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ARVIKA HAMN
Uppgiften och syftet

De mindre kommunernas offensiv

Nuläget

Tidigt 2015 bjöd Arvika kommun in tre arkitektkontor för att utveckla framtidsbilder för stadens hamnområde. Arbetet har ägt
rum under ett par månaders tid och har redovisats vid två tillfällen,
dels som en presentation strax innan sommaren 2015, dels vid
en slutlig redovisning i september. Presentationerna har skett med
aktivt deltagande från allmänheten och ett av syftena har också
varit att engagera arvikaborna i en längre process om hur staden
ska utvecklas i hamnområdet. Ett annat av syftena är att få fram
visionsbilder som kommunen ska kunna använda sig av i olika dialoger för att kunna ta fram en samrådshandling för den fördjupade
översiktsplanen (FÖP).

I Sverige idag är ungefär hälften av landets kommuner stillastående eller krympande i befolkningshänseende. Tillväxten sker framför
allt i storstadsregionerna. De mindre kommunerna måste därför
hitta en egen strategi för att överleva och behålla sin attraktion.
Ofta har det att göra med att hitta småstadens kvaliteter av närhet
till allt, ett okomplicerat vardagsliv och ett personligt tilltal. Som
alla strategier är det också viktigt att tänka på lång sikt. Ett så stort
landavsnitt som Arvika hamn utgör kommer att ta flera årtionden
att utveckla och bebygga. I övergripande termer kan man beskriva uppgiften som hur Arvika ska återta kontakten med sitt vatten.
Arvika är att gratulera till ett så framtidsinriktat synsätt och att man
vill försöka att skåda så långt in i framtiden.

Arvika är tätort i kommunen med samma namn, belägen i västra Värmland vid den större sjön Glafsfjorden och det lite mindre
vattenrummet Kyrkviken. Vattenvägen har förbindelse med Vänern
och Arvika har därför kallats landets innersta hamn. Kommunen
har ca 14 000 invånare. Arvika ligger topografiskt vackert i sydläge
på framsluttningen ner mot sjön. Med hjälp av hamnen och de rika
naturresurserna i skogarna och bergen har Arvika kunnat skapa
sin identitet. Här skedde omlastningar av trä, järn och glas och det
fanns även en oljedepå. Idag har emellertid hamnområdet spelat ut sin roll och Arvika står med en stor och till största delen tom
markresurs, positivt nog vänd mot solen och vattnet, dock avskuren
från den befintliga rutnätstaden genom järnvägen.

Uppgiften rör alltså hur Arvika ska kunna växa ut över sitt gamla
hamnområde på bästa sätt. Här finns en mängd faktorer att väga
in, som boende, rekreation, näringsliv, kultur, trafik. Ambitionen
är att åstadkomma en ny del av Arvika som är attraktiv såväl för
arvikaborna som för nyinflyttade. Uppgiften har en rad stadsbyggnadsfrågor i sig, som hur man kopplar till den befintliga staden,
hur man klarar av järnvägens barriär, hur framtidens hållbara stad
med hög livskvalitet ser ut. Uppgiften rymmer också en rad tekniska frågor i sig kring markföroreningar, vattenstånd och dagvatten.
En viktig aspekt är dessutom att utbyggnaden måste kunna ske
etappvis och under lång tid.

Detta är ingen ovanlig uppgift i Sverige och världen. Betydligt större städer som Malmö, Helsingfors, Oslo och Köpenhamn har just
genomfört eller håller på att genomföra motsvarande stadsutveckling där städer som under en industriepok har förlorat kontakten
med vattnet nu håller på att återta det. I Malmö, exempelvis, har
detta varit en lyckad operation i den så kallade Västra Hamnen
som har vänt hela stadens självbild till något betydligt mera positivt
än vad det var. Det finns även exempel på mindre orter som söker
sitt vatten, som tex Oskarshamn.
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Stadens framväxt
Arvika är en gammal köpstad byggd i rutnätsform. Första stadsplanen gjordes 1811 och bestod av 30 rutkvarter och ett torg vid
båtbryggan. Järnvägen anlände 1871 och inledde en period av
kraftig expansion. Båtbryggan ersattes av en monumental järnvägsstation i tegel. Stationen förbands med Trefaldighetskyrkan 2025
högst upp på sluttningen vid Torggatan i en rak axel. Expansionen
2025
av Arvika varade i ett helt sekel. 1935 upphörde passagerartrafiken
till båts i konkurrensen med järnväg, bilar och bussar. 1900-talets
andra hälft är en berättelse om industrier och hamnverksamheter i
hamnområdet som kommer och går, flyttas och rivs, byggs upp och
läggs ned. 1993 upphörde det sista av nyttosjöfart och en epok
kan därmed sägas vara avslutad. Hamnen på den södra delen av
bangården består idag av markutfyllnader. Detta har skett i olika
steg med start i 1800-talets första årtionde. Området är idag ca
20 hektar stort och präglas av den praktiska funktionalitet som är
typisk för industriområden; platt mark, ett fåtal bastanta, storskaliga byggnader, och verksamhetsområden där emellan. När nu
verksamheterna har upphört står de enstaka gamla industribyggnaderna och magasinen som till synes fritt placerade monoliter i ett
öppet och lite ödsligt landskap.
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ARVIKA HAMN

NODER, BARRIÄRER & KOPPLINGAR

STADSSTRUKTUR

KAJEN VID OLSSONS BRYGGA

ÖSTRA ESPLANADEN

KAJEN VID OLSSONS BRYGGA

ARVIKA HAMN
Området idag
Området består av utfyllnadsmassor som lagts ut sedan mitten av
1800-talet och som efter hand har nått en storlek av ca 20 ha.
Innehållsligt är området ett slags avtryck av olika saker som ägt
rum här; vissa aktiviteter är aktiva även idag medan andra finns
kvar som rester. På så vis kan man säga att Arvika hamn är ett
lappverk av grusytorm asfaltytor, fordonsuppställningar, magasinsbyggnader, industrihallar, enstaka träd, gräsmattor, parkpartier,
kajer, strandzoner, lyktstolpar av olika sort. De öppna ytorna dominerar. Östra delen kring Ohlssons brygga är högst aktiv med
konferens, restaurang. ANC är också en aktiv verksamhet, liksom
båtklubben och längre bort kyrkan med begravningsplatsen.
Området innehåller mycket som kan tas tillvara på men framför
allt sådant som behöver förädlas. Det rör ytor, markanvändning,
kanter, vattenkontakter, kopplingar inom området och självfallet
också med staden. Det stora markavsnittet i stadsnära läge är en
framtida resurs för Arvika med vattennära boende, rekreation och
vistelse, och även aktiviteter, verksamheter och turism.
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ARVIKA HAMN
Områdets hjärta blir den nya hamnbasängen med Sjögården.
Genom att dra in en del av utfyllnaden får vi ett vattenrum som erbjuder rika sociala möjligheter. Sjögården ger också området dess
karaktär och blir hamnområdets signum. Här finns möjligheter till
promenader längs kajerna och mot de mjukare delarna vid Strandparken. Här finns också ett urbant liv i form av kaféer och restauranger i de nybyggda hamnkvarteren. Husen har 4—5 våningar
närmast marinan och kajmiljön. Kopplingen till Arvika centrum är
kort och direkt.

ARVIKA HAMN
HAMNKVARTEREN
NYA STRANDPARKEN

SÖDERBEACHEN
Söderbeachen är en tillgänglig
sandstrand i stadsmiljö. Den gör
Arvika till Värmlands Copacabana. Här kan man ligga i halvskuggan under fasta parasoller,
svalka av sig i någon av duscharna eller ta ett dopp i poolen intill.
På sikt kanske Kyrkvikens vatten
kan göras badbart igen, men tills
vidare gör dessa arrangemang
det möjligt att leva strandliv mitt
inne i Arvika.

Områdets största gröna miljö
gestaltas som en informell park
av naturkaraktär med dungar av
skuggande träd och en öppen,
lätt skålad, vindskyddad gräsyta
för picknick, lek och spel.
Det är en rik miljö för många sätt
som kan byggas på med olika
slags aktiviteter. Här finns kanske
en slip varifrån man kan komma
ner till vattnet med den kanot som
man har hyrt, ett glasskafé, en
sjönära pool med badmöjligheter
och en sandstrand för strandliv
och platser för familjen.

HAMNPLAN
Detta är en öppen, flexibel evenemangsplats som knyts till de aktiviteter som finns
vid Olssons brygga. Den har karaktär av
en hamnplan och är förmodligen enkel,
asfalterad. Här inträffar festivaler, bakluckeloppis, uppträdanden, go-cartbana. Evenemangsplatsen avslutas med en
boardwalk mot kajkanten med bryggor ut
över vattnet. Här finns plats för både stora
och små evenemang. Den idag ganska
hårda industrimiljön kompletteras med
träd och ett par mindre nya byggnader för
att forma de nya stadsrummen. Ett utsiktstorn byggs på den utskjutande bryggan. Hamnplan förbereds för småindustri,
hantverk och kanske någon utställnings/
showroom-byggnad.

Fem hamnkvarter som byggs ut i
etapper. Varje kvarter fungerar som en
egen enhet. Kvarteren är småskaliga,
halvöppna och innehåller gott om
prång och genomblickar. Strävan ska
vara att få en blandstad och i något
av kvarteren finns kanske ett gym, i ett
annat en mindre butik, i ett tredje ett
kafé, i ett fjärde en mindre verksamhet
eller ett dagis.

ARVIKA HAMN
SEKTIONEN

JÄRNVÄGSALLÉN
Denna 600 meter långa trädplanterade boulevard är Hamnens ryggrad. Den
ersätter Spårgatan som hamnens överordnade gaturum. Järnvägsallén flyttas
norrut jämfört med Spårgatan och ligger
på riskavstånd från järnvägen för att skapa
mesta möjliga utrymme på södra sidan. I
ändpunkterna ligger Olssons brygga och
ANC.
Här finns också plats för kolloniträdgårdar
med urban odling.

RESECENTRUM
En viktig koppling/axel mellan stationen/staden och
hamnen. Knyter ihop kollektivtrafikresandet med den nya
stadsdelen vid vattnet.

Det är viktigt att den nya bebyggelsen får en väl avpassad skala
som passar Arvika. En genomsnittlig hushöjd på 3—4 våningar gör
att vi får en kvalitet av småstad. Promenader nära vattnet, gröna
rekreationsytor och en riklig användning av träd gör klimatet bättre, bromsar vindarna och skapar en trevligare stad. Strandlinjen
får en varierande utformning med ibland stensatt kaj, ibland mera
mjuka anslutningar.
En viktigt och relativt omfattande del av projektet är att åstadkomma en central förbindelse vid torget och järnvägstationen. Vi ser
framför oss en passage som på sydsidan placeras i en ramp men
på norrsidan utgörs av trappor och hiss för att inte gräva för djupa
sår i torgets miljö. Liknande lösningar finns i tex Gävle och Uppsala.
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ARVIKA HAMN
LÄNK GÅNG OCH
CYKEL

LÄNK GÅNG OCH
CYKEL

OLSSONS BRYGGA

LÄNK GÅNG OCH CYKEL

LÄNK BILTUNNEL

Järnvägsallén
Denna 600 meter långa trädplanterade boulevard är Hamnens
ryggrad. Den ersätter Spårgatan som hamnens överordnade
gaturum. Järnvägsallén flyttas norrut jämfört med Spårgatan
och ligger på riskavstånd från järnvägen för att skapa mesta
möjliga utrymme på södra sidan.
I ändpunkterna ligger Olssons brygga och ANC.

Hamnkvarteren
Fem hamnkvarter som byggs ut i etapper. Varje kvarter
fungerar som en egen enhet. Kvarteren är småskaliga,
halvöppna och innehåller gott om prång och genomblickar. Strävan ska vara att få en blandstad och i något
av kvarteren finns kanske ett gym, i ett annat en mindre
butik, i ett tredje ett kafé, i ett fjärde en mindre
verksamhet eller ett dagis.
Långpiren
En träpir som sticker ut i Kyrksjön i Strandvägens förlängning.
Piren avslutas med ett kallbadhus som också kan hyras för middagar, bröllop och events. På den södervända terrassen finns
ett par badtunnor.

Gränderna
Mellan varje kvarter finns en gränd som
leder ner till vattnet. Gränderna bildar
offentliga rum som kompletterar de
halvoffentliga gårdarna.

Sjögården
Arvikas nya, publika plats vid vattnet. En indragen kajlinje
skapar ett samlande vattenrum för den nya stadsdelen. Västra
delen görs till en marina, norra delen blir ett promenaddäck
och östra partiet blir en trappad sitt-kaj i trä mot sydväst och
solnedgången.

Nya Strandparken
Områdets största gröna miljö gestaltas som en informell park
av naturkaraktär med dungar av skuggande träd och en öppen,
lätt skålad, vindskyddad gräsyta för picknick, lek och spel.

Kyrkvikspoolen
Ett flytande bad med
bassängvatten och
trädäck med solstolar
och omklädningsmöjlighet.

Söderbeachen
En konstgjord sandstrand med fasta
parasoller och duschar: Här finns möjlighet till strandliv utan att behöva gå
ner i vattnet
Hamnplan
Detta är en öppen, flexibel evenemangsplats som knyts till de
aktiviteter som finns vid Olssons brygga.
Den har karaktär av en hamnplan och är förmodligen enkel,
asfalterad.
Här inträffar festivaler, bakluckeloppis, uppträdanden, go-cartbana. Evenemangsplatsen avslutas med en boardwalk mot kajkanten med bryggor ut över vattnet.

ARVIKA HAMN
HAMNKVARTEREN
Fem hamnkvarter som byggs ut i etapper.
Varje kvarter fungerar som en egen enhet.
Kvarteren är småskaliga, halvöppna och
innehåller gott om prång och genomblickar. Strävan ska vara att få en blandstad
och i något av kvarteren finns kanske ett
gym, i ett annat en mindre butik, i ett tredje ett kafé, i ett fjärde en mindre verksamhet eller ett dagis.

ARVIKA HAMN
LÅNGPIREN
En träpir som sticker ut i Kyrksjön i Strandvägens förlängning. Piren avslutas med ett kallbadhus som också kan
hyras för middagar, bröllop och events. På den södervända
terrassen finns ett par badtunnor.
Kallbadhuset kan bli en tidig symbol för Arvikas kliv över
järnvägen och ner mot vattnet. Kallbadhuset blir då ett
besöksmål även innan några bostäder har byggts.

ARVIKA HAMN
SJÖGÅRDEN
Arvikas nya, publika plats vid vattnet. En indragen kajlinje
skapar ett samlande vattenrum för den nya stadsdelen. Västra
delen görs till en marina, norra delen blir ett promenaddäck
och östra partiet blir en trappad sitt-kaj i trä mot sydväst och
solnedgången.
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ARVIKA HAMN
HAMNPLAN
Detta är en öppen, flexibel evenemangsplats
som knyts till de aktiviteter som finns vid Olssons brygga. Den har karaktär av en hamnplan och är förmodligen enkel, asfalterad. Här
inträffar festivaler, bakluckeloppis, uppträdanden, go-cartbana. Evenemangsplatsen avslutas
med en boardwalk mot kajkanten med bryggor
ut över vattnet. Här finns plats för både stora
och små evenemang. Den idag ganska hårda
industrimiljön kompletteras med träd och ett
par mindre nya byggnader för att forma de
nya stadsrummen. Ett utsiktstorn byggs på den
utskjutande bryggan. Hamnplan förbereds för
småindustri, hantverk och kanske någon utställnings/ showroom-byggnad.

Olssons Brygga
Gång- och cykelpassage

Hamnplan

Event
Konsert

Utsiktstorn
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NYA STRANDPARKEN
Områdets största gröna miljö gestaltas som en informell park av naturkaraktär med dungar av skuggande träd och en öppen, lätt skålad, vindskyddad
gräsyta för picknick, lek och spel.
Det är en rik miljö för många sätt som kan byggas
på med olika slags aktiviteter. Här finns kanske en
slip varifrån man kan komma ner till vattnet med
den kanot som man har hyrt, ett glasskafé, en sjönära pool med badmöjligheter och en sandstrand
för strandliv och platser för familjen.

ARVIKA HAMN
SÖDERBEACHEN
Söderbeachen är en tillgänglig sandstrand i stadsmiljö. Den gör Arvika till
Värmlands Copacabana. Här kan man
ligga i halvskuggan under fasta parasoller, svalka av sig i någon av duscharna eller ta ett dopp i poolen intill.
På sikt kanske Kyrkvikens vatten kan
göras badbart igen, men tills vidare
gör dessa arrangemang det möjligt att
leva strandliv mitt inne i Arvika.

ARVIKA HAMN
KYRKVIKSPOOLEN
Detta är ett flytande bad nedsänkt i Kyrksjön men med en halt annan vattenkvalitet.
Här finns trädäck, solstolar, kafé, kanske
kanotuthyrning, och tillgång till Strandparkens gröna miljö och Söderbeachens
sandstrand. Kyrksjöpoolen är en självklar
målpunkt när man promenerar i den nya
hamnmiljön och även den plats som ligger
längst åt söder.

ARVIKA HAMN
RESECENTRUM
En viktig koppling/axel mellan stationen/staden och hamnen. Knyter ihop kollektivtrafikresandet med den nya stadsdelen vid vattnet.

Busstation
Stor trappa leder upp
till Stora Torget

Hiss

Hiss

Hiss

Från gångpassagen har resenären möjlighet att ta sig
upp på perrongen via trappa
alternativt hiss
Ramp mot Hamnplan i
lutning 1:20
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Gång- och cykelpassage

BIlramp
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JÄRNVÄGSALLÉN
Denna 600 meter långa trädplanterade boulevard är Hamnens
ryggrad. Den ersätter Spårgatan som hamnens överordnade
gaturum. Järnvägsallén flyttas norrut jämfört med Spårgatan och
ligger på riskavstånd från järnvägen för att skapa mesta möjliga
utrymme på södra sidan. I ändpunkterna ligger Olssons brygga
och ANC.
Här finns också plats för kolloniträdgårdar med urban odling.

ARVIKA HAMN

ARVIKA HAMN
GRÖN OCH BLÅ STRUKTUR
Den gröna strukturen tänker vi oss etableras med den långa,
öst-västliga boulevarden, med strandpromenaden bort mot villaområdet, med det nord-sydliga stråket under järnvägen längs
Kolgränd, i områdets östra del samt från uddens nya strandpark.
Grönstråken blir på så vis kontinuerliga och kan också innehålla
attraktiva gång- och cykelstråk.
Den blåa strukturen etableras längs strandlinjen där en provkarta av olika sätt att möta Kyrkvikens vatten kan visas upp. Grå kaj,
grön kaj, grön strandpromenad, sandstrand.

GRÖN- OCH BLÅSTRUKTUR
KOPPLINGAR OCH STRÅK
Att hitta kopplingar mellan olika delar av ett utbyggnadsområde är
stadsbyggandets regel nr 1. Stråken mellan kopplingarna försörjer
staden med dess sociala liv. Vi har försökt organisera Arvika hamn
så att det finns nära och intressanta kopplingar mellan den nya
stadsdelens olika delar.
Kopplingen till den befintliga staden försvåras av järnvägens befintliga barriär. Vi tror ändå att på sikt kan fyra olika kopplingar
mellan norra och södra sidan byggas. De får lite olika karaktär,
där den centrala och viktigaste kopplingen inriktas på cykel- och
fotgängare.

KOPPLINGAR OCH STRÅK

ARVIKA HAMN
KONCEPT
Vi har etablerat en struktur som består av två riktningar: dels en
fortsättning av Arvikas kvartersstruktur som hjälper till att etablera
de nya hamnkvarteren, dels en kilometerlång boulevard som förbinder de två noderna Ohlsons brygga och ANC. I rutnätstrukturen
har vi tagit fasta på nord—syd; i boulevarden på öst—väst. På så
vis samverkar de bägge strukturerna och delar in området i lämpliga storlekar. En tredje struktur är vattenlinjen där hamnområdet
möter Kyrkviken.

KONCEPT
MÖTESPLATSER OCH FUNKTIONER
Vår ambition är att åstadkomma en blandad stad där bostäder,
verksamheter, rekreation och kultur samsas. Försöker man använda terrängen så bra som möjligt framträder ändå vissa tyngdpunkter. De områden som har starkast inslag av kultur och rekreation
blir också de som blir de mest intressanta mötesplatserna. Mötesplatserna är viktiga för att den nya stadsdelen ska bli attraktiv och
händelserik. Därför tror vi att det är särskilt viktigt att satsa på de
offentliga rummen och på de speciella attraktioner som har att
göra med områdets kanske främsta kvalitet-- närheten till vattnet.

Bostäder
Verksamheter och
bostäder
Verksamheter

MÖTESPLATSER OCH FUNKTIONER

Kultur, fritid, hantverk
och skola

ARVIKA HAMN

1

3

2

4

ARVIKA HAMN
Framtiden
Med det övergår Arvika hamn till att vara ett omvandlingsområde.
Hur ska man kunna använda det gamla, numera uttjänta hamnområdet i det nya Arvika? Hur utnyttjar man bäst de gamla karaktärerna för att ge liv åt det nya? Hur hanterar man den avskärande linje som järnvägsområdet utgör? Till vad använder man den
långsmala zon som ligger i södra bangårdskanten och som är ett
riskområde? Själva hamnområdet är idag flackt, utan tydlig struktur, i öster med antydan till rumslig uppdelning vid Olssons brygga, i sitt centrala parti med en park som verkar ha fel innehåll för
platsen, i väster med villabebyggelse, en småbåtsmarina och så
kyrkan med sin kyrkogård. Det saknas sammanhang, samband,
kopplingar, struktur, gröna värden. Men det finns mark, sol och en
intressant kustlinje. De gamla hamn- och industriverksamheterna
är en del av stadens historia och bör kanske på något sätt få bilda
karaktär även i det framtida Arvika. Men hur ska det ske?
Medborgarna
I den medborgardialog som genomförts har staden främst sökt
svar eller tankar kring fyra områden: 1/det blå och det gröna
(vatten och grönska), 2/Arbete, boende och rekreation (bebyggelsemönster kring livet i det nya Arvika), 3/ Rörelser och kopplingar
(hur länkar man ihop stadens bägge delar?), 4/ Aktiviteter och
mötesplatser (hur regisserar man det sociala livet). Arvika hamn

innehåller mark så att det räcker för att bygga nästan ytterligare
ett halvt Arvika. Hamnområdet på så vis är en resurs som kommer
att räcka för att bygga stadens framtid under så mycket som 20,
30, kanske 50 år. Hur planerar man för en sådan lång framtid?
Hur upprättar man en tålig strategi som kan övertas av framtida
politiker och tjänstemän och inte bara läggs i malpåse efter nästa
regimskifte?
Strategin om ett läggspel
Man skulle kunna uttrycka det som att år 1811 inleddes den utfyllnad som innebar att Arvika berövades sitt vatten. Det övergripande mottot för Arvika i framtiden skulle därför kunna vara att återerövra vattnet. Denna stegvisa utbyggnad kan utformas som ett
slags läggspel där man i olika steg återtar del för del och där varje
del ändå måste kunna fungera för sig självt. Det är alltså ett strategiskt spel i betydelsen att det har en långsiktig plan. Läggspelet är
inte bara olika markområden som man bygger ut ett efter annat
utan har också tankar om olika innehåll i de olika etapperna.
Vi har formulerat fyra sådana etapper, kallade Ianspråkta, kolonisera, utveckla och etablera.

1 Ianspråkta:
Att erövra ett antal platser med publika värden för att få Arvikaborna att se att norra hamnen numera tillhör staden och knyts till
den. Detta blir ett viktigt startskott för stadsförnyelsen. Platserna
är:
• Hamnplan i öster
• Udden utanför Kolgränd
• Magasinet med en platsbildning som är en träffpunkt och får
en temporär sommarservering
• Parken öster om Strandvägen
Detta steg sker med relativt enkla åtgärder som är publika och
som innebär att tydliggöra den återvunna vattenkontakten, exempelvis bryggor, trädäck, utsiktsplatser, en strand med badmöjligheter i rent vatten. Det kan också vara temporära åtgärder, exempelvis sommarservering, tält-kafé. Vissa åtgärder kan med fördel utgå
från de befintliga, solitära byggnaderna.
2 Kolonisera:
Detta steg innebär att de första kolonierna byggs i norra hamnen.
De bör läggas invid befintliga byggnader eller verksamheter, eller
intill kopplingar och kors, tex under järnvägen.
Detta steg innebär tex ett långsträckt, inre, skyddat parkstråk för
gröna värden, samt vattentorget, som är en indragen sjögård med
kajer som bildar områdets tydliga centrum, jfr Marseilles, samt
även ett entrétorg som bildar en generös passage under järnvägen.
3 Utveckla:
Detta steg innebär att områdets infrastruktur byggs upp med gatusystem, kajer, trädplanteringar, cykelvägar.
Detta steg innebär tex en samlande boulevard som knyter ihop de
koloniserade delarna, samt ett sammanhängande kajstråk utmed
strandlinjen.
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4 Etablera:
Detta steg innebär området, som delas upp i x olika delar, byggs
ut. Varje del byggs som helheter. Inga delar lämnas halvfärdiga.
Varje del gestaltas så att de uppfattas som hela enklaver.
Detta steg innebär att bygga ut en robust kvartersstruktur som kan
utvecklas över tid.
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