskärnan är av största vikt för att få en attraktiv och
levande stadskärna.

5 Mellan Rörstrandsbron och Vänerns
strand
Västra sidan
Närmast Rörstrandsbron består friytan av kaj och
vägområde som känns karg. Området är omgivet av olika
verksamheter i skiftande storlek och användning. Billisten
är prioriterad och det finns ingen särskild gång- och
cykelbana. För fotgängare och cyklister behövs detta för
att förbättra kopplingen till Vänerns strandkant från
stadskärnan och för att underlätta en fortsatt rörelse utmed

Lidan. Området utmed kajen känns mycket privat och är
idag delvis inhägnad för industriverksamheten. Området
ger också en känsla av att vara avsides fast att det ligger
nära centrum. För utomstående är det inte lätt att veta om
det är tillåtet eller ej att cykla och promenera  här. Det finns
inget som avslöjar att bilvägen som går genom området
faktiskt når en gång- och cykelbana som fortsätter längs
med Vänerns strandkant. Fasaderna mot vattnet saknar
entréer och känns som en homogen mur som ytterligare
förstärker känslan av ett område som ligger avsides. Ett
positivt inslag utmed kajen är hamnkranarna som är tydliga
landmärken och förstärker hamnkaraktären. För att få
området mer attraktivt skulle kajområdet behöva en annan
utformning och möblering för att ”ta ner” skalan, bryta
enformigheten, öka vistelsevärdet och mjuka upp rummet.
Känslan av kaj får däremot inte gå förlorad.  Norra delen
av området är betydlig grönare och består av vild natur som
omger Lidans utlopp och Vänerns strandkant. Det finns flera
utblickar mot vattnet och en pir som sträcker sig ut i Vänern
med flera sittbänkar. Grönområdets storlek och avsaknaden
av personintensiva verksamheter i närheten gör  att det kan
kännas otryggt att vistas här, även dagtid. Fler skulle
behöva röra sig utmed sjön för att öka den informella sociala

Västra sidan

Vägområde och kaj  västra hamnen.         Hamnkranar i västra hamnen.                     Vy mot västra hamnen.

Östra sidan

Vy mot östra hamnen.                             Östra hamnen med tegelbyggnader.          Grönytan mot Vänern.
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kontrollen. Bättre tillgänglighet och koppling till övriga
staden behövs.

Hela området är bullerstört från vägar och närliggande
verksamhet.

I en snar framtid kommer hela området att se annorlunda
ut när den nya stadsdelen ”Hamnstaden” byggas ut med
1500 lägenheter. Detta kommer göra området mer
stadsmässig och befolkad. Förhoppningsvis integreras den
vilda naturen till det nya området och platsen bibehåller sina
rofyllda kvalitéer.

Östra sidan
Området består av verksamhetsområde för främst
hamnändamål och spannmål. Utmed kajen ligger lastfartyg
och en skuta som är ett trevligt tillskott i stadsbilden.
Hamnverksamheten ger området en identitet och puls
samtidigt som den begränsar möjligheten för allmänheten
att gå närmast kajkanten. Området omges av verksamheter
som är storskaliga och ytkrävande. Lagerhuset och det
gamla sockerbruket (med flera nya verksamheter) tillhör de
största landmärkena och målpunkterna i området. En stor
del av kajytan används för bilparkering till de omgivande
verksamheter. Det är mycket asfalt i området och billisten
är prioriterad. Bilparkering både befolkar platsen samtidigt
som den gör kajen otillgänglig för annat innehåll och
försämrar vattenkontakten. Ett positiv inslag i asfaltsdjungel
är de små gamla tegelbyggnaderna närmast vattnet. Dessa
skulle kunna tas till vara på och lyfta miljön. Kanske de kan
belysas och bli någon form av installation? Idag innehåller
en av dem eltransformator och den andra en vatten- och
avloppspump för Gamla staden.

Längst i norr finns det ett grönområde med vild natur som
sträcker sig utmed Lidans utlopp och Vänerns strandkant.
Det finns ingen gång- och cykelväg till naturen och det inte
många som vistas i grönområdet. Miljön känns tvärtom
ganska ruff och är kraftigt bullerstört av närliggande
verksamheter utan social kontroll med mycket tung trafik i
närheten. Miljön är inte rofylld även om utblickarna mot
Vänern ger ett visuellt intryck av rofylldhet. För de som
arbetar i östra hamnen är det troligen betydelsefullt med
natur och vatten i närheten av arbetsplatsen. Grönytan har
unika djur- och växtarter som trivs i denna typ av miljö. För
ornitologer är platsen särskilt intressant och en
besöksattraktion. Det är betydelsefullt att de unika
naturkvalitéerna får finnas kvar och förstärks. Fler
uppehållsytor, sittplatser samt tydliga stråk skulle kunna
öka vistelsevärdet för fler som är intresserade av unika
naturmiljöer.  Ytterligare mer folk till området kan emellertid

ge upphov till konfliktsituationer inte minst med den tunga
trafiken i området. Detta skulle kunna mildras med en
särskild gång- och cykelbana genom området som knyter
an till den befintliga gång- och cykelstråket söder om
Rörstrandsbron.

En genomtänkt helhet med tydlig användning och bra
stråkförbindelser gör stadsrummet intimare med ett bättre
sammanhang till omgivningen.

Slutsatser av expertvärderingen
I observationsprotokollet finns en möjlighet att fritt skriva
ned text om friytorna och det har varit till stor nytta för att
beskriva området utmed Lidan i mitt examensarbete.
Protokollet består annars huvudsakligen av antal värden
som ska kryssas i om de finns eller saknas.
Observationsprotokollets disposition finns i bilaga 1  En
nackdel som jag upplever med observationsprotokollet är
att det inte finns någon gradering av sociotopvärdet. En
plats som exempelvis har många och fina sittplatser
värderas på samma sätt som en friyta som bara har en
sittplats som är sliten, det vill säga antingen finns det
sittplats på friytan eller så finns det inte det. Det är därför
viktigt att inte glömma bort eller prioritera bort den
beskrivande texten av friytorna för att uppnå en så
rättvisande, nyanserande och korrekt beskrivning av
verkligheten som möjligt. Detta har jag tagit fasta i mitt
arbete. Det är alldeles för enkel beskrivning av friytorna om
observatören endast nöjer sig med att redovisa om
sociotopen finns eller inte.

Av observationsprotokollet framgår det att antalet
sociotopvärden varierar på friytorna utmed Lidan. Generellt
går det säga att friytorna med flest antal sociotoper är mest
använd, förutsatt att tillgängligheten till friytan är god. En
friyta med flera sociotopvärden men få besökare är
exempelvis  Sköldmön (Annelyst 2 med nr 202 på
sociotopkartan ). Detta visar att tillgängligheten är viktigare
än innehållet för antalet besökare. (Sociotopkartan visas
under rubriken ”steg fyra: Syntes och kartering)

Kvalitéer
Med undantag för industri- och hamnmiljön i norr så är
stråket utmed Lidan mycket grön. Stråket går tvärs igenom
staden och det finns många målpunkter i närheten. Det
finns en stor potential att förbättra stråket och göra det till
en central, sammanhållen och attraktiv stadspark med bra
tillgänglighet. Omgivande bebyggelse och grönska varierar
utmed stråket, genom att lyfta fram och förstärka de
varierande egenskaperna skulle stråkets skiftande
karaktärer och rumsligheter förstärkas. Gång- och
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cykelbanorna utmed Lidans båda
älvkanter gör att många av friytorna
har god tillgänglighet och att det går
att röra sig i en ”cirkulär”
promenadslinga mellan gång- och
cykelbron och järnvägsbron. Gång-
och cykelvägarna ingår i huvudnätet
för gång- och cykelsystemet och det
är många människor som rör sig
utmed vattnet dagligen.

Stadens stadsmönster bidrar också,
med sitt rutnät och korta kvarter, till
en god tillgänglighet till vattnet och
friytorna utmed stråket. Broarna
länkar ihop staden på respektive
sida av vattnet och är vackert inslag
i staden. Ett stort plus är att flera av
broarna möjliggör passager både
ovan och under, inte minst ur
trygghetsaspekten.

Närmast vattnet består stråket i
huvudsak av grönska men emellan
och runt omkring finns det
b o s t a d s b e b y g g e l s e ,
centrumaktiviteter, privata och
offentliga verksamheter.
Bebyggelsen runt stråket ger en
stadsmässig känsla och att
omgivningen känns befolkad.
Dessutom bidrar byggnaderna till
platsens karaktär och är
attraktionspunkter, exempelvis
kanothuset.

Huvudelementet utmed stråket är
givetvis vattnet och grönskan. De
gröna ytorna har fler sociotopvärden
än de hårdgjorda ytorna och vistas
mest på. Naturen är en stor tillgång
i stadsmiljön och mjukar upp stadsrummet. Utmed stråket
varierar karaktären på grönskan från den formella parken
(Badhusparken) till den vilda naturen (Annelyst 2).
Variationen och de mjuka övergångarna mellan
karaktärerna är en tillgång som inte får gå förlorad. De olika
karaktärerna på friytorna ger en variation av sociotoper
vilket är positiv då de kan tillfredställa olika människors
behov och intressen. Grönskan är inte bara positiv för
rekreationen utan är en god tillgång för de verksamheter
som är i närheten såsom dagis, skola och sjukhuset.

Det finns potential och utrymme för fler aktiviteter utmed
stråket, än så länge känns miljön rätt så flexibel. De
aktiviteter som bland annat är viktiga att hålla kvar båtlivet,
kulturupplevelserna, närkontakten med vattnet,
promenader i naturmiljö, sittmöjligheterna och möjligheten
att titta på vattenutsikten eller på andra människor.
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Brister att åtgärda
Tillgängligheten utmed stråket är som
tidigare nämnt relativt god men på vissa
ställen saknas det gång- och cykelbana.
Det har lett till dåligt eller helt outnyttjade
friytor utmed vattnet och ett fragmenterat
stråk. Den östra sidan av Lidan har ett
längre gång- och cykelstråk, vilket kan
förklaras med att det mer
bostadsbebyggelse på den här sidan.
Utbyggnaden av gång- och cykelnätet har
alltså prioriteras från bostad till skola
/arbete/ centrum.  En gång- och cykelväg
som enbart når ett grönområde har
förmodligen inte varit en ekonomisk
prioritering. En av de största
sociotopvärdena är just möjligheten att
kunna röra sig fritt utmed stråket, därför är
det viktigt att gång- och cykelstråket inte
fortsätter att vara uppdelad. En förlängning
av stråket, på båda sidorna av älvkanten
är också nödvändigt för att få ett bättre
nyttjande av grönytorna och öka
”promenadslingan” utmed stråket. Den
ökade tillgängligheten kommer också
underlätta orienterbarheten. Är det otydligt
hur marken kan eller får användas finns det
risk att det blir en form av ingenmansland.
I värsta fall kan det istället bli en barriär
eller ett område som upplevs som otryggt
och obehövligt. Andra sätt för att förbättra
orienterbarheten är att parkstråket får
tydligare entréer mellan och till friytorna,
samt att platserna får en egen identitet och
tydliga visuella och fysiska övergångar. Tvära avslut som
det exempelvis finns mellan Broparken och sjukhuset är
negativ för orienterbarheten samtidigt som det gör att
stråket känns osammanhängande. Det är oerhört viktigt för
att öka vistelsen utmed stråket för  invånare och turister att
det är enkelt att hitta till och utmed parkstråket.
Kopplingarna mellan friytorna både visuellt och fysiskt är
dessutom viktigt för att få en sammanhållen grönstruktur i
staden.

Andra brister utmed stråket är att friytornas kvalitéer och
närheten till vattnet inte nyttjas till fullo. Vattnet är en
uppskattad tillgång, som ensam i sig, lockar till sig
människor. Kontakten till vattnet skulle kunna bli bättre om
möjligheterna att vistas och ta sig ner till Lidan var bättre.
De olika verksamheterna skulle kunna bättre ta till vara på
vattenkontakten i sin verksamhet och bidra till att göra

stråket intressant och variationsrikt. Den sämsta
utvecklingen är när sidan mot vattnet blir till en baksida.
Detta har inträffat både vid sjukhusområdet och
Stadsträdgården.  Kontakten till vattnet är viktigt för att
stråket ska hänga ihop, kännas attraktivt och generera till
vistelse.  Det behövs även ett ökat innehåll som möjliggör
aktiviteter av olika slag för olika åldrar och gott om sittplatser
för att få ett attraktivt parkstråk utmed vattnet. Idag är det
brist på detta vilket leder till att människor inte kan eller vill
stanna upp längs med vattnet, i den utsträckning som är
möjligt med en annan utformning. Stråket utmed Lidan
känns på allt för många ställen som något man passerar
på väg till sina målpunkter. Det behövs en tydlig och
enhetlig planering av miljön kring vattnet för att statusen
och användningen av stråket ska kunna förbättras samt för
att få människor att känna sig välkomna i sin egna närmiljö.
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Steg tre: BRUKARVÄRDERING
I detta steg utförs brukarvärderingar. Detta kan göras på
flera sätt exempelvis med enkäter, fokusgrupper och
personliga intervjuer.  Lidköpings kommun har valt att
arbeta med fokusgrupper i sin sociotopkartering av tätorten,
ett arbete som jag blev delaktig i vid mitt uppsatsskrivande.
Fokusgrupp är en undersökningsmetodik som innebär att
en grupp av människor samlas ihop för att intervjuvas.
Syftet är att ta reda på vad de har för föreställningar,
kunskaper, attityder och värderingar kring ett förbestämt
ämne. En moderator leder samtalet och ser till att alla
kommer till tals.  I urvalet av fokusgrupperna har jag varit
högst delaktig. Alla fokusgrupper har någon anknytning till
Lidan. Vissa bor, arbetar eller går i skola i närheten andra
nyttjar någon del av Lidans stråk för sin
föreningsverksamhet. Det har varit viktigt att fånga olika
typer av grupper som har en bredd i ålder, kön, bakgrund,
intressen m.m. Fokusgrupper är en intervjuform som sker
i en grupp med 4-8 personer.

Tio stycken fokusgrupper intervjuades av mig, Evalena
Öman Landskapsarkitekt i Lidköpings kommun, Maria
Svensson Hortonom (praktikant) och Mona Erlandsson
Landskapsingenjör (praktikant). Av dessa var jag med på
åtta stycken. Vi fick handledning av Ida Wezelius och
Alexander Ståhle från företaget Space Scape i Stockholm.

Jag och en till person från förvaltningen Samhällsbyggnad
har intervjuat varje fokusgrupp i ca  60-90 minuter, varav
ca 30-40 minuter ägnades särskilt åt stråket utmed Lidan
och övrig tid till stadens friytor i helhet. De mindra barnen
klarade max att sitta still i 30 minuter så deras intervjuer
blev något kortare. En av oss ställde frågorna och den
andra förde anteckningar. Ett förberett frågeformulär och
en stadskarta var arbetsmaterialet för att starta
diskussionen. Resultatet av fokusgrupperna redovisas här
nedan. Frågeformulärets uppbyggnad kan ses i bilaga 2.

Jag har inte tagit med frågan ”favoritplats utmed
Vänerstranden” i sammanfattningen nedan, då den inte
kändes relevant för uppsatsen.

Skolor
Stadsträdgården vid Lidan strand är de yngre barnens
favoritplats! Framför allt gillar dem den nybyggda lekplatsen
från 2010. Överlag är området utmed Lidan en miljö som
de yngre barnen ofta vistas i och gillar att vara på.
Tonåringarna gillar emellertid bäst platser som de använder
när de utövar sina fritidsaktiviteter eller platser som de går
till för att umgås, såsom Nya stadens torg.

Samtliga av de yngre barnen svarade att deras favoritplats
i tätorten var Stadsträdgården vid Lidans strand, framför
allt den nybyggda lekplatsen i parken. Andra favoritplatser
som nämns av de yngre barnen är bland annat Nya stadens
torg, Ågårdsvallens fotbollsplan, Framnäs lekplats,
Örthagsparkens lekplats, linbanan i Lidåker, Skogshyddan,
Limtorget och motorstadium i Kartåsen. Förskolans
personal på Montessoriförskolan nämner även att de brukar
gå till lekplatserna i Lidåkers bostadsområden, då det inte
finns så många kommunala lekplatser som är stora nog i
närheten av deras verksamhet. Personalen kunde även ta
med barnen till Kartåsskogen vid vattentornet. Där finns
sittplatser vilket de tycker är bra. Till Ågårdsskogen
promenerade de aldrig till, det var för lång sträcka att gå
med barnen enligt personalen. Eleverna på Broholmskolan
som är i tonåren svarade alla olika på ”favoritplatser i
tätorten”, men mest gillar de platser som de kan utöva sina
sportiga fritidsaktiviteter eller för att umgås på. Platser som
nämns är Framnäs badbassänger, Ågårdens fotbollsplaner,
kanothuset, lekplatsen vid Östbyskolan samt Nya stadens
torg som är en favoritplats när man vill träffa andra eller för
att ”hänga”. Favoritplatsen vintertid i tätorten nämner
både de äldre och yngre barnen den egna skolgården,
Stadsträdgården, Råda Lunnelid, isstadium vid
Ågårdsvallen, de stora pulkabackarna som finns i

Skola Ålder på de intervjuade Könsfördelning Datum för intervjun

Wennerbergskolan gr 1 8-9 år 4 tjejer 0 killar 2010-06-03

Wennerbergskolan gr 2 6-8 år 2 tjejer 6 killar 2010-06-03
Broholmskolan 14-15 år 4 tjejer 4 killar 2010-06-09
Montessoriförskolan 4-6 år 3 tjejer 3 killar 2010-06-10

Kylanderskolans öppna
förskola

23-65 år (föräldrar ti ll barn i
åldern 6 mån-3 år

6 tjejer 0 killar 2010-06-10
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Örthagsparken, Volvoparken, Stenhammarskolan och
Lidåker. Skillnaden är att de mindre barnen nöjer sig med
att gå till stadsträdgården och banka hål i isen medan de
äldre eleverna vill ha höga snöbackar. Samtliga tycker om
att åka skidor och skridskor på Lidan när det är så kalla
vintrar att det går.

Bristfälliga platser i tätorten är enligt deltagarna platser
som känns skräpiga, otrygga, fula eller tråkiga. De mindre
barnen svarar att återvinningsstationen vid kyrkogården i
Lidåker och McDonald’s känns skräpiga. Ridskolan, kyrkan,
området vid Furuhäll och stranden vid Framnäs upplevs
som tråkiga. Platsen utanför sockerbruket, lekplatserna i
Östra Lillängen i Råda och lekplatsen i Margeretelund
nämns som otrygga.  Föräldrarna till barnen i
Kylanderskolans öppna förskola nämner även Västra
hamnen som en ful och tråkig plats i staden. Tonåringarna
tycker minst om Östra hamnen vid sockerbruket och Nya
stadens torg, vid kvällar och helger, då de upplevs som
otrygga platser. Ungdomarna gillar inte heller stranden vid
Framnäs som är obadvänlig, fullt av ankor och vass.

På frågan om favoritplats utmed Lidan så har de minsta
barnen svårt att svara. De har redan svarat
Stadsträdgården på föregående fråga och den platsen
ligger utmed Lidan. Oftast brukar de  vara i de centrala
delarna utmed Lidan mellan Torgbron och
Wennerbergsbron. Barnen från Wennerbergskolan grupp
2 nämner att de brukar promenera med klassen och tycker
det är fint där. Föräldrar till barnen på Kylanderskolans
öppna förskola nämner att det är i de centrala delarna som
det finns flest aktiviteter. Förskolelärarna till de allra minsta
barnen i Montessoriförskolan nämner att de inte brukar gå
till platser som ligger för långt bort utan håller sig nära sin
skola som ligger en bit från centrum. De gillar att vara
utmed Lidan och fiska, fika, mata ankorna eller leka med
medtagna bilar. Som längst går de till Stadsträdgården där
den nybyggda lekplatsen är en attraktiv målpunkt. De äldsta
barnen från Broholmskolan svarade alla, förutom en, att de
aldrig brukar vistas utmed Lidan med undantag för
Stadsträdgården. Deras skolgård ligger precis längs med
Lidan men för övrigt är det uppenbart att de inte har några
direkta målpunkter utmed Lidan som de har som
favoritplats. (egen reflektion). Barnen fick även möjligheten
att svara på om de kunde säga vad de tyckte var bristfälligt
utmed Lidan. De yngsta barnen kunde inte komma på
något. De som svarade på frågan var de äldre. En elev från
Broholmskolan tyckte att kanothuset borde byggas ut och
att det kan uppstå en konflikt mellan dem som paddlade
kanot och fiskade utmed Lidan. Samtliga elever från
Broholmskolan ogillade att Lidans vatten var smutsigt och

att det var mycket skräp på botten. I samtalet med
föräldrarna till barnen på Kylanderskolans öppna förskola
framgick det att de tyckte att Lidans stråk känns
transportsträcka och inte en plats att vistas på. En av
deltagarna utryckte sig så här ” som det är nu känns det ju
mer som en transportsträcka”.

På frågan om den populäraste utflyktsplatsen i
Lidköping nämnde alla fokusgrupper Skogshyddan (som
ligger norr om centalorten vid Vänern) med undantag för
Wennerbergsskolan grupp 2 som enhälligt svarade
Ågårdsskogen. Vid Skogshyddan tyckte de om att bada,
fika eller spela miningolf.  Villabadet nämndes också av
några av de mindre barnen och av tonåringarna. De mindre
barnen brukar även göra utflykter till de tätortsnära
skogarna. De äldre barnen från Broholmskolan tyckte
däremot att det var tråkigt att vistas i skogen och de kunde
inte komma på något som kunde göra det roligare att vara
där. Tillgängligheten upplevs överlag som bra i tätorten
och utmed Lidan. De mindre barnen hade egentligen inte
så mycket kommentarer på den frågan, det var inget de
hade funderat på. De äldre barnen i Broholmskolan hade
mer utförliga kommentarer. De ansåg överlag att det var
lätt att ta sig mellan och till områden i staden. De platser
som var krångliga att ta sig till var kanothuset som ligger
vid Lidan och småbåtshamnen vid Vänern. För någon som
inte känner till dessa platser är det svår att hitta enligt
deltagarna som tycker det skulle kunna vara bättre skyltat.
Tonåringarna nämner även att de tycker att det är för få
övergångställen över Mellbygatan som ligger vid deras
skola. Fokusgrupperna fick även svara vilka
promenadstråk som är populärast. De yngre barnen
hade svårt också på denna fråga att uttrycka något svar.
Oftast går de utmed Lidan och ibland utmed Vänern.
Målpunkter är lekplatser, skogsområden eller
centrumkärnan. De äldsta barnen som kommer från
Broholmskolan svarar att de inte brukar promenera
någonstans ”för man orkar inte”  uttryckte en av deltagarna.
Är det någonstans de går till så är det mest innerstan eller
till MacDonalds. En av tonåringarna svarade även att
personen gillar att gå på elljusspåret i Kartåsskogen.

På den sista frågan fick de svara på vad de önskade
förbättra i staden. De yngre barnen vill ha större lekplatser
med aktiviteter som tilltalar även de äldre barnen. Dessa
skulle exempelvis kunna innehålla fotbollsplaner och stora
rutschkanor. Föräldrarna till Kylanderskolans öppna
förskola önskar sig aktiviteter och saker passande för
småbarnslivet. Om de fick välja så vill föräldrarna bland
annat ha fler lekplatser i stadskärnan, fler offentliga toaletter
med skötbord, mindre skuggigt på Stadsträdgårdens nya
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lekplats samt en smådjurspark i stadskärnan. Tonåringarna
önskar sig fler bryggor som går ut i Lidan och att det var
fler matställen ut mot vattnet. Dessutom hade de gärna
velat se fler blommor och bänkar utmed vattnet. För tätorten
i helhet tycker tonåringarna att utemiljön överlag är bra som
den är, de önskar bara att det fanns fler roliga platser utan
inträde.

Yrkesliv och föreningsliv
Stadsträdgården och Nya stadens torg är det flest som har
som favoritplats oavsett vilken fokusgrupp de tillhör. På
båda platserna finns det mycket att titta på och flera
aktiviteter så kallade sociotoper. Rörelse och liv uppskattas,
inte minst av de äldre. De spontana och planerade mötena
med andra människor sker oftast på dessa två platser och
det är en mycket värdefull kvalité. Samtliga fokusgrupper
är fysiskt aktiva och gillar att motionera utmed Lidan.

Alla fem fokusgrupper nämner Stadsträdgården och Nya
stadens torg som deras favoritplats i tätorten.
Stadsträdgården är omtyckt för att det finns så mycket att
titta på bland annat nämns de exotiska träden,
planteringarna, dammen och spångarna. De gillar även att
sitta och titta på andra människor och umgås. Den nya
utomhusscenen och lekplatsen är uppskattade tillskott i
parken. PRO- deltagarna nämner även att de gillar
tipspromenaden och drejarschottisen som ibland anordnas
i parken. Arbetsterapeuterna säger att de emellanåt brukar
ta sina patienter till parken. Nya stadens torg är en populär
samlingspunkt där mycket folk vistas. Dit går
fokusgruppdeltagarna för att titta på andra människor, för
torghandelns skull eller för att sätta sig på något av fiken
runtomkring. Både torget och Stadsträdgården är platser
som ligger centralt vilket är en kvalité i sig. Skogshyddan
nämns också som en favoritplats för alla, med undantag
från deltagarna i kanotföreningen.  Där går det att bada,
sola, fika och spela minigolf. Grönområdet mellan Framnäs
bad och båtgården är också populär plats enligt PRO-
deltagarna, dit är det mysigt att promenera eller solbada.

För deltagarna i kanotföreningen är området kring
kanothuset, inte oväntat, den främsta favoritplatsen.

Stadsträdgården och Nya stadens torg är även favoritplats
i tätorten vintertid. Främst nämns emellertid platser som
Råda Lunnelid, Margeretelunds motionspår, Ågårdsskogen
som alla har bra skidspår. Deltagarna från arbetsterapin
och boulealliansen tycker även om att promenera utmed
Vänerns västra strand.  Deltagarna från kanotföreningen
är de enda som nämner att de gillar att åka skidor och
skridskor på Lidan vid kalla vintrar. På frågan om
bristfälliga platser i tätorten nämner deltagarna olika
platser men sammanfattningsvis är det platser som är
otrygga, sköts dåligt eller ser risiga ut. Deltagarna från
arbetsterapin och kanotföreningen nämner Västra hamnen
som bristfällig plats. En från kanotföreningen uttrycker att
Västra hamnen är en ”katastrof”. De tycker det är bra att
kommunen ska bygga en ny stadsdel i området och
förbättra kontakten med Vänern. En deltagare från
kanotföreningen påpekar att de tycker att
dagvattendammarna som är i Råda och i Ågårdsskogen är
bristande då de är trista och igenvuxna. Deltagarna från
kanotföreningen tycker även att det är för mycket knott och
mygg i Sandbäcken på Vänerns östra strand för att det ska
vara en bra badplats.  De nämner även platser i
stadskärnan som upplevs ödsliga och fula exempelvis
tomten mitt emot brandstationen. Ett annat problem som
samtliga i kanotföreningen är eniga om är att de ogillar
McDonald’s matgäster som skräpar ned vid kanothusets
parkering, trots att det finns soptunnor utsatta.

Deltagarna från arbetsterapin tycker även det är synd att
det känns så långt att gå till Vänerns strandkant. De skulle
vilja att det var mer parker och grönytor samt roligare gång-
och cykelstråk genom Västra hamn till Vänerns strandkant.
Deltagarna från boulealliansen och PRO är i samma
ålderskategori men har helt olika svar på bristfälliga platser.
PRO deltagarna upplever inte att det känns otryggt
någonstans i staden, men brukar inte heller röra sig ute
sent på kvällen. Deltagarna från boulealliansen upplever

Yrke eller förening Ålder på de intervjuade Könsfördelning Datum för intervjun

Arbetsterapin 24-61 år 5 tjejer 0 killar 2010-06-08

Bouleall iansen 70-85 år 1 tjej 5 killar 2010-06-09
PRO 65-77 år 3 tjejer 2 killar 2010-06-17
Kanotföreningen 40-55 år 4 tjejer 2 killar 2010-07-01
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till skillnad från PRO deltagarna att det finns platser som
känns otrygga, med dålig överblickbarhet och liten social
kontroll. Utmed Lidan har de inget exempel men nämner
Framnäs vid Vänern. Gruppmedlemmarna nämner också
att de tycker att det satsas för lite på Gamla stadens torg
som ligger vid Lidan samt att de vill ha fler platser i staden
med vilda blommor.

Favoritplats och brister utmed Lidan är likartat svar som
på frågan ”favoritplats i tätorten”. Alla i arbetsterapin svarar
att de gillar Stadsträdgården som är bredvid sjukhuset. De
svarar också att de gillar att sjukhuset, deras arbetsplats,
ligger vid Lidan. Alla tyckte om utsikten mot vattnet och
grönskan som, enligt dem, även uppskattades av
patienterna. De hade emellertid velat ha mer träd, blommor
och fler sittplatser mot Lidan. De tycker att västra sidan av
Lidan som sjukhuset ligger på är tråkigare än östra sidan.
På den västra sidan vid Stadsträdgården hänger dessutom
alkoholisterna vilket upplevs som negativt av
fokusgruppdeltagarna. På frågan vad det var de gillade på
den östra sidan så svarade de att det fanns mer att titta på
när de gick utmed den sidan. Belysningen utmed Lidan
tycker de också är bristfällig. De vill att det ska var mer
belysning av stråket och träden. En av deltagarna ogillade
också att undergångarna under broarna var smala och
nerklottrade. Deltagarna från Boulealliansen svarade att de
tycker mest om att vistas mellan Torgbron och Ågårdsbron.
Här sitter de gärna och tittar ut mot vattnet och tänker.
Denna del utmed Lidan är centralt beläget, har flest
aktiviteter, är fin och lättillgängligt. PRO deltagarna svarar
att Stadsträdgården är favoriten där finns det mycket
växtlighet att titta på och aktiviteter att göra/titta på, så som
tipspromenader och kulturevenemang. De tycker att båtlivet
i Lidan är viktigt och vill gärna ha fler båtar exempelvis en
guidad båttur i älven. De tycker det är fint med fartygen och
skutan i Östra hamn. De tycker emellertid det är synd att
Rörstrandsbron inte är öppningsbar för segelbåtar. Sämst
utmed Lidan tycker de att Västra hamnen är. De tycker det
är krångligt att ta sig genom området till Vänerns strand.
Kol- och kokshögarna i området är i vägen och förfular
området. Till skillnad från de andra fokusgrupperna så gillar
dessa deltagare Lidans västra strand bäst, den östra sidan
upplever de som kallare.

Deltagarna i kanotföreningen svarar självklart att
favoritplatsen är området vid kanothuset. De berättar att
det dagligen är folk vid kanothuset i alla åldrar. Det är inte
alla som paddlar kanot en del står och fiskar, andra
solbadar och en del, särskilt ungdomar, gillar att ”hänga”
där. Samtliga deltagarna i fokusgruppen nämner att de
tycker det är enbart positivt om andra personer än

kanotister rör sig i området. De skulle gärna vilja att fler
människor vistades i området. Det skulle öka den sociala
kontrollen samtidigt som fler skulle kunna ta del av platsens
fina kvalitéer. Kanotisterna brukar paddla utmed Lidan  fram
till Lovene bron i söder. I Vänerns vatten paddlar de sällan
i. Vid frågan om vattenfontänen i Lidan störde kanotisterna
så svarade de att det bara var ett kul inslag i vattenmiljön.
Något som de inte gillade var folk som åkte vattenskoter,
dessa visade dålig hänsyn. Ett betydelsefullt inslag utmed
älvkanten är älvlidarna (sluttningarna ned till vattnet) mellan
Wennerbergsbron och Torgbron. Dessa används vid större
tävlingar när en del av momentet är att bära kanoterna.
Den största bristen utmed Lidan som deltagarna påtalade
är att det saknas en riktig gång- och cykelväg till
kanothuset.  Den som går under Ågårdsbron är varken
asfalterad eller belyst och känns otrygg. Det är mycket folk
som dagligen går eller cyklar till kanothuset och det behövs
något bättre, särskilt vintertid då stigen nästan är helt
otillgänglig. Samtliga deltagarna tycker även det är synd
att det inte är tillgängligt förbi kommunens växthus (ligger
norr om kanothuset vid Lidans västra strand). De skulle
vilja att det var möjligt att fortsätta sin promenad utmed hela
Lidan.

De populäraste utflyktsplatserna i Lidköping enligt
fokusgrupperna är sådana som ligger utanför tätorten
såsom Läckö, Kinnekulle, Hällekis, Blomberg och Spiken.
Om de skulle välja någon i stadskärnan så är det
Stadsträdgården, Skogshyddan och Villa badet som ligger
vid Vänerns strand.  Fokusgruppen från arbetsterapin var
de enda som endast valde utflyktsplats inom tätorten och
denna plats var Skogshyddan.

På frågan om de tyckte att det var bra tillgänglighet till
sina favoritplatser så svarade samtliga fokusgrupper att de
tyckte generellt att det var bra.  PRO- deltagarna påpekade
emellertid att de saknade en fortsättning av gångstråket
utmed Lidan förbi Ågårdsbron vidare söderut.
Kanotföreningen svarade som tidigare nämnt att de vill ha
en bättre gång- och cykelförbindelse till sitt område och
förbi kommunens växthus.  Deltagarna från Boulealliansen
svarade att de inte hade några svårigheter att ta sig till sina
favoritplatser men att de tycker det är för få
parkeringsplatser i Stadsträdgården. Fler parkeringsplatser
behövs när det är bouletävlingar. De vill även att det ska
vara gratis för pensionärer att åka buss. (det sistnämnda
har blivit en realitet under uppsatsens gång). De tycker
även att det är för hög kantsten vid övergångställena, de
kommer inte upp med rullatorerna. PRO-deltagarna tycker
tvärtom, fast de är i samma ålder som deltagarna i
boulealliansen, att det är för mycket parkeringar särskilt vid
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Nya stadens torg.  Samtliga fokusgrupper gillar att
promenera och röra på sig. Populära stråk att promenera
är i närheten där de bor eller utmed Lidan och Vänern.
Arbetsterapins deltagare brukar promenera mellan gång-
och cykelbron och Wennerbergsbron på lunchrasten, det
är en lagom sträcka att hinna med. Boulealliansens
deltagare gillar mest att promenera där de bor och vid
Framnäs och Margeretelunds motionsslinga. PRO
medlemmarna brukar promenera ihop som en gemensam
aktivitet.  Ett av promenadstråkena är ”Älvrundan”. Den
börjar vid statyn ankaret vid Nya stadens torg och går
vidare utmed Lidan till ”Djungeln” (är ett äldreboende och
dagcentra, med billig fika). Andra promenadstråk de brukar
promenera på är antingen Stenportsskogens eller
Kartåsskogens motionsslinga, vilket beror på vad som
närmast den egna bostaden. Dessutom tycker de om att
gå utmed Vänern från Framnäs till båtgården.
Kanoföreningens deltagare är mycket fysiskt aktiva de gillar
helst att promenera i skogarna i Lidköping. De nämner olika
motionslingor som de brukar promenera eller jogga på. En
av deltagarna brukar gå från kanothuset utmed Lidan till
piren vidare utmed Vänerns västra strand in till
industriområdet i Framnäs förbi Nya stadens skog och
genom Råda för att slutligen nå Ågårdsskogen. Denna
slinga är ca 11 km. De andra deltagarna brukar gå en
kortare motionsslinga, även den börjar vid kanothuset
vidare mot Vänern.

Den sista frågan som fokusgruppdeltagarna fick svara på
var vilka önskemål de hade på den fysiska miljön.
Önskemålen berörde överlag deras egna intressen och
området som de har sin verksamhet på. Deltagarna från
arbetsterapin önskade att tillgängligheten förbättras utmed
och till Vänerns västra strand. De önskar fler parker,
grönområden och rehabträdgårdar i stan och att det ska
vara fint på båda sidorna om Lidan. De önskar även
planteringslådor för patienterna och vindskyddade platser
att sitta och fika på vid sjukhuset. En av deltagarna nämnde
att det vore trevligt att kunna få närkontakt med vattnet med
en brygga eller liknande utanför sjukhusbyggnaderna.
Boulealliansen önskar att deras boulebana var någon
annanstans än i Stadsträdgården, Även om de gillar att
deras bana ligger centralt med mycket folk runt omkring så
upplever de att A-lagarna, som brukar vistas vid
boulebanan som störande, särskilt när de säger otrevliga

saker och gör sina behov i parken. Helst skulle
bouledeltagarna vilja flytta sin verksamhet till
Örthagsparkens tennisbana ”det är inte någon som spelar
där” är det en av deltagarna som säger samtidigt som det
ligger centralt (dock inte utmed Lidan). Fler önskemål de
hade var mer parkeringsplatser i staden, mer offentliga
toaletter och uthyrning av roddbåtar. PRO-deltagarna vill
inte ha fler parkeringsplatser, tvärtom tycker de att
Lidköpingsborna har blivit bortskämda med korta avstånd
mellan parkering och affär. De gillar inte att det är så mycket
parkeringsplatser utmed torget. Deltagarna från PRO vill
även att kommunen är rädda om de träd som finns och att
de planterar nya om några tas bort dessutom önskar de,
som tidigare nämnt, att stråket utmed Lidan förlängs.

Deltagarna från kanotföreningen vill ha fler läktare, nya
bryggor och utökade lokaler vid kanothuset. För turisterna
som vill hyra kanot önskar de att det skulle finnas
intressanta platser att angöra utmed Lidan. Under vintertid
vill de gärna att kommunen satsar på konstsnö i skogarna,
för att det ska vara möjligt att åka skidor även under
snöfattiga vintrar. Kanotföreningens deltagare är mycket
utomhus under årets alla dagar.

Boende
Favoritplatsen i tätorten finns utmed Lidan! Det märks att
de boende utmed Lidan har tänkt mycket på sin hemmiljö
och är mycket förtjusta att bo och vistas utmed Lidan. De
tycker emellertid att  det överlag finns mycket som kan bli
bättre utmed stråket. De kommer med många idéer för att
göra stråket mer innehållsrikt och attraktivt.

Deltagarna i fokusgruppen har svårt att endast välja en
favoritplats i tätorten de nämner gärna ett par stycken
vardera. I huvudsak nämner de någon plats utmed Lidan
eller de stora skogarna kring tätorten. Tre av deltagarna
som bor utmed Badhusparken tycker bäst om att titta ut
genom fönstret på grönskan och vattnet. De tycker om att
titta på vattnet och grönskan när det skiftar uttryck under
dygnets timmar och årets årstider. ”Ibland virvlar det” var
det en av deltagarna som beskrev det. En annan
favoritplats utmed Lidan är Sköldmön, särskilt på våren då
vitsipporna och snödropparna blommar. De många
träbänkarna som finns i skogen är uppskattade när man
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vill slå sig ner och titta på grönskan. Personen påtalar även
att platsen har blivit bättre sedan kommunen har röjt där.
En negativ anmärkning är att det är svårt att ta sig till
Sköldmön då det saknas övergångställen över
Härenevägen, som är en vältrafikerad infartsväg. För att
ta sig till Sköldmön nämner personen  att det är lättast att
korsa vägen vid långtidsparkeringen och sedan fortsätta
längs med parkering tills en öppning går att finna i
skogskanten.

Råda Lunnelid och Kartåsskogen nämns också som
favoritplats, där används motionsspåren flitigt. Basstationer
med träningsredskap och bänkarna i skogen är ett positivt
inslag. Negativt är skogsavverkning i Kartåsskogen. En av
deltagarna sa att Kartåsskogen inte är någon märkvärdig
skog men att den ligger nära bostadsområden gör den
mycket värdefull. Många invånare har nära till denna skog
och det är enkelt att ta sig dit. En annan favoritplats som
också nämns är spångarna i Östra sannorna, Östra
sannorna ligger utmed Vänerns strand öster om Lidan och
är det första kommunägda naturreservat bildat 2010.
Samtliga har Lidan som sin favoritplats på vintern i
tätorten när vattnet har frusit och det går att åka skridskor
och skidor på det. Kartåsskogen, Råda Lunnelid och
Ågårdsskogen är också omtyckta platser vintertid.
Skogarna har fina skidspår och det är lättillgängligt att nå
platserna. Platser de tycker är bristfälliga är enligt
deltagarna västra hamnen och östra hamnen. De tycker
inte att det är trevligt att vistas där.

På frågan favoritplats och brister utmed Lidan hade
deltagarna mycket att säga. Det är uppenbart att deltagarna
har funderat mycket på miljön utmed Lidan, deras
hemmamiljö. De tycker mycket om att gå och sitta utmed
Lidan för att titta på vattnet, grönskan och andra människor.
Deltagarna gillar variationen utmed stråket.  Minst gillar de
plåtfasaderna vid sjukhuset som annars har fina
sjukhusbyggnader. Samtliga deltagare har flera
förbättringsförslag utmed Lidanstråket. De flesta tycker det
är för få sittplatser utmed Lidan och att det inte
nödvändigtvis behöver vara traditionella parksoffor utan
lika gärna kan vara terrasseringar eller trappor som är
sittvänliga. Det ska finnas sittplatser lämpliga för olika åldrar
och behov. En person nämner att terrasseringar skulle vara
lämpligt vid Badhusparken, marken lutar så pass att det
känns oattraktivt att sitta på gräsytan trots att platsen är
central, har gott om plats och en fin vy.  Idag används
gräsytan nästan enbart för hundrastning. Inte ens de tre
fokusgruppdeltagarna som bor vid Badhusparken brukade
använda parken särskilt ofta. Det finns soffor utmed
kajkanten men dessa är för få och placerade för långt isär

enligt deltagarna. Det finns också sittbänkar runt fontänen
men där sitter nästan ingen. En person utrycker sig så här
”fontänen är inte riktigt i tiden”. Samtliga tycker att det är
viktigt att Badhusparken aktiveras på ett bättre sätt och
görs attraktiv för människor som rör sig i centrum. Det är
viktigt enligt fokusgruppdeltagarna med en attraktiv
stadskärna för att inte utarma centrum och behålla
Lidköpings charm. Tips på aktiviteter utmed Lidan, är fler
flottar med caféer och restauranger, bryggor, trädäck för
fiskare och solbadare samt båtplatser på båda sidorna av
Lidan.  De önskar också att det var bredare gång- och
cykelbanor, de tycker att tre meter är för smalt, särskilt vid
Badhusparken där många människor går och cyklar i bredd.

Deltagarna påpekar även att de tycker belysningen är dålig
utmed gång- och cykelbanorna, vilket påverkar
tillgängligheten under den mörka delen av dygnet. Som det
är nu går deltagarna hellre utmed vägarna kvällstid, då det
är bättre belysning där. Längs med gång- och cykeltstråket
utmed Lidan vill de att belysningsstolparna ska sitta tätare
och att det ska finnas olika typer av belysning, exempelvis
markstrålkastare. Gång- och cykeltunnlarna tyckte de var
ok, de kände sig inte otrygga när de gick i dessa för de var
väl upplysta i ett varmt ljus.

Favoritplatsen utmed Lidan för att känna rofylldhet är
Sköldmön och Stadsträdgården, trots att de ligger nära
vältrafikerade vägar. ”Träden tar bort det bullriga på
platsen” är det någon som uttrycker. Samtliga tycker att
visst brus får man tåla i staden. Tysta miljöer finns utanför
staden. Till Nya stadens torg går deltagarna för att känna
stadens puls och träffa människor. De tycker det är bra att
bussarna har flyttat från detta torg till järnvägsstationen,
men gillar inte att det istället har blivit fler parkeringsplatser
vid torget. Deltagarna tycker även det är tråkigt med all
parkering norr om Torgbron, vid ”Särnmarkspumpen”
närmast vattnet. Istället vill de ha en affär eller en aktivitet
vid Lidan. De kom även med förslag till Gamla stadens torg
där de tycker att kommunen ska ta bort gräsmattorna och
istället anlägga stenbeläggning, ”då slipper man de
kladdiga gångarna” uttrycker en av deltagarna.
Planteringarna och skulpturerna vill de ha kvar på platsen.
De tycker det vore trevligt och lämpligt om det blev fler
skulpturer vid torget då stadens konsthall ligger direkt an
denna friyta. De tycker om sjukhusbyggnaderna men inte
de nya plåtförråden.

Alla var överens om att Stadsträdgården var favorit
utflyktsplatsen och att de gärna tog med sina gäster till
denna plats när de ville visa upp Lidköping.
Stadsträdgården är en underbar plats men  skulle kunna
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bli ännu mer bättre i innehåll och utformning om de fick
bestämma. Fler mötesplatser och längre öppettider av
terrasscaféet skulle också främja mer aktivitet i parken.

Tillgängligheten till sina favoritplatser och staden i helhet
upplevdes som goda men de saknar gång- och
cykelförbindelser utmed kommunens växthus och till
Sköldmön. De vill också att stråken utmed Lidan fortsätter
söderut och eventuellt att det byggs en till gång- och
cykelbro, över Lidan, vid Sköldmön. Detta skulle göra det
möjligt att ta en längre promenadslinga utmed vattnet än
den som idag finns mellan Torgbron och gång- och
cykelbron vid sjukhuset samtidigt som grönområdena på
respektive sida om Lidan knyts ihop. Förutom att gå utmed
Lidan gillar deltagarna att promenera utmed Vänern när
det inte blåser för mycket. Kartåsskogen och Ågårdsskogen
är också favoriter att promenera i, motionsspåren är fina
och väl upplysta.

Den sista frågan får de precis som de andra
fokusgrupperna önska fritt vad de vill förbättra. De boende
utmed Lidan önskar att det var mycket mer aktivitet utmed
Lidan och inte bara träd och gräsmattor. Det fick gärna vara
fler skulpturer utmed stråket. De skulpturer som finns
exempelvis ”Sara Videbäck”  klappas och kramas av
skolklasser. Visserligen finns det problem med att konstverk
blir nedklottrade men detta tror deltagarna beror på
bristande tillsyn på den specifika platsen, exempelvis vid
”blomman” av H. Forhaug som finns utmed Lidan vid
sjukhusområdet. Ett annat önskemål som en av deltagarna
nämner är att kommunen köper in Ågården och planterar
skog och att tillgängligheten till Sköldmön, som tidigare
nämnt, förbättras. Det sistnämnda med motiveringen att
Sköldmön är så fin plats och miner om gamla tider med
”bröllop och fester”.

Slutsatser av brukarvärderingen
Arbetet med fokusgrupper har varit givande och
intervjuformen har jag upplevt övervägande positiv.
Intervjumetoden har emellertid som alla andra metoder
både för- och nackdelar.  Fördelen är att jag har fått ta
del av invånarnas tankegångar som har givit mig nya
insikter och bekräftat mina egna observationer i
expertvärderingen i steg två.  Det är enkelt att samla ihop
små intervjugrupper med olika typer av intressen och
erfarenheter. Gruppdeltagarna uppskattar att få vara
delaktiga i samhällsplanerandet på sin tätort. Diskussionen
är öppen kring det förvalda ämnet och stämning känns
informell på mötena. Samtidigt som deltagarna förde fram
sina åsikter så fick de ta del av de andras åsikter och
erfarenheter. Interaktionen gav en djupare diskussion och

deltagarna inspirerades av varandras svar och många
infallsvinklar kom fram. Jag, som intervjuperson, kunde få
svar på frågor som jag  tidigare inte hade tänkt på att fråga,
vilket jag kunde använda i mina andra fokusgruppintervjuer.

Det sistnämnda kan också vara en nackdel eftersom de
första fokusgrupperna förmodligen fick färre djupgående
frågor än de sista grupperna.  Detta var mitt första arbete
med fokusgrupper och det är inte osannolikt att skillnaden
i diskussionerna varierade ju mer erfarenhet jag fick av
arbetssättet. Det är möjligt att jag hade ställt andra frågor
om jag hade fått göra om fokusgrupperna med den kunskap
och erfarenhet som jag har nu. Ytterligare en nackdel med
fokusgrupper är att gruppdynamiken från fall till fall blir olika
beroende på vilka som väljer att komma till mötet.  Mycket
ansvar läggs på intervjuaren att både hålla en struktur i
intervjun samtidigt som det ska vara en fri diskussion. Alla
måste komma till tals och det kan vara svårt att få alla att
känna sig lika delaktiga om det är några som tar
överhanden. Dessutom är det möjligt att gruppdeltagarna
påverkas av varandras svar eller att de endast ser till sina
egna intressen, detta måste intervjuaren vara uppmärksam
på. Jag upplevde ibland att det hade varit bra med lite
längre tid för att hinna ställa fler djupgående frågor.

Här nedan redovisar jag slutsatserna från
brukarvärderingen. Kartan visar vilka favoritplatser som
fokusdeltagarna har i Lidköping.

Flera av deltagarna kunde inte välja en favoritplats i tätorten
eller utmed Lidan, utan nämnde ett par stycken. Detta gav
mig som intervjuare en djupare förståelse om vilka platser
som var populärast. Det är tydligt att de flesta har en
favoritplats utmed Lidan och populärast är
Stadsträdgården. Många tycker även om att vistas i någon
av de närliggande skogarna. Vintertid är Lidan, stråket
utmed Vänern och Råda  Lunnelid de mest attraktivaste
platserna.

Mest uppskattat är stråket mellan Torgbron och
Ågårdsbron som är centralt och har gång- och cykelbanor
på båda sidorna av älven. Mellan dessa broar finns de
flesta aktiviteterna det är även gott om sittplatser och gröna
ytor. Invånarna gillar att vistas där det händer något och
där det finns något att titta på. Stadsträdgården, som
tidigare nämnt är den populäraste platsen, har mycket
aktiviteter, ligger centralt och är lätt att nå. Många väljer att
ta hit sina gäster när de vill visa upp Lidköping. Nya stadens
torg är också populärt att vara på speciellt de dagarna det
är torghandel. Torget är en mötesplats dit går folk för att
handla, titta på andra människor eller för att ta sig vidare
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till närliggande målpunkter. Barnen gillar att vistas utmed
Lidan och mata ankor och fiska i Lidan. Miljön utmed Lidan
är spännande att vistas vid för alla åldrar.
Sammanfattningsvis är platser med många sociotoper
(aktiviteter) och god tillgänglighet populärast enligt samtliga
fokusgruppintervjuer.

De flesta upplever att det generellt är bra tillgänglighet i
Lidköping i och med att det finns gott om fina gång- och
cykelbanor. Många tycker dock att tillgängligheten utmed
Lidan skulle kunna förbättras inte minst i norr till Västra
hamnen och i söder till Sköldmön. Deltagarna tycker dock
överlag att det är bra tillgänglighet till sina målpunkter, men
det är mycket möjligt att de hade haft fler eller andra

Karta över favoritplatser enligt samtliga fokusgruppdeltagare där antalet prickar motsvarar antalet som valde platsen.
Där det blev för plottrigt är antalet istället beskrivet med en siffra. Fokusgruppdeltagarna fick lov att välja fler än en
favoritplats för att få ett bredare spektrum av favoritplatser.
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målpunkter om tillgängligheten utmed Lidan hade varit ännu
bättre. Det var  bara en fokusgrupp, ”boende utmed Lidan”,
som hade en åsikt om tillgängligheten mellan
grönområdena. De tyckte att det vore bra om de hängde
ihop på ett bättre sätt, kanske med en till bron över Lidan
och en förbindelse vidare till Ågårdsskogen.

Det är uppskattat och populärt att promenera runt Lidan
mellan Torgbron och gång- och cykelbron, helst skulle
deltagarna i fokusgrupperna vilja att det gick att gå en
längre runda. De flesta tycker också det är bökigt när de
måste avvika från stråket när de fortsätter sin promenad
söderut mot Ågårdsbron.  Allra minst promenerade
fokusgruppdeltagarna till skogen vid Sköldmön eller till
området kring kanothuset, vilket med största sannolikhet
beror på den bristfälliga tillgängligheten till dessa platser.
Den populäraste sidan av Lidan att promenera på är den
östra sidan.  Denna sida är solsidan och har mest variation
och flest sittplatser.

För dagis och skolklasser är det viktigt med korta sträckor
till målpunkterna som huvudsakligen är den nya lekplatsen
i Stadsträdgården, Kartåsskogen och Ågårdsskogen. Vilken
skog de går till beror på vilken som ligger närmast
verksamheten.

De flesta av fokusgruppdeltagarna svarade att de ogillar
Västra hamnen med industribebyggelsen som känns hård
och grå ut. De ser positivt på att området kommer
omvandlas till den nya stadsdelen ”Hamnstaden” med en
mer stadsmässig bebyggelse och bättre kontakt med
Vänern. Områden som känns ruffiga tycker deltagarna
överlag inte om. Brister utmed Lidan är att det är för få
sittplatser, dålig belysning samt att det bitvis saknas gång-
och cykelväg utmed stråket, dessa brister påverkar
tillgängligheten och användningen utmed stråket. Några av
fokusgruppdeltagarna tyckte också det är tråkigt med
parkeringsplatser precis invid Lidan framförallt de
parkeringarna som är vid sjukhuset och vid Torgbron. Det
upplevs även negativt att så många A-lagare finns på västra
sidan av Lidan.

Överlag önskar deltagarna att det fanns fler aktiviteter
utmed stråket. Vissa anser att det är trist att det på flera
ställen bara finns träd och gräsmattor. Särskilt friytorna
närmast stadskärnan där det ska vara puls och något som
lockar människor till vistelse. Deltagarna värnar om en
attraktiv och levande stadskärna. En bättre tillgänglighet
utmed stråket är också ett högt önskemål.
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Steg fyra: SYNTES OCH
KARTERING
Detta steg består av en karta som kallas sociotopkartan
och denna är ett resultat av det som har kommit fram I
expertvärderingen och brukarvärderingen. I sociotopkartan
karteras brukarvärdena d.v.s sociotoperna som varje friyta
har. (Slutsatserna från expertvärderingen och
brukarvärderingen beskrivs, i min uppsats, ingående under
respektive rubrik i steg två och tre.)

Pnlek= Park- och naturlek
Lplek= Lekplatslek
V= Fontän/Damm
B= Bad
Bå= Båtliv
Fi= Fiske
Ro= Rofylldhet
Go= Grön oas
Ar= Artrikedom
Sk= Skogskänsla
Va= Vattenkontakt
Ut= Utblick
Pr= Promenad
Bo= Bollsport
Sä= Sällskapslek

Vi= Vintersport vuxna och
barn
Pi= Picknick
Fo= Folkliv
E= Evenemang
Hä= Hänga
Fik= Fikaplats
Sp=Sittplats
Smb= Sittplats med bord
Tr= Trädgårdskänsla
Na= Naturupplevelse
Kh= Kulturhistoria
Ok= Offentlig konst
Hu= Hundlatrin
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Karta över sociotoper utmed Lidan, en så kallad sociotopkarta.



FÖRSLAGET
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ÖVERGRIPANDE FÖRSLAG
delområde för delområde
Förslaget bygger på den samlade kunskapen i uppsatsen
inte minst från sociotopmetoden.

Bokstav- och sifferkombination på kartorna har en
förklarande text som  redovisas efter kartan.

Belysning för hela stråket
Det är viktigt att stråket får en lämplig belysning för att det
ska kännas tryggt att röra sig utmed Lidan. Enstaka träd,
byggnader och broar belyses för att lyfta fram dessa
element i miljön och för att minska kontrasten mellan det
mörka och ljusa utmed stråket. Belysningsstolparna ska
passa in med karaktären av stråket och vara enhetliga, så
långt det går.

Mellan landsbygd och Ågårdsbron
Under observationerna och fokusgruppintervjuerna blev det
tydligt att det största behovet i området är att förbättra
tillgängligheten till och utmed Lidan. Kanotföreningen
påtalade detta starkast då de har sin verksamhet där, men
även andra fokusgruppdeltagare från PRO, Boende utmed
Lidan delade denna åsikt då de gärna vill utöka sin rörelse
till och i området. Förslaget tar även hänsyn till behovet av
att knyta ihop grönstrukturen. Detta görs med en bro över
Lidan samt gång- och cykeltunnlar under infartsvägarna på
respektive sida av Lidan. Karaktären i området behålls och
förstärks. Några fler aktiviteter tillkommer för att öka antalet
målpunkter. Området närmast kanothuset beskrivs djupare
i fördjupningsavsnittet ”Kanotskogen”.

Karta mellan landsbygd och Ågårdsbron.

50



Vattenkontakt visuell
v1Den visuella vattenkontakten ska finnas utmed båda
älvstränderna. Buskar och liknande undervegetation får
inte växa upp för mycket och skymma vyn över vattnet.  På
vissa ställen är det även lämpligt med bredare siktlinjer.

Tillgänglighet
t1En gång- och cykelväg utmed riksväg 44 tillkommer för
att göra Ågårdsskogen mer tillgängligt och förbättra
motionsmöjligheterna.
t2 Två stycken gång- och cykeltunnlar byggs under riksväg
44 för att koppla ihop den västra och östra sidan av vägen
och förbättra tillgängligheten till kanothuset som är en stor
målpunkt för barn och ungdomar.
t3 En refug anläggs för västersvängande fordon till
kanothuset.
t4 En fem meter bred gång- och cykelbro byggs för att knyta
ihop grönområdena samt bebyggelsen på vardera sidan
av Lidan. Motionsslingan runt vattnet förlängs också i och
med den nya bron. På bron ska det finnas plats för många
gröna växter. (se bild t4)
t5 Gångstråket utmed Lidan fortsätter förbi rastplatsen.
t6 Gång-och cykelvägen till kanothuset och parkeringen
blir asfalterad och belyst.
t7 Ett gångstråk utmed Lidan anläggs.
t8 Gång- och cykelstråk byggs ut utmed Härenevägen.

Innehåll och gestaltning
i1 Grillplats anordnas.
i2 Den här delen består av åker men planteras med olika
träd för att förlänga skogsstråket utmed Lidan.
i3 Rastplatsen får en ny gestaltning bland annat tillkommer
en utkiksplats.
i4 Miljön kring kanothuset bevarar sin anspråkslösa charm
med mycket natur runt omkring.
i5 Den senaste översiktsplanen från 2003 anger detta
område aktuellt för framtida bostadsbebyggelse.
i6 Ny brygga uppförs för kanotister att angöra vid. På
platsen ska det finnas möjlighet att sitta och fika och titta
på en konstinstallation i naturen. (se bild i6)
i7 Skogsområdet får tydliga och välkomnande entréer.
i8 Samåkningsparkeringen i området har flyttats och ligger
istället här, öster om Härenevägen.
i9 Samåkningsparkeringen flyttas för att få plats med en
gång- och cykelväg utmed Härenevägen. Bostadshuset får
en ny och kortare infart till sin tomt.
i10 Skogen behåller sin öppna och lättvandrande karaktär.
De olika trädslagen ska främjas särskilt frukträden. Skyltar
som beskriver flora och fauna i området uppförs. De
romantiska inslaget förstärkas genom exempelvis
hjärtformade detaljer i skyltar. En rekreationskub uppförs.
(se bild i10)

Ovan vänster bild t4: Inspirationsbild från ”The highline” från New
york. (http://www.thehighline.org/galleries/images/high-line-park-
photos?page=1)

Ovan höger bild i6: Inspirationsbild av skulptur i natur från Pilane.

Nedan bild i10: Rekreationskub vid Sköldmön.
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Bild v1: Hur det ser ut idag mot Lidan.

Mellan Ågårdsbron och Gång- och
cykelbron
Det största behovet enligt observationerna och
fokusgruppintervjuerna är att knyta samman gång- och
cykelstråket utmed Lidans västra sida för att göra det möjligt
att fortsätta sin vandring förbi Broholmskolan och
kommunens växthus. För att göra stråket intressant och
öka vattenkontakten föreslås nya målpunkter. Den östra
sidan behåller i stora drag sitt innehåll med några mindre
tillägg för att öka vistelsevärdet utmed stråket.

Karta mellan Ågårdsbron och gång- och cykelbron.

Bild t1: Gång- och cykelstråket under
Ågårdsbron leder till kanothusområdet och
har både brister i överblickbarhet och
orienterbarhet.
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Vattenkontakt visuell
v Den visuella vattenkontakten ska finnas utmed hela Lidan
mellan trädena.
v1 Större siktlinjer för god vattenkontakt ska finnas på
platsen, inte minst för den omgivande bebyggelsen. (se bild
v1)
v2 Den fria sikten på denna plats bevaras. För att främja
hobbyfiske och användningen av rekreationskuben.

Tillgänglighet
t1 Den befintliga gång- och cykelvägen som går under
Ågårdsbron asfalteras och får belysning. (se bild t1)
t2 Stråket som passerar Broparken byggs ut och fortsätter
förbi Broholmskolan och kommunens växthus. Vid
växthusen knyts stråket an till befintligt gång- och cykelstråk
precis intill Ågårdsbron.
t3 Befintlig gång- och cykelbro.
t4 Befintlig gång- och cykelstråk.

Innehåll och gestaltning
i Sittbänkar placeras i par och ska finnas utmed Lidans
båda sidor. Gamla och risiga träd byts ut mot nya utmed
Lidans östra strand. Variationen i trädarterna ska finnas
kvar på östra sidan, dock inga typiska trädgårdsträd.
i1 Den klippta gräsmattan ersätts med ängsvegetation. En
skylt som visar vägen till kanothuset uppförs.
i2 En del av kommunens växthus öppnas upp för
allmänheten med försäljning av plantor.
i3 En ny platsbildning med E-formad brygga anläggs. (se
bild i3)
i4 Den vilda naturen förstärks och får större plats. (se bild
i3)
i5 Blommande träd planteras framför hyreshusen för att ge
karaktär och omväxlig utmed stråket.
i6 Ängsblommor planteras.
i7 Ett övergångställe till kyrkogårdens entré anläggs.
i8 En rekreationkub tillkommer på platsen.
i9 Platsen ska hållas öppen för fiske och den föreslagna
rekreationskuben. Fler träd planteras närmast  hamngatan.
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Bild i3: Föreslagen utformning vid Broholmskolan.



Mellan gång- och cykelbron och
Wennerbergsbron
Det som saknas mest i detta område är en intressant
gestaltning och ökat innehåll. Idag uttrycker flera
fokusgrupper bland annat arbetsterapin, Kylanderskolans
öppna förskola och boende utmed Lidan att stråket är något
man passerar och inte en plats att vistas på. Främst gäller
detta utmed västra sidan förbi sjukhuset. Den östra sidan
upplevs som en tämligen intressant och variationsrik miljö.
Observationerna har också påvisat att det finns behov att
knyta ihop de olika friytorna (Broparken, sjukhuset och
Stadsträdgården) utmed vattnet. En detaljerad beskrivning
av Lidans västra sida finns i fördjupningsavsnittet
”Sjukhusområdet”.

Karta mellan gång- och cykelbron och Wennerbergsbron.
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Vattenkontakt visuell
v Utmed hela stråket runt Lidan ska det finnas visuell
kontakt till vattnet mellan grönskan.
v1 På platsen är det lämpligt med större siktstråk för att
skönja vattnet.
v2 Det är betydelsefullt att de tre nya platsbildningarna får
en god utsikt mot vattnet.
v3 Här är det väldigt viktigt med öppet siktstråk.

Tillgänglighet
t Befintliga gång- och cykelvägar finns utmed båda sidorna
av Lidan, vilket självklart ska vara kvar.
t1 Ny förbindelse anläggs.
t2 Ny förbindelse mellan Broparken och sjukhusområdet
anläggs.
t3 Gång- och cykelsträckan markeras med stenbeläggning.
t4 Ny förbindelse mellan sjukhusområdet och
Stadsträdgården anläggs.
t5 Gång- och cykelstråket rätas upp närmast tunneln.
Kakelplattor ska täcka gång- och cykeltunnelns väggar och
ge ett välkomnande intryck.

Innehåll och gestaltning
i1 Den kuperade miljön och entréerna i Broparken förstärks.
Fler sittplatser tillkommer. En konstnärlig utsmyckning vid
knutpunkten blir ett blickfång och en samlingspunkt. Plats
finns för en mobil cafévagn.
I2 En rekreationskub uppförs.

i3 Nya platsbildningar, utomhusgym och växtlighet
tillkommer för att göra stråket mer intressant och stärka
kopplingen mellan sjukhuset och vattnet.
i4 Stadsträdgården utvecklas. Parkeringsplatserna närmast
vattnet flyttas och hamnar utmed vägen. Ett orangeri och
utomhusplanteringar får istället ta plats mot vattnet.
i5 Ett parkeringsgarage byggs under befintlig parkeringsyta
och ansluts till sjukhusets andra kulvertgångar.
i6 Amerikakajen (se bild i6) behåller sin nuvarande
utformning med ett tillägg av en brygga mot vattnet för
kanotister att lägga till vid. Sittplats ska finnas  på
Amerikakajen och knyta an till stadsträdgården för övrigt.
i7 Det oranga plaströret i slutet av vattenfåran ( se bild i7)
ersätts med en litet vattenfall anlagt med stenar.
i8 Paviljongen träpaanel glasas in för att den inte ska
upplevas som den vänder ”ryggen till” mot Lidan. De
offentliga toaletterna i denna byggnad ska finnas kvar. ( se
bild i8)
i9 Det gamla terrasscaféet tas bort. Istället byggs ett nytt
café med 2000-tal arkitektur som kontrast mot de andra
byggnaderna i parken från 1800-talets senare del. Det ska
vara möjligt att sitta och gå runt caféet.
i10 Det ska finnas många olika växter och blommor som är
lättskötta och självsår sig. Sittbänkar sätts ut för att det ska
kännas att det är plats att vistas på. Gång- och cykelvägen
asfalteras och belysning sätts ut.
i11 Stråket hålls fri från vass och det ska finnas plats för
hobby- och tävlingsfiske.
i12 De nyplanterade  björkarna grupperas om och blandas
upp med andra trädsorter. Detta är viktigt för att bibehålla
den karaktär som grönskan har utmed Lidan, med undantag
för Badhusparken. Angöring av båtar ska även i
fortsättningen få finnas vara kvar utmed kajen.
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Överst vänster bild i6: Amerikakajen idag.

Nederst vänster bild i7: Plaströret är en avslutning av en
fin damm i Stadsträdgården. I bakgrunden Lidan.

Överst höger bild i8: Paviljongen i stadsträdgården, vit
fyrkant I bakgrunden är det föreslagna orangeriet.



Mellan Wennerbergsbron och
Rörstrandsbron
Huvudsakligen framgår det från fokusgrupperna och
observationerna att det behövs ett ökat innehåll och fler
sittvänliga ytor i parkerna vilket. Parkerna och kajerna
utmed Lidan ligger mitt i centrum och det är viktigt för
attraktiviteten i stadskärnan att människor i olika åldrar vill
vistas på dessa offentliga platser. I förslaget utvecklas den
potential som finns på respektive friyta inte minst
vattenkontakten. Tillgängligheten utmed Lidans västra sida
vidare mot Vänern är också viktigt i förslaget, särskilt nu
när ”Hamnstaden” ska byggas ut.

Karta mellan Wennerbergsbron och Rörstrandsbron.
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Vattenkontakt visuell
v1 Den nya platsbildningen skall ha god utsikt mot vattnet.
v2 Den befintliga fontänens buskage tas bort för att få fri
utsikt mot vattnet.
v3 Siktlinjerna hålls öppna.

Tillgänglighet
t1 Gång- och cykelvägen mot tunneln rätas upp.
t2 De små gångarna i parken rätas upp och följer form och
siktstråk i parken.
t3 Befintliga gångstråket utmed vattnet samt gång- och
cykelstråket utmed vägen kvarstår.
t4 Parkering utmed fasaden tas bort till förmån för cyklisters
framkomlighet.
t5 Gång och cykelstråk anordnas.
t6 Rörstrandsbron byggs om för att fotgängare och cyklister
ska kunna passera under bron. Detta är viktigt för att länka
ihop den kommande och påkostade nya stadsdelen
”Hamnstaden”, i Västra hamnen med övriga staden.
t7 Gång- och cykelstråket binds ihop med stråket närmast
vattnet vid älvlidarna. (se bild i6)
t8 Det befintliga gångstråket utmed vattnet samt gång- och
cykelstråket utmed vägen kvarstår.

Innehåll och gestaltning
i1 Ny platsbildning anläggs med aktiviteter, café samt
primära och sekundära sittplatser.  Några nya träd
tillkommer, pyramidalmarna kvarstår för att behålla den
formella karaktären av parken.(se bild i1)
i2 Befintlig fontän bibehålls men får en ny gestaltning runt
omkring. (se bild i1)
i3 Befintlig utformning på denna plats, Särnmarkspumpen
kvarstår.
i4 Parkeringen försvinner, istället byggs två nya byggnader
innehållande affärsverksamhet.
i5 Kajen får träsoffor som står parvis .
i6 De nyplanterade befintliga björkarna grupperas om och
blandas upp med andra trädsorter. Detta är viktigt för att
bibehålla den karaktär som grönskan har utmed Lidan, med
undantag för Badhusparken. (se bild i6)
i7 Nytt inslag i parken blir bl.a. Fler skulptur som ska vara
utbytbara en klättervänlig permanent skulptur samt en plats
för turistbåtar. (se bild i6 och i7)
i8 Närmast vattnet blir det nya sittbänkar unikt för platsen.
(se bild i8)
i9 Angöring av båtar ska finns kvar utmed kajen.
i10 Befintlig utformning utmed kajen får vara kvar.
(se bild i10)
i11 Terrassering i trä anläggs ner mot vattnet.
i12 Två nya byggnader byggs. Dessa ska innehålla
offentliga verksamheter av något slag och eller

hotellverksamhet. Markparkering försvinner  i sin
nuvarande form.
i13 Liten del av parkeringen får finnas kvar och ska tillhöra
de nya byggnaderna. Vägen till parkeringen ska gå igenom
byggnadskroppen.
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Badhusparken idag på våren, krokusen blommar i
gräsmattan.

Inspirationsbild på fontänutformning från
Växjö.



Bild i1: Föreslagen utformning av Badhusparken
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Bild i7:  klättervänlig
skulptur som liknar ett
klätterträd

Bild i8: Inspirationsbild på sittbänk  från
Innsbruck i Österrike. (Uffelen, 2009)Bild i16 Ny utformning av strömparterren.



Mellan Rörstrandsbron och Vänern
I förslaget är det viktigast att tillgängligheten är god utmed
Lidan fram till Vänerns stränder. Det är även av vikt att den
vilda naturen får finnas kvar.  Särskilt vid Vänerns östra
strand som har en unik flora och fauna och i sig är ett
upplevelsevärde. Enligt de allra flesta fokusgrupperna är
industri- och hamnverksamheten på västra sidan minst
omtyckt och många tycker det är positivt att den nya
stadsdelen ”Hamnstaden” ska byggas. Den största
förhoppningen är att kopplingen till Vänerns strand
förbättras.

Vattenkontakt visuell
v Det ska även i fortsättningen vara öppen vy från Lidans
stråk ut mot Vänerns horisont.
v1 Siktlinjer mot Vänern är betydelsefullt.

Tillgänglighet
t1 Gång- och cykelstråk ska finnas utmed Lidan.
t2 Gång- och cykelstråk ska även fortsättningsvis finnas
utmed Vänerns västra strand.
t3 Gång- och cykelstråk ska finnas genom området.
t4 Endast gångstråk ska finnas utmed Vänerns östra
strand för att undvika ett för stort intrång i  den känsliga
naturmiljö som finns där.

Innehåll och gestaltning
i1 En ny stadsdel med bland annat 1500 nya lägenheter
kommer byggas de närmsta åren.
i2 På denna del av området byts asfalten ut mot en
stensättning som går väl ihop med tegelbyggnaderna (se
bild i2) på platsen.
i3 Hamnverksamheten och båttrafiken främjas.
i4 Flora och fauna främjas. Platser med sittmöjligheter ska
finnas för fågelskådning eller för att njuta av vyn. Lukten
från närliggande industrier bör avlägsnas. Den vilda
karaktären ska behållas i området.
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Bild i2 Tegelbyggnaderna i Östra hamnen
idag.

Karta mellan Rörstrandsbron och Vänern.
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Karta över tillgängligheten, efter föreslagna ändringar utmed Lidan.



Pnlek= Park- och
naturlek
Lplek= Lekplatslek
V= Fontän/Damm
B= Bad
Bå= Båtliv
Fi= Fiske
Ro= Rofylldhet
Go= Grön oas
Ar= Artrikedom
Sk= Skogskänsla
Va= Vattenkontakt
Ut= Utblick
Pr= Promenad
Bo= Bollsport
Sä= Sällskapslek

Vi= Vintersport vuxna och
barn
Pi= Picknick
Fo= Folkliv
E= Evenemang
Hä= Hänga
Fik= Fikaplats
Sp=Sittplats
Smb= Sittplats med bord
Tr= Trädgårdskänsla
Na= Naturupplevelse
Kh= Kulturhistoria
Ok= Offentlig konst
Hu= Hundlatrin

Sociotoper utmed Lidan, efter föreslagna ändringar.
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FÖRDJUPNING

Kanothusområdet
Förslaget bygger på analysens resultat. Vissa oklarheter
jag har haft angående kanotverksamheten har i efterhand
besvarats av Stenne Olsén från Lidköpings kanotförening
via mailkorrespondens. Förslaget syftar till att förbättra
tillgängligheten och orienterbarheten samt förstärka de
kvalitéer som finns i området.

Karta över kanothusområdet.
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Trafiksäkerheten och framkomligheten till området
förbättras för billisterna genom att en refug för
vänstersvängande anläggs. Refugen får även entrén, till
området, att tydligare träda fram.

Den befintliga gång- och cykelvägen som går under
Ågårdsbron asfalteras och får en belysning för att
underlätta framkomligheten och för att öka
trygghetskänslan till området för fotgängare och cyklister.
En ny gång- och cykeltunnel anläggs under riksväg 44 för
att binda samman områdena på respektive sida av den
stora infartsleden. Grönstrukturen förbinds samtidigt som
tillgängligheten till kanothuset förbättras. Detta leder till att
fler människor kommer röra sig i området vilket i sin tur ökar
den sociala kontrollen på platsen samtidigt som fler
upptäcker denna fina plats och kanske till och med lockas
att börja paddla kanot.  Detta nya stråk hjälper också till att
minska känslan av att vara på väg till en
återvändsgränd/slutdestination vid promenad utmed Lidan.
I förslaget förtydligas entréerna till området både från gång-
och cykelstråket och bilvägen. Det är betydelsefullt att
besökare får känslan av att kommit fram till en plats och en
hint vad den innehåller, särskilt för personer som är
förstagångsbesökare. Från bilparkeringen möts du i
förslaget av en portal där det står Lidköpings kanotförening.
Närmast kanothuset på respektive sida finns också
träskulpturer som hjälper till att dra blicken och rörelsen
mot entrén. Skulpturerna ska kännas som de är en del av
naturen och får gärna vara lekbara.

Parkeringen vid kanothuset får även en ny utformning i
förslaget. Samåkningsparkeringen och besöksparkeringen
till kanothuset slås samman för ett bättre nyttjande av
marken och en säkrare utfart till och från
parkeringsplatserna. Det finns även ett behov av en särskild
cykelparkering för arbetspendlare vid bilparkeringen.
Cykelparkering föreslås även vid kanothuset då det finns
många, särskilt ungdomar, som tar sig dit med cykel.

Närmast kanothusbyggnaderna finns även ett behov av
tillfälliga platser för husvagnar. I förslaget föreslås öppna
ytor sparas mellan träden, dessa får endast användas för
uppställning vid kanottävlingar av kanotister. Mestadels
kommer dessa ytor vara tomma, och då lämpar de sig för
uppvärmning samt lek som kräver öppna ytor och som
behövs inte minst för kanotverksamheten. Mot vattnet finns
träningsredskap som skall kunna användas av vem som
helst. Bryggorna förlängs och en nedsänkt grillplats
anläggs, det sistnämnda blir en ny samlingspunkt utmed
Lidan.  Den befintliga cirkulära skogsvägen behålls och
grusas.

 Gång- och cykelväg till kanothuset, hur det ser ut idag.

Inspirationsbild på träskulptur ( foto taget från
Stadsträdgården.)

Inspirationsbild   på träningsredskap för utemiljön. Taget
från Alaynas strandpromenad i Turkiet (Olsson, 2010)
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Söder om målhuset byggs en läktare vilket är önskvärt av
kanotföreningen. De stora och fina tallarna sparas och är
en del av läktaren. I förslaget tillkommer en gångstig som
förbinder parkeringen med naturläktaren. Det är viktigt att
behålla så mycket natur som möjligt i området för att det
även i fortsättningen ska kännas som om byggnaderna
ligger mitt i naturen. Växtligheten får emellertid inte bli alltför
tät och hindra vattenutsikten utmed stråket.

Vid rastplatsen nyttjas skogen och vattnet som en
sevärdhet för människor som stannar för en fika. Platsen
får en ny gestaltning med nya material såsom trä, sten och
betong. Tanken är att den nya utformningen ska vara
underordnad naturen men samtidigt kontrastera för att få
skogen att framträda ännu mer. Utformningen ska vara
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Läktare bredvid målhuset. De stora tallarna har sparats.

Inspirationsbild för den nya utformningen av mittrefugen.
(Andersson, 2002)



enkel och stram. Rastplatsens mittrefug får en ny
markgestaltning, istället för gräs blir det små sten och
träribbor. De befintliga träden får vara kvar samtidigt som
nya lägre träd planteras för att behålla det gröna inslaget.
Den gamla wc-byggnaden får också en ny utformning med
en mörk träfasad i stram form. Från mittrefugen kan
besökare även fortsättningsvis ta sig ut i naturen för att fika.
De gamla sittplatserna byts dock ut mot nya sittgrupper
som stärker platsens identitet och karaktär.

I förslaget anläggs också en ny gångväg i betong som leder
vidare ut till en utkiksplats vid Lidans strandkant. Syftet är
att skapa en ny målpunkt som tar till vara på den unika vyn
över vattnet. Rastplatsen blir en sevärdhet för turister som
vill se Lidköping från sin bästa sida. Ur hänseende till
tillgängligheten lutar gångvägen svagt uppåt mot vattnet
för att det ska vara möjligt att gå under betonggången och
röra sig obehindrat längs med Lidan utan att hamna i
konflikt med de som vill gå till utkiksplatsen.

Inte att förglömma är infarten till rastplatsen. I förslaget
anläggs ett träplank med infälld belysning som tydligt
markerar entrén och ger ett välkomnande intryck.
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Illustrationsbild på den nya utformningen av WC-
byggnaden.

Utkiksplatsen med del av betonggången från rastplatsens parkering.



Vy över utkiksplatsen sett från Lidan.

Vy över del av kanothusområdet sett från Lidan.
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Sjukhusområdet
Förslaget bygger på analysens resultat. En personlig
rundvandring och intervju med Västfastigheters chef Erik
Sundström har gett fördjupad kunskap av området och varit
till stor hjälp vid utformningen av förslaget. Förslaget ämnar
till att stärka kopplingen till vattnet och omkringliggande
friytorna Broparken och Stadsträdgården samt att få
området utmed Lidan att kännas som en framsida.

Karta över sjukhusområdet samt en del av Stadsträdgården i norr och Broparken i söder.
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Vid sjukhuset närmast vattnet domineras utemiljön av
hårdgjord yta, lastbryggor och enkla tillbyggnader för avfall.
Av praktiska skäl måste dessa funktioner finnas och av
utrymmesskäl är det svårt att placera dem på en annan
plats. I förslaget får alltså dessa funktioner vara kvar men
inte lika dominant i utemiljön. Istället förbättras den fysiska
miljön så den både fyller funktion och får ett mervärde för
patienter, personal och förbipasserande. Exempelvis
föreslås en stensättning närmast fasaderna för att få en
mjukare övergång mellan de pampiga sjukhusbyggnaderna
och de stora asfaltsytorna.

Ett annat sätt för att få en mer trivsam miljö är att stärka
fotgängarnas och cyklisternas rätt att vistas på platsen. I
förslaget har den befintliga gång- och cykelvägen, närmast
sjukhusbyggnaderna, fått en stenbeläggning och förlängts
genom området utmed Lidan. Stenbeläggningen förtydligar
känslan av att det är tillåtet att gå och cykla här, samtidigt
som ytan fortfarande är körbar för motorfordon som är
nödvändig för sjukhusverksamheten.

En gång- och cykelväg finns även nedanför slänten
närmast Lidan. I förslaget förbinds dessa två stråk vid de
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Överst vänster: Bild på
nya kopplingar

Nederst vänster:
Gestaltning vid hospice
Gabriel bild 2.



tre nya platsbildningarna som föreslås. En av
vistelseplatserna är vid Hospice Gabriel där en
balkongliknande uteplats anläggs för alla som vill sitta och
njuta av utsikten. Från denna går en trappa ned till den
förslagna platsbildningen vid Lidan. Den består av sten och
en träbrygga på land och syftar till att ge en plan yta att
vistas på närmast vattnet, exempelvis för fiske, fika eller
solbad. Utanför Västfastigheters lokaler föreslås också en
uteplats med trappa, denna är främst tänkt för personalen.

Nedanför, vid vattnet finns sten i olika former som både är
ett blickfång och en plats för lek.

Framför sjukgymnastikens lokaler är den tredje föreslagna
platsbildningen. Den består av en trappterrassering med
ramp och en ”stenrabatt” vid vattnet. Träd mellan
trappraderna ska både ge skugga och växtlighet åt platsen.
Trappformationen kommer att bli både ett landmärke och
en vistelseyta fullt sittbar för den som vill njuta
vattenutsikten samtidigt som den blir en förbindelse mellan

70

Platsbildning utanför sjukgymnastikens lokaler. Bild3.
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Illustratiionsbild på magnetsten taget från Alayna I Turkiet.
(Olsson, 2010)

Illustrationsbild av ett träningsredskap utomhus. I
förslaget är det tänkt att finnas utanför sjukgymnastiken.
(Fällman, 2011)

Vy från Lidan mot trappterasseringen vid sjukhuset. Närmast vattnet syns  platsen med interaktiva stenar och närmast
sjukhusbyggnaden finns utomhusträningsredskapen.



den nedre gång- och cykelvägen och den nybyggda hiss-
och trapphuset som kragar ut från den befintliga fasaden.
Närmast vattenytan finns som tidigare nämnt ”stenrabatten”
som knyter an till temat för platsbildningarna. Skillnaden är
att stenarna här är av interaktiv art vilket känns passande
utanför sjukgymnastiken. En sten är kall, den andra varm,
den tredje är magnetisk och så vidare. I förslaget ska det
även finnas träningsredskap utomhus som både är till för
patienter och andra och placeras nära fasaden. Motion
utomhus är särskilt bra. Nya låga träd planteras mellan
redskapen för att ge skugga och för att få miljön att kännas
grönare. Personalen får även en privat och vindskyddad
uteplats med växtlighet och olika former av sittytor.

En viktig aspekt i förslaget är att sjukhusområdet och
intilliggande friytor ska vara kopplade till varandra både
visuellt och fysiskt. Det är betydelsefullt att det inte blir en
frimärksplanering av sjukhusområdet utan att det hänger
ihop med stråket för övrigt och de närmaste friytorna i
synnerhet. I förslaget anläggs en ny gång- och
cykelförbindelse mellan sjukhuset och Stadsträdgården
samtidigt som parkeringsgaraget för sjukhusets leasingbilar
försvinner och istället blir vanlig markparkering. Detta
kommer förbättra rörelsen mellan dessa områden och
stärka den visuella kontakten. Förslaget ämnar även till att
tydliggöra och förstärka sjukhusets närhet till en stor

stadspark samt att få bort känslan av att befinna sig på en
baksida längs med Lidan. Detta görs genom att flytta den
befintliga parkeringen i Stadsträdgården och istället
anlägga en botanisk trädgård och orangeri på platsen.
Parkeringarna som flyttas kommer istället att finnas utmed
vägen. Orangeriet ska hållas öppet under årets alla dagar
och göra stadsträdgården till en attraktiv plats även under
vinterhalvåret. Denna byggnad ska förutom växter ha en
liten restaurang och lokal för bland annat
bröllopsmottagningar. Stadsträdgården är nämligen en
populär plats att ta bröllopsfoton på.  I förslaget föreslås
även att den befintliga gräsplatån närmast vattnet får en
gestaltning som möjliggör och uppmuntrar folk att sitta och
solbada eller ha picknick.

Till friytan Broparken, väster om sjukhuset, anläggs en
träbro som både förstärker parkens karaktär och fyller
behovet, enligt observationer, av att ta sig från parken in
på sjukhusområdet. Broparken får för övrigt ett ökat innehåll
för att bättre ta till vara på de kvalitéer som finns i parken,
uppmuntra till vistelse och ge knutpunkten av gång- och
cykelvägar en egen identitet. Exempelvis blir det konstverk
och sittplatser vid gång- och cykelbron och en
rekreationskub för vistelse. Rekreationskuben är gjord av
träribbor och ska ha en sittbänk och bord för olika aktiviteter
som exempelvis att skriva, läsa och måla. Det blir en plats
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Överst vänster: Karta
över Broparkens nya
gestaltning, bild 1

Överst höger:
Illustrationsbild på
rekreationskub vid
gång- och cykelbron.
Kuben som består av
träribbor ramar in
utsikten samtidigt som
det är en plats att
vistas på för aktiviteter,
exempelvis för att sitta
och måla.



för att sitta att njuta av vattenutsikten, samtidigt som
grönskan och vattnet får en inramning.

En annan viktig frågeställning i förslaget för att få ett
ändamålsriktigt innehåll är parkeringen i området. Idag är
det som tidigare nämnt brist på parkeringar och lokalisering
av sjukhuset innebär att det svårt att utöka
markparkeringen. I förslaget förslås därför att det i
framtiden ska finnas ett parkeringshus under den befintliga
markparkeringen i norr utmed Mellbygatan.
Parkeringshuset ska innehålla parkering för anställda och
leasingbilar och bindas samman med befintliga
kulvertgångar under sjukhusbyggnaderna.  Detta möjliggör
att parkeringsgaragen för leasingbilar mot Stadsträdgården
kan försvinna och istället bli en vanlig markparkering som
både kan användas av besökare till sjukhuset och
Stadsträdgården. Dessutom stärks som tidigare nämnt
kopplingen mellan dessa två områden när det blir en tydlig
siktlinje mellan områdena. I och med att garagen inte
behövs, så blir det också plats att flytta ut  de  befintliga
parkeringsplatserna från sjukhusfasaden. Detta ger rymd
till byggnaderna samtidigt som det blir möjligt att gå längs
med fasaden. Vid Västfastigheternas lokaler blir det färre
parkeringar för att få plats med ett stråk för gående och
cyklister närmast vattnet. Träd planteras också mellan
parkeringarna som får finnas kvar. Syftet är att få en trivsam
miljö och minska den ruffa och ”baksidekaraktären”.
Dessutom blir utblickarna mot vattnet från
sjukhusbalkongerna tydligare och grönare. Parkeringen i
söder närmast Broparken får en liten annan form och något
färre parkeringsplatser för att få plats med ett gång- och
cykelstråk som knyter ihop sjukhusrestaurangens entré
med den befintliga gång- och cykelbanan. Nya träd
planteras också på parkeringen för att få in lite mer
växtlighet på platsen och för att knyta an till omgivande
friytan Broparken. De bortagna parkeringsplatserna
kommer ersättas av det tidigare nämnda parkeringsgaraget.
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SLUTDISKUSSION

Det har varit intressant och givande att fördjupa sig i stråket
utmed Lidan, inte enbart för att jag anser det är viktigt med
gröna och sociala stadsplaneringsfrågor, utan lika mycket
för att jag har upptäckt ett stort behov att diskutera och
bestämma över stråkets innehåll och gestaltning, nu och
framöver. Ofta kommer bostadsbyggande och trafikfrågor
i fokus i planeringen men lika viktigt är den offentliga miljön
som är grön, inte minst som stadsbyggnadselement och
social funktion. Grönytor har naturligtvis också ett ekologisk
värde men har inte avhandlats i detta arbete.

Lidan är ursprunget till Lidköpings tillkomst. Stadens
tillkomst beror på det strategiska läget vid Vänern och Lidan
där vattenvägen spelade en stor roll för att handel. I många
år har både mindre och större båtar varit en del av
stadsbilden men detta har ändrats med åren. I och med
Rörstrandsbrons tillkomst 1981 så skiftades stadsbilden
väsentligt då denna fasta broförbindelse gjorde det omöjligt
för större båtar att ta sig in till stadens torg, till många
invånares protester. Enligt mig är den största bristen i
brokonstruktionen att det saknas gång- och cykeltunnel
under brons västra sida, vilket förhindrar fortsatt rörelse
utmed Lidan  och vidare till Vänerns attraktiva
strandpromenad. Detta har fått en negativ konsekvens för
tillgängligheten som helhet i staden, då detta är ett
huvudstråk mellan stadskärnan och Vänern. Bron är en
symbol för att Lidan förlorat sin stora betydelse som
sjöfartsväg men stråket har fortfarande, med sitt centrala
läge, en funktion som mötesplats och har utvecklats till ett
viktigt rekreationsstråk och länk i staden grönstruktur.
Stråket ha alltså ändrats i innehåll och fått en annan roll.

Jag uppskattar stråket mycket och har vid flera tillfällen
under mina promenader längs med vattnet funderat på
Lidan och dess omgivning. En tanke som återkommit är
varför detta vattenstråk inte bättre tas tillvara och nyttjas i
stadsmiljön. Det kanske beror på att Lidköpingsborna är
bortskämda med närheten till vatten i och med att staden
ligger vid Sveriges största insjö. Lidan har emellertid
kvalitéer som Vänern inte tillgodoser. En sådan kvalité är
att Lidan som sträcker sig rakt igenom staden plockar in
vattnet i stadsmiljön vilket tillsammans med älvsträndernas
grönska ger unika miljöer. Vattnet ger också liv åt staden
både som ett levande och skiftande element i sig men även
för alla aktiviteter som sker i och vid vattnet såsom
paddling, fiske och matning av änder.

Lidan med stränder har genom åren värnats i
plandokumenten som rekreationstråk som ska hållas fri
från exploatering. Stråkets innehåll och gestaltning som
helhet är emellertid inte med i något dokument. En god
tillgänglighet förordas i översiktsplaneringen och
detaljplaneringen, men verkställs inte alltid. Detta har lett
till ett fragmenterat stråk och grönstruktur. Tillgängligheten
mellan och till bostadsområdena prioriteras men inte mellan
och till grönytor vilket märks tydligt utmed Lidan. Detta
verkar inte bara negativt för orienterbarheten utan även för
statusen av ett område.  Statusen av Lidans stråk påverkas
även negativ av att det saknas en helhetsplanering som
redogör nuvarnade innehåll och gestaltning och hur det ska
utvecklas. Stråket har istället blivit marginaliserat i
stadsplaneringen, vilket har lett till en frimärksplanering där
saker och ting löses när de uppkommer.  För att kunna
utveckla stråket och få önskvärd utformning eller till och
med bestämma om stråket ska finnas kvar behöver man
ta reda på vad området innehåller, kvalitéer, användning,
tillgänglighet, kopplingar, brister m.m. En lämplig
analysmetod för att fånga detta är landskapsarkitektens
Alexander Ståhles sociotopmetod som är relativt nytt
verktyg. Analysens största fokus ligger i att ta reda på
friytornas sociotopvärden. Metoden är flexibel och kan, om
så önskas, användas för att beskriva friytorna mer
detaljerat.

Stråkets största förtjänster är att det är så grönt och lummigt
samtidigt som det finns en variation i växtlighetens karaktär
och olika brukarvärden. De centrala delarna består av
parkkaraktär vilket mjukt övergår till vild natur i söder.
Stråket innehåller också hårdgjorda kajytor i norr, som kom
till för båttrafikens skull. Denna karaktär får inte heller gå
förlorad, även om det inte har lika många sociotopvärden
som de gröna friytorna. Överlag så finns det många olika
sociotoper utmed stråket, vilket är bra för det attraherar
människor i olika åldrar, intressen och bakgrund. Hur
många sociotopvärden en friyta har ha en stor betydelse
när de intervjuade fokusgrupperna fick välja en favoritplats.
De flesta svarade att det hade Stadsträdgården som
favoritplats, som ligger vid Lidan, när de fick välja en i hela
tätorten. Denna friyta har flest sociotoper/aktiviteter och
mycket att titta på. De intervjuade tycker också om att
promenera utmed Lidan men tycker det är tråkigt att det
saknas promenadväg utmed vissa delar.

Stråkets centrala läge i staden och att en stor del består av
gång- och cykelvägar som ingår i huvudnätet för gång- och
cykelsystemet är av stort värde.  Detta har medfört att det
är mycket rörelse och liv utmed stråket. Det centrala läget
innebär dessutom att det finns många målpunkter och
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relativt mycket bostadsbebyggelse runt omkring vilket
också bidrar till att stråket befolkas. Folklivet ger goda
förutsättningar för att stråket ska kunna utvecklas till en
attraktiv sammanhållen stadspark, innehållande både park
och natur. Tillgängligheten är oerhört betydelsefullt för att
detta ska kunna ske. Detta blev tydligt efter
fokusgruppintervjuerna i mitt arbete, då friytorna med sämst
tillgänglighet brukades minst och hamnade i en slags
periferi.

Alexender Ståhles resonemang om tillgänglighetens
betydelse i sin licientiatavhandling ”Mer park i tätare stad”
har varit intressant att studera. Enligt hans resonemang
har tillgängligheten och orienterbarheten till gröna områden
betydelse för hur mycket grönska det upplevs finnas i ett
område. Det vill säga att ett område som har mycket
grönska kan upplevas ha väldigt lite grönytor om det finns
få möjligheter eller är svårt att hitta hur dessa ska nås. Med
detta nya tankesätt så är det inte tillräckligt att endast se
till mängden kvm grönyta i staden. Ståhle går så långt i sina
tankegångar att han menar på att det går att öka mängden
grönyta genom att förtäta. Detta uppnås genom att förbättra
tillgängligheten samtidigt som en förtätning av bebyggelse
sker. Detta öppnar upp nya dimensioner i
förtätningsdebatten, som ofta handlar om att det skulle
finnas en motsättning mellan en tät och en grön stad.
Ståhles nya tankesätt ger planerare ett utökat
förhållningsätt till planerandet av stadens grönytor. Det går
inte att enbart behandla de gröna friytorna som ett
skyddsobjekt, som inte får röras, utan dessa måste kunna
utvecklas och diskuteras i planeringen. Risken finns att
friytorna blir för heliga att röra och till och med utvecklas till
ett slags ingenmansland. Jag menar inte att alla ska
grönytor ska förtätas eftersom det är viktigt med en
spridning av grönytor i staden och att de finns en variation
i storlek då de har olika kvalitéer. Däremot är det
betydelsefullt att kommunen beslutar vilket syfte grönytorna
ska ha och hur detta ska uppnås. Något annat är ett
resursslöseri och leder till en stagnation i planeringen.
Beslut och viljeriktningar ska emellertid inte ses som ett
statiskt tillstånd utan måste kunnas omvärderas,
huvudsaken är att utvecklingen sker med en medvetenhet.

En god tillgänglighet är som sagt väsentligt men inte
tillräckligt för att ett område ska bli attraktivt. Detta framgår
tydligt av fokusgruppintervjuerna där innehållet påtalat var
av betydelse för användningen. Många deltagare nämnde
att de tycker att, delar av, stråket utmed Lidan känns som
en transportsträcka och att de önskar att det fanns fler
aktiviteter, mer att titta på och fler sittplatser. Detta framgick
även vid observationerna. Det saknas något mer för stråket

ska kännas attraktivt och för att få grönskan och vattnet att
komma fram. Mitt mål med arbetet har inte varit att komma
på spektakulära arkitektoniska förslag som konkurrerar
med omgivningen. Istället har jag försökt ta till vara på de
kvalitéerna som finns på ett sätt där naturmiljön hamnar i
fokus och inte i bakgrunden, Lidans miljö är i sig ett stort
upplevelsevärde. Detta går i hand med landskapsarkitekt
Lövries tankegångar i hans Doktorsavhandling ” Det gröna
som identitetsskapande stadsbyggnadselement- objekt,
koncept och struktur” från 2003. Lövrie uppmärksammar
att det gröna har en egen identitet och kontext till
omgivningen samt värdet som ett stadsbyggnadselement
som inte bör behandlas över ”en kam”. Dessutom tycker
han precis som Ståhle att det har varit för stort fokus på
kvm grönyta när undersökning av kopplingar mellan gröna
områden och bebyggelse skulle kunna ge en rättvisare bild
av friytetillgången i staden och förbättra planerandet av
staden.

Vinsten med att utveckla stråket utmed Lidan är att det
ligger så centralt och många människor kan och har nytta
av det samt att det består av en mycket omtyckt och
attraktiv kvalité, vatten! Närhet till ett grönområde betyder
mycket för människan på många flera sätt. Det är en plats
för möten och rekreation, en plats för lek och upptäckande
och en plats som verkar mer positivt för vår hälsa och
välbefinnande än något annat i den urbana miljön.

Men det räcker som tidigare nämnt inte att grönytor finns
dessa måste förvaltas och utvecklas för att det ska vara
möjligt och attraktivt att vistas där. Stråket utmed Lidan har
all potential att bli något riktigt bra. Ett stråk som har samma
dignitet och karaktärsrik miljö som den en gång har haft.
Tar kommunen ingen ställning och missar att se till helheten
riskeras en oönskad utveckling av stråket med kvalitéer
som går förlorade, där dess potential inte tillvaratas och
risk för låsningar i stadsutvecklingen. En förhoppning är att
detta arbete kan väcka en diskussion kring stråkets framtid
och fungera som arbetsunderlag.
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