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Kunskapsstråket vision

Eskilstuna som kunskapsstad 

är öppen och tillåtande. 

Staden präglas av en mångfald 

av aktörer som tolererar, 

samverkar, stöttar och 

därigenom stärker varandra. 

Interaktion och möten mellan 

människor står i fokus. Gående
Cykel
 
Mötesplatser
Destinationer
Parker

Kulturstråk
Handelsstråk
Shared Space

Årby

Centrum

Munktell

Nyfors

Munktelltorget

Rekarnegymnasiet

Nyforsparken

Målet med Kunskapsstråket är att skapa goda 
sociala kvaliteter. Stråket ska ge förutsättningar 
för möten, kopplingar och interaktion genom 
att synliggöra verksamheter längs stråket, 
såväl som målpunkter runt omkring. Stråket 
ska överbrygga barriärer och koppla samman 
centrala delar av Eskilstuna, både mentalt och 
fysiskt.

Centrum

Munktell

Nyfors
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Målsättning för  
Kunskapsstråket

 □ Minska fysiska och mentala barriärer 
mellan olika områden i Eskilstuna

 □ Öka antalet gående
 □ Öka antalet stationära aktiviteter
 □ Öka antalet spontana möten mellan olika 

grupper
 □ Minska antalet konflikter mellan olika 

trafikslag
 □ Stärka bilden av Eskilstuna som 

kunskap/utbildning, innovationsstad
 □ Möjliggöra nätverk och gemenskap i 

högre grad
 □ Stötta och möjliggöra nyetableringar av 

verksamheter och arbetsplatser, samt 
möjliggöra "kontor" och "studieplatser" 
utomhus

 □ Synliggöra MDH's närvaro i staden
 □ Öka antalet företagsetableringar längs 

med stråket inom kreativ, kulturell näring.
 □ Förbättra verksamheternas närvaro i det 

offentliga rummet.
 □ Stärka kopplingar mellan ute och inne 

(verksamheter som öppnar upp till det 
offentliga livet)

 □ Stärka samarbetet mellan näringsliv, 
kommun och utbildning
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Strategierna är hämtade från 
Eskilstuna kommuns rapport 
Stadslivs- och stadsrumsstrategier 
för Esklistuna centrum från 2014 
som applicerats på Kunskapsstråket.

5 strategier för Kunskapsstråket

Koppla samman staden!
stråket ska bidra till att stärka förbindelser mellan 
innerstaden och övriga Eskilstuna. Det mentala 
avståndet från centrum till närliggande stadsdelar 
ska minska.

Skapa en mångfald av platser!
Skapa platser med olika karaktär, skala och 
intimitet. Platserna ska stimulera möten, sociala 
aktiviteter och uppehälle.

Destinationer för hela 
Eskilstuna

 □ Strömsholmen
 □ Resecentrum

Lokala platser

 □ Pocketpark 
Drottninggatan

 □ Nyforsparken

Kommerciella platser

 □ Uteserveringar/
Utställningar

Potentiella 
mötesplatser

 □ Pråmskjultorget
 □ Korsningspunkter 

Kungsgatan, 
Nygatan, kulturstråk 
Rademachergatan,  
Nyforsgatan

 □ Entréer Mälardalens 
högskola, Munktell 
Science Park, 
Stiga Arena, nya 
funktioner

 □ Busshållsplatser

Resecentrum

 □ Nya framsida 
till resecentrum 
på Nyforssidan 
med både 
resandefunktioner 
och stadskvaliteter 
(plats & funktioner)

 □ Tunnel/ undergång 
med förstärkta 
platskvaliteter/ 
koppling till 
andra funktioner 
(cykelparkering, 

väntplatser, butiker, 
kontor mm. 

 □ Eventuell andra 
övergång över 
järnvägen. 

Eskilstunaån

 □ Strömsholmen mer 
aktiv plats till vardags

 □ Bättre kontakt med 
vattnet

 □ Ny offentlig 
funktion (café) på 
Strömsholmen

4 Gehl · Kunskapsstråket



Bjud in liv!
det ska finnas flera möjligheter till uppehåll längs 
med och i anslutning till stråket. Goda möjligheter 
för interaktion mellan olika användargrupper inom 
sport och lek, kultur, rekreation och kommersiella 
aktiviteter ska uppmuntras.

SKATERAMPSKATERAMP

SCENSCEN

LÄKTARELÄKTARE

SLACKLINESLACKLINE

BADBAD

GUNGORGUNGOR

GRILLPLATSGRILLPLATS

UTEGYMUTEGYM
DANSGOLVDANSGOLV

JULMARKNADJULMARKNAD

DEMONSTRATIONDEMONSTRATION

CARNEVALCARNEVAL

UTOMHUSBIOUTOMHUSBIO

FÖRELÄSNINGFÖRELÄSNING

SOLBRYGGASOLBRYGGA
LEKPLATSLEKPLATS

BIERGARTENBIERGARTEN

LOPPMARKNADLOPPMARKNAD

SITTPLATSERSITTPLATSER

SITTPLATSERSITTPLATSER

SITTPLATSERSITTPLATSER

VINTERTRÄDGÅRDVINTERTRÄDGÅRD

GRAFITTIVÄGGGRAFITTIVÄGG

CAT-WALKCAT-WALK

KONSTINSTALLATIONKONSTINSTALLATION

RUTSCHBANARUTSCHBANA

Utveckla varierande stråk!
Kunskapsstråket är ett högkvalitativt stråk för 
gående. Det är tillgängligt, har hög komfort och 
trygg oavsett tid på dygnet. Stråket karaktäriseras 
av installationer med konst och aktiviteter som 
intressenter och allmänhet är med och skapar.  

Fix Kunskapsstråket

 □ Bottenvåningar 
med möjlighet till 
verksamhet

 □ Hög 
genomsiktlighet

 □ Entréer från gatan

Flex Kunskapsstråket

Ex: 
 □ Uteserveringar
 □ Varor på utsidan av 

butiker
 □ Pop-upbutiker
 □ Food trucks
 □ Aktivera slutna 

fasader med konst, 
grönska, etc.

studerande

pendlare

seniorer
föräldralediga

mitt i arbetslivet

grundskoleelever

Fix Kunskapsstråket

 □ Fast möblering, 
t.ex.sittplatser, 
soptunnor, 
belysning, skyltning

 □ Begröning
 □ Parkering för cykel, 

korttidsparkering, 
dropoff

Flex Kunskapsstråket

 □ Lekmöjligheter, t.ex. 
balansbom, gungor

 □ Aktiviteter för 
studerande, t.ex. 
musikscen, lounge

 □ Komplement till 
arbetsplatser, t.ex. 
långbord för möten, 
utställningar

Aktivera kanterna!
Öka interaktionen mellan aktiviteter inne i 
anslutande byggnader och det offentliga rummet. 
Uppmuntra verksamheter att annonsera sig ut 
mot gaturummetoch i flexzoner. Sträva efter att få 
fasader av hög kvalitet med hög genomsiktlighet 
och entréer mot stråket.

Fix Kunskapsstråket

 □ Kontinuerlig, 
bred trottoar med 
hög komfort och 
kvalitet. 

 □ Trygghets- och 
identitetsskapande 
belysning. 

 □ Synliggjorda 
kvaliteter, t.ex. 
kontakt till 
Eskilstunaån

Flex Kunskapsstråket

Identitetshöjande 
element, ex: 

 □ Interaktiv konst
 □ Utställningar 

Mälardalens 
Högskola

 □ Information
 □ Utbildning
 □ Platser för 

medskapande

Fix: Dessa kvaliteter ska återfinnas 
oavsett delsträcka. Säkerställer en hög 
komfort och trygghet.

Principer för gestaltningen av 
Kunskapsstråket

Flex: Varierar över tid. Ger förändring och ger plats till 
allmänhet och aktörer att bidra till utformning och innehåll. 
Återspeglar ett innovativt och kreativt kunskapsstråk.
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Årby
naturreservat

Årby

Munktell

Årby

centrum

Nyfors

Kunskapsstråket idag 
Kunskapsstråket pekar ut en utifrån 
stadslivsperspektiv viktig nord-sydlig koppling i 
Eskilstuna, alltså gator, korsningar, broar och tunnlar 
vars sammantagna kvalité har en direkt påverkan på 
hur människor väljer att röra och uppehålla sig och 
använda  staden. Anslutande verksamheter hjälper till 
att stärka karaktären och livet utmed stråket.

Kunskapsstråket består av en serie olika 
gator och passager med stor variation i såväl 
utformning som användning. Den mest 
centrala delen utgörs av Drottninggatan som 
går från centralstationen till Eskilstunaån. De 
flesta rörelser idag är så kallade nödvändiga 
aktiviteter, människor som ska till eller från 
kollektivtrafik, arbets- och utbildningsplatser som 
ligger längs stråket. För gående är det relativt 
enkelt att röra sig utmed stråket men det finns 
få vistelsekvaliteter och möjligheter att stanna 
till. Drottninggatan är även huvudstråket för 
bussar genom centrum. Gatstensbeläggning 
i kombination med tät kollektivtrafik med i 
genomsnitt 1 buss/min gör att få väljer att cykla 
på vägen. Beläggningen gör att bussarna låter 
mer och för cyklister är det mindre komfortabelt. 

Det finns en rad offentliga verksamheter längs 
stråket men dessa är utgör inte en synlig del av 
stadslivet idag, med mestadels slutna fasader 
och inåtvända verksamheter. Speciellt MDH:s 
lokaler upplevs som anonyma och studenter är 
därför inte så synliga i stadsbilden. Mälardalens 
Högskola som ligger utmed Drottninggatan 
flyttats till en ny huvudbyggnad vid Eskilstunaån 
vilket gör att rörelsemönstret i centrum kommer 
förändras.

I förlängningen av Drottninggatan blir 
Kunskapsstråket mer otydligt, både den del som 
går via Strömsholmen till Munktellområdet och 
från Resecentrum mot Nyfors. 

Barriärer
Busstrafik
Offentliga rum
Urbana verksamheter
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En serie offentliga platser med 
tillfälliga och permanenta aktiviteter 
bjuder in hela Eskilstuna att uppleva 
och uppehålla sig längs med 
kunskapsstråket.

Tidigare svaga passager av stråket har förbättras 
genom vägvisning, belysning, beläggning eller 
annan åtgärd så att stråket nu läses som en helhet. 
Viktiga målpunkter, urbana verksamheter och 
lokaler i gatuplan bidrar till Kunskapsstråkets 
inviterande identitet genom att skapa attraktiva 
entrésituationer och ha en tydlig annoncering mot 
gatan. Kulturella och konstnärliga inslag bidrar 
ytterligare till Kunbskapsstråkets identietet och 
attraktivitet på bred front. Sammantaget gör dessa 
förändringar att en större del  

Omfördeling trafikslag 
Programmerad aktivitet 
Grön mötesplats 
Flex mötesplats 
Mötesplats 
Innehåll/Fasad 
Pilotprojekt /Konst 
Kopplingar 
Förtätning 

Skatemöjligheter
/slinga

Grön kil under utveckling

Grön kil under 
utveckling, café 

Kontakt med verksamhet, 
vistelsesyta vid ån

Pråmskjulstorget
Mötesplats, 
skatemöjligheter/slinga 

Munktell Science Park
Utomhusverksamheter

MDH-Torget
Offentligt torg, mötesplats 
kopplar över Hamngatan
Starkare koppling till Munktellstaden

Koppling till bibliotek 
genom byggnadPlanerad pocketpark

Nygatan 
Shared space-yta 
planeras angränsande 
fasader aktiveras, ökad 
närvaro av verksamheter

Resecentrum
Torgyta programmeras, 

rumslighet skapas, statiska och 
flexibla vistelseytor, omfördelning 

av trafikslag, angränsande 
förtätning. Buss och taxi planeras 

på Östra/Västra Åsgatan. 

Bergsgatan
kort sikt: pilotprojekt  

lång sikt: vidare utveckling

Nyforsparken
Upprustning av park, 
tillgängliggöra med 
starkare koppling till 
Nyfors

Parkeringsgarage 
Kort sikt: pilotprojekt 
Lång sikt: förtätning

Mötet Drottninggatan/
Kungsgatan: 

Kungsgatan etapp 2

Viktig grön länk 

Viktig grön länk F

Kunskapsstråket imorgon
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Kunskapsstråkets fortsättning söderut ska öka 
genomströmningen av människor genom 
Nedre Nyfors till fots, minska de mentala och 
fysiska barriärerna mellan olika stadsdelar och 
skapa nya målpunkter i Eskilstuna innerstad. 
Det nya resecentrum blir en mötesplats för 
hela staden och regionen.

Nya destinationer i Eskilstuna innerstad  
Nyfors och Resecentrum

Nyforsparken görs mer tillgänglig från alla håll 
med mindre nivåskillnader, buskage och trafikala 
lösningar. Parken blir en destination för området 
och en mötesplats på Kunskapsstråket som kopplar 
vidare söderut.

Ett nytt resecentrum för hela Eskilstuna

På sikt utvecklas kopplingen mellan Nedre Nyfors 
och Nyforsparken för att förbättra tillgänglighet, 
trygghet och aktivitetsmöjligheter. 
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Gående och cyklister kommer säkert 
och direkt till det nya resecentrum 
samt mellan Nyfors och centrum. 
Det är enkelt att byta mellan buss- 
och tågtrafik.

Ny framsida till 
resecentrum  mot 
Nyfors

Verksamheter utmed Kunskapsstråket tar en större 
del av ytan i anspråk

förtätning kiss&ride
järnvägsplan

sharedspace-
lösning på 
Nygatan

kiss&ride

lekpark

Nyforsparken

bottenvåningar får en 
större transparens
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Det centrala stråket med många intryck 
Drottninggatan från Resecentrum till högskolan

Verksamheter utmed Drottninggatan får en 
starkare närvaro på gatan genom skyltning, 
utvändig möblering, fasaduppgradering, 
belysning och konst. En flexzon skapar 
bättre förutsättningar för gångtrafikanter. 
Trottoaren fortsätter över sidogator och 
längs stråket ges mer plats för  aktiviteter 
och installationer.

Kaféverksamhet med en 
smal uteservering utmed 
stråket

Byggnader kan på sikt 
omarbetas för att få en mer 
direkt kontakt med gatan

Tillfällig lounge 
som initierats av 
fastighetsägare på gatan

Möblering som bjuder in 
människor att använda dem

En sida av gatan 
breddas för gående
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Tillfälliga installationer med 
information, utställningar, pilotprojekt 
med koppling till Kunskapsstråket

Identiteten på ett stråk kan 
förstärkas på olika sätt.

Genom små förändringar 
kan helhetsintrycket av 
Drottninggatan förändras

Mer än en busshållsplats

Tillfällig ljusinstallation 
på Strömsholmen 
som vägvisning över 
Eskilstunaån

Passage till biblioteket

Rademachergatan

Kombination av olika 
program som knyter 
samman staden

Entré MDH
Passage genom byggnad mot 
MDH-torget och Strömsholmen

Shared space/ brett fält att 
korsa Hamngatan på.

Fortsättning mot Strömsholmen 
och Eskilstunaån

Ny byggnad med möjlighet 
verksamheter i bottenvåningen

Ny pocketpark

Beläggningen på Kungsgatan 
fortsätter ut över Drottninggatan.
Drottninggatans beläggning är av 
hög kvalitet.

Beläggning på 
Kungsgatan kan på sikt 
fortsätta även västerut.
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Med strategiska inatser kring belysning, 
vägvisning och nya inviterande funktioner 
stärks Kunskapsstråket mellan centrum och 
Munktell. Bostäder på Kanonhusholmen 
befolkar stråket under kvällar och helger 
vilket också hjälper till att öka den upplevda 
tryggheten.

Pärlbandet över Eskilstunaån
Från MDH-torget till Munktell

offentligt parkrum med 
café och lekmöjligheter på 
Kanonhusholmen

Uppgradering av Faktoriets 
innergård. Fler sitt- och 
användningsmöjligheter.
Planskiss av AQ arkitekter.

MDH-torget får en permanent och en flexibel 
möblering och programmering med plats 
för studier och rekreation. Program för både 
studenter och Eskilstunabor i stort.
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LJUSINSTALLATION
”HÅNGELBÄNKEN”

RUMSLIGHET &
MÖTEN

ENTRÉ 

STRÅK

STRÅK

INFORMATION OM 
KUNSKAPSSTRÅKET

ENTRÉ

VISUELL KOPPLING

?

Som en inledande satsning genomfördes ett pilotpro-
jekt hösten 2016. Pilotprojektets syfte var att upp-
märksamma stråket bakom stadsmuseet och dess po-
tential genom att:
- skapa rumslighet
- synliggöra stråket
- skapa mötesplatser
- informera kring fortsatt arbete med Kunskapsstråket

Pilotprojektet består av fem olika delar:
- entréer
- stråk (med fokus på trygghetsaspekten)
- informationsmaterial
- rumslighet och möten
- ljusinstallation

Stor fokus lades vid den visuella kopplingen, samt med 
att göra ytan till en plats att vistas på och inte bara en 
genomfartspromenad. 

ÖVERBLICKPilotprojekt, skala 1:1 
Stråket bakom Stadsmuseet

Information Rumslighet Ljusinstallation

TIDSAXEL
Vad har vi gjort?

Nya bostäder i Faktoriet
Entréer och privat förgårdsmark 
mot stråket skapar liv och 
stärker tryggheten på 
Kunskapsstråket

Stråket tydliggörs på strategiska 
passager, t.ex. över Strömsholmen 
och bakom Stadsmuséet

Intim plats med 
närhet till ån

Muséets innergård

MDH-torget Tydligare koppling 
till ån

Strömsholmen

Ny grön mötesplats med 
kommersiell verksamhet

Förlängning av 
Hamnparken

Från trafikrum 
till stadsrum

Nya MDH
(illustration från 3XN)

flexyta

Installation på Strömsholmen som 
fungerar som destination och 
upplevelse på större del av dygnet

Gungor är en aktivitet som 
tilltalar en bred användargrupp
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I Munktellstaden finns det viktiga 
destinationer för hela Eskilstuna 
kommun och regionen, exempelvis 
Munktellarenan, Munktellbadet och 
den nya arenan. Förtätning bidrar 
till ytterligare funktionsblandning 
av sportdestinationer, arbetsplatser 
och bostäder. De offentliga rummen 
fungerar som mötesplatser 
mellan olika användare och som 
vardagsplatser för verksamheter och 
boende. Använd destinationerna till 
att aktivera de offentliga rummen, 
stärka Munktells identitet bjuda in 
fler till att använda och uppehålla sig 
i området.

Eskilstuna innerstad växer
Från Faktoriholmen till Munktelltorget

Klättervägg och poängtavla/
konstinstallation på 
Munktellarenans fasad

Målad löparbana på Portgatan

Basketkorg/ volleybollnät/ 
badminton/ annan flyttbar sport

Sittmöbel/läktare på 
Pråmskjulstorget
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Grannskapspark för boende 
och elever på framtida 
intilliggande skola.

Munktells inre nod på Portgatan 
som nätverk mellan aktörer och 
intressenter i Munktell science 
park. Möjlighet till utställningar och 
information kring pågående projekt. 

Pråmskjulstorget

Munktellarenan

Förtätning
P-hus, bostäder

Förtätning
bostäder
Kv. Nätet

Byggherredialog

SkolaStiga Sports Arena

Munktellmuséet

Munktellbadet

Skatemöjligheter

Gång- och cykelbro 
väster

Konserthall Lokomotivet

Portgatan
Konstmuséet

Munktell 
Science Park

Hotell
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