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Postadress: Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala  

Besöksadress: Stadshusgatan 2 

Telefon: 018-727 00 00 (Kontaktcenter) 

E-post: stadsbyggnadsforvaltningen@uppsala.se 

www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text.Click or tap here to enter text. 

Utformning av miljön på Kungsgatan  

Förslag till beslut 

Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutar 

1. att miljön vid Kungsgatan utformas enligt redovisat förslag för att bli en mer 

attraktiv plats att vistas vid, bilaga. 

Ärendet 

I samband med beslutet om att införa en ändrad trafikreglering på Kungsgatan i syfte 
att minska genomfartstrafiken uppdrogs till stadsbyggnadsförvaltningen att ta fram ett 
förslag på hur miljön vid Kungsgatan kan utformas för att bli en mer attraktiv plats att 

vistas vid. Ett förslag har tagits fram för genomförande under försommaren 2022, 
bilaga. 

Beredning 

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsförvaltningen. Barn- och 

jämställdhetsperspektiven har beaktats vid utformningen och föreslagna åtgärder med 

Pelle svanslössymboler och markdekaler med tassar är särskilt gjorda för att attrahera 

barn och det målade övergångstället samt röstsignal är för att uppmärksamma alla 

människors lika värde. Åtgärderna för att skapa en mer attraktiv plats att vistas på 

bedöms vara positiva för närliggande näringsverksamhet. 

Föredragning 

Gatu- och samhällsmiljönämnden beslutade den 22 juni 2021 (§67) om åtgärder på 
Kungsgatan och Dragarbrunnsgatan för att förbättra luftkvalitet och tillgänglighet. En 

av de beslutade åtgärderna var att stadsbyggnadsförvaltningen ska ta fram ett förslag 
på hur miljön vid Kungsgatan kan utformas för att bli en mer attraktiv plats att vistas 

vid för genomförande senast våren 2022. 

Stadsbyggnadsförvaltningen  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till gatu- och samhällsmiljönämnden 2022-05-23 GSN-2022-01330 

  
Handläggare:  

Jakob Andersson, Annila Bexelius 
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Ett förslag har tagits fram och muntligt presenterats för nämnden på sammanträdet 
den 4 maj 2022, bilaga. 

Förslaget innebär att åtgärder görs vid korsningspunkterna på Kungsgatan framför 
Centralstationen där mycket människor är i rörelse. Vid övergångsställena vid 
Bangårdsgatan och Vretgränd målas markdekaler med Pelle Svanlös tema och 

konstverk hängs upp på öster sida om Kungsgatan.  Kattassar leder från markdekalen 

till ett konstverk via övergångsstället. 

Utsmyckning görs också i busskurerna på Kungsgatans östra sida för att förgylla 
platsen för såväl resande med kollektivtrafik som fotgängare och cyklister.  

Övergångsställena vid Bäverns gränd och Bredgränd målas i regnbågsfärger för att visa 

alla människors lika värde. Vid grönt ljus för gående hörs, utöver 
tillgänglighetssignalen, en röst som välkomnar alla att passera gatan. Pride flaggans 

färger målas på asfalten mellan de via linjerna som markerar övergångsstället. Enligt 
vägmärkesförordningen ska övergångställe markeras med vit färg men genom att måla 
mellan de vita sträcken uppfylls kraven, något som Transportstyrelsen tidigare uttalat 

är tillåtet. 

Utförandet av åtgärderna kommer påbörjas snarast efter gatu- och 

samhällsmiljönämndens beslut. 

Ekonomiska konsekvenser 

Kostnaden för att genomföra åtgärderna uppgår till cirka 800 000 kronor och 

finansieras inom nämndens budgetram. 

Beslutsunderlag  

• Tjänsteskrivelse daterad 23 maj 2022 

• Bilaga, Utsmyckning Kungsgatan 

 

 

 

Stadsbyggnadsförvaltningen 

 

 

Anna Axelsson  

Biträdande stadsbyggnadsdirektör  
 

 



Utsmyckning 
Kungsgatan
Jakob Anderson

Enhet Gata

4 maj, 2022



Syftet med förslaget är att öka trivseln 
i området och att få människor att 
känna sig välkomna på platsen.

Utsmyckning Kungsgatan



Övergångsställe och 
cykelpassage för alla

Utsmyckning Kungsgatan

Markdekal, tassar och konst

Åtgärder

Körsbärsblom i busskurer

Färgat övergångsställe 
och cykelpassage

Markdekal, markmålning
och konst



”Välkommen att korsa 
gatan precis som du är!”

Kungsgatan-Bredgränd

Förslag på åtgärd
Övergångsställe och cykelpassage målas i 
jämställdhetens färger för att visa att alla 
människor är av lika värde.

Vid grönt ljus hörs, utöver 
tillgänglighetssignalen, en röst som 
välkomnar en att passera gatan.



”Välkommen att korsa 
gatan precis som du är!”

Kungsgatan-Bredgränd

Förslag på åtgärd
Övergångsställe och cykelpassage målas i 
jämställdhetens färger för att visa att alla 
människor är av lika värde.

Vid grönt ljus hörs, utöver 
tillgänglighetssignalen, en röst som 
välkomnar en att passera gatan.

Progress pride-flaggan
De nya färgerna utöver 
orginalflaggan, är brun och 
svart (representerar 
marginaliserade folkgrupper) 
samt rosa, ljus blå och vit 
(representerar transgender-
personer).



Konstverk + info

Markdekal ”Pelle Svanslös”

Förslag på åtgärd
Markdekal med tryck på Pelle och Maja 
läggs på väster sida Kungsgatan. Konstverk 
hängs upp på belysningsstolpe på öster 
sida Kungsgatan. Kattassar leder från 
markdekal till konstverk via 
övergångsställe.

Busskurer dekoreras med girlanger av 
körsbärsblom i varje stödpelare.

i

Kungsgatan-Bangårdsgatan



Förslag på åtgärd
Girlanger med körsbärsblom hängs upp i 
busskurerna längs Kungsgatan. 

Utsmyckningen förgyller platsen för såväl 
resande med kollektivtrafik som 
fotgängare och cyklister. Även bilister kan 
ta del av gestaltningen.

Busskurer



Markdekal ”Maja Gräddnos”
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Konstverk + info

Kungsgatan-Vretgränd



Info

kon
stve
rket

Kungsgatan-Vretgränd



Kungsgatan-Bäverns gränd

”Välkommen att korsa 
gatan precis som du är!”



Kungsgatan-Bäverns gränd

”Välkommen att korsa 
gatan precis som du är!”
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