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Abstract 
 

This report is about how accessibility in Eskilstuna's central trade street 

Kungsgatan can be improved, based on my background as spatial configuration 

designer, and by Eskilstuna's residents' opinions. In this report I explain what 

methods I have used, and how I attained my results. The goal of this project was 

to create ideal accessibility in the central part of Kungsgatan in Eskilstuna. Since 

Fristadstorget was rebuilt, and since the city is growing in terms of housing and 

residents, accessibility will in the near future be even more limited for visitors 

than it is today. My design proposal is designed based on street conditions, 

residents' opinions and Eskilstuna's existing ideas. 
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Sammanfattning 

Denna rapport handlar om hur framkomligheten på Eskilstunas centrala 

handelsgata Kungsgatan kan förbättras utifrån min bakgrund som rumslig 

gestaltare samt efter Eskilstunas invånares åsikter. I rapporten redovisar jag vilka 

metoder jag använt mig av och hur jag kommit fram till mitt resultat. 

Syftet med arbetet var att skapa den ultimata framkomligheten på den centrala 

delen av Kungsgatan i Eskilstuna. Genom att Fristadstorget byggs om och 

innerstaden växer i form av bostäder och invånare så kommer framkomligheten 

bli än mer begränsad för besökarna än vad den är idag. Designförslaget är 

utformat utifrån gatans förutsättningar, invånarnas åsikter samt Eskilstuna 

kommuns befintliga idéer. 
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FÖRORD 

 

Nu är det snart tre år sedan jag fick antagningsbeskedet att jag blivit antagen till 

informationsdesign utbildningen med inriktning rumslig gestaltning, idag sitter 

jag och skriver de sista meningarna i mitt examensarbete. Det har varit tre helt 

fantastiska år fyllda av kreativitet och nya kunskaper, kunskaper som jag kommer 

att bära med mig resten av livet. 

Jag vill tilldela mitt tack till min familj och mina vänner som har stöttat mig i mitt 

arbete och trott på mig. Jag vill även tacka min handledare Staffan Udd för all 

hjälp och stöd som jag fått under arbetets gång. 

Tack till Anna Edvinsson som ställde upp på en telefonintervju och svarade på 

mina frågor. 
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Inledning 

Eskilstuna är en stad som växer, förändras, blir större och fler flyttar till staden. 

Fristadstorget har varit ett omtalat projekt som många både har älskat och hatat. 

Då Kungsgatan korsar Fristadstorget så kommer även denna att förändras och få 

en ny förbättrad utformning. Enligt Eskilstunas stadsbyggnadsnämnd så kommer 

detta inte att ske på ett antal år då de inte ska börja med idéarbetet förrän tidigast 

nästa år, 2014. 

Eftersom jag är intresserad av offentliga miljöer så kände jag att ett 

formgivningsförslag för Kungsgatan som examensarbete skulle passa väldigt bra. 

Då det redan idag finns planer att förändra Kungsgatan (Gestaltningsprogram 

Fristadstorget 2012) så finns det bara fördelar med att komma fram till ett 

idéförslag om hur Eskilstunas nya handelsgata skulle kunna se ut om tre år, 2016. 

 

Eskilstuna innerstad håller på att utvecklas och hela staden ökar med hundratal 

invånare varje år (Eskilstuna kommun 2013-06-25). Man vill skapa en innerstad 

med mer liv och rörelse och bygger därför ut med nya bostäder och försöker 

skapa ett mer attraktivt centrum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den centrala delen av Kungsgatan ligger mitt i centrum, mellan Drottninggatan 

och Kyrkogatan och är Eskilstunas centrala handelsgata. Längs Kungsgatan som 

idag är en gågata har man placerat ut upphöjda planteringsytor som tar väldigt stor 

plats, likaså de utplacerade möbleringsytorna tar upp en stor del av ytan på 

gågatan. Det är bland annat dessa element som bidrar till den begränsade 

framkomligheten. 

Bild 1: Översikts bild av Kungsgatan 

http://www.eskilstuna.se/
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”Man kan knappast överskatta betydelsen av träd på gator och 

torg. Träden ger liv åt gatubilden. Regelbundet planterade träd 

fungerar som visuellt avgränsande väggar som håller samman och 

definierar gaturummet. Stora trädkronor hjälper till att hejda långa 

gatuperspektiv, som annars skulle kännas enformiga och 

oändliga” (Rådberg 1994 sid.143) 

På Kungsgatan så finns det stora träd som är planterade i några av dessa upphöjda 

rabatter. Träden har vuxit och blivit väldigt höga och vida under åren. Som 

Rådberg skriver så placerar man ut träd på gågator för att hindra besökarna från 

att se hela gatan från början till slut vilket ger känslan av att den är oändlig. På 

Kungsgatan är träden placerade mer åt sidan och alla träden är sorter som endast 

blommar på vår och sommar. På hösten och vintern fyller de inte funktionen att 

hejda sikten utan tar endast upp yta som skulle kunna användas till annat. 

Idag är framkomligheten begränsad både för gångare och för räddningstjänst 

enligt kommunen (Gestaltningsprogram Fristadstorget 2012 sid.28).  

I och med att Eskilstuna utökar bostadsantalet, främst inne i centrum så kommer 

fler av Eskilstunas invånare att röra sig på Kungsgatan. Detta i sig kommer bidra 

till att framkomligheten blir än mer begränsad än vad den är idag. 

Genom att Fristadstorget byggs om så kommer även Kungsgatan att behöva 

byggas om för att hålla måttet att innerstaden ska ge ett bra helhetsintryck. För att 

locka fler till att flytta till Eskilstuna så måste innerstaden vara attraktiv och för 

många är även intrycket av handelsgatan viktig. 

När planerna för Fristadstorget blev klara så skapade kommunen ett 

gestaltningsprogram så först och främst invånarna kan läsa om vilka förändringar 

som kommer att ske på torget. I detta gestaltningsprogram så finns det även en 

mycket begränsad information om vad man skulle vilja göra med Kungsgatan. 

Dock så har stadsbyggnadsförvaltningen som har hand om förändringarna i 

Eskilstuna inte påbörjat något idéarbete. De skulle börja diskutera och påbörja 

idéarbetet tidigast nästa år, 2014. 

Ett av konceptet för det nya Fristadstorget är flexibilitet. På den stora öppna ytan 

på torget ska man kunna ha både torghandel och andra evenemang. ”Möbleringen 

på torget formar en helhet, där exempelvis sittmöbler, belysningsstolpar, 

armaturer, papperskorgar och cykelställ stilmässigt och utseendemässigt hör 

samman.” (Gestaltningsprogram Fristadstorget 2012 sid.16).  
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Färgschemat på Fristadstorget följer Rademachergatans samt Nybrogatans 

färgsättning. Detta för att Fristadstorget angränsar till dessa och för att de nyligen 

byggts om och det är lättare att följa ett befintligt färgschema än att få byta på de 

andra två gatorna. Då färgschemat på Rademachergatan samt Nybrogatan går i 

grått så vill man även följa detta på Fristadstorget (Gestaltningsprogram 

Fristadstorget 2012 sid.18). 

När jag läste avsnittet som handlade om Kungsgatan i Gestaltningsprogrammet 

Fristadstorget upptäckte jag att problemen som jag grundade mitt arbete på är de 

problem som de tagit upp i texten. Alltså är dessa problem även kända av de som 

arbetar med planering av Eskilstuna. 

De problem som både jag och kommunen upptäckt är begränsad framkomlighet 

för gångare och räddningstjänst. De stora upphöjda planteringarna och sittytorna 

tar upp väldigt stor yta vilket förhindrar caféer och restauranger att ha 

uteserveringar. Det blir även en begränsad yta till evenemang eller torghandel på 

gatan (Gestaltningsprogram Fristadstorget 2012 sid.28). 

Eftersom stadsbyggnadsförvaltningen idag inte har några konkreta förslag på 

utformningen av Kungsgatan så skapar jag här ett förslag utifrån vad jag vet i 

dagsläget. 

Då Kungsgatan är en offentlig plats så måste man följa olika lagar och regler som 

gäller för offentliga miljöer. Det som gäller vid ombyggnad av Kungsgatan är 

plan- och bygglagen (PBL), i plan- och bygglagen (SFS 2010:900) så finns det 

olika bestämmelser för planläggning av vatten, mark och byggande (Boverket.se).  

Jag vill skapa ett designförslag som förhoppningsvis kan hjälpa Kungsgatan att 

blomstra. De senaste åren har flera butiker fått stänga och Tuna park, som är ett 

stort köpcentra utanför stan dominerar över Kungsgatan när det gäller handel.  

Jag vill med hjälp att mitt designförslag ändra på detta och få fler av Eskilstunas 

invånare att handla och stödja affärerna i centrum. 

Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att skapa ett designförslag över hur 

Kungsgatan skulle kunna förbättras gällande framkomlighet samt förändring av 

utseende efter Fristadstorgets nya utformning och design. Genom att använda 

samma material, färger och möblering så kan man skapa en innerstad som 

förmedlar ett helhetintryck. 
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Problemformulering 

Idag är gatans framkomlighet begränsad då det finns flera olika element som tar 

upp en stor del av gatans yta, dessa förstör även det naturliga rörelsemönstret hos 

besökarna. Nu när Eskilstuna bygger ut innerstaden med nya bostadshus så 

kommer besökarna på Kungsgatan att öka. Detta kommer leda till att 

framkomligheten blir än mer begränsad än vad den är idag. På Kungsgatan är det 

idag förbjudet att cykla men det förekommer ändå cyklister på gatan vilket tyder 

på en brist på information eller att informationen som finns idag inte är tillräcklig. 

Frågeställningar 

– Hur kan jag förbättra framkomligheten på Kungsgatan med hjälp av kunskaper 

inom rumslig gestaltning? 

– Hur kan jag förbättra vägledningen och skapa ett förändrat rörelsemönster hos 

besökarna på Kungsgatan? 

– Hur kan jag förtydliga informationen om cykelförbud på Kungsgatan? 

Målgrupp 

Målgruppen som jag har valt att utgå ifrån i mitt designförslag är de som rör sig 

på platsen. Den centrala delen av Kungsgatan som sträcker sig mellan Kyrkogatan 

och Drottninggatan består av en gågata idag med förbud mot cykling. Kungsgatan 

korsar Fristadstorget och innehåller den största delen av butiksutbudet som finns 

inne i centrala Eskilstuna. Målgruppen som rör sig på Kungsgatan kan man säga 

är alla, det kan vara allt från barn till pensionärer till turister eller shoppingglada. 

Då Kungsgatan som sagt är en central gata så är det många som är på genomfart 

eller som bara vill sitta ner och iaktta alla människor som rör sig på platsen. I ett 

stadsrum är det viktigt att alla kan röra sig och ta sig fram även om man har ett 

funktionshinder och detta har jag tagit hänsyn till i mitt designförslag. 

Min målgrupp är väldigt bred men jag ser det inte som något negativt. Det 

kommer bli en större utmaning att anpassa designförslaget för allas behov men då 

platsen är en offentlig plats så är det viktigt att alla kan röra sig på platsen oavsett 

vilka förutsättningar man har. 



Examensarbete rumslig gestaltning – informationsdesign  VT-13 
Madeleine Sipos                                                                                                        Mälardalens högskola 
Handledare: Staffan Udd 

5 

 

 

Avgränsningar 

Jag har valt att begränsa mig till den centrala delen av Kungsgatan som sträcker 

sig mellan Drottninggatan och Kyrkogatan i Eskilstuna. Den biten av Kungsgatan 

består av gågata även kallad för stadens centrala handelsgata. Jag har valt att 

begränsa mig till denna del just för att den korsar Fristadstorget som håller på att 

byggas om idag och som ska stå färdigt hösten 2014. Med förändringen av 

Fristadstorget så har kommunen även lagt in Kungsgatan som ett framtida projekt. 

 

En annan begränsning jag valt att begränsa mig till är Kungsgatans markplan och 

framkomligheten på gatan just för att belysning är ett stort område som i sig 

skulle kunna bli ett helt eget examensarbete.  

Jag har valt att inte arbeta med områden som belysning och färgsättning som i sig 

är viktiga för att skapa ett nytt helhetsintryck. Jag gjorde denna avgränsning på 

grund av tidsbrist då både färgsättning och belysning är stora områden som skulle 

kunna göras som egna examensarbeten. 

Jag har inte arbetat med områdena belysning och färgsättning men trots det så 

tycker jag att de är viktiga för att skapa en ett nytt helhetsintryck av Kungsgatan. 

Begreppsdefinition 

Nedan har jag förklarat några begrepp som är återkommande i mitt arbete. 

Kungsgatan 

Kungsgatan syftar jag endast på den centrala delen av Kungsgatan i Eskilstuna. 

Den centrala delen av Kungsgatan är den del som sträcker sig mellan Kyrkogatan 

och Drottninggatan som även korsar Fristadtorget. 

 

Wayfinding 

Används för att hjälpa människor att hitta från en plats till en annan eller hjälpa 

till att hitta vägen tillbaka. Wayfinding innefattar både kartor och muntliga 

beskrivningar men även miljöns egna ledtrådar eller andra tecken som hjälper 

människor att hitta vägen (Mollerup 2006 sid.27). 

Wayshowing 

Vägvisning i form av skyltar eller anvisningar på golv eller väggar som vägleder 

människor på olika typer av platser (Mollerup 2006 sid.71) 
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Notationsspråk 

Med notationsspråk menar jag det språk som Kevin Lynch skriver om i The image 

of the city (Lynch 1960), och som Arne Branzell tar upp i sin rapport Att notera 

rumsupplevelser (Branzell 1976). Notationsspråket innehållande fem 

huvudsymboler och en som Branzell själv uppfunnit används för att fastställa 

arkitektoniska problem som finns i ett rum. Dessa kan man även använda i de 

offentliga rummen. 

 Node/Knutpunkt 

En knutpunkt kan förklaras som en plats där två stråk möts. Det kan även eller 

som är en självklar mötesplats för många när man har bestämt träff någonstans. 

 Edge/Hinder 

Ett hinder eller en delare som Branzell beskriver det som markerar om det 

finns några hinder vid rörelse på en plats. Dessa kan även användas vid slutet 

av ett område eller där ett nytt ska påbörjas. I mina observationer har detta satts 

ut där det finns ett hinder av något slag som hindrar besökare vid rörelse på 

platsen. 

 Landmärke 

Ett landmärke kan vara allt från en byggnad, ett konstverk eller en sten. 

Landmärket utmärker en stödpunkt för personer som rör sig på platsen. 

 

Gestaltlagar 

”gestaltlagar, principer för hur vår varseblivning organiserar delar till 

helheter[…] (NE.se). Det finns tre gestaltlagar och dessa är: 

 Närhetens lag 

De former som befinner sig nära varandra uppfattar man hör ihop, tillsammans 

bildar de en helhet (Bergström 2009 sid.201, 231). 

 Likhetens lag 

De former som liknar varandra tycks höra samman. Används mycket i 

layoutarbeten av kataloger eller sajter till exempel (Bergström 2009 sid.201, 

231). 

 Slutenhetens lag 

De former som ramats in eller är omslutna av något tycks höra ihop. Sluthetens 

lag kan användas när man vill markera att något avslutats, i en text kan man 

markera med hjälp av en färgruta eller en ram att en viss text tillhör något nytt 

(Bergström 2009 sid.201, 231). 
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Teoretisk utgångspunkt 

Under teoretisk utgångspunkt redogör jag för de teorival som jag har gjort i mitt 

arbete. 

”Gaturummet bildas av gatan och den omgivande bebyggelsen 

eller växtligheten. Gatan är golv, omgivande husen bildar 

väggar och himlen tak.[…]” (Björk 2008 sid.36) 

Genom att tänka på gatan som ett gaturum bestående av väggar, tak och golv så 

kan man skapa en trevligare upplevelse för besökarna. Den centrala delen av 

Kungsgatan i Eskilstuna är i dag en gågata med höga angränsande byggnader, 

dessa bidrar till riktningen på gatan som blir väldigt tydligt. Ett stadsrum ska vara 

så inbjudande att invånare, besökare och turister ska vilja besöka platsen. Man ska 

vilja stanna på platsen för att umgås, koppla av och njuta av tillvaron (Berglund, 

Sjöström, Åström 2004 sid.26)  

”I många städer har konflikter mellan biltrafiken och önskemål 

om ett gaturum på de gåendes villkor lett till att helt bilfria gator 

skapats. Dessa gågator får karaktären av långsträckta torg.” 

(Björk 2008 sid.36) 

Kungsgatan var förr en trafikerad gata med bilväg i mitten och trottoarer på 

sidorna. Idag är det en gågata där all trafik är förbjuden, förutom leveranser till 

butikerna som ligger på gatan samt utryckningsfordon. Idag finns det inga 

konfliker mellan gångare och biltrafikanter utan det är mellan cyklister och 

gångare då även cykling är förbjudet på gatan.  

”In other words universal accessibility implies a higher 

possibility that a space will be used for movement.” (Hosseini, 

Maleki, Azari 2012) 

”Med andra ord innebär allmän tillgänglighet en större sannolikhet att ett 

utrymme kommer att användas för rörelse” 

I rapporten The Influences of Access Improvements in Pedestrian Street Use 

skriver de om hur människor använder olika typer av gator (Hosseini, Maleki, 

Azari 2012). De beskriver det som att många vill kunna ta sig till de flesta platser 

genom att gå istället för att använda andra färdmedel.  
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De skriver även om att stadrummen är huvudsakligen den viktigaste aspekten som 

påverkar livskvaliten och välbefinnandet för människor. Tillgängligheten av ett 

utrymme ger större chans till att platsen används för folkrörelse, genom att öka 

tillgängligheten på Kungsgatan så kommer troligtvis även besökarantalet att öka.  

I min gestaltning har jag tagit hjälp av gestaltlagarna. Gestaltlagarna som 

närhetens-, likhetens- och slutenhetens lag (Bergström 2009 sid.201). Dessa lagar 

grundar sig på vetenskapen, om man följer dessa lagar så undviker man rörighet 

och skapar istället kontrast, enkelhet och kontinuitet (Bergström 2009 sid.201). 

Fristadstorgets gestaltningsprogram som Eskilstuna kommun skapat innehållande 

information om vad de kommit fram till angående Kungsgatan har jag utgått 

mycket ifrån i min gestaltning. Det som står i gestaltningsprogrammet kunde även 

Anna Edvinsson styrka genom telefonintervjun där jag ställde frågor om 

Kungsgatans framtida utseende. Flexibilitet är ett ord som beskriver i stort det nya 

Fristadstorget, detta har jag även följt när jag skapat mitt designförslag, detta för 

att som tidigare skrivet knyta ihop den östra och västra delen av Kungsgatan med 

det nya Fristadstorget. I gestaltningsprogrammet och efter intervjun med Anna 

Edvinsson utformade jag mitt designförslag utifrån Fristadstorgets design och 

möblering just för att kunna skapa ett helhetsintryck i innerstaden. 

Wayshowing och wayfinding har jag använt mig av i mitt designförslag och 

kommer att förklara detta mera i det avsnittet. Främst har jag använt mig av 

Mollerup (2005). Mollerup tolkar wayfinding som målet och för att komma till 

målet så behöver man wayshowing - medlet som hjälper människor att ta sig till 

målet (Mollerup 2005 sid.11). 

Källkritik 

Jag har i min teori använt mig av många litteraturkällor som tidigare har använts 

som kurslitteratur i min utbildning. Den litteratur som inte använts som 

kurslitteratur är skriven av personer inom ämnena. 

Observationerna är gjorda av mig och jag är medveten om att mina observationer 

är tolkade av mig och att om någon annan skulle göra observationer så skulle de 

kunna få ett annat resultat eller tolka resultatet annorlunda. Men jag tror att om 

någon från min utbildning gjort sina observationer på samma plats och tid så 

skulle även de få ett snarlikt resultat. 
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Då jag har lagt ner mer tid på observationer så har jag endast gjort en intervju. Jag 

ser inte detta som att mitt arbete skulle vara mindre trovärdigt då jag anser att de 

som rör sig på platsen berättar mer om vad som behövs och inte behövs ändras på 

än att intervjua personer som har hand om platsen. Genom att skapa ett 

designförslag utifrån brukarna istället för kommunpersonal så kommer enligt mig 

utformningen av designförslaget bli mer positivt uppskattat. 

Sammanställningen av åsikterna från Eskilstunas invånare är inte helt komplett. 

De åsikter som jag har sammanställt i mitt arbete kommer från en 

sammanställning av synpunkter som Eskilstuna kommun har gjort 2011 

(Sammanställning av synpunkter för Fristadstorget och Kungsgatan). I min 

sammanställning så är det fler som är emot cykling på Kungsgatan än som är för 

cykling (Bilaga1 - sammanställning av synpunkter). I kommunens 

sammanställning så är det tvärt om, 51 % för och 49 % mot. Dock så har jag 

endast använt mig av de synpunkter som de har tagit med i denna 

sammanställning, de beskriver det som att man även har kunnat kommentera 

Fristadstorget och Kungsgatan på flera olika webbplatser och dessa har inte jag 

fått med. Genom att jag inte fått tag på de resultat som andra webbplatser har 

samlat in så har jag fått ett annat resultat än vad Eskilstuna kommun har 

sammanställt. 
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Metod 

I mitt arbete har jag utgått från Arne Branzells rapport Att notera rumsupplevelser 

(Branzell 1976) som handlar om hur man arbetar fram ett förslag genom att 

beskriva rumsupplevelser med hjälp av papper och penna. I rapporten beskriver 

han hur man ska gå till väga med hjälp av text, bild och exempel som läsaren kan 

relatera till. När man arbetar med ett projekt där människor ska röra sig är det 

viktigt att man tar hänsyn till deras behov när man skapar ett idéförslag (Branzell 

1976 sid. 4). Genom att studera människornas rörelsemönster på platsen så skapar 

det större chanser till att idéförslaget blir lyckat då man skapat förslaget utifrån 

dem som rör sig på platsen. Branzell skriver om Kevin Lynchs symboler som 

används för att visa orienteringen i rummet. I The image of the city beskriver 

Kevin Lynch vad som menas med begrepp som path, node, landmark och visar 

även hur symbolerna ser ut (Lynch 1960 sid.47-83, 145). Branzell har översatt 

dessa begrepp till svenska i sin rapport och visar i samband med beskrivningen 

hur symbolerna ser ut på ett tydligare sätt än vad Lynch gör (Branzell 1976 

sid.19). 

 

Förutom att använda mig av Arne Branzells rapport så har jag valt att använda 

kvalitativa metoder för att komma fram till ett resultat i min studie. Genom att 

göra en intervju samt observera så kan jag få fram ett användbart resultat som jag 

kan utgå ifrån och skapa ett idéförslag. Jag valde just kvalitativa metoder för att 

de karaktäriseras av en närhet till dem man ska observera eller intervjua (Holme 

& Solvang 1997 s.92). 

Observation 

Jag valde att lägga ner mycket tid på observationer då jag anser att det skulle ge 

mig den bästa uppfattningen och det säkraste underlaget till min gestaltning. 

Genom att kunna observera hur besökarna rör sig på den befintliga platsen så blir 

det lättare att skapa ett gestaltningsförslag som tar till vara på de positiva delarna 

av dagens gågata men som samtidigt kan förbättra det som jag idag ser är hinder 

för besökarna. Genom att skapa ett gestaltningsförslag utifrån observationer på 

platsen kommer ge det bästa och mest genomtänkta förslaget som är anpassat 

efter dem som rör sig på platsen.  
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Jag genomförde en dold observation då uppfattningen av hur målgruppen rör sig 

på Kungsgatan blir mer verklighetstrogen, till skillnad från om jag skulle göra en 

öppen observation där de vet om att jag observerar (Holme & Solvang 1997 

s.111-113). För att besökarna inte skulle vara medvetna om att jag observerade 

dem så valde jag platser på gatan som är naturliga mötes- och sittplatser så att jag 

inte skulle utmärka mig själv från besökarna. 

Intervju 

Att göra intervjuer kräver mycket tid och då jag satsat på observationer i mitt 

arbete så genomförde jag endast en telefonintervju. 

Jag valde att inte intervjua besökare på Kungsgatan därför att Eskilstuna kommun 

redan har haft en undersökning i samband med Fristadstorgets förändring där de 

även passade på att ställa frågor om Kungsgatan.  

Dessa resultat har jag kunnat använda mig av som ett underlag i mitt arbete och 

till mitt gestaltningsförslag. 

Omvärldsanalys 

 

Omvärldsanalysen gjordes i syfte om att få inspiration men även för att få en 

bredare kunskap om hur gågator eller handelsstråk har förnyats i andra städer i 

Sverige. Genom att göra en omvärldsanalys så kunde jag få ett realistiskt 

perspektiv om vad som kan åstadkommas på Kungsgatan genom att läsa om hur 

andra städer prioriterade och vad idéerna var från början jämfört med hur 

slutresultaten blev. Jag valde att undersöka och läsa om gågator som både hade 

likheter och olikheter med Kungsgatan för att få en bredare kunskap om 

ombyggnad av gågator och handelsgator, hur de gjorde, vad de hade för mål med 

ombyggnaden och vad de ville uppnå. 
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Empiri 

Under empiri kan ni ta del av en omvärldsanalys och en intervju med 

landskapsarkitekten Anna Edvinsson samt en sammanfattning av mina 

observationer som är genomförda på olika delar av Kungsgatan i Eskilstuna. 

Omvärldsanalys 

Nyköping 

Då jag kommer från Nyköping så vet jag med mig att Västra Storgatan byggdes 

om 2005 för att öka trivsel och framkomligheten då det dåvarande markunderlaget 

inte höll måttet och gatan började bli sliten. Idag ligger det marksten på hela gatan 

i olika toner av rött och grått.  

I Nyköpings tidningen NY nummer 4, utgiven i maj 2005 så står det om hur 

Västra storgatan ska bli en riktig gågata och att den ska vara klar runt midsommar 

samma år (Nyköpings kommun). 

Idag använder de sig av krukor som de planterar blommor i samt så ställs palmer 

och andra träd fram som är planterade i stora krukor. Dessa går då lätt att flytta på 

vid evenemang samt lätt att plocka fram och ställa undan vid olika säsonger. I 

Nyköping kan man se gestaltlagarna likhetens och slutenhetens lag i 

utformningen. Genom placering av sittplatser samt markunderlagets spridning till 

angränsande gator förmedlar att dessa hör ihop. 

Örebro 

Köpmangatan i Örebro blev 2010 klar efter att ha förnyats. De har bland annat 

förbättrat framkomligheten för funktionshindrade, bytt ut lyktstolparna, lagt nya 

stenplattor samt gjort hela gatan till en mycket bredare gågata. I mitten av gatan 

har de använt sig av mönstrat markmaterial som ramar in sittplatserna, precis så 

som Eskilstuna kommun har idéer om att göra på Kungsgatan. Gatan är alltså 

uppdelad i tre delar, två gångstråk med ledsagning för synskadade och ett område 

i annat material i kitten där sittplatser, planteringar samt belysningen är placerad. 

Nu är även glastak över hela gatan en aktuell fråga som ska besvaras inom bland 

annat kommunen (Örebro kommun). 
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Helsingborg 

Kullagatan i Helsingborg var Sveriges första gågata och byggdes om under 2011. 

Då gatan snart skulle bli 50 år så var den mycket sliten och behövde förbättras på 

alla plan för att behålla attraktionen som en shoppingstad (Helsingborgsbladet 

2011). Genom att placera ut markiser på fasaderna längst hela gågatan så kan 

besökarna skydda sig mot både regn och sol. Förutom markiserna så används 

flammad gråsten och granithällar som markunderlag (Helsingborgsbladet 2011). 

Förutom väderskyddande markiser och nytt markmaterial så satsar man på 

belysning, både vardags och festbelysning längst hela gågatan samt en sittskulptur 

som ska hållas uppvärmd under vintern (Helsingborgsbladet 2011). 

Intervju 

Intervjun som jag gjort i denna studie var en telefonintervju med Anna Edvinsson 

som skapat förslaget till det nya Fristadstorget i Eskilstuna (Gestaltningsprogram 

Fristadstorget). Hon är lanskapsarkitekt och arbetar på kommunens 

stadsbyggnadsnämnd i Eskilstuna. 

Jag valde just Anna Edvinsson för att i gestaltningsprogrammet så finns 

Kungsgatan med som ett framtida projekt. Det ska ha samma material och färg 

som Fristadstorget samt alla sittplatser, papperskorgar och lampor ska ha samma 

utseende som på Fristadstorget. Då tänkte jag att Anna säkerligen har svar på 

mina frågor angående Kungsgatan och eventuellt någon information om hur gatan 

kommer att utformas. 

På frågan om det finns några planer för Kungsgatans framtida utseende så fick jag 

svaret nej. Men de vill få gatan att bli mer öppen då det är väldigt trångt idag med 

de fasta planteringarna samt grupperna av sittplatser. Det ska förslagsvis vara 

samma möblering samt markbeläggning som på det nya Fristadstorget, samt en 

”kil”/”rand” med sandsten. Denna rand/kil ska binda samman Kungsgatans 

framförallt östra del med resten av Kungsgatan samt Fristadstorget då det rör sig 

mycket färre människor där än på den västra delen samt på torget. Man ska ställa 

ut stora urnor med planterade träd som lätt går att flytta på vid evenemang eller 

liknande. Huvudrubriken för både Kungsgatan och fristadstorget skulle man 

kunna säga är just flexibilitet. 
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”För att hålla gatan öppen och flexibel föreslås inga trädplanteringar. 

Däremot kan trädurnor placeras ut i möbleringszonen. På så vis förses 

gatan med grönska utan att ytor låses upp.” (Gestaltningsprogram 

Fristadstorget). 

Observationer 

På olika dagar och tidpunkter observerade jag besökarna på Kungsgatan med 

hjälp av anteckningar samt Kevin Lynch och Arne Branzells notationsspråk 

(Lynch 1960 s.47), (Branzell 2007 s.21). Notationsspråket valde jag att använda 

mig av för att få reda på vart de naturliga knutpunkterna finns samt vilka hinder 

eller avgränsningar som finns på gatan. Genom att använda detta notationsspråk 

så kan jag återskapa dessa knutpunkter och naturliga samlingsplatser på den nya 

Kungsgatan. Jag kan även med hjälp av notationerna se vilka objekt på gatan som 

stoppar upp eller hindrar besökarna från sitt naturliga rörelsemönster. Jag gjorde 

även ett flödesschema för att se vart och hur man rörde sig på gatan så som den 

ser ut idag. 

Kyrkogatan: onsdag den 24 april 2013 14:00 

Jag ställde mig vid entrén till Gallerian och Åhléns för att observera hur 

besökarna rörde sig på gatan/gatorna. Denna plats valde jag just för att det är 

många som ställer sig här för att vänta på någon eller föra konversationer med 

andra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 2: Observation av Östra delen av Kungsgatan. Vy mot Fristadstorget. 

2013-04-24. 
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Jag skissade ner gatan i förväg så att jag kunde anteckna rörelsemönstret hos 

besökarna genom Lynchs och Branzells notationsspråk (Lynch 1960 s.47), 

(Branzell 2007 s.21).  Jag upptäckte inte några större problem med hinder eller 

svår framkomlighet. Dock så ser denna del av Kungsgatan inte ut som den västra 

delen. Denna del av gatan har inga stora planteringar men sittplatser som kan 

skapa sämre framkomlighet för dem som ska korsa gatan på vissa delar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Bild 3: Observation av östra delen av Kungsgatan. Vy mot Kyrkogatan. 

2013-04-24. 

Bild 4: Notationer över den västra delen av Kungsgatan. 2013-04-24. 
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Drottninggatan: onsdag den 24 april 2013 14:30 

Först så ställde jag mig några meter innan 21:an, en galleria som ligger på den 

västra delen av Kungsgatan och märkte direkt ett hinder som skapade sämre 

framkomlighet. Bronsskulpturen Torgmadam av Rune Hannäs som står framför 

entrén till gallerian (Eskilstuna kommun, Offentlig konst) skapar sämre 

framkomlighet för dem som ska in och ut ur galleria 21:ans entré.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 6: Torgmadam utanför entrén till 

galleria 21:an på västra delen av 
Kungsgatan 

Bild 5: Rörelseflöde på den östra delen av Kungsgatan. 2013-04-24. 
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Något mer jag märkte var att det inte endast är de upphöjda rabatterna som 

hindrar framkomligheten utan placeringen av gatulyktorna samt de stora 

reklamskyltarna som står med några meters mellanrum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 7: Ett exempel på hur de upphöjda planteringsytorna ser ut som finns på Kungsgatan 

idag. 

Bild 8: En av de stora reklamskyltarna på gatan 
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Drottninggatan: lördag den 11 maj 15:00 

Jag satte mig ner på en bänk vid korsningen Kungsgatan/Kriebsengatan och 

observerade bort mot Fristadstorget. För att vara en lördag så var det väldigt lite 

folk som rörde sig på gatan. Jag drar slutsatsen att det beror på att det är långhelg 

och många strosade runt inne i stan under torsdagen och fredagen. I kanten av den 

öppna ytan utanför gallerian Cityhusets entré stod ett tomt svart partytält som blev 

en stoppkloss för de som skulle in i Cityhuset från Fristadstorget hållet, den 

naturliga mötesplatsen utanför Cityhuset blockerades av tältet. 

Idag upptäckte jag att konstverket utanför 21:an inte bara är ett hinder, idag 

agerade den mötesplats, runt statyn stod det flera par och grupper människor och 

väntade eller förde samtal. Dock så var det fortfarande ett hinder för dem som 

skulle in eller ut ur entrén till gallerian (Bild 9). 

De som rör sig mellan Fristadstorget och korsningen Kriebsengatan/Kungsgatan 

rör sig helst på den vänstra sidan (sett från Drottninggatan). Detta beror troligtvis 

på att den delen av gatan är bredare än den högra sidan. Men då flest rör sig på 

den sidan så spelar det ingen roll att den är bredare, det blir ändå trångt. 

 

Bild 9: Notationer på den västra delen av Kungsgatan. 2013-04-24. 
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För första gången blev jag nästan påkörd av en cyklist utanför Carlings. Han såg 

mycket irriterad ut över att behöva stanna och kliva av cykeln. Tror att de som 

cyklar på Kungsgatan inte är medvetna om att det är förbjudet. Kan det bero på att 

det inte är tillräckligt tydligt skyltat? 

 

Analys av inhämtat material 

Av mina observationer på Kungsgatan kan jag konstatera att framkomligheten är 

begränsad. De upphöjda rabatterna är de hinder som är störst och som tar upp 

mest plats. Men dessa planteringar skapar även trevliga sittplatser under vår och 

sommar vilket gör att fler sitter längs hela västra delen av Kungsgatan. 

Andra hinder som jag upptäck är alla lyktstolpar, träd samt stora reklamskyltar. 

Dessa är placerad tätt vilket bidrar till trängsel samt dålig framkomlighet för 

besökarna som ska röra sig mellan affärerna och galleriorna. 

Östra delen av Kungsgatan känns större och luftigare, de upphöjda planteringarna 

är inte lika stora och lika många. Den här delen av Kungsgatan är inte lika populär 

att röra sig på då de största och populäraste affärskedjorna ligger på den västra 

delen. Framkomligheten här är mycket bättre men det kan bero på att det aldrig 

blir något direkt högtryck med besökare här. 

Bild 10: Notationer på den västra delen av Kungsgatan. 2013-05-11. 
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Den östra delen av Kungsgatan skulle kunna domineras av uteserveringar på vår 

och sommar då gatan inte är en självklar handelsgata. Nu när Åhléns kommer att 

flytta till den västra delen av Kungsgatan så kommer troligtvis besökarantalet 

minska på den östra delen. Att rikta in sig på restaurangerna skulle kunna få den 

östra delen av Kungsgatan att bli mer populär att röra sig på. 

Efter intervjun med Anna Edvinsson fick jag mina egna noteringar bekräftade. 

Framkomligheten på gatan anses vara begränsad. Jag fick även veta att cykling på 

gatan inte helt är uteslutet utan kommunen kommer att ge ut två förslag, en med 

tillåten cykling och ett förslag där det endast är gågata med förbjud mot cyklister. 

På Kungsgatan är det tänkt att markmaterial, färger och möblemang ska vara 

samma som på Fristadstorget för att binda samman östra och västra delen av 

Kungsgatan med Fristadstorget. 
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Gestaltningsprocess 

För att komma fram till mitt designförslag så har jag använt mig av 

designprocessen som finns i Idéagenten (Michanek & Breiler 2012 sid.33). I 

idéagenten går författarna igenom hur idéprocessen fungerar och vilka steg som 

finns. De förklara alla stegen grundligt, vad som ska ske och tips på hur man kan 

Processen innehåller fem steg som jag har gått igenom som jag förklarar och 

beskriver nedan. 

Författarna går grundligt igenom hur designprocessen ser ut och de fem steg som 

den innehåller behov, idégenerering, idéutveckling och urval, konkretisering och 

urval. Varje steg har ett eget avsnitt i boken där de beskriver vad som händer i 

denna fas, vad läsaren ska komma fram till samt tips och övningar som ska hjälpa 

läsaren att nå bra resultat. 

Behov 

För att komma fram till mitt designförslag så var jag tvungen att urskilja vilket 

eller vilka behov som fanns på platsen. Genom att gå igenom mina observationer 

så kunde jag sammanfatta ett antal problem eller hinder som finns på gatan idag 

och som även kommunen uppfattat som problem. Problemen som försämrade 

framkomligheten för besökarna var de stora upphöjda planteringarna, 

lyktstolparna i mitten av gatan samt de stora reklamskyltarna och anslagstavlorna 

som står utplacerade längs hela gatan. 

Designförslaget kommer vara riktat mot Kungsgatan men förslaget kommer även 

att kunna tillämpas på den korsande Kriebsengatan. För att få en enhetlig 

innerstad så kan även vissa delar av designförslaget tillämpas på andra delar av 

Eskilstuna innerstad. 

Idégenerering 

När jag fastställd vad problemen eller behoven var så kunde jag börja skissa på 

idéer. Jag valde att utgå mycket ifrån vad kommunen hade skrivit i 

Gestaltningsprogrammet för Fristadstorget. Under rubriken Kungsgatan så hade 

de beskrivit hur deras vision för Kungsgatan skulle se ut, det skulle vara samma 

möblering och samma markmaterial som på Fristadstorget (Gestaltningsprogram 

Fristadstorget 2012 sid.28).  
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Utifrån dessa uppgifter så skissade jag upp några förslag på hur jag skulle kunna 

gestalta den nya gatan. För att få inspiration och idéer så kollade jag upp vad 

andra städer använt för möblering på sina gågator. 

Istället för att bara skissa för hand så valde jag att skapa olika typer av bänkar, 

krukor/urnor, och papperskorgar i sketch up för att få en bättre och snabbare 

uppfattning om hur det skulle kunna se ut på gatan. 

Jag började ganska snabbt att bygga upp hela Kungsgatan i 3D programmet 

sketch up för att få en bättre uppfattning om hur mina idéer skulle kunna passa in 

eller få plats. Genom att göra detta så kunde jag snabbt utesluta vissa idéer då de 

inte passade in eller på annat sätt inte fungerade i den uppbyggda miljön. 

Idéutveckling och urval 

Under idéutveckling och urval började jag med att kolla igenom de idéer som jag 

kommit fram till under min idégenerering. Genom att gå igenom detta steg så 

kunde jag sålla bort och slå samman vissa idéer till en. Jag liknar detta steg med 

en tratt, i början har man mycket information och många idéer men ju längre fram 

i processen du kommer ju smalare blir tratten, ju längre fram i processen du 

kommer desto närmare kommer du målet, du kommer närmare ett slutresultat, en 

idé som du ska fortsätta arbeta med. 

Konkretisering 

Även detta steg innebär att de få idéer man har kvar ska bli färre, nu ska jag gå 

från idé till koncept i min process. De idéer som jag hade kvar visade jag upp för 

två personer för att se om de förstod vad jag ville förmedla med mina idéer. Ofta 

har personen som kommit på idén en vision i huvudet men det är väldigt viktigt 

att andra, framförallt målgruppen som idén är skapad åt förstår vad som förmedlas 

(Michanek & Breiler 2012 sid.83). 

Resultat 

Resultat steget i processen är den femte och sista i processen, här ska mina 

slutgiltiga koncept bli ett. Efter att ha testat mina koncept mot mina två 

frågeställningar så kom jag fram till ett slutgiltigt koncept. 
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Koncept 

Liv och rörelse på nya Kungsgatan blev det slutgiltiga konceptet i mitt arbete. För 

att utveckla mitt koncept ytterligare så kompletterade jag med resultaten från 

observationer, intervju och min övriga insamlade teori. De sammanställda 

synpunkterna från Eskilstunas invånare har jag tagit hänsyn till i hela mitt 

designförslag. 

I sammanställningen av synpunkter angående Fristadstorget och Kungsgatan som 

kommunen gjorde blev resultatet angående cykling på gågatan mycket jämn 

(Sammanställning av synpunkter för Fristadstorget och Kungsgatan 2011). Det 

var 51 % för cykling och 49 % mot. Då jag är född och uppvuxen i Nyköping så 

har jag erfarenheter av hur en gågata kan kännas otrygg och osäker för gångare, 

många cyklister tar inte hänsyn till att det är en gågata och att de ska rätta sig efter 

gångarna. Många cyklar väldigt fort vilket utsätter gångare för en otrygg känsla 

och det är lätt att bli på cyklad om man inte kollar en extra gång innan man korsar 

gatan.  

”Angående cykla på Kungsgatan. Gör inte samma misstag som på Västra 

Storgatan i Nyköping. Här finns en cykelbana mitt i "gågatan" vilket innebär en 

ständig konflikt mellan gående och cyklister. Dessutom förvandlas "gågatan" 

tidvis till en enda lång cykelparkering. Resultatet är en fullständigt misslyckad 

GÅGATA.[…]” (Bilaga 1 - Sammanställning av synpunkter). 

I mitt koncept så har jag valt att förbjuda cykling på den västra och östra delen av 

Kungsgatan. Kungsgatan är smalare än Nyköpings storgata vilket kommer få 

konsekvenser när även cyklister ska få plats att cykla igenom. Det blir ett annat 

tempo när cyklister cyklar igenom gatan, en gågata ska vara en gata där man kan 

strosa i sin egen takt och sitta ner och njuta av tillvaron. Om man tillåter cykling 

på gågatan så kommer cyklisterna att ställa cyklarna på gatan när de ska in i en 

närliggande affär vilket kan ge ett stökigt intryck. 

Nedan kommer jag att gå igenom varje del i mitt koncept och förklara med både 

bild och text hur jag har tänkt och vad jag grundar mina förslag på. 
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Markmaterial 

Markmaterial på Kungsgatan kommer att vara likadant som den på Fristadstorget 

för att knyta samman västra och östra delen av Kungsgatan med Fristadstorget. 

Markmaterial består av betongplattor i fallande längder i en ljus nyans med inslag 

av lite mörkare plattor, genom att ha olika färger på plattorna så upplevs det inte 

som smutsigt på samma sätt som om det skulle vara samma nyans på alla plattor 

(Gestaltnings program Fristadstorget 2012 sid.22).   

"Stenläggningen på Kungsgatan borde göras om med hållbara 

material. Måste finnas något snyggare än trädgårds sten[…]” 

(Bilaga 1 - Sammanställning av synpunkter). 

I mitten av gågatan är det ett band av granithällar som vilket även är det material 

som pryder kilen på Fristadstorget för att på ännu ett sätt koppla ihop Kungsgatan 

med Fristadstorget. Granitbandet i mitten av gågatan markerar ett 

sittplattsområde, på granitbandet finns det utplacerade bänkar, krukor med 

blommor och träd samt lyktstolpar och papperskorgar. Genom att lägga ett band 

av ett annat material i mitten av gatan så vägleder det besökarna på gatan då 

riktningen på bandet följer gatans riktning. 

Sittplatser 

I mitt förslag har jag prioriterat sittplatser väldigt högt, på en gågata ska man 

kunna sitta ner en stund utan att behöva leta efter ett ställe att sitta på. I 

sammanställningen av synpunkterna för Fristadstorget och Kungsgatan är det 

många som vill ha fler sittplatser på gatan vilket jag har förverkligat i mitt förslag.  

”Kungsgatan skulle ha mer blomsterpytsar längst gågatan samt soffor.” 

(Bilaga 1 - Sammanställning av synpunkter). 

I mitten av Kungsgatan, längs hela granitbandet har jag placerat ut bänkar i grupp 

om tre stycken soffor med krukor mellan varje bänk. Grupperingen har jag valt att 

göra för att kunna utnyttja hela gatan fullt ut men ändå tillföra många sittplatser. 

Genom att gruppera sittplatserna så skapar det mer yta mellan varje gruppering 

vilket medför att framkomligheten fortfarande är god. Utformningen på bänkarnas 

kortsidor är avrundade för att uppmuntra rörelseflöde i båda riktningarna på gatan. 

”Gör kanske en sittplats/scen på torget vid Cityhuset.” 

 (Bilaga1 - Sammanställning av synpunkter) 
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Sittplatserna är utformade utan några ryggstöd eller armstöd och är tillräckligt 

djupa för att besökarna ska kunna sitta på båda sidorna. Avsaknaden av både 

ryggstöd och armstöd medför att fler kan får plats på en och samma bänk. 

Bänkarna är 2,2 meter långa med avrundade kortsidor för att skapa ett mjukare 

intryck, de är 89 cm djupa vilket möjliggör att man kan sitta på båda sidorna av 

bänken. Genom att inte ha något ryggstöd så får det plats fler på samma bänk och 

man kan välja vilken sida man vill sitta på. Höjden är anpassad efter standardmått 

på 44 cm så att alla kan använda sittplatserna (Arkitektens handbok 2012 sid.109). 

Grupperingarna av sittplatserna är skapade efter gestaltlagarna likhetenslag, 

slutenhetens lag och närhetens lag. För att skapa en känsla av att sittmöbler och 

planteringsytorna hör ihop och skapar en trevlig plats att sitta på. 

 

”[…]Gör plats för mötesrum/serveringar.” 

 (Bilaga 1 - Sammanställning av synpunkter). 

Stommen på bänkarna är i betong så att de står kvar där de ska stå, sittytan är i 

slitstakt trä, exempelvis ask. Bänkarna går att flytta på när ytan behövs till något 

annat som till exempel en marknad. 

 

 

 

 

 
Bild 12: Höjdmått på bänk. Vy framifrån. 

Bild 11: Översiktsbild över sittplatser på nya Kungsgatan. 
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Krukor 

 

 ”Mera grönt i centrum. Små fickparker eller dylikt.” 

(Bilaga1 - Sammanställning av synpunkter) 

Mellan sittplatserna så finns det utplacerade krukor som beroende på årstider 

innehåller blommor och växter samt träd i utvalda krukor. Många vill ha ett 

grönare centrum vilket uppfylls med dessa krukor, det är lättare att plantera olika 

sorters blommor och växter beroende på årstid i dessa lite mindre krukor jämfört 

med de stora planteringsytor som idag finns utplacerade på Kungsgatan. Träden 

som idag står utplacerade på både västra och östra delen av Kungsgatan har vuxit 

sig väldigt stora och tar upp viktigt solljus. Träden blommar endast på vår och 

sommar vilket ger ett ganska tråkigt och kalt intryck under höst- och vinter 

perioden på året. Genom att kunna plantera blommor och träd efter årstid så 

kommer det alltid att vara grönt och färgglatt året om på Kungsgatan. 

 

 

 

 

 

 

Bild 13: Bredd och djupmått på bänk. Vy uppifrån. 

  

Bild 14: Översiktsbild över krukornas placering på nya Kungsgatan. 
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”Kungsgatan skulle ha mer blomsterpytsar längst gågatan samt soffor.” 

(Bilaga1 - Sammanställning av synpunkter) 

Jag har tagit fram två storleksförlag på krukor, en rektangulär och en fyrkantig 

kruka. Den rektangulära krukan har jag i mitt designförslag placerat mellan 

sittplatserna för att skapa en trevlig sittmiljö. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den rektangulära krukan är 150 cm bred, 80 cm djup och 75 cm hög, i denna 

kruka kan man plantera både växter, blommor och mindre träd. De går att flytta 

på vid olika säsonger och vid olika evenemang när mer yta behövs. Krukan kan 

förslagsvis gjutas, då blir den stabil och svårare att välta. 

 

 

 

 

 

 

Bild 16: Mått på rektangulär kruka. Vy framifrån 

Bild 15: Mått på rektangulär kruka. Vy uppifrån. 
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Den kvadratiska krukan är lite mindre och passar bra för mindre träd, denna har 

jag placerat ut i centrum av ytan utanför Cityhusets entré, idag är platsen en typisk 

mötesplats idag som jag vill bevara. Krukan är även centrum av en grupp bänkar 

som är utplacerade på platsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skyltar 

Jag har valt att använda skyltar som berättar att Kungsgatan är en gågata. Skylten 

kan kompletteras med en fordons förbud skylt för att vara övertydlig om att 

cykling är förbjuden på gågatan. Idag finns det en trafikskylt uppsatt på en 

lyktstolpe i början av gågatan både på västra och östra sidan av Kungsgatan, 

skylten är i form av en ”förbud mot fordon” alltså en rund gul skylt med en röd 

ram. För att alla ska förstå och uppfatta att förbud finns så är det viktigt att placera 

ut skyltar som på ett enkelt och informativt sättinformerar om detta. 

Skyltarna kommer att placeras i båda ändarna på både västra och östra delen av 

Kungsgatan då det ska vara tillåtet med cykling på Fristadstorget. Skyltarna talar 

om att det är en gågata tillsammans med de övriga rumsliga elementen bidrar de 

till att besökare hittar eller lockas till gatan. 

”Markera gågatan med portaler som visar var gågatan börjar och slutar.” 

(Bilaga1 - Sammanställning av synpunkter) 

 

 

Bild 17: Mått på kvadratisk kruka. Vy uppifrån. Bild 18: Mått på kvadratisk kruka. Vy framifrån. 
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Bild 20: Mått på skylt till gågata. Vy framifrån. 

Bild 19: Översiktsbild över placering av gågatuskyltar. 
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Bild 21: Skyltning om förbud mot trafik med fordon på gatan. Skylten gäller även cyklister, de får 

endast leda cykeln på gatan. 

Bild 22: De nya tydligare skyltarna som uppmärksammar bland annat cyklister att det är en gågata 
som påbörjas. 
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Bild 24: Entré till galleria 21:an på Kungsgatans västra del. 

Bild 23: Större yta för besökarna att röra sig på, bättre framkomlighet utanför entrén. 
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Bild 25: Den stora öppna ytan vid Cityhusets entré som idag är en naturlig mötesplats för många 

besökare. 

Bild 26: I designförslaget har jag valt att utnyttja den stora ytan till att skapa en grupp av bänkar där 
besökarna kan mötas eller bara sitta ner och observera dem som rör sig på gatan. 
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Bild 27: Mötesplats med plantering i kvadratisk kruka som centrum. 

Bild 28: Sittplatser och planteringar som finns utplacerade längs hela Kungsgatan. 
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Bild 29: En förbud mot fordonstrafik är placerad vid en mycket stor och populär cykelparkering i 

änden av Kungsgatan – Drottninggatan. 

Bild 30: Utplacerade gågatuskyltar som tydligt påvisar att gågata påbörjas. 
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Bild 31: Gågata på Kungsgatans östra del med vy mot Kyrkogatan. 

Bild 32: öppnare och trevligare plats att vistas på, restaurangerna har nu möjlighet till 

uteservering på gatan. 
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Bild 33: Vy mot Fristadstorget från den östra delen av Kungsgatan. 

Bild 34: Ett ljusare och trevligare intryck av Kungsgatan. 
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Diskussion 

Syftet med mitt arbete har varit att ta fram ett designförlag för hur den centrala 

handelsgatan, Kungsgatans framkomlighet kan förbättras. Genom att staden växer 

och utvecklas så kommer trycket att öka på Kungsgatan vilket medför att gatan 

behöver optimeras för att alla ska kunna vistas på platsen. 

I mitt arbete har jag kommit fram till med hjälp av invånarnas åsikter och tidigare 

forskning att ett offentligt rum endast används om den uppfyller brukarnas krav 

på hur den är att vistas i. I detta fall är det många som hellre tar sig ut till 

köpcentrat Tuna park utanför staden istället för att handla i centrum. Genom att 

uppfylla invånarnas krav på hur det offentliga rummet ska se ut och fungera så 

kan innerstaden fyllas med liv och rörelse och handeln i centrum kan blomstra. 

Jag valde att arbeta efter kommunens gestaltningsprogram dels för att invånarnas 

åsikter hade använts samt för att lättare skapa ett realistiskt designförslag som 

skulle kunna realiseras av kommunen i framtiden. Genom att använda mig av 

gestaltningsprogrammet så kunde jag även ta del av invånarnas åsikter vilket är 

mycket viktigt när man skapar en offentlig miljö som de ska använda flera år 

framöver, om invånarna i staden inte samtycker om utseendet som kommer de 

heller inte att röra sig där eller använda platsen som den är skapad för. 

Ett offentligt rum ska vara tillgängligt för alla oavsett om man har 

funktionsnedsättning eller funktionshinder. Ett offentligt rum ska vara trevligt att 

vistas i och det ska uppmana till möten. 

Resultatet av empirin visade att framkomligheten på gatan var begränsad men inte 

en akut situation. Observationerna resulterade i en ökad förståelse för hur 

besökarna använder gatan och vad de visade med sitt rörelsemönster var ett 

hinder. De upphöjda planteringsytorna som är placerade i mitten av Kungsgatan 

var inte bara ett hinder utan även en sekundär sittplats, när bänkarna var upptagna 

satte sig många på kanterna av planteringsytorna istället. Av detta resultat kunde 

jag utläsa att sittplatser var en bristvara och kunde då prioritera sittplatser i mitt 

designförslag. 
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Fortsatta studier 

Mitt designförslag för hur Kungsgatan skulle kunna utformas för att skapa en 

bättre framkomlighet kan utvecklas genom att fortsätta bygga på förslaget. Då 

mitt designförslag inte innehåller något om belysning så kan detta forskas vidare i. 

Då man vill skapa en innerstad där alla kan känna sig trygga och säkra så behövs 

det en bättre belysning på Kungsgatan, genom att arbeta med belysningen 

kombinerat med mitt förslag så kan man skapa en tryggare och säkrare miljö i 

framtiden. 
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Eskilstuna kommun, Eskilstunas folkmängd. 

http://www.eskilstuna.se/sv/Kommun-och-

politik/Kommunfakta/Statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Preliminar-

folkmangd/ 

Publicerad okänt. Hämtad 25 juni 2013 

Intervju 
Arvidsson, Anna (2013). 3 maj 2013. Telefonintervju med Anna Arvidsson. 

Landskapsarkitekt 

 

Observationer 
Drottninggatan (2013) Observation av västra delen av Kungsgatan. Observationer 

genomförda av Madeleine Sipos 24 april 2013 klockan 14.15–15.00 samt 11 maj 

2013 15.00–16.00. 

 

Kyrkogatan (2013) Observation av östra delen av Kungsgatan. Observation 

genomförd av Madeleine Sipos 24 april 2013 14.00–14.15 

 

Bilder 
Bild 1. Karta: Eskilstuna kommun, 2013-05-15. Kartan visar en översikt av 

Kungsgatan i Eskilstuna. Bilden är bearbetad av mig i Photoshop, 2013-05-15. 

Bild 2-3. Foto: Madeleine Sipos, 2013-04-24. Bilderna visar den östra delen av 

Kungsgatan i Eskilstuna. Observation: 2013-04-24 kl. 14.00- 14.15. 

Bild 4. Skiss: Madeleine Sipos, 2013-04-24. Bilden visar notationer från den östra 

delen av Kungsgatan i Eskilstuna. Observation: 2013-04-24 kl. 14.00- 14.15. 

Bild 5. Skiss: Madeleine Sipos, 2013-04-24. Bilden visar rörelseflödet på den 

östra delen av Kungsgatan i Eskilstuna. Observation: 2013-04-24 kl. 14.00- 14.15. 

Bild 6. Foto: Madeleine Sipos, 2013-05-03. Bilden visar Torgmadam, en 

bronsskulptur av Rune Hannäs. Denna står utanför entrén till galleria 21:an på 

västra delen av Kungsgatan i Eskilstuna. Fotografering: 2013-05-03 kl. 14.20. 

 

 

 

http://www.eskilstuna.se/sv/Kommun-och-politik/Kommunfakta/Statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Preliminar-folkmangd/
http://www.eskilstuna.se/sv/Kommun-och-politik/Kommunfakta/Statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Preliminar-folkmangd/
http://www.eskilstuna.se/sv/Kommun-och-politik/Kommunfakta/Statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Preliminar-folkmangd/
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Bild 7. Foto: Madeleine Sipos, 2013-05-03. Bilden visar en av de upphöjda 

planteringsytor som finns på Kungsgatan i Eskilstuna idag. Fotografering: 2013-

05-03 kl. 14.20. 

Bild 8-9. Skiss: Madeleine Sipos, 2013-04-24. Bilden visar notationer på den 

västra delen av Kungsgatan i Eskilstuna. Observation: 2013-04-24 kl. 14.30- 

15.00 samt 2013-05-11 kl. 15.00–16.00. 

Bild 10. Illustration: Madeleine Sipos. Bilderna visar Översiktsbild över sittplatser 

på nya Kungsgatan. Den är skapade i sketch up och bearbetad i Photoshop, 2013-

05-25. 

Bild 11-12. Illustration: Madeleine Sipos. Bilderna visar mått på bänkmodellen 

som beskrivs i designförslaget. De är skapade i sketch up, 2013-05-23. 

Bild 13. Illustration: Madeleine Sipos. Bilden visar Översiktsbild över krukornas 

placering på nya Kungsgatan. Den är skapade i sketch up och bearbetad i 

Photoshop, 2013-05-25. 

Bild 14-15. Illustration: Madeleine Sipos. Bilderna visar mått på den rektangulära 

krukmodellen som beskrivs i designförslaget. De är skapade i sketch up, 2013-05-

23. 

Bild 16-17. Illustration: Madeleine Sipos. Bilderna visar mått på den kvadratiska 

krukmodellen som beskrivs i designförslaget. De är skapade i sketch up, 2013-05-

23. 

Bild 18. Illustration: Madeleine Sipos. Bilden visar Översiktsbild över placering 

av gågatuskyltar. Den är skapade i sketch up och bearbetad i Photoshop, 2013-05-

25. 

Bild 19. Illustration: Madeleine Sipos. Bilden visar mått på gågatuskylt som 

beskrivs i designförslaget. Den är skapad i sketch up, 2013-05-24. 

Bild 20. Foto: Madeleine Sipos. Bilden visar förbudsskylt som placerats i början 

av gågatan med vy mot gågatan. Fotografering, 2013-05-03. 

Bild 21. Illustration: Madeleine Sipos. Bilden visar gågatuskyltar som upplyser 

om att gågata påbörjas beskrivs i designförslaget. Den är skapad i sketch up och 

renderad i Artlantis, 2013-05-27. 

Bild 22. Foto: Madeleine Sipos. Bilden visar galleria 21:ans entré. Fotografering, 

2013-05-03. 
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Bild 23. Illustration: Madeleine Sipos. Bilden visar galleria 21:ans entré. Den är 

skapad i sketch up och renderad i Artlantis, 2013-05-27. 

Bild 24. Foto: Madeleine Sipos. Bilden visar den öppna ytan utanför Cityhuset 

entré som idag är en naturlig mötesplats för många besökare. Fotografering, 2013-

05-03. 

Bild 25. Illustration: Madeleine Sipos. Bilden visar den öppna ytan utanför 

Cityhusets entré, en ny markerad mötesplats. Den är skapad i sketch up och 

renderad i Artlantis, 2013-05-27. 

Bild 26. Illustration: Madeleine Sipos. Bilden visar de nya sittplatserna. Den är 

skapad i sketch up och renderad i Artlantis, 2013-05-27. 

Bild 27. Illustration: Madeleine Sipos. Bilden visar bänkarna och 

planteringsytorna som är utplacerad längs hela Kungsgatan. Den är skapad i 

sketch up och renderad i Artlantis, 2013-05-27. 

Bild 28. Foto: Madeleine Sipos. Bilden visar förbudsskylt mot fordonstrafik som 

är utplacerad vid Drottninggatan. Fotografering, 2013-05-03. 

Bild 29. Illustration: Madeleine Sipos. Bilden visar nya gågatuskyltar som 

tydligare påvisar att gågata påbörjas. Den är skapad i sketch up och renderad i 

Artlantis, 2013-05-27. 

Bild 30. Foto: Madeleine Sipos. Bilden visar Kungsgatans östra del med vy mot 

Kyrkogatan. Fotografering, 2013-04-24. 

Bild 31. Illustration: Madeleine Sipos. Bilden visar Kungsgatans östra del med vy 

mot Kyrkogatan. Den är skapad i sketch up och renderad i Artlantis, 2013-05-27. 

Bild 32. Foto: Madeleine Sipos. Bilden visar Kungsgatans östra del med vy mot 

Fristadstorget. Fotografering, 2013-04-24. 

Bild 33. Illustration: Madeleine Sipos. Bilden visar Kungsgatans östra del med vy 

mot Fristadstorget. Den är skapad i sketch up och renderad i Artlantis, 2013-05-

27. 
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Bilaga 1
  

Sammanställning av åsikter gällande Kungsgatan   
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Cykling på Kungsgatan 

 

För cykling 7st 

1. Torget Jag vill kunna cykla på Kungsgatan! (: 

2. Bort med bussarna från torget, gör cykelbana i mitten av "gågatan" där hur 

många som helst cyklar idag. Går man på "gågatan" måste man alltid kolla 

bakåt innan man törs byta sida. 

3. Fristadstorget är bra som det är. Däremot får gågatan gärna även bli en 

cykelgata med flera cykelställ. 

4. Ingen parkeringsplats för bilar på Fristadstorget. Det är nog med bilar där 

på torgdagar. Flera cykelställ på Fristadstorget och Kungsgatan. Det är 

många som cyklar på Kungsgatan mellan Drottninggatan och Kyrkogatan 

så det är lika bra att göra cykelväg av den sträckan. 

5. Gågatan skulle bli betydligt bättre om det även gick att cykla där. Då kan 

man också ta sig  

6. Det borde gå att cykla på Kungsgatan hela vägen Rådhusbron – 

Drottninggatan. 

7. Vi vill kunna cykla på hela Kungsgatan, rätt genom centrala Eskilstuna. 

Emot cykling 12st 

1. Bort med bussarna runt Fristadstorget. Flyttas till parkeringen vid 

myntverket, fortfarande centralt. Ingen cykeltrafik på en del av 

Kungsgatan, som idag är gågata. 

2. Gör gågatan från Kyrkogatan-Drottninggatan till en genuin gågata, fri från 

cyklister! Placera ut fler sittplatser i mitten av gatan, mer fina planteringar 

och gör 2 stora cykelparkeringar i varsin ända av gågatan. Sätt ev upp 

något slag av stopphinder, så cyklisterna inte kan komma in på gågatan så 

man tryggt kan flanera där. 
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3. Angående cykla på Kungsgatan. Gör inte samma misstag som på Västra 

Storgatan i Nyköping. Här finns en cykelbana mitt i "gågatan" vilket 

innebär en ständig konflikt mellan gående och cyklister. Dessutom 

förvandlas "gågatan" tidvis till en enda lång cykelparkering. Resultatet är 

en fullständigt misslyckad GÅGATA. Gör gärna ett studiebesök en varm 

sommardag och upplev kaoset. 

4. Varför fråga om det ska vara möjligt att cykla på Kungsgatan!? Det cyklas 

ju redan för fullt där och ingen, vare sig polis eller kommun, verkar 

reagera. Det är vare sig trevligt eller tryggt att gå där med cyklar farande 

fram, många "slalomåkande" bland oss gående Jag vill INTE ha cyklar på 

Kungsgatan! Men eftersom det verkar ok, så måste kommunen arrangera 

det så att vi som går är fredade. Skilj gående och cyklande åt!!! 

5. Vansinnigt att tillåta cykling !!! Låt flanörgatan vara-så finns i varje stad 

jag har varit. Jag är själv cyklist, men den nonchalans många ungdomar 

har är upprörande. Tänk på vilka risker med cykling på en gågata har för 

gamla o unga. Ordna cykelställ på fri.torget -bedrövligt idag! Snälla ni 

tänk om! 

6. Börja med Fristadstorget. Det har högsta prio. Bort med bussarna från 

torget! Flytta ut 1:st Class på torget eller annat fikaställe. Med snygg 

uteservering på vår/sommar. Andra delen upplåtes till torghandel. Mera 

bänkar runt torget. Plantera ngt fint i rabatter eller rundlar. Fiket ska även 

servera glass! OBS. Absolut ingen cykling på Kungsgatan. Endast gående. 

DS 

7. Givetvis skall det ej cyklas på Kungsgatan. Då måste alla bänkar och träd 

bort liksom alla andra hinder . Jag tänker också på de synskadade. Vad 

tycker De Synskadades förening? Om man månar om cyklisterna kan man 

ju först fixa en cykelvänlig beläggning på Drottninggatan istället förr 

gatstenen som nästan innebär kastrering för manliga cyklister Vad gäller 

Fristadstorget så spelar det nog ej så stor roll vad som görs om man ej får 

bort alla skrikande och störande moment - d.v.s. alla alkoholister. Flytta 

Systembolaget! 

8. En kupol över Kungsgatan och inga cyklar. 
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9. Ombyggnation av Fristadstorget och Kungsgatan. Som fastighetsägare på 

östra sidan om Fristadstorget vill vi lämna följande synpunkter inför 

ombyggnaden: Vi vill inte att det ska bli tillåtet att cykla på gågatan. Vi 

vill inte att det ska bli cykelparkeringar på gågatan. Detta skulle påverka 

handel och restauranger negativt. Gör istället centrumnära 

cykelparkeringar runt om citykärnan, exempelvis skulle bilparkeringen på 

Ridhusplan kunna tas bort till förmån för cyklar. Det är mycket viktigt för 

oss att det inte görs någon skillnad på västra och östra sidan av torget. 

Ombyggnaden måste binda ihop hela centrum från Kyrkogatan till 

Drottninggatan/Bruksgatan. Fristadstorget måste fortsätta vara 

mittpunkten i centrum. 

10. Största anledningen till att jag inte handlar i centrum är cyklisterna. Det 

finns inte en kvadratmeter där man som fotgängare är fredad från dessa. 

Har varit nära att bli påkörd flera gånger. Detta händer aldrig vid Tuna 

park. 

11. Ej cykeltrafik på gågatan 

Utseende på Kungsgatan 

1. Sten, växter och ljus är nog viktiga inslag som ökar försköning och 

trygghet. 

 

2. Gör kanske en sittplats/scen på torget vid Cityhuset. 

 

3. Stenläggningen på Kungsgatan borde göras om med hållbara material. 

Måste finnas något snyggare än trädgårds sten (titta på Linköping mellan 

Filbytertorget och Trädgårdstorget (tror jag det heter)). Jag kanske 

kommer med fler synpunkter senare! 

 

4. Mera grönt i centrum. Små fickparker eller dylikt. 

 

5. Kungsgatan skulle ha mer blomsterpytsar längst gågatan samt soffor. 

 

6. Ta bort sittplatserna på Kungsgatan. Samlas problem, öppen 

haschförsäljning osv. Inga ”normala” människor sitter där tillhåll för 

missbrukare. 
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7. Kungsgatan: Fler papperskorgar! Kanske annan färg sa att de inte går att 

missa. 

 

8. Gör gågatan från Kyrkogatan-Drottninggatan till en genuin gågata, fri från 

cyklister! Placera ut fler sittplatser i mitten av gatan, mer fina planteringar 

och gör 2 stora cykelparkeringar i varsin ända av gågatan. Sätt ev upp 

något slag av stopphinder, så cyklisterna inte kan komma in på gågatan så 

man tryggt kan flanera där. 

 

9. En kupol över Kungsgatan och inga cyklar. 

 

10. Gör istället centrumnära cykelparkeringar runt om citykärnan, exempelvis 

skulle bilparkeringen på Ridhusplan kunna tas bort till förmån för cyklar. 

Det är mycket viktigt för oss att det inte görs någon skillnad på västra och 

östra sidan av torget. Ombyggnaden måste binda ihop hela centrum från 

Kyrkogatan till Drottninggatan/Bruksgatan. Fristadstorget måste fortsätta 

vara mittpunkten i centrum. 

 

11. Tråkigt. Belysning – mysigare, tryggare. Fler sittplatser – bord. Mer 

blommor, vatten. Torghandeln bra vissa dagar gärna på gågatan. Grillen – 

gör något roligare. Aktiviteter – mer jippo, unga musiker, bra scen. 

 

12. Hoppas också på mer planteringar med träd och blommor. 

 

13. Rensa från stortavlor, träd, planteringar mm. Gör plats för 

mötesrum/serveringar. 

 

14. Markera gågatan med portaler som visar var gågatan börjar och slutar. 

 

15. Ej tillfällig försäljning. 

 

16. Trottoarpratare endast enligt Svensk Handels modell. 

 

17. Jobba mer med belysning på fastigheter, i gator, broar och träd. 

 

18. Gör plats för mötesrum/serveringar/evenemang. 

 

19. Montera fler affischpelare i centrumkärnan. 


