
SITUATIONSPLAN 1:2000

SITUATIONSPLAN  1:1000

NYA GÄVLE CENTRUM
Gävle är inne i en expansiv fas. Attraktiva offentlig utrymmen för människor att mötas är då viktigare än någonsin. 
Rutnätsstaden som anlades enligt europeiska förebilder på 1800-talet har en central Rådhusesplanad som går 
i nord-sydlig riktning genom innerstaden. Det utgör en underbart hållbar struktur att bygga vidare i. Ett vackert 
förlopp av platser som sinsemellan har olika karaktär avlöser varandra. Gröna platser, torg och förplatser med 
planteringar och fontäner. Både Teatern och Rådhuset utgör arkitektoniska blickfång i Rådhusesplanaden. Vid ån 
möter detta kulturella gröna stråk Å-rummet, det blå stråket. Å-rummet förbinder direkt Gävles innerstad med 
omlandet. På andra sidan ån ligger Slottet och den historiska förförlagda Slottsplatsen. 

Vi vill bygga vidare på de kvaliteter som vi upplever att Gävle har! De befintliga parkplatserna i Rådhusesplanaden 
uppdateras medan vi skapar en ny stengjord plats framför Rådhuset, ett nytt blått torg i mötet av de två stråken 
som sätter fokus på ån, samt en gemensam ny grön plats vid Slottet och Biblioteket. En plats som förbinder de 
sidorna om Södra Kungsgatan med varandra samt förbättrar kontakten med ån.

Vårt förslag sätter människan i fokus och vill skapa platser för Gävles alla ny som gamla invånare. Platser där man 
kan göra saker, interagera med konsten, med varandra, ha roligt, ha fest eller bara sitta ner och snacka.

RÅDHUSESPLANADEN OCH RÅDHUSTORGET

Rådhusplatsen ska förbli en stengjord plats som tillhör Rådhuset. Vi föreslår att använda den befintliga gatstenen 
som ligger där idag. Grå granit med lätt röd ton, ett vackert lokalt material som är värt att ta vara på! För att särskilja 
platsen från dess omgivning och ge den nya funktioner ”lyfter” vi på hörnorna. Stående på platsen omsluts man 
av ett komplett stensatt rum. Den rumsliga verkan understryks av de nyplanterade merstammiga avenbokar 
(Carpinus betulus) som står i en lös ellips. Platsen upplevs så trots sin dimension och homogena beläggning som 
intim. 

Från de upphöjda hörnen har man en bra sikt över platsen som förbättrar torgets funktion som naturlig mötes- och 
samlingsplats. Kanterna mot Rådhuset är formulerade som sittkanter där kan man slå sig ner och kanske vänta 
på bussen. Mot Drottninggatan är hörnen högre och utrymmet under används som paviljonger för gastronomi. 
Torgets vertikala sida innefattas av cortenstål, ett material som återkommande används i Gävles offentliga rum.

I fördjupningen som bildas i mitten av torget föreslås en ny vattenskulptur som inordnar sig i den rad offentliga 
utsmyckningar som är placerade i Rådhusesplanaden. Ett objekt av täta vattenstrålar, som om man törs gå in 
i, hemlighåller ett inre rum. Ett konstverk som bjuder in och som det låter sig lekas med. Ett konstverk som 
trots dess fysiska presens gör ytan multifunktionell då platsens mitt kan användas för evenemang, marknader 
eller som skridskobana på vintern. Vi föreslår en förflyttning norrut av Eric Grates ‚Gudinna vid hyperboreiskt 
hav’. Där Rådhusstråket möter gågatan/Drottninggatan ges denna skulptur en mycket central placering. Dess 
omgivande granitkant kan användas som sittkant av fotgängarna på gågatan. Den viktiga blickkontakten till 
Rådhuset bibehålls. 

Den befintliga gatstenen blandas med nya granitstenar i andra färgvalörer för att understryka den topografiska 
formen av platsen samt för att skapa en levande och vacker stenbeläggning. Beläggningen slipas och sätts i 
löpande förband. Slipningen gör ytan bekvämare att gå på men den stora vinsten är egentligen att stenen ges ett 
modernare uttryck. Ett traditionellt material men i en ny form. Trädhålen görs som minimala hål i beläggningen. 

Platsen möbleras av fast installerade pallar. I hörnan mot Drottninggatan finns möjligheten att använda 
sittplatserna för informella samlingar såsom för mindre evenemang. Ett inlägg av fiberoptik i beläggningen 
‚speglar’ stjärnhimlen samt iscensätter vatteninstallationen kvällstid.

Cykelparkeringsplatser (360 st) skapas i huvudsak vid Rådhusplatsen längs busshållplatserna.

De gröna platserna norr och söder om Rådhusplatsen i Rådhusesplanaden behöver ingen stor intervention då de 
är fungerande platser med fin atmosfär. Grusbeläggning, planteringar och möblering kan efter behov renoveras 
eller bytas ut. 

Å-RUMMET

Å-rummet förbinder rekreationsområden öster och väster om Gävle med varandra. I avsnittet mellan Fältskärsbron 
och Norra Skeppsgatan är uppehållskvaliteten och kontakten med vattnet mer begränsad. Vi föreslår ett 
antal konstruerade plattformar som vattenträdgårdar på både norra och södra strandsidan. Härifrån kan man 
fortfarande fiska men också sitta ostörd av trafik och njuta av majsolen nära vattnet. Kanske doppa fötterna i 
vattnet. Å-promenaden längs Norra Strandgatan vidgas och en dubbelriktad cykelväg följer promenadstråket. 
Härifrån kan man nå de olika platformarna som alla har en egen vegetationskaraktär. De är utformade som 
betongsteg som innefattas av cortenstål. Vissa steg utgörs av bundet grus för att mjuka upp intrycket. 

Vid Å-torget möter Rådhusesplanaden Slottsplatsen och de förbinds fysiskt i ett Blått Torg. Generösa trappsteg 
på norra och södra sidan leder från gatuplan ner mot vattnet. Ett gigantiskt klätternät sträcks över ån. Kan känslan 
av att korsa en å bli mer kittlande än så? Här kan man bli liggande och se ner på vattnet som flyter ut i havet.

De Lindrader som kantar Promenaderna längs ån behålls i största möjlig mån och kompletteras av nya i de avsnitt 
de behöver ersättas.

SLOTTSPLATSEN

Vi tycker att det är viktigt att Slottsplatsen upplevs som en plats. En upptakt till Rådhusesplanaden eller ett värdigt 
avslut på den. På ena sidan av Platsen står Slottet som har skänkt platsen sitt namn. På andra flanken fungerar 
Bibliotektet som dess nav och ger liv åt den. Platsens funktioner kompletterar den offentliga verksamheten i 
Biblioteket, en plats som har parkens rekreativa atmosfär samtidigt som det är en urban plats att mötas på. 
Vi föreslår en helt kvadratisk Grön Plats, som hålls samman av sin enhetliga gestaltning och genomgående 
materialval över den trafikled som delar platsen i två. Plats och gångstråk avbildar en arkipelag med meandrande 
gångvägar genom den mjuka topografin av gröna kullar som både förbinder och förleder besökaren på en och 
samma gång. 

Topografin på platsens östra sida skapar avskildhet från Södra Kungsgatan samt bidrar till att skapa ett inre parkrum 
runt den centrala scenen. Gångtåligt gräs gör det möjlig att platsen även fungera för större sammankomster utan 
att den gapar tom när inget händer. På västra sidan finns det en hel del befintliga lindar som gör det överflödigt 
att introducera en ny topografi då den rumsliga kvaliteten redan finns. 

Kontakten med Slottet och dess omgivande slottsmur, stärks i och med det nya vägsystemet på platsen med 
också av att trädbeståndet selektivt tunnas ut så att blickkontakten mot Slottet blir bättre både från ån och från 
den andra platssidan. Mot ån vid Slottet integreras en ny servering under parkens topografi och en fin uteservering 
vid vattnet skapas. Det nya caféet kompletterar den befintliga restaurangen Terrassen på platsens sydöstra hörn, 
som får en ny inramning och uteservering i parken.  

Platsen som korsas av huvudleden Södra Kungsgatan förenas, såväl symboliskt som funktionellt, av en gigantisk 
cirkulär bänk som tar upp funktioner längs med sin väg och är så mycket mer än bara en parkbänk. Vid Biblioteket 
formas läsplatser, vid restaurangen böjer bänken till sig och skapar nischer och hörn till funktionella diner- och 
schackbord. Längs parkvägen återkommer bänken som just parkbänk, som efter ett tag snor ihop sig och buktar 
ut och in och omges av en lekplats. Bänken förbinder platsens två sidor men är framförallt intressant för dess 
avväpnande sätt att skapa möten mellan människor. 

Samtliga gångvägar är utförda av bundet packat stenmjöl, som kontrasterar mot den gräsbevuxna mjukt 
böljande mattan som har ett intensivt vårflor. På Slottsplatsen fäller vi delar av den södra lindraden mot Södra 
Kungsgatan för att öka kontakten över platsen. De nya trädgrupperna som planteras består av en blandning av 
bok, hängbok (Fagus sylvatica ’Pendula’), scharlakansek (Quercus coccinea), och olika lönnar (Acer platanoides). 
Alla nya rambildande träd, t.ex. längs biblioteket, är parklind (Tilia x europeum). Trädgårdsdungen framför 
Slottet består av Magnolior (Magnolia sieboldii prov. Hammarö) och Katsuror (Cercidiphyllum japonicum E) med 
underplanteringar av perenner och marktäckare.

Cykelparkeringen vid promenaden framför biblioteket innehar 150 platser och andra strategiska platser vid 
busshållplatsen, vid restaurangerna och vid caféet har sammanlagt ytterligare 100 platser. 

Parkeringsplatsen mot Slottet tas bort och platser erbjuds istället längs gatan som parallellparkering. Huvudentrén 
till Slottet hålls fri från parkerande bilar samt längs västra gatsidan erbjuds endast temporärt parkeringsplatser.

BUSSTRAFIKEN OCH NYA CYKELBANOR.

Centrumhållplatsen förblir i sin funktion likadan med fem hållplatser på vardera sidan om Rådhusesplanaden. 
Framkomligheten och sittmöjligheterna har förbättrats samt situationen mellan fotgångare och cyklister 
har förtydligats. Plastsidan hålls fri från cykelparkering och cykelbanor. På så sätt är orienterbarheten mellan 
hållplatserna också förbättrad.

En extra bussfil längs Södra Kungsgatan på Slottsplatsen i norrgående riktning, som svänger av över platsen 
i en ’shared surface’ yta innan ån och vidare norrut över Rådmansbron, är den trafiklösningen som skapar den 
bästa helhetslösningen. För att klara svängarna måste bussarna köra långsamt vilket också är nödvändigt för 
de oskyddade trafikanterna i denna del av Å-promenaden där fotgängare, cyklister och busstrafik ska samsas. 
Bussfilen är fysiskt avskiljd från resten av platsytan av en rad pollare.

Slottsplatsens busshållplats föreslås i mitten av platsen med busskur på vardera sidan om det osignaliserade 
övergångsstället.

Cykelspåret i nord-sydlig riktning längs Södra och Norra Kungsgatan förblir såsom i dagsläget på den västra sidan 
på Södra Kungsgatan. Efter korsningen med Norra Strandgatan riktning norrut, föreslås att den dubbelriktade 
cykelbana fortsätter rakt fram och förblir på den västra sidan. Busshållplatserna ligger så mellan cykelbana och 
körbana och är dimensionerad med 3,5 meter som genomgående bredd. Vid korsningen med Drottninggatan 
korsar cykelbanan Norra Kungsgatan och återtar sitt ursprungliga förlopp över Rådhusesplanaden. Längs Norra 
Strandgatan föreslår vi en dubbelriktad cykelbana på södra sidan av gatan. 

++
FLYTANDE STADSRUM

I korsningen mellan det gröna och blå bandet föreslår vi att spänna upp ett flytande stadsrum som 
ger ett nytt sätt att korsa vattnet på. Stadsrummet utformas som ett uppspänt nät vilket inbjuder 
till lek och aktivitet. Det flytande stadsrummet kommer skapa en unik aktivering av årummet, och 
vara ett helt ordagrant stadsrum på vattnet. Installationen kan vara permanent eller säsongsbundet.

INTERAKTIVA FONTÄNER

Vi föreslår att skapa en fontän på Rådhustorget som är integrerad med platsen och blir en del av 
stadsrummet istället för ett objekt som bara kan beskådas. Fontänen reagerar på människors rörelser 
och skapar olika rum av vatten och inbjuder till rörelse och lek. När det är marknader eller andra 
evenemang kan fontänen stängas av så att det blir ett stadsrum som är praktiskt och användbart.

3 STADSRUM  - 3 KONSTVERK - 3 NYA AKTIVITETER FÖR STADEN

VÄRLDENS LÄNGSTA BÄNK

På det nya Slottstorget föreslår vi att utforma stadsrummets möblering som en kontinuerlig bänk 
som kan anta en lång rad av former. Bänken kan bli till lekplatser, picknickbord, rutschkana eller 
romantiska sittplatser. Vi föreslår att bänken utformas genom att låta alla stadens invånare skicka 
in idéer till funktioner som bänken kan innehålla. Bänken kommer på det sättet bli hela Gävles bänk, 
och med en total längd på 500 meter, den längsta bänken i världen!
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BLÅ OCH GRÖN STRUKTUR - ETT PÄRLBAND AV STADSRUM

1. BLÅ OCH GRÖN STRUKTUR

Nya Gävle centrum definieras av två delar med 
två riktningar: Ett grönt band av parker och 
stadsrum och ett blått band längs ån. Vi föreslår 
att binda samman staden tvärs över vattnet 
så att stadens centrum kan upplevas som en 
samlad enhet snarare än två avskilda delar.

2. PÄRLBAND AV STADSRUM

Det gröna pärlbandet består av olika stadsrum 
med varsin karaktär. Rådhusesplanaden 
och rådhusparken är redan idag fina gröna 
stadsrum. Vi vill därför fokusera på de andra tre 
stadsrummen som kan bidra till en enhetlighet i 
raden av stadsrum. Dessa tre stadsrum utformas 
tredimensionellt som en topografi, för att skapa 
nya rum och integrera nya funktioner.

3. RÅDHUSTORGET

Rådhustorget behåller sin vackra 
kullerstensbeläggning, men utformas 
tredimensionellt som en matta under stadens 
aktiviteter. Det integreras nya funktioner under 
mattan och platsen får ny grönska av träd.

4. Å-RUMMET

Vi föreslår att aktivera å-rummet med en rad 
av flytande stadsrum samt en rad förändringar 
av kanten som skapar rum för att stanna upp 
i. Slutligen föreslår vi att där den gröna och blå 
axeln korsas skapar vi ett nytt flytande stadsrum 
som ett uppspänt nät att gå på vilket ger ett 
okonventionellt sätt att korsa vattnet på.

5. SLOTTSTORGET

Vi föreslår att lägga om vägen och binda 
samman Slottstorget i ett stort grönt stadsrum 
som skapar plats för aktiviteter, rekreation och 
skulpturer. Hörnet av parken lyfts upp och skapar 
ett nytt café vid ån. 

6. ETAPPINDELNING

Projektet kan delas in i tre huvudetapper. 
En stor fördel med  det här förslaget är 
flexibiliteten i  etappindelningen,  stadsrummen 
är välfungerande var och en för sig och oberoende 
av varandra. Var och en av dem bidrar med 
olika kvaliteter till staden,  genom aktiviteter, 
kopplingar, urbant liv och konst.

SLOTTSTORGET

Å-RUMMET

RÅDHUSTORGET RÅDHUSTORGET

FISKEPLATTFORM

FLYTANDE TRÄDGÅRD

CAFÉTRAPPOR

URBAN STUDSMATTA

TERRASS FÖR UTESERVERING

STRAND
RÅDHUSPARKEN

RÅDHUSESPLANADEN
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RÅDHUSTORGET

PLAN RÅDHUSTORGET 1:400 RÅDHUSTORGET LJUSSÄTTNINGS STRATEGI

KIOSK

SEKTION RÅDHUSTORGET 1:200

1. EXISTERANDE PLATS

Idag framstår rådhustorget som ett allsidigt torg 
med en beläggning av hög kvalitet. Torget är 
lämplig för olika slags evenemang och marknader. 
Det finns dock plats för permanenta funktioner 
och grönska som kan binda samman torget med 
det gröna bandet.

2. STADENS MATTA

Vi vill bevara den vackra kullerstensbeläggningen 
och skapa utrymme för två små kaffebarer eller 
kiosker genom att lyfta upp två hörn och integrera 
funktionerna under beläggningen. Skulpturen 
“Gudinna Vid Hyperboreiskt Hav” flyttas för att 
stå centralt på Drottninggatan.

3. SAMLINGSPUNKT

Torgets topografi skapar en samlingspunkt 
i staden. En plats som både är flexibel till 
evenemang och arrangemang och som inbjuder 
till att stanna upp, lek och åskådarläktare på de 
två lutande ytorna. Platsens geometri är skapad 
så det uppstår en helt platt zon i mitten med 
proportioner som en skridskobana. 

4. GRÖNSKA MED LJUST RUM I MITTEN

Vi föreslår en oval ring av träd som omsluter ett 
öppet ljust rum i mitten. Rummet i mitten är 
en helt öppen och flerfunktionell plats som kan 
användas till marknader, evenemang och en 
skridskobana på vintern.

5. SOMMAR  - FONTÄN

När det inte är något arrangemang på torget, 
skapar en fontän en samlingspunkt för staden 
mitt på platsen. Fontänen är interaktiv och 
reagerar på människors rörelse och inbjuder till 
lek och aktivitet.

6. VINTER - SKRIDSKOBANA

På vintern blir mitten av torget en skridskobana, 
och de två lutande ytorna blir läktare åt besökare.
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Å-RUMMET

PLAN Å-RUMMET 1:400

SEKTION Å-RUMMET1:200

1. EXISTERANDE FÖRHÅLLANDEN

I dag är korsningen mellan det gröna och det 
blå bandet markerat av de två broar som korsar 
ån. Ett urtag på var sida skapar två platåer, men 
dessa zoner är svårtillgängliga och är avskurna av 
trafik på alla sidor.

1. EXISTERANDE SITUATIONER

Å-rummet framstår idag som ett bra och avskalat 
rum med vackra stenkanter och träd längs bägge 
sidor.  Det uppfattas som svårtillgängligt och 
inte fullt utnyttjat i förhållande till att använda  
rummet till rekreation.

2. LÄNKA SAMMAN MED STADSRUM

Vi föreslår att dra ut den nya beläggningen helt 
till kanten av ån, så att rummet omkring vattnet 
artikuleras som en urban yta där bilar och bussar 
är underordnade till de oskyddade trafikanterna. 
Området kommer på det sättet framstå som en 
plats vid vattnet. 

2. FLYTANDE STADSRUM

Vi föreslår att aktivera Å-rummet med en rad 
av flytande stadsrum med olika rekreativa 
funktioner. På det sättet kan vi i de flesta områden 
bevara den nuvarande fina karaktär längs kanten 
samtidigt som vi aktiverar vattenytan.

3. URTAG

På båda sidorna av ån skapas ett urtag av steg 
och platåer i olika storlekar som inbjuder till att 
stanna upp. 

3. PLATÅER

Varje stadsrum placeras vid en av de existerande 
nedgångarna som finns idag. De flytande 
plattformarna artikuleras som en kaskad av små 
platåer som leder ner hela vägen till vattnet. 
Kanterna utförs i cortenstål som skapar en 
materiell koppling till de övriga stadsrummen.

4. FLYTANDE SCEN

Ån blir på det här sättet iscensatt som en central 
destination i staden. Här kan man från båda sidor 
stanna upp och sätta sig, och en flytande scen 
kan användas till föreställningar eller filmvisning. 

4. STRAND

Ett av de flytande stadsrummen skapas med 
sand, och blir till en geometrisk strand för att 
stanna upp och rekreation.

5. EN NY PLACERING FÖR GÄVLEBOCKEN

Den flytande scenen kommer lämpa sig väl för 
placering av den årliga Gävlebocken, där kan den 
stå i säkerhet i vattnet om den skulle antändas.

5. FLYTANDE TRÄDGÅRD

Ett annat av de flytande stadsrummen skapas 
som en flytande trädgård, varifrån man kan fiska.

6. EN URBAN STUDSMATTA

Vi föreslår att då och då skapa en helt ny form 
av stadsrum i korsningen. Ett nät uppspänt över 
vattnet kommer göra det möjligt för fotgängare 
att gå (eller hoppa) över vattnet. Nätet kommer 
bli en attraktion i staden och inbjuda till lek och 
aktivitet.

6. TERRASS FÖR UTESERVERING

Det sista flytande stadsrummet görs som en 
terrass för uteservering till restaurangen på Elite 
Hotel.
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SLOTTSTORGET

PLAN SLOTTSTORGET 1:400 TERRASS FÖR UTESERVERING 

SEKTION SLOTTSTORGET 1:200

1. EXISTERANDE FÖRHÅLLANDEN

Idag framstår Slottstorget som ett överskottsrum 
kantat av infrastruktur och är uppdelat på mitten. 
Kan vi skapa ett nytt stadsrum som kombinerar 
kvaliteterna hos en park och ett torg? 

2. NYTT SAMLAT GRÖNT STADSRUM

Vi föreslår att se slottstorget som en samlad 
grön yta som skapar en samlingspunkt mellan 
vattnet, biblioteket, slottet och gamla stan. Vi 
föreslår att omdirigera bussen så att den passerar 
igenom parken på en beläggning som har samma 
karaktär som parkens beläggning. 

3. TOPOGRAFI OCH STIGAR

Ett nätvärk av stigar och små platser skapar goda 
förbindelser igenom parken. Ett hörn lyfts upp för 
att skapa utrymme för ett litet café vid vattnet. 
Små förhöjningar i landskapet skapar platser till 
skulpturer.

4. RESTAURANGER

Den existerande restaurangen i hörnet bevaras 
och integreras med det nya Slottstorget. I 
det diagonalt motsatta hörnet vid Å-rummet 
integreras ett nytt café vid vattnet. 

5. VÄRLDENS LÄNGSTA BÄNK

Vi föreslår att utforma stadsrummets möblering 
som en kontinuerlig bänk som kan anta en lång 
rad av olika former. Bänken kan bli till lekplatser, 
picknickbord, rutschkana eller romantiska 
sittplatser. Med en total längd på 500 meter 
kommer det bli den längsta bänken i världen!

6. EVENEMANGSPLATS OCH VÄXTLIGHET

Gävlebocken kan ha sin plats på 
evenemangsplatsen som är integrerad i parkens 
stigsystem och omgivet av små höjder som folk 
kan stanna upp på. De existerande träden bevaras 
och det planteras nya träd som skapar ett tätt 
grönt stadsrum, som kombinerar kvaliteterna 
hos en park och ett torg.
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-  Vegetation
-  Växtsubstrat
-  Geotextil 
-  Dräneringsmatta _ 6 cm
-  Tätningsskikt
-  Underkonstruktion av Betong  _ 25 cm

Dräneringsrör

Kant, cortenstål

EFTERFRÅGAD VY RÅDHUSTORGET EFTERFRÅGAD VY Å-RUMMET EFTERFRÅGAD VY RÅDHUSTORGET

DETALJ 3- FLYTANDE TRÄDGÅRD, Å-RUMMET 1:50 DETAIL 4- BÄNK, SLOTTSTORGET 1:50

TRAFIKFLÖDE
Den övergripande idén är att skapa ett trafikrum där alla trafikanter ges en säker trafikmiljö med godtagbar framkomlighet. Det kräver samspel, 
inte minst på Slottstorget, men samspel är ett viktigt steg för ökad trafiksäkerhet.

TRAFIKFLÖDE

EXISTERANDE BUSSTRAFIK NYTT FÖRSLAG FÖR BUSSTRAFIK EXISTERANDE BILTRAFIK NYTT FÖRSLAG FÖR BILTRAFIK EXISTERANDE CYKELTRAFIK NYTT FÖRSLAG FÖR CYKELTRAFIK

GATUUTSNITT A-A  NORRA KUNGSGATAN

GATUUTSNITT B-B NORRA STRANDGATAN

GATUUTSNITT C-C SÖDRA KUNGSGATAN

-  Bundet grus i konstharz
-  Packat bärlager
-  Geotextil
-  Dräneringssystem _ 2,5 cm
-  Underkonstruktion av betong  _ 25 cm

- Betongplattor _ 20 cm
- Vattengenomsläpplig betongbruk _ 15 cm
- Dräneringssystem _ 2,5 cm
- Underkonstruktion av betong  _ 25 cm

Dräneringsrör

Kant, cortenstål
2%

2%

-  Vattenbunden packat stenmjöl _ 3 cm  
-  Stenmjöl, packat, dynamsikt skikt  _ 7 cm
-  Bärlager _ 60cm (Ev2: 120KN/m2)
-  Packad undergrund _ (Ev2: 45KN/m2)

-  Återanvänd slipad gatsten 10x10 cm
-  Vattengenomsläpplig betongbruk _ 5 cm  
-  Bärlager  _ 20 cm 
-  Bärlager sluttande _ 35 cm (Ev2: 120KN/m2)
-  Packad undergrund _ (Ev2: 45KN/m2)

Dräneringsrör

Stålgaller som bär beläggningen

Rotförankringsankare

-  återandvänd slipad gatsten 10x10 cm
-  Sättsand _ 5 cm  
-  Bärlager _ 55 cm (Ev2: 120KN/m2) 
-  Packad undergrund _ (Ev2: 45KN/m2)

2m 3m 3m 3m 3m 2m2.5m

3m 3m2.6m 2.2m1.5m 1.5m

2m 3m 3m2.5m4.5m

BUSSAR 

Södra och Norra Kungsgatan är en pulsåder för den lokala kollektivtrafiken. Det är därför mycket viktigt att inte bara behålla utan även förbättra villkoren 
för kollektivtrafiken. För att åstadkomma detta anläggs ett busskörfält längs Södra Kungsgatan, på delen genom Slottstorget. Det minskar risken för att 
bussarna fastnar i köer med övriga trafiken, och ger norrgående bussar ett eget körfält från Hamiltongatan hela vägen upp till Norra Rådmansgatan norr 
om Gavleån.  

Norr om Gavleån kommer Norra Kungsgatan och Norra Rådmansgatan att under högtrafiktider på måndagar till fredagar reserveras för bussar, taxi och 
cyklister. Detta betonar vikten av kollektivtrafiken i centrala Gävle. 

Busshållplatserna längs Norra Kungsgatan och Norra Rådmansgatan kvarstår, och längs Södra Kungsgatan återfinns busshållplatserna på Slottstorget. 
Sträckan över Slottstorget är ett område där det kommer finnas såväl bussar, bilar som fotgängare. Det kräver samarbete och samspel och för att belysa 
detta. Det sker en ytskiktsförändring på Södra Kungsgatan när den når Slottstorget. Detta tydliggör för trafikanterna att något sker och kommer att höja 
deras uppmärksamhet. 

BILAR

Kapaciteten för bilar reduceras något eftersom all trafik körs på Södra Kungsgatan i stället för på Södra Rådmansgatan. Med samma antal bilar som 
i dag kan det tidvis uppstå köer, främst på Södra Kungsgatan. Det föreslagna busskörfältet kommer dock vara en fördel även för bilar, som tack vare 
busskörfältet ges ett körfält att själv trafikera. 
 
För att säkerställa kapaciteten för kollektivtrafiken stängs Norra Kungsgatan och Norra Rådmansgatan för bilar i högtrafiktider under vardagar. För 
bilister som passerar genom centrum kommer detta att innebära en längre väg eftersom de måste hitta vägar runt området. 

CYKLAR

Det blir två öst-väst-anslutningar genom centrala Gävle, en för snabba cyklister som passerar genom centrum och en för cyklister med destination i 
centrala Gävle. 

Snabba cyklister vill kunna cykla snabbt, och inte hindras och tvingas stanna upp på grund av fotgängare eller korsande bilister. För denna grupp av 
cyklister föreslås därför Norra Strandgatan som öst-västlig länk. Det begränsade gaturummet innebär dock svårigheter att skapa fullskaliga cykelbanor 
på sträckan. Istället skapas enkelriktade cykelkörfält på vardera sida av gatan. Med 30 km/h som högsta tillåtna hastighet innebär det god trafiksäkerhet 
för cyklisterna. För att förbättra säkerheten ytterligare, kan cykelboxar skapas. Det innebär att cyklisterna får ett eget utrymme framför stopplinjerna 
för bilisterna. Vilket ger ökad synlighet och gör det lättare vid korsningarna.

Cyklister med målpunkt i centrala Gävle kommer från järnvägsstationen att vägvisas till Nybrogatan. Utformningen av kopplingen mellan stationsområdet 
och Nybrogatan är av högsta vikt för att cyklister ska välja Nybrogatan och inte fortsätta att trängas med fotgängare på Drottninggatan. Längs Nygatan 
förbättras det befintliga stråket i allén med säkra passager över korsande vägar, via upphöjningar och avvikande material för att höja bilisternas 
uppmärksamhet.  

Cyklister i nord-sydlig riktning tvingas idag byta sida av Norra Kungsgatan i anslutningen till korsningen med Norra Strandgatan. Det är ingen bra lösning 
och innebär att antingen får cyklisterna en omväg eller så cyklar de rakt fram och konfronteras med fotgängare på trottoaren. Den naturliga vägen för 
cyklisterna är att fortsätta rakt fram efter korsningen med Norra Strandgatan, och fortsätta på den västra sidan av Norra Kungsgatan gatan hela vägen 
fram till Drottninggatan. Gatans nuvarande utformning tillåter dock inte detta då utrymmet är begränsat mellan gata och byggnad och där ska finnas 
plats för både gångbana och hållplatser. I samband med ombyggnaden av Rådhustorget flyttas därför Norra Kungsgatan något närmare torgytan. 
Det innebär ett större område mellan gata och byggnad vilket möjliggör hållplats, cykelbana och gångstråk. För att minimera antalet konflikter mellan 
fotgängare och cyklister är materialvalen viktiga, ska det vara tydligt vilken yta som är avsedd för cyklister och vilken som är avsedd för gående. För 
cyklisterna innebär detta en stor förbättring då de får ett rakt och naturligt stråk från söder till norr.
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EFTERFRÅGAD VY RÅDHUSTORGET

SKRIDSKOBANA, RÅDHUSTORGET

FLYTANDE TRÄDGÅRD PÅ VÅREN, Å-RUMMET FLYTANDE SCEN PÅ SOMMAREN, Å-RUMMET

JUL PÅ SLOTTSTORGET
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