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Det var en afton i början av maj. Den lilla trädgården på Mosebacke hade ännu icke blivit öppnad
för allmänheten och rabatterna voro ej uppgrävda;
snödropparne hade arbetat sig upp genom fjolårets
lövsamlingar och höllo just på att sluta sin korta
verksamhet för att lämna plats åt de ömtåligare saffransblommorna, vilka tagit skydd under ett ofruktsamt päronträd; syrenerna väntade på sydlig vind
för att få gå i blom, men lindarne bjödo ännu kärleksfilter i sina obrustna knoppar åt bofinkarne, som börjat bygga sina lavklädda bon mellan stam och gren;
ännu hade ingen mänskofot trampat sandgångarne
sedan sista vinterns snö gått bort och därför levdes
ett obesvärat liv därinne av både djur och blommor.
Gråsparvarne höllo på att samla upp skräp, som de
sedan gömde under takpannorna på navigationsskolans hus; de drogos om spillror av rakethylsor
från sista höstfyrverkeriet, de plockade halmen från
unga träd som året förut sluppit ur skolan på Rosendal - och allting sågo de! De hittade barège-lappar i
bersåer och kunde mellan stickorna på en bänkfot
draga fram hårtappar efter hundar, som icke slagits
där sedan Josefinadagen i fjor. Där var ett liv och ett
kiv.

gjorde samma färd tillbaka, genom Vaxholm, förbi
fästningen, förbi Sjötulln, utmed Siklaön, gick in
bakom Hästholmen och tittade på sommarnöjena;
ut igen, fortsatte och kom in i Danviken, blev skrämd
och rusade av utmed södra stranden, kände lukten
av kol, tjära och tran, törnade mot Stadsgården, for
uppför Mosebacke, in i trädgården och slog emot en
vägg. I detsamma öppnades väggen av en piga, som
just rivit bort klistringen på innanfönstren; ett förfärligt os av stekflott, ölskvättar, granris och sågspån störtade ut och fördes långt bort av vinden, som
nu medan köksan drog in den friska luften genom
näsan, passade på att gripa fönstervadden som var
beströdd med paljetter och berberisbär och törnrosblad, och började en ringdans utefter gångarne, i vilken snart gråsparvarne och bofinkarne deltogo, då
de sålunda sågo sina bosättningsbekymmer till stor
del undanröjda.

Långt nere under honom bullrade den nyvaknade staden; ångvinscharne snurrade nere i Stadsgårdshamnen, järnstängerna skramlade i järnvågen, slussvaktarnes pipor visslade, ångbåtarne vid
Skeppsbron ångade, Kungsbacksomnibussarne
hoppade skallrande fram på den kullriga stenläggningen; stoj och hojt i fiskargången, segel och flaggor som fladdrade ute på strömmen, måsarnes skri,
hornsignaler från Skeppsholmen, gevärsrop från Södermalmstorg, arbetshjonens klapprande med träskorna på Glasbruksgatan, allt gjorde ett intryck av
liv och rörlighet, som tycktes väcka den unge herrens
energi, ty nu hade hans ansikte antagit ett uttryck av
trots och levnadslust och beslutsamhet och, då han
lutade sig över barriären och såg ner på staden under
sina fötter, var det som om han betraktade en fiende;
hans näsborrar vidgades, hans ögon flammade och
han lyfte sin knutna hand, som om han velat utmana
den stackars staden eller hota den.

Men solen stod över Liljeholmen och sköt hela kvastar av strålar mot öster; de gingo genom rökarne från
Bergsund, de ilade fram över Riddarfjärden, klättrade upp till korset på Riddarholmskyrkan, kastade sig
över till Tyskans branta tak, lekte med vimplarne på
Skeppsbrobåtarne, illuminerade i fönstren på Stora
Sjötullen, eklärerade Lidingöskogarne och tonade
bort i ett rosenfärgat moln, långt, långt ut i fjärran,
där havet ligger. Och därifrån kom vinden, och hon

Emellertid fortsatte köksan sitt arbete med innanfönsterna och inom några minuter hade dörren från
källarsalen till verandan blivit öppnad och ut i trädgården trädde en ung herre, enkelt men fint klädd.
Hans ansikte företedde intet ovanligt, men där låg
en sorg och en ofrid i hans blickar, som dock försvunno då han, utkommen från den trånga källarsalen,
möttes av den öppna horisonten. Han vände sig mot
vindsidan, knäppte upp överrocken och tog några
fulla andetag, vilka tycktes lätta hans bröstkorg
och sinne. Därpå började han vandra fram och åter
utmed barriären, som skiljer trädgården från branterna åt sjön.

Nu ringde det sju i Katrina, och Maria sekunderade
med sin mjältsjuka diskant, och Storkyrkan och
Tyskan fyllde i med sina basar, och hela rymden
dallrade snart av ljudet från alla stadens sjuklockor;
men när de tystnat, den ena efter den andra, hördes
ännu långt i fjärran den sista sjunga sin fridfulla aftonsång; den hade en högre ton, en renare klang och
ett hastigare tempo än de andra - ty den har så! Han
lyssnade och sökte utröna varifrån ljudet kom, ty det
syntes väcka minnen hos honom. Då blev hans min
så vek och hans ansikte uttryckte den smärta som
ett barn erfar då det känner sig vara lämnat ensamt.
Och han var ensam, ty hans far och mor lågo borta på
Klara kyrkogård, därifrån klockan ännu hördes, och
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BAKGRUND OCH SYFTE
Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse beslutade hösten 2015 att avsätta resurser för att ge Avesta kommun en visionär stadsplan för ett framtida
Avesta. Spacescape har därför anlitats för att utreda
förutsättningar och potential för Avestas stadskärna.
I denna rapport presenteras en analys av Avesta
stadskärna. Analyserna syftar till att skapa en bättre förståelse om stadskärnans platser och stadsliv
och att fungera som ett kunskapsunderlag vid framtagandet av en ny stadsplan för Avesta stadskärna.
Analysen består av tre delar:

UTBYGGNADSANALYS
STADSKÄRNESANALYS

STADSBYGGNADSSTRATEGI

STADSPLAN

DIALOGARBETEN

Befolkning och näringsliv analyseras utifrån ett
rumsligt perspektiv, bland annat med täthetsanalyser.
En stadsrumsanalys kartlägger stadens rumsliga
förutsättningar med hjälp av bland annat GIS-analyser av gatunätet och inventering av stadskärnan.
En stadslivsanalys redovisar observationer av
stadskärnans stadsliv i form av var människor rör
sig och vistas.
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AVGRÄNSNING
GEOGRAFISK AVGRÄNSNING
Stadslivsinventeringar och stadslivsobservationer är avgränsade till området för Avesta centrums
stadsutvecklingsprogram medan GIS-analyser av
befolkningens och näringslivets geografiska sammansättning täcker hela centrala Avesta.

KARTA: Avgränsning Stadsrumsinventeringarna och stadslivsobservationerna är avgränsade till området för Avesta centrums stadsutvecklingsprogram.
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ANALYSMETODER
GIS-ANALYSER
Denna studie bygger i delar på GIS-baserade analyser av stadsrummet. Flertalet analyser mäter avstånd och tillgång till olika målpunkter. Avståndet
mäts som gångavstånd vilket innebär att hänsyn tas
till hur gatunätet hänger samman och var det finns
barriärer i form av till exempel spår och vägar. Målpunkter är till exempel o parker, olika typer av företag eller befolkning. Genom att mäta med gångavsstånd ges en bild som bättre motsvarar människors
upplevelse av närhet och tillgång.

nadsforskningen Space Syntax och benämns inom
vetenskapen som rumsintegration. Centraliteten
i gångnätet har också visat sig påverka var utåtriktade verksamheter lokaliserar sig och hur lätt det är
att hitta till ett stadsrum.

och platsernas stadslivspotential

Analys av stråkens centralitet

Vägvalsobservationerna kartlade vart människor år
från tre parkeringsplatser. Observationerna genomfördes vid två tillfällen per dag.

INVENTERING

Vistelse observerades på tio platser i stadskärnan.
Varje plats observerades i nio minuter under tre tillfällen per dag.
Med vistelseobservationer kartläggs hur platser eller stråk används av de som uppehåller sig på platsen. Hur välanvänd en plats är för vistelse och hur
mångfacetterad denna vistelse är, säger mycket om
platsens kvalitet för stadsliv. Vistelseobservationerna kan visa på hur platserna används bland olika
grupper, vilka vistelsetyper som är vanligast och var
på platsen människor helst vistas.

En omfattande inventering av Avesta stadskärna
har också genomförts. Inventeringen har både skett
genom platsbesök och utifrån kommunens kartdata.

OBSERVATIONER
Analys av tillgång till målpunkter, i det här fallet täthet

Ytterligare ett mått som används i denna utredning
är stråkens centralitet. Centralitet kan sägas motsvara det upplevda avståndet från ett stadsrum till
andra stadsrum, mätt med hjälp av siktlinjer mellan
stadsrummen. Måttet är hämtat från stadsbygg-

I juni 2016 genomfördes observationer i stadskärnan. Observationerna genomfördes en söndag och
en måndag.
Gång- och cykelflöden uppmättes på 22 punkter i 10
minuter vid fyra tillfällen per dag. Informationen
sammanställdes sedan i kartor. Flödesmätningar
ger ett viktigt underlag till förståelsen för gatornas
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BEFOLKNING OCH NÄRINGSLIV

BEFOLKNINGSTÄTHET
BEFOLKNINGEN
STADSKÄRNAN

ÄR

KONCENTRERAD

I

Kartan beskriver tätheten i form av antal boende och
arbetande som nås inom 500 m från varje punkt i bilden.
Tätheten i Avesta är starkt koncentrerat till stadskärnan och straxt sydväst om denna. Sydväst om
stadskärnan finns framförallt bostäder. Den lokala
tätheten skapar goda förutsättningar för handel i
stadskärnan. Förekomsten av arbetsplatser i stadskärnan är särskilt viktigt för en livskraftig handel.

Boende inom 500 m gångavstånd

Arbetande inom 500 m gångavstånd

KARTA: BOENDE OCH ARBETANDE INOM 500 M GÅNGAVSTÅND
> 3 000
2 500 - 3 000
2 000 - 2 500
1 500 - 2 000
1 000 - 1 500
800 - 1 000
600 - 800
400 - 600
200 - 400
< 200
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HANDEL OCH SERVICE
KLUSTER AV URBANA VERKSAMHETER I CENTRUM
Urbana verksamheter innefattar handel, restaurangverksamhet och övrig kommersiell service.

HÖGBO

Urbana verksamheter är starkt koncentrerat till
stadskärnan, framförallt längs Kungsgatan och gallerian. Ett mindre kluster med volymhandel finns i
Högbo.

KARTA: URBANA VERKSAMHETER INOM 500 M GÅNGAVSTÅND
> 35
30 - 35
25 - 30
10 - 25
15 - 20
10 - 15
5 - 10
2-5
1-2
0
Urbana verksamheter (varje punkt kan innehålla
flera företag)
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KONTORSKLUSTER
KONTORSKLUSTER FINNS I CENTRUM
Kontorsbranscherna klustrar sig i centrum där
också den största samlingen urbana verksamheter
finns, men de största arbetsplatserna är Outokumpu
Research Center i Koppardalen och Svensk Direktreklam i Högbo.

HÖGBO

En studie i Göteborg har visat att handeln gynnas av
att ha nära till många kontorsanställda.

KARTA: ANSTÄLLDA INOM KONTORSBRANSCHER
ARBETSPLATS
> 500
250 - 500
100 - 250
50 - 100
30 - 100
20 - 30
15 - 20
10 - 15
5 - 10
<5

INOM 500 M GÅNGAVSTÅND
> 150
100 - 150
50 - 100
40 - 50
30 - 40
20 - 30
15 - 20
10 - 15
5 - 10
>5
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TILLVERKNING
FLERA KLUSTER AV FÖRETAG INOM TILLVERKNINGSINDUSTRIN
Den största arbetsplatsen inom tillverkningsindustrin är Outokumpu, följt av Östberg i sydväst och
Dalkia i Koppardalen. Även i Högbo och Krylbo finns
stora arbetsplatser inom tillverkning.
Med undantag för Koppardalen ligger tillverkningsindustrin på avstånd från stadskärnan. Tillverkningsindustrin i Koppardalen kan innebära en konflikt med en eventuell utveckling av området till tät
och blandad stadsdel.

DALKIA

ÖSTBERG
KARTA: ANSTÄLLDA INOM TILLVERKNING
ARBETSPLATS
> 500
250 - 500
100 - 250
50 - 100
30 - 100
20 - 30
15 - 20
10 - 15
5 - 10
<5

OUTOKUMPU

INOM 500 M GÅNGAVSTÅND
> 150
100 - 150
50 - 100
40 - 50
30 - 40
20 - 30
15 - 20
10 - 15
5 - 10
>5
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SMÅ FÖRETAG
SMÅ FÖRETAG ÄR KONCENTRERADE TILL
STADSKÄRNAN
Små företag med en till fyra anställda finns framförallt i stadskärnan där de kan dra nytta av varandra
och ha nära till ett urbant utbud. Företag inom vissa
branscher lokaliserar sig hellre i verksamhetsområdet i södra Avesta.

KARTA: ANSTÄLLDA INOM FÖRETAG MED 1-4 ANSTÄLLDA
INOM 500 M GÅNGAVSTÅND
> 35
30 - 35
25 - 30
10 - 25
15 - 20
10 - 15
5 - 10
2-5
1-2
0
Företag med 1-4 anställda

befolkning och näringsliv / 12

SLUTSATSER BEFOLKNING

EN KONCENTRERAD STADSKÄRNA ATT BYGGA VIDARE PÅ
• Både arbetande och boende koncentreras i Avesta stadskärna. Här finns
också merparten av stadens handel- och serviceutbud. Stadskärnan
har därför förutsättningar att bli en
naturlig mötesplats: det är här man
arbetar och handlar och för många
Avestabor ligger stadskärnan på
gångavstånd från bostaden.
• I Koppardalen finns idag företag inom
både kontor och tillverkning. Om området ska utvecklas till en attraktiv
och blandad stadsdel innebär de företag som inte bedriver någon störande
verksamhet en tillgång eftersom de
kan bli en del av en stadsdel med
blandning av bostäder och arbetsplatser.

KONT
O

R OCH

TILLV

ERKN

ING

HANDEL
OCH
SERVICE

TÄT KÄRNA
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STADSRUM

CENTRALA STRÅK

KOG
KYR

Bilden visar en så kallad integrationsanalys. Integrationsanalysen utgår från gatunätets struktur och
beskriver enkelt uttryckt avståndet mellan alla gator
mätt i vinkelförändringar. Gator med hög integration (varma färger i kartan) har få vinkelförändringar till de andra gatorna i nätet. Forskning har visat
att högt integrerade gator ofta har höga gångflöden.
Ett gatunät med generellt hög integration är mer lättorienterat medan gatunät med lägre integration kan
upplevas som labyrintiska. Den här analysen tar enbart hänsyn till gatunätets struktur och inte andra
faktorer som påverkar gångflöden, som till exempel
täthet eller målpunkter. En mätning av gångflöden
finns på sidan 25.

ATA N

RUTNÄTSPLANEN SKAPAR BRA TILLGÄNGLIGHET TILL STADSKÄRNAN

CORN

K UNG
ELIUS

G ATA

S G AT

AN

N

Rutnätsplanen i stadskärnan skapar generellt en
hög integration. Det är alltså lätt att ta sig fram och
orientera sig som gående i stadskärnan.

KARTA: CENTRALITET I GATUNÄTET
Hög centralitet

Låg centralitet
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CENTRALA STRÅK FÖRR OCH NU
AVESTA GALLERIA BEGRÄNSAR KUNGSGATANS RUMSLIGA CENTRALITET
Avesta galleria byggdes på 70-talet. Tidigare var
Kungsgatan ett kontinuerligt och rakt stråk. Integrationsanalysen av den äldre planen visar att
Kungsgatan då hade ett mer centralt läge och att
stadskärnan troligtvis upplevdes som större i och
med att huvudstråket då sträckte sig längre västerut.

KUNGSGATAN

KUNGSGATAN

Kungsgatan är idag ett shoppingstråk med mycket
liv och rörelse, delvis på grund av att gallerian fungerar som en viktig dragare och attratktionspunkt.
Samtidigt visar analysen att den fungerar som en
barriär för de västra delarna av stadskärnan.

KARTA: CENTRALITET I GATUNÄTET
Hög centralitet
KUNGSGATAN 1960

KUNGSGATAN IDAG

Låg centralitet
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VERKSAMHETSTYPER
KARTA: ENTRÉINVENTERING
Bostad
Kultur
Offentlig verksamhet
Kontor
Handel
Skola
Restaurang

HANDELSSTRÅK LÄNGS KUNGSGATAN
Kartan visar en kartläggning av olika typer av entréer inom stadskärnan. Typerna är kategoriserade
efter entréer till bostad, restaurang, skola, handel,
kontor, offentlig verksamhet och kultur.
Kungsgatan har en hög förekomst av butiker och restauranger, något som bidrar till liv och rörelse under
stora delar av dygnet. I de västra delarna av stadskärnan förkommer främst bostadsentéer.
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AKTIVA FASADER
KARTA: ENTRÉTÄTHET
Entréer per 100 m gata
> 11
9-11
7-9
5-7
3-5
1-3
Inga entréer

Malmg

Kungs

Myrgatan

Forskning visar att fasadens utformning och detaljrikedom hänger samman med aktiviteten och
antalet stopp längs shoppinggator. Människor går
långsammare och stannar oftare längs en fasad där
det är tätt mellan entréerna, det finns mycket fönster och mycket detaljer i byggnadens gestaltning. Att
röra sig i ett gaturum med sådana fasader är mer intressant än ett gaturum med slutna fasader eller där
kanterna utgörs av parkeringsytor. Den typen av gaturum upplevs ofta som tryggare eftersom byggnader och entréer innebär en sorts passiv övervakning
av gaturummet.

atan

MÅNGA STRÅK SAKNAR ENTRÉER

gatan

Corneli
usgata
n

Kartan visar antal entréer per 100 meter gata.
Kungsgatan, Malmgatan och Markusgatan har
många entréer. Coops storskaliga fasad gör dock att
en mycket central del av Kungsgatan har få entréer.
Påtaglig många stråk i stadskärnan har få eller inga
entréer, framförallt kring de stora parkeringsytorna.
stadsrum / 18

TRAFIKRUM
KARTA: TRAFIKRUMSANALYS
Frirum (Enbart gående och cyklister)
Integrerat frirum (Bilar tillåtna på gåendes villkor)
Mjuktrafikrum (Samspel mellan gående och bilister)
Integrerat transportrum (Bilar dominerar)
Transportrum (enbart bilar)

MÅNGA STRÅK ANPASSADE FÖR GÅENDE
Kartan visar gatorna i Avesta stadskärna kategoriserade utifrån i vilket trafikslag som tillåts dominera. Bedömningen har gjorts med hjälp av Trafikverkets så kallade livsrumsmodell som utgår
från utformning och hastighet. Majoriteten av trafikrummen i Avesta stadskärna är mjuktrafikrum
som innebär relativt låga hastigheter där bilister
och oskyddade gångtrafikanter samspelar. Frirum
som innebär trafikrum för cyklister, fotgängare och
lekande barn finns längs Kungsgatan, i parkmiljöerna och runt Markusskolan. Stadskärnan omges av
mer bilanpassade gator: Corneliusgatan, Kyrkogatan och Bergslagsvägen. De bilanpassade stadsrummen markerar en tydlig gräns mot övriga staden. Om
stadskärnan ska växa behöver dessa anpassas mer
för gående och cyklister.
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PARKERING
UNDERUTNYTTJADE PARKERINGSPLATSER
Stora parkeringsplatser dominerar norra delen av

36 %

stadskärnan. De största parkeringsplatserna upptar

1.

idag 11 procent av stadskärnans totala yta.
Parkeringsplatserna har studerats under tre tillfällen en vardag. Endast parkeringsytan bakom Avesta
stadshotell visade i snitt en beläggningsgrad på över
50 procent under inventeringen. En beläggningsgrad på mellan 90 procent bör eftersträvas för att utnyttja parkeringsbeståndet optimalt. Om nuvarande
beläggningsgrad skulle öka till 90 procent skulle
bara hälften av de den nuvarande ytan behövas till
parkering.

17 %
45 %

2.
5.
42 %

3.

64 %

6.

47 %

4.

49 %

7.

11 %
av stadskärnan består av stora markparkeringar
Med en beläggningsgrad på 90 % kan
ytbehovet minskas till hälften
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UTESERVERINGAR
KLUSTER AV UTESERVERINGAR LÄNGS
KUNGSGATAN OCH RUNT MARKUSTORGET
Totalt 15 uteserveringar och totalt 600 stolar observerades under inventeringen. Sol och bilfria gator utgör bra förutsättningar för uteserveringar. En majoritet av dessa ramar in Markustorget norra delar och
på den delen av Kungsgatan som utgörs av gågata.

stadsrum / 21

OFFENTLIG FRIYTA
KARTA: ANDEL OFFENTLIG FRIYTA
> 20 %
15 - 20 %
10 - 15 %
< 10 %

LITE FRIYTA DÄR DET ÄR HÖGST TÄTHET
Offentliga friytor är öppna ytor i staden, framförallt
parker, torg och naturområden. FN-organet UN-Habitat rekommenderar att en stadsdel ska ha minst 15
procents friyta. Analysen visar att rekommendationen uppnås i stora delar av stadskärnan, men att de
södra delarna har något låg andel offentlig friyta.
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SLUTSATSER STADSRUM

STRÅK UTAN ENTRÉER INNEBÄR EN TRÅKIG OCH OTYDLIG STADSMILJÖ
• Avesta stadskärna har ett väl sammankopplat gatunät, men stråkens
väggar bidrar inte till en trivsam och
levande stadsmiljö
• Många stråk kantas av parkeringsplatser och kan därför upplevas som
tråkiga och otrygga

ÄLVEN
ÄLVEN

• Östra Kungsgatan är stadskärnans
huvudstråk. Gatan är gåvänlig utan
biltrafik och med aktiva fasader.
• Plushuset bryter av Kungsgatan och
gör att de östra delarna av gatan har
betydligt sämre förutsättningar för
stadsliv.
• De stora markparkeringarna är överdimensionerade.
• Kopplingarna mot älven är få och
otydliga
• Gator i utkanten av stadskärnan domineras av bilar

Sammanhängande gatunät
Oövervakade stråk
Stadslivsstråk
Potential för stadsliv
Bildominerade gator
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STADSLIV

GÅNGFLÖDEN
KARTA: GÅNGFLÖDEN SNITT
10-50
50-100
100-200
200-300

10

70

90

40

640

20
20

50

40

500

10

40

30

600

170

70

30

700

30

40

Kartan visar genomsnittet av gångflödesmätningar
gjorda mellan kl 8-22 under två dagar, en söndag
och en vardag. Den östra delen av Kungsgatan visar
störst genomsnittligt gångflöde med 170 passerande
i timmen. Som följs av Markusgatan, Köpmangatan
och västra Kungsgatan.

70 10

50

60

DEN ÖSTRA DELEN AV KUNGSGATAN HAR
STÖRST GENOMSNITTLIGA FLÖDEN

40

> 300

400
300
200

190

190
130

100
0

8-10

12-14

16-18

20-22

TABELL: ANTALET PASSERANDE I TIMMEN MELLAN KL 8-22
PÅ ÖSTRA DELEN AV KUNGSGATAN
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GÅNGFLÖDEN - VARDAG

KARTA: GÅNGFLÖDEN VARDAG KL 8-10

10

170

10

10

40

20

50

190 10

130

30

60

10

20

140

20

80

20

20

30

30

640

10

20

20

MORGON VARDAG (KL 8-10)

LUNCH VARDAG (KL 12-14)

30

70
EFTERMIDDAG VARDAG (KL 16-17)

20

10

40

20 20

20
80

60

20

190

40

10

70
10

80

40

20

70

160

30

40

40

360

80

80

60

130

200

20

90

50

160

160 10

90

50

180

Störst flöden i stadskärnan sker under lunchtid och
eftermiddag. Östra kungsgatan har högst flöden
samtliga tider utom eftermiddagen då Markusgatan
har högst flöden. Det är troligt att detta är en vikti
väg hem från arbetsplatser i stadskärnan. Flödena
mot Koppardalen är som högst under lunchen, troligvis för att lunchrestauranger i stadskärnan drar
de som arbetar i Koppardalen.

10

20

STÖRST FLÖDEN KRING LUNCH OCH PÅ EFTERMIDDAGEN

190

70

110

180

50

200-300
> 300

90

20

70

100-200

50

10

50-100

10

10-50

KVÄLL VARDAG (20-22)
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GÅNGFLÖDEN - SÖNDAG

KARTA: GÅNGFLÖDEN SÖNDAG KL 8-10

90
10

10

20

40

20

20

60

20

10

10

20

40

80

50

10

40

40

30

50

30

> 300

90

10

200-300

SMÅ FLÖDEN PÅ SÖNDAGEN

10

10

100-200

50

10
10

70

50-100

30

20

10-50

På söndagen är det få verksamheter som har öppet i
stadskärnan vilket påverkar flödena.
MORGON SÖNDAG (KL 8-10)

LUNCH SÖNDAG (KL 12-14)

20

10

10

20

20

10

40

20

20
EFTERMIDDAG SÖNDAG (KL 16-17)
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10

50

50

20

20

10

10

90

60
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10

10

10

10

10

10

10

10

10

40

30

20

10

KVÄLL SÖNDAG (20-22)
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CYKELFLÖDEN
KARTA: CYKELFLÖDEN SNITT
10-30
30-50
> 50

10

Kartan visar genomsnittet av cykelflödesmätningar
gjorda mellan kl 8-22 under en vardag och en helgdag. Generellt är cykelflödena små i Avestas centrum och de varierar inte mycket under dygnet.

10

10

20

20

20

10

20

10

10

10

10

0

20

10

10

10

SMÅ CYKELFLÖDEN I CENTRUM

20

10
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VISTELSE
KARTA: VISTELSE
Sitter
Står
Möts/pratar
Leker

FLEST MÖTS OCH PRATAR PÅ ÖSTRA KUNGSGATAN, LILLA TORGET OCH I KARLBERGSPARKEN
Vistelse har studerats på ett antal platser i stadskärnan. Platserna observerades vid tre tillfällen
en vardag och en söndag under morgon/förmiddag,
lunchtid och eftermiddag/kväll.
Östra Kungsgatan, Lilla Torget och Karlbergsparken är viktig platser för vistelse. Det är bara i Karlbergsparken och på fotbollsplanen vid Markusgatan
som man leker.
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VISTELSE

Sitter

Står

Möts/pratar

Leker

VISTELSE - LILLA TORGET

VISTELSE - ÖSTRA KUNGSGATAN

VISTELSE - STADSHUSPARKEN

FLERA SITTER PÅ BÄNKARNA OCH MÅNGA
MÖTS UTANFÖR GALLERIAN

MÅNGA MÖTS OCH PRATAR PÅ KUNGSGATAN

FLEST MÖTEN I TORGDELEN AV PARKEN

Majoriteten av de som observerades på östra delen
av Kungsgatan möts och pratar med andra ståendes,
på offentliga sittplatser eller på gågatans uteserveringar.

Av de studerade vistelserna i Stadshusparken var
det främst i torgdelen och framför statyn/informationstavlan som folk möttens och pratade.

På Lilla torget används bänkarna som sitt- och mötesplats. Flera möts utanför entréen till gallerian.
Ingen lek obeservaras på platsen.
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VISTELSE

Sitter

Står

Möts/pratar

Leker

VISTELSE - BUSSTERMINALEN

VISTELSE - KARLBERGSPARKEN

VISTELSE - FOTBOLLSPLAN MARKUSGATAN

MÅNGA VÄNTAR PÅ BUSSEN PÅ SIBYLLAS
UTESEVERING

MÅNGA LEKANDE BARN OCH VUXNA SOM MÖTS

FOTBOLLSPLANEN ANVÄNDES VID ETT TILLFÄLLE

Karlbergsparken utgör en viktig mötesplats. På lekplatsen förkommer det många lekande barn och vuxna som möts i den västra delen med bänkar.

Fotbollsplanen studerades under flera tider på dynget och under både en vardag och en helgdag. Vid ett
tillfälle användes planen för fotbollsspel.

Vid bussterminalen observerades flera sittandes vid
de tillhörande borden till Sibylla samt väntandes på
ankommande bussar.
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VISTELSE

Sitter

Står

Möts/pratar

Leker

PARKERINGSYTA 1

PARKERINGSYTA 2

PARKERINGSYTA 3

HÄR MÖTS DE SOM TAGIT BILEN TILL CENTRUM

ETT FÅTAL MÖTS OCH PRATAR

MÖTEN SKER VID KUNDVAGNARNA

På parkeringsyta 1 vistas främst de som är på platsen med bilen. Dock förkom möten och samtal mellan bilägarna.

Observationerna på parkeringsytan 2 visar att ett
fåtal möts pch pratar på parkeringsplatsen.

Flera möts och pratar vid förvaringsplatsen för
kundvagnarna.
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VISTELSE

Sitter

Står

Möts/pratar

Leker

VISTELSE - GRÖNYTA CORNELIUSGATAN/
MYRGATAN

VISTELSE - KORSNINGEN KUNGSGATAN/
KYRKOGATAN

FÅ VISTELSER PÅ GRÖNYTAN I KORSNINGEN
CORNELIUSVÄEN OCH MYRVÄGEN

FÅ VISTELSER PÅ DEN LILLA TORGYTAN I
KORSNINGEN KUNGSGATAN/KYRKOGATAN

Endast en person sågs vistas på platsen. Trots en
grön miljö och sittplatser är det mycket få som använder paken för att vistas i.

Endast en person observerades på platsen under
samtliga tillfällen.
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VÄGVAL FRÅN PARKERING
MAJORITETEN AV DE SOM ANLÄNDER MED
BIL FORTSÄTTER INTE IN TILL CENTRUM OCH
KUNGSGATAN
Vägvalen studerades under en vardag och en heldag
under två tidpunkter på dygnet. En majoritet av de
som anländer med bil till parkeringsplatserna gick
till de större varuhusen.
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SLUTSATSER STADSLIV

KUNGSGATAN OCH KARLBERGSPARKEN ÄR VIKTIGA MÖTESPLATSER
• Östra Kungsgatan tillsammans med
Lilla torget är den viktigaste platsen för folkliv i Avesta. Här passerar
många människor och det är också en
plats där man stannar till, pratar med
bekanta och tittar på folk.
• Lilla torget har ett perfekt läge som
mötesplats, invid det viktigaste stråket och gallerian som i sig är en stor
dragare.
• Mötesplatsen för barnfamiljer, Karlbergsparken ligger i utkanten av
stadskärnan. Lekplatser eller annat
som kan attrahera barnfamiljer saknas på Kungsgatan/Lilla torget.
• Stadshusparken är en väl omhändertagen plats som inte används i någon
stor utsträckning.

LEK
Välanvända gångstråk
Mötesplats
Plats med liten användning
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SLUTSATSER

SLUTSATSER
I många städer har centrumhandeln stora utmaningar, med minskad omsättning och hård konkurrens från externa köpcentrum. I det här perspektivet
är Avestas koncentrerade handel, på gångavstånd
för många Avestabor, en stor fördel. Den goda tillgängligheten med bil bidrar troligtvis till en väl
fungerande handel. Samtidigt är stadsmiljön i stora
delar anpassad efter bilen, med stora parkeringsytor, gator med breda körfält och stora byggnader
med få entréer. För gående och cyklister innebär det
att stadsmiljön kan uppleva som otrygg, ödslig och
otrivsam.
Ett väl sammanhängande gatunät gör att det är lätt
att röra sig i och till stadskärnan. Plushuset utgör
dock en barriär som delar upp stadskärnan i två delar. Få och komplicerade kopplingar över spåren gör
att älven upplevs som svårtillgänglig.
Kungsgatan är den viktigaste mötesplatsen i stadskärnan. Här passerar många människor förbi och
det är också här man stannar till, tittar på folk och
pratar. Stadshusparken använts lite. Den mest välanvända parkmiljön finns istället i Karlbergsparken.
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