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GATA STOCKHOLM 

FÖRORD

Mellan husen utspelar sig stadens liv, där finns det 
som till stor del är Stockholm. Stadens gator, torg, 
parker och vattenrum utgör tillsammans ett nätverk 
av offentliga rum, det golv som ska stötta både 
vardagsliv och fest. 

Ett helhetsperspektiv med stadslivet i fokus kräver 
ett samspel mellan landskapsplanering, trafik-
planering, stadsplanering, bebyggelseutveckling 
samt långsiktig drift och underhåll. Det behövs 
därmed också samarbete mellan stadens olika 
förvaltningar och aktörer. 

Översiktsplanen beskriver hur Stockholm ska 
växa. När staden växer behöver gatuutrymmet 
räcka till fler människor och funktioner. 
Framkomlighetsstrategin beskriver hur gatornas 
utrymme kan användas så effektivt som möjligt. 

Med förändrade förutsättningar krävs ett förändrat 
sätt att se på resande och trafik. För att ge plats 
åt fler behöver vi prioritera de färdsätt som kan 
transportera flest människor och gods på minst 
yta. Strategi för offentliga rum är ett tillägg till 
Framkomlighetsstrategin, med planeringsprinciper 
för utvecklingen av stadens gator, torg och kajer 
till mötes- och vistelseplatser.

Gata Stockholm är en konkretisering av 
Framkomlighetsstrategin och visar exempel 
och riktlinjer för hur strategin kan tillämpas i 
utformningen av nya gator. Gata Stockholm är 
framtagen av trafikkontoret i samarbete med 
exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret. 
Syftet är att underlätta dialogen om nya gator samt 
att skapa en så enhetlig standard och kvalitet för 
stadens gator som möjligt.
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Bakgrund

Stockholm växer och utvecklas i snabb takt. 
Nya stadsdelar byggs och befintliga förtätas 
och förändras. Nya funktioner tillkommer och 
anspråken på de befintliga ökar. Detta ställer 
stora krav på en bra och effektiv utformning och 
användning av det begränsade gatuutrymmet. 
Exempelvis kräver satsningar på kollektiv- och 
cykeltrafik omdisponering av utrymmet. Våra 
gator ska vara säkra, väl gestaltade, upplevelserika, 
tillgängliga för alla och upplevas som trygga.

Det krävs också en insikt om att gator kan 
förändras. Klimatförändringarna förväntas 
innebära större nederbördsmängder, vilket påverkar 
gatusektionen. De stadsdelar vi bygger idag ska 
finnas i många år och under den tiden hinner 
mycket förändras. Möjligheten för människor med 
vanlig inkomst att kunna äga bil har endast funnits 
de senaste 50–60 åren. Under den tiden har både 
spårvagnar och möjligheter att cykla byggts bort 
och börjat byggas tillbaka. Telefonkiosker, en 
självklar del av gatubilden för bara några år sedan, 
är nästan helt försvunna, medan uteserveringar, 
laddstolpar med mera har tillkommit. Målade 
linjer, kantstenar, gatumöbler och till och med träd 
går att flytta eller ta bort om man vill. Det enda 
som är verkligt svårt att justera i gatan är avståndet 
mellan husväggarna. Vi måste planera in en viss 
flexibilitet i våra gator inför en oklar framtid.

Sammantaget gör detta att de klassiska gatu-
rummen i Stockholm med 12, 18 och 24 meters 
bredd inte längre räcker till om alla anspråk ska 
tillgodoses på samma plats. Vi måste prioritera 
– och prioritera bort – samt se till att utrymmet 
används på det mest effektiva sättet. Detta gäller 
i alla delar av staden men ännu mer i förtätade 
områden nära stadskärnan samt i översiktsplanens 
utpekade fokusområden, där förändringarna kan bli 
mer omfattande. En allt tätare stad kräver en annan 
sorts trafikplanering, med ökat fokus på resval och 
gatornas roll som offentliga platser. Gatorna ska 
rymma många fler funktioner än bara rörelser. För 
att möta dessa önskemål och skapa välfungerande 
gaturum krävs en samsyn kring hur våra gator ska 
utformas. 

Avgränsningar – vad behandlas och vad 
behandlas inte?

Varje gata är unik med egna förutsättningar och 
behov. Det är planerarnas profession att, 
tillsammans med andra aktörer, översätta de enkla 
principerna i stadens strategiska dokument till den 
komplexa verkligheten. 

Gata Stockholm är främst ett stöd vid planering av 
nya gator, där avståndet mellan husväggarna är det 
som ska fastställas. Typsektionerna är illustrationer 
av hur utrymmet mellan husväggarna kan ordnas 
utifrån olika prioriteringar. Gata Stockholm kan 
också i viss grad vara användbar vid ombyggnad 
av befintliga gator.

I Gata Stockholm behandlas inner- och ytterstad 
lika. Ambitionen har varit att hålla nere måtten för 
de olika ingående parametrarna och därmed 
sektionernas totala bredd. Samtidigt har staden en 
hög målsättning vad gäller utformning av attraktiva 
offentliga rum, såväl vad gäller funktion som 
gestaltning. Därför tillämpas mått som är rimliga 
för en bra funktion.

Handboken behandlar främst huvudgator 
och lokalgator. Lågfartsgator som gångfarts-
områden och gågator behandlas bara översiktligt. 
Boulevarder, trafikleder och översiktsplanens 
begrepp urbana stråk beskrivs inte.

Syftet med Gata Stockholm

Gata Stockholm är ett steg på vägen mellan 
Framkomlighetsstrategins övergripande mål och 
det praktiska genomförandet. 

Syftet med Gata Stockholm är att skapa en så 
enhetlig standard och kvalitet för stadens gator 
som möjligt. Gata Stockholm ska fungera som 
planeringsstöd främst vid utformning av nya 
gator. Den ska tydliggöra vilka funktionskrav och 
förutsättningar som ligger till grund för val av en 
sektion och är även tänkt att underlätta dialogen 
kring valet. 

GATA STOCKHOLM 



Stockholms övergripande trafikplanering

Stadens Vision 2040 beskriver hur det ska vara 
att bo i, arbeta i och besöka Stockholm i en 
nära framtid. Hur staden ska växa beskrivs i 
översiktsplanen. Den befintliga bebyggelsen ska 
förtätas, så att fler kan bo och arbeta på samma 
yta. Vägar och spår ska byggas ut för att stödja 
denna utveckling, men efterfrågan kommer 
sannolikt att vara större än den fysiska kapaciteten 
i transportsystemet.

Framkomlighetsstrategin och Strategi för offentliga 
rum beskriver hur vi bäst kan använda våra 
offentliga rum för att uppnå stadens mål. 
Stockholm ska vara en fysiskt och socialt 
sammanhållen stad med bra tillgänglighet och 
attraktiva offentliga miljöer i alla delar av staden. 

Stadsrummens ytor behöver omfördelas för att 
klara nya utmaningar. Framkomlighetsstrategin har 

fyra inriktningar för hur stadens offentliga rum kan 
tillgodose framtida behov på ett balanserat sätt:

A. Kapacitet
Gång-, cykel- och kollektivtrafik ska prioriteras för
att kunna förflytta fler människor på samma yta.
Även godstrafik med hög beläggning ska främjas.

B. Framkomlighet
Restider för kollektivtrafiken ska minska, så att den
utgör ett mer attraktivt alternativ till bilen. Restids-
pålitligheten i hela trafiksystemet ska bli bättre.

C. Attraktivitet
Stadens gator, torg, kajer och parker ska bli platser
som lockar till sig människor och ska leva upp till
sin roll som Stockholms viktigaste offentliga rum.

D. Hållbarhet
De negativa effekterna av fordonstrafiken ska
minimeras genom att styra bilanvändning till de
resor där bilen gör mest samhällsnytta.

Projektskeden

1. INITIERA

Exploaterings-
kontoret:
Markanvisnings-
bedömning

Trafikkontoret:
Startbeslut
Utredningsbeslut

2. UTREDA

Exploaterings-
kontoret:
Strategiska 
utredningar
Markanvisningsavtal
Planbeställning

Trafikkontoret:
Programhandling
Inriktningsbeslut

Trafikkontoret:
Detaljprojektering
Entreprenadskede
Slutbesiktning

Exploaterings-
kontoret: 
Slutredovisning 
Garantibesiktning 
Arkivering

Trafikkontoret: 
Slutredovisning 
Garantibesiktning 
Arkivering

Exploaterings-
kontoret:
Delta i planarbetet
Program för 
allmän plats
Systemhandling
Överenskommelse 
om exploatering

Trafikkontoret:
Systemhandling
Genomförande-
beslut

Bilden ovan visar en 
förenklad process av 
exploaterings-
kontorets och trafik-
kontorets projekt-
skeden.

Styrande och rådgivande dokument, exempel

GATA STOCKHOLM 
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Översiktsplan

Framkomlighets-
strategin

Strategi för 
offentliga rum

Cykelplan

Trafiksäkerhets-
program

Parkeringsplan

Godstrafikplan

Stomnätsplan

Gångplan

Projekthandbok

Teknisk handbok

Gata Stockholm

Planeringsstöd 
för byggnation i 
anslutning till 
allmän platsmark

Bilden till vänster visar 
exempel på 
styrande och råd-
givande dokument.

 3. PLANERA    4. GENOMFÖRA

Exploaterings-
kontoret: 
Detaljprojektering 
Entreprenadskede 
Slutbesiktning

 5. AVSLUTA



INLEDNING

Gata Stockholm i planeringsprocessen

Innan en diskussion om en gatas bredd och 
utformning kan inledas, behöver den övergripande 
områdesplaneringen och gatunätstrukturen 
fastställas. Denna process behöver klargöra vad 
gatorna ska ha för funktion ur såväl trafik- som 
platshänseende. Alla gaturum kan inte innehålla 
alla funktioner. Alla funktioner kan inte heller vara 
prioriterade på varje enskild gata. Avvägningar 
kommer att behöva göras utifrån gatans roll i 
stadens olika system och nätverk.

Gata Stockholm hanterar inte planering i tidigt 
skede, utan tar vid när de övergripande 
funktionerna är fastlagda och områdesplaneringen
är gjord.

Identifiera övergripande nät

E
K

ED
 S

G
T

I
IDT

Cykel Bil Kollektivtrafik VistelseGång

I tidigt skede bestäms vilka funktioner olika gator ska ha på en övergripande nivå. När detta är bestämt kan Gata Stockholm börja 
tillämpas.

LM
O

C
K

H
OT

A
 S

T
G

A

Val av byggelement Sektion
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Gata Stockholm anger mått för en gatas olika byggelement med olika standard utifrån funktion. Genom att kombinera valda 
byggelement fås en gatusektion.

GATA STOCKHOLM 



Läsanvisningar

Gata Stockholm är indelad enligt följande; 

• Inledning

• Den goda helheten beskriver de 
avvägningar som behöver göras mellan 
trafikfunktioner, platsfunktioner och 
bebyggelsestruktur.

• Gatans byggelement beskriver de delar ett 
gaturum består av och ger råd om planering 
och utformning av delarna. Mått för olika 
funktioner beskrivs. 

• Exempel på sektioner redovisar förslag till 
sektioner innehållande olika byggelement. Det 
finns exempelsektioner för huvudgator och 
lokalgator med olika funktioner. Övergripande 
riktlinjer ges för gångfartsområden, gågator 
och shared space.

• I bilagan Gaturummet och dess funktioner 
ges en fördjupning om flera av de funktioner 
som ska rymmas i gaturummen och som 
påverkar gatans utformning. Här finns 
även hänvisningar till andra dokument för 
ytterligare fördjupning inom respektive ämne.

• Ordlista förklarar begrepp som används i 
handboken.

Kaj

Park

Gata

Torg

”Väggarna”  
Husen och 
träden som 
ramar in 
gatan.

”Golvet”
Utrymmet 
mellan husen. 
Den yta som 
kan fördelas 
mellan  rörelse 
och vistelse.

”Kanten” 
Där väggarna 
möter golvet.

”Taket” 
Luftrummet, 
trädkronor och 
belysning.

Integration av de 
övergripande  
transporterna och 
nätverken.

Lokalt liv 
Rörelser och vistelse 
inom stadsrummet, 
det vill säga trafik och 
stadsliv.

Lokal integration 
med omgivningen 
och   
övriga stadsdelen.

GATA STOCKHOLM 
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Gatan är mer än bara ytan 
mellan husväggarna. 
Gaturummet består av golv, 
väggar och tak, men ingår även 
i ett flertal lokala och strategiska 
nätverk. Allt detta ska vägas in i 
beslut om utformning.



DEN GODA HELHETEN

10

Stadens framväxt tar utgångpunkt i stadslivet. 
Livet mellan husen är nyckeln till en socialt hållbar 
stad. Ett helhetsperspektiv med stadslivet i fokus 
kräver samspel mellan struktur och byggnad. 

Målsättningen är ett Stockholm med ett rikt 
och aktivt stadsliv under hela året med närhet, 
sammanhang och tillgänglighet i stadens 
gemensamma stadsrum. Stadens offentliga rum 
ska erbjuda prioriterad plats för fotgängare att gå, 
stanna och sitta. Stadsplaneringen ska utgå från 
behovet av väl gestaltade offentliga rum. Stadens 
gator och torg ska fungera för alla och upplevas 
välkomnande, trygga och säkra under dygnets alla 
timmar. Torg, gator och parkrum samspelar särskilt 
med stadens bottenvåningar och vävs ihop till en 
levande stadsmiljö. Tillfällig arkitektur, konst och 
aktivt involverande stadsplaneringsprocesser kan 
ge möjlighet att prova nya och innovativa lösningar 
i det offentliga rummet. 

I en stad för alla främjas mångfalden av 
funktioner med en blandning av upplåtelseformer, 
arbetsplatser och allmän service.

Vid utformningen av nya gator behövs en bra 
balans mellan olika funktioner. Det finns ingen 
färdig formel för hur man utformar en bra gata. 
Här samverkar bland annat trafikplanerare, 
landskapsarkitekter, arkitekter, stadsplanerare 
och gatuingenjörer för att komma fram till en bra 
lösning. Resultatet kommer att bestå av en mängd 
kompromisser. Det kommer inte alltid att vara 
optimalt för alla funktioner, men slutresultatet ska 
alltid föregås av noggranna avvägningar för att bli 
så bra som möjligt. 

Avvägning kring trafikfunktion 

När ett område planeras eller genomgår en större 
förändring till exempel genom förtätning, bör 
alltid en princip till trafikhierarki tas fram. Den ska 
tydliggöra vad vi väljer att prioritera var i området 
– och vad vi väljer att prioritera ner. Då underlättas 
val av gatusektion och det är möjligt att arbeta 
vidare med detaljer gällande gatans utformning. 

Framkomlighetsstrategin pekar ut behovet av 
att prioritera de färdsätt som kan transportera 
flest människor och mest gods på minst yta, 
det vill säga gång, cykel, kollektivtrafik och 
godstransporter med hög beläggning. Strategin 
anger inte en fast trafikhierarki som kan tillämpas i 
varje enskilt fall, utan ger istället principer som ska 
användas för att hitta lämpliga lösningar utifrån 
lokala och strategiska förutsättningar. Prioriteringar 
kan göras genom att skaffa ett helhetsperspektiv på 
vilka trafikfunktioner som ska inrymmas, hur stora 
de olika flödena förväntas vara och vilka gator som 
finns att tillgå. Här är stadens planer t.ex. Gångplan 
och Cykelplan ett viktigt stöd för att ta fram 
övergripande nät för alla trafikslag.

Avvägning kring platsfunktion

Stadens gator är en mycket viktig del av de 
offentliga rummen och Strategi för offentliga 
rum lyfter vikten av att stärka gatans roll som 
vistelseplats. Utrymme behövs därför inte bara för 
kapacitetsstarka färdmedel utan också för vistelse. 
De stråk och platser som har potential till vistelse 
behöver identifieras i ett tidigt skede. Det behövs 
platser både för den som vill delta i ett evenemang 
och för den som söker avskildhet. 

Tillfällig park på parkeringsplats på Pipersgatan.

GATA STOCKHOLM 



Avvägning kring bebyggelsestruktur

Gaturum påverkas förutom av gatans bredd och 
indelning även av bebyggelsens karaktär, typologi, 
volymhantering, taklandskap och antal våningar. 
Bebyggelsen och eventuellt anslutande torg och 
parkmark behöver uppnå goda proportioner i 
relation till gatans bredd och indelning. Nya 
målpunkter som kommersiella lokaler, skolor, 
förskolor och annan service ger stora flöden 
som ställer krav på gatans funktion, sektion och 
gestaltning. Krav på tillfredsställande dagsljus-, 
ljud- och vindförhållanden behöver också beaktas 
för att få en bra helhet.

Andra avvägningar

Förutom utrymme för olika trafikslag och platser 
för vistelse behövs också många tillägg i 
gaturummet, till exempel trädplantering, 
belysningsstolpar, vägmärken, skräpkorgar och 
återvinningsstationer. Det finns ofta även önskemål 
om plats för uteserveringar i attraktiva lägen. 
Redan tidigt i planeringen behöver det finnas en 
plan för var dessa tillägg ska ges utrymme. 
Det finns även andra aspekter som ska tas in i 

avvägningen när gatusektioner tas fram, till 
exempel behovet av effektiv drift med maskiner. 
Det är inte ekonomiskt försvarbart att bygga 
lösningar som kräver specialmaskiner eller manuell 
hantering. Det är heller inte vare sig ekonomiskt 
försvarbart eller praktiskt möjligt att frakta bort 
all snö, utan varje gata behöver kunna inrymma 
ett visst snöupplag. Bra förutsättningar för god 
vinterväghållning är speciellt viktigt för att minska 
antalet fallolyckor för gående.

Trafiksäkerhet är viktigt att beakta i alla beslut om 
utformning. Hastighetsefterlevnad har identifierats 
som en av de viktigaste faktorerna för att uppnå 
stadens mål för minskat antal omkomna och 
skadade människor i trafiken. Hastigheten har 
också betydelse för platsers upplevda trygghet. 
Gator ska vara “självförklarande”, det vill säga 
att utformningen ska indikera den hastighet som 
motorfordon ska framföras i. På vissa platser 
kan hastighetsdämpande åtgärder behövas. 
Hastighetsgränsen på lokalgator i Stockholm 
är 30 km/tim och på huvudgator blir den nya 
hastighetsgränsen 40 km/tim.

Sommargågata på Rörstrandsgatan.

       GATA STOCKHOLM 
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BYGGELEMENT
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GATANS BYGGELEMENT

Följande kapitel handlar om de byggelement ett 
gaturum består av. Elementen beskrivs kortfattat, 
med de viktigaste parametrarna och måtten. 

I normalfallet kan inte alla funktioner rymmas 
i gaturummet. Sektionen nedan visar hur brett 
gaturummet skulle behöva vara för att rymma alla 
byggelement – totalt drygt 39 meter. I varje projekt 
behöver analyser göras kring vilka funktioner 
olika gator behöver ha innan avvägningar och 
prioriteringar leder fram till en viss gatusektion. 
Detta kan till exempel handla om behov av 
platsbildningar, om gatan tillhör huvudvägnätet, 
cykelpendlingsnätet, stomlinjenätet eller liknande.

5.0 2.0 2.3 6.0 6.0 1.0 2.3

>39.1

2.0 5.01.0 3.25 3.25

Sektionen ovan ger en fingervisning om hur en gata skulle kunna se ut om alla funktioner ska tillgodoses.
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Gångbana

Gång är det grundläggande trafikslaget och de 
flesta förflyttningar sker till fots. Gångtrafikanter 
finns inom alla åldersgrupper, gamla som barn. 
Gångtrafiken är kittet som håller ihop staden och 
de olika transportsystemen. Alla är gångtrafikanter 
någon del av resan, även om det bara rör sig 
om sträckan från kollektivtrafiken, cykeln eller 
bilen till entrén. En välfungerande gångtrafik är 
grundläggande för en bra kollektivtrafik.

I normalfallet finns gångbanor på gatans båda 
sidor. På gångbanan ska fotgängare lätt kunna 
transportera sig. Det innebär att det både ska finnas 
tillräckligt med plats och att underlaget ska vara 
jämnt, fast och halkfritt. Här kan även plats för 
vila och vistelse behöva rymmas. Gångbanorna 
kan dessutom behöva rymma en mängd andra 
funktioner såsom gatumöblering, teknisk 
utrustning och visst snöupplag under vintern.

Gatumöblering och teknisk utrustning

Vår upplevelse av gaturummet – oavsett om vi 
ser det till fots, från ett fordon, sittande eller från 
husfönstret – påverkas av träd, grönska och 
möblering. 

Utöver stadens egen möblering som soffor, 
skräpkorgar, vägmärken, belysningsstolpar, 
trafiksignalstolpar med mera, finns en mängd andra 
anordningar som ska inrymmas i gaturummet; allt 
från hållplatser och lånecyklar till postlådor och 
allmänna toaletter. På bredare gångbanor kan det 
också finnas önskemål om uteserveringar eller 
kiosker. 

TÄNK PÅ

• Sammanhängande, tillgängliga och gena
stråk fria från hinder.

• Ett finmaskigt gatunät kombinerat med
korta kvarter ger bra genhet.

• Tillräcklig bredd för att klara önskade
funktioner, idag och i framtiden.

• Möblering samlas om möjligt i en
möbleringszon och placeras på ett
medvetet sätt.

MÅTT

• Huvudgata: gångbanan ska vara minst
3,5 meter bred. Vid höga gångflöden eller
uteserveringar kan åtminstone 5,0 meter
behövas.

• Lokalgata: gångbanan ska vara minst
2,5 meter bred. Vid stora gångflöden eller
uteserveringar behöver bredden ökas.

• För att kunna snöröja och städa behövs
minst 2,5 meter fri bredd mellan hinder.

• För att kunna utföra ett tillgänglighets-
anpassat övergångsställe med den bästa
utformningen behöver gångbanan vid
övergångsstället vara minst 3,0 meter
bred.

• Stolpar och annan utrustning placeras
inte närmare körbana än 0,6 meter och
inte närmare cykelbana än 0,4 meter.

• Om belysningsstolpar behöver placeras
på gångbana smalare än 3,0 meter kan
den behöva breddas för att klara driften.

• Vägmärken får inte placeras på längre
avstånd än 4,0 meter från körbanan. Fri
höjd under vägmärken vid gångbana ska
vara minst 2,2 meter.

• Det finns olika typer av väderskydd för
hållplats. “Standard” har en kortsida
som är ca 1,5 meter bred. “Mellan” är
ca 1,1 meter bred och kan fungera som
alternativ när det är ont om utrymme.
“Smal” är ca 0,8 meter bred och bör
undvikas eftersom det ger dåligt skydd.

    GATA STOCKHOLM 



Vistelseyta

Under det senaste halvseklet har det skett en 
förändring i synen på stadens offentliga rum. 
Användningen av stadsrummen har gått från att 
präglas av nödvändighet till att allt mer handla 
om frivillighet och rekreation. Stadsrummen har 
utvecklats från rationella platser för transporter och 
handel till urbana vardagsrum med uteserveringar 
och mer fokus på upplevelser, exempelvis olika 
typer av aktiviteter och evenemang. Det ställer nya 
krav på det offentliga rummet och ett större fokus 
på stadslivskvalitéer.

Vistelserum på eller i anslutning till gatan upplevs 
ofta som trygga då de ligger i anslutning till 
flöden av människor. Människor som vistas i den 
offentliga miljön bidrar också till att göra det 
tryggt och attraktivt.

Om utrymmet är begränsat kan ytor för vistelse
ändå skapas genom indragna fasader, asymmetriska 
sektioner, utbyggda “öron” eller hörnavskärningar 
(se illustrationer nedan). Exempelvis kan en 
bredare gångbana anläggas på den sida av gatan 
som har mest sol. Yta för vistelse kan ibland också 
skapas genom att minska ytan för bilangöring.

Indragen fasad Asymmetrisk sektion

Hörnavskärningar“Öra” på gångbanan

Illustrationer som visar hur vistelseytor kan skapas då 
utrymmet är begränsat. 
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Uteservering.

TÄNK PÅ 

• Ge utrymme för vistelse. 

• Vid asymmetriska sektioner ska platsens 
lokala klimat beaktas.

• Även små platser kan ha höga vistelse-
värden om de placeras medvetet och 
gestaltas väl.

• Medvetet utformade nivåskillnader som 
murar, trappor och socklar kan fungera 
som informella sittplatser och mötes-
platser.

• Utbud av flexibla ytor för olika typer av 
aktiviteter och evenemang. Utgå ifrån 
platsens förutsättningar.

• Där det finns potential för uteserveringar 
bör gångbanan ges en tillräcklig bredd 
för att tillgodose både uteserveringar och 
framkomligheten för fotgängare.

• Tillgängliga sittplatser i strategiska lägen 
både för vila och vistelse.

• Välj gärna en möbelserie med olika delar 
som kan kombineras på olika sätt för att 
skapa variation och inbjuda till samtal 
och vistelse.

 GATA STOCKHOLM 



Möbleringszon, träd och grönska   

I möbleringszonen placeras gatans möbler 
och teknisk utrustning, såsom soffor och 
cykelparkering. Möbleringszonen kan även 
användas för lokalt omhändertagande av dagvatten. 
Det kan göras antingen genom trädplantering där 
dagvatten leds ned till växtbädden, växtplantering 
kring träd eller med en friliggande växtbädd 
innehållande lägre växtarter. Det är önskvärt att allt 
vatten från gatan leds till dessa där så är möjligt. 

Huvudgatorna i Stockholm har normalt en eller två 
trädrader för att bidra med grönska i gaturummet. 
Trädens placering i gaturummet är betydelsefull 
och får avgöras från fall till fall. Vid större gång- 
och cykelflöden är det normalt att föredra om 
möbleringszonen med träd utförs som separering 
mellan gående och cyklister. För att kunna använda 
trädarter med större trädkronor behöver träden 
placeras längre ut från fasad. Ett brett gaturum får 
då också bättre proportioner. 

GATANS 
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Klara Västra Kyrkogata. De fritt placerade träden är planterade i en sammanhängande växtbädd dit dagvattnet leds.

TÄNK PÅ

• Skapa tillräckligt utrymme ovan och    
under mark för välmående träd och 
växter.  

• Genom att ta hänsyn till gatans          
topografi och anpassa höjdsättningen 
efter denna kan väl fungerande ytor för 
lokalt omhändertagande av dagvatten 
skapas.

• Tillför gröna torg eller fickparker i den 
täta staden.

• Träd behöver samplaneras med         
belysning.

• För att skydda planteringar eller liknande 
krävs ofta räcken eller murar.

• Val av trädart görs av trafikkontoret.

MÅTT

• En möbleringszon är minst 2,0 meter 
bred. Detta möjliggör bra förutsättningar 
för träd och utrymme för exempelvis 
cykelparkering. 

• Minsta avstånd mellan trädens mitt och 
fasad är 4,0 meter. Är avståndet till fasad 
mindre än 6,0 meter bör trädet vara 
smalkronigt och upprättväxande.

• Minsta avstånd mellan trädens mitt 
och körbana är 1,2 meter. Vissa 
exempelsektioner i handboken har därför 
ett 0,2 meter brett skyddsmått utanför 
möbleringszonen.

• Lämpligt avstånd mellan träd i längsled 
är normalt 10–15 meter.

    GATA STOCKHOLM 



Cykelbana och cykelfält

Cykeln är ett både kapacitetsstarkt och miljövänligt 
trafikslag. Det gör att cykeln har en allt viktigare 
roll i Stockholms transportsystem. 

På huvudgator i Stockholm ska cykeltrafiken 
normalt separeras från biltrafiken för bra 
framkomlighet och säkerhet. Vanligtvis görs detta 
med cykelbana men även cykelfält kan fungera. 
I huvudsak redovisas enkelriktade cykelbanor 
i Gata Stockholm, men dubbelriktade banor 
kan fungera exempelvis utmed gator med få 
målpunkter och få korsningspunkter. I korsningar 
är dock dubbelriktade banor oftast sämre eftersom 
cyklisterna kommer från ett för biltrafiken oväntat 
håll. Dessutom är det svårare att klara trygga 
övergångsställen vid dubbelriktade banor. Valet 
styrs oftast av förhållandet på anslutande banor. 
Allra bäst för cyklisternas framkomlighet och 
bekvämlighet är dubbelriktade banor på båda sidor 
av gatan, vilket gör att cyklisterna slipper korsa 
gatan för att komma till och från cykelbanan. 

Det är nödvändigt med en tydlig separering mellan 
gångbanor och cykelbanor. Det kan göras med en 
mellanliggande möbleringszon, genom 
materialskillnad, nivåskillnad eller målad linje. 

TÄNK PÅ

• Sammanhängande, separerat nätverk
med bra framkomlighet och fritt från
hinder. Så tydlig och rak linjeföring som
möjligt.

• Separera gångbanor och cykelbanor på
ett tydligt sätt.

• Säker utformning, särskilt vid
korsningspunkter.

• Välbelägna cykelparkeringar.

• På lokalgator med 30 km/h sker cykling
normalt i blandtrafik, men på lokalgator
med pendlings- eller huvudstråk eller
skolvägar behöver cykeltrafiken normalt
eget utrymme.

GATANS 
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Vintercyklist.

MÅTT 

• Pendlingsstråk har minst 2,25 meter
breda enkelriktade cykelbanor och
minst 3,25 meter breda dubbelriktade
cykelbanor vid normala flöden.

• Huvudstråk har minst 1,5 meter breda
enkelriktade och minst 2,5 meter breda
dubbelriktade cykelbanor vid normala
flöden.

• Det behövs en skyddszon om minst
1,0 meter* mellan cykelbana och
fordonsangöring. Den ger skydd mot
uppslagna dörrar och skapar utrymme för
vägmärken, lastning och visst snöupplag.
I exempelsektionerna har en 0,3 meter
bred skyddszon illustrerats mellan
cykelbana och körbana när det inte finns
angöring.

• Minsta mått mellan cykelbana och stolpar
eller andra fasta hinder är 0,4 meter.

• Fri höjd under vägmärken vid cykelbana
ska vara minst 2,5 meter.

* Används två och en halv gångbaneplattor av
betong (35x35 cm) och kantsten typ GF1 (17 cm) som
skyddszon blir måttet 1,05 meter.

 GATA STOCKHOLM 



Körfält

Med körfält avses här yta för all motorfordons-
trafik, såväl bil, buss som lastbil. 

Kollektivtrafiken är ryggraden i Stockholms 
transportsystem. Cirka 40 procent av resandet i 
Stockholm sker med kollektivtrafik. Det är därför 
viktigt att planera för att ge kollektivtrafiken 
bra framkomlighet på Stockholms gator. 
Kollektivtrafikkörfält kan vara ett bra sätt att säkra 
framkomligheten för buss.

Dimensionerande för körfältsbredden är de tunga 
fordonen. Även gator där tunga fordon inte 
förekommer regelbundet måste vara tillgängliga 
för exempelvis leveranser, renhållningsfordon och 
räddningstjänsten.

På lokalgator målas normalt inte körfältslinjer och 
därmed finns inga körfält. Den del av körbanan 
som används av den rörliga trafiken benämns i 
lokalgatornas exempelsektioner som “köryta”.

TÄNK PÅ

• Gena sträckningar för kollektivtrafiken
med egna kollektivtrafikkörfält där
framkomligheten annars påverkas av
köer.

• Tillgängliga, väl belägna och säkra
hållplatser.

• Tillräckligt med utrymme för pålitlig
framkomlighet, inte minst för tunga
fordon och utryckningstrafik.

• Gatuutformningen ska följa gatans
planerade hastighetsbegränsning, så
att gatan blir “självförklarande” för
trafikanterna.

• Vid smal sektion, med totalt ett eller
två körfält samt parkering, behövs extra
utrymme för snöupplag.

MÅTT 

• Körfält har en bredd om minst
3,25 meter på raksträcka. I kurvor
behöver bredden ofta ökas.

• Refuger vid övergångsställen har
normalt en bredd på 1,5–2,0 meter.

GATANS 
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Kollektivtrafikkörfält på Katarinavägen.
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Angöring och parkering

Angöring, det vill säga korta stopp för att 
möjliggöra på- och avstigning eller lastning och 
lossning är ofta nödvändigt där det finns entréer. 
Enligt Boverkets byggregler ska en angöringsplats 
finnas 25 meter från entré vid nybyggnad. Enligt 
beslut i kommunfullmäktige 1987 är stadens 
riktlinje angöring inom 10 meter. På huvudgator 
ska fordon normalt inte behöva angöra i körfält 
avsedda för rörlig trafik, eftersom framkomligheten 
för den rörliga trafiken är prioriterad. Möjligheten 
till angöring från tvärgata eller kvartersmark 
bör undersökas för att kunna prioritera andra 
funktioner på huvudgatan.  

Parkering för såväl boende, rörelsehindrade, 
verksamheter, besökare och bilpoolsbilar ska 
lösas på kvartersmark i nya exploateringsprojekt. 
Parkering är vanligt förekommande på Stockholms 
gator men bör begränsas på huvudgator. Korttids-
parkering kan dock vara viktigt till exempel där det 
förekommer besöksintensiva verksamheter. Enligt 
Boverkets byggregler ska en parkeringsplats för 
rörelsehindrade kunna anordnas inom 25 meter 
från entréer. Enligt beslut i kommunfullmäktige 
1987 är stadens riktlinje 10 meter. 

Det behöver beaktas att det vid parkeringsförbud är 
tillåtet med lastning och lossning samt på- och  
avstigning. Dessutom får fordon med parkerings-
tillstånd för rörelsehindrade parkera i tre timmar 
och fordon med nyttoparkeringstillstånd i två 
timmar vid parkeringsförbud. 

TÄNK PÅ

• På huvudgator bör ytor för angöring och 
parkering minimeras för att prioritera 
yta för gång-, cykel- och motortrafikens 
framkomlighet. 

• Enkelsidig parkering på lokalgator kan 
ge bättre åtkomst till fastigheterna än 
dubbelsidig då parkeringsförbud på ena 
sidan kan medge viss angöring.

• Det ska finnas genomtänkta 
leveranslösningar på kvartersmark för 
verksamheter med stora godsvolymer.

MÅTT

• Bredden för en angöringsyta på         
huvudgata är 2,75 meter för att kunna 
rymma större fordon såsom lastbil och 
buss. Även om det bara är planerat för 
personbil behövs en flexibilitet för att i 
framtiden till exempel kunna lägga dit 
en lastplats eller busshållplats. 

• På lokalgator utan busstrafik eller med 
begränsat behov av angöring med 
lastbil kan det räcka med 2,0 meter 
angöringsyta för personbilar.

Parkering i Västberga.
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EXEMPEL PÅ SEKTIONER
Följande kapitel innehåller exempel på sektioner 
för huvudgator och lokalgator. Sektionerna är 
inte de enda tänkbara, utan ska ses som exempel 
som innehåller vissa av gatans byggelement 
med en viss standard. Sektionerna kan ansluta 
till andra miljöer eller byggnader än de som 
illustreras. Gatusektionerna är tänkta för gator med 
hastighetsgräns 40 km/tim eller lägre.

Exempel på huvudgator innehåller gator med 
särskilda kollektivtrafiklösningar (K1–K3), 
cykelpendlingsstråk (C1–C3), samt övriga 
huvudgator (Ö1–Ö6).

Exempel på lokalgator visar olika varianter 
med träd, parkering, buss, cykelbanor eller 
enkelriktning (L1–L8).

För gångfartsområden, gågator och shared space 
ges övergripande riktlinjer.
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HUVUDGATOR

Längs huvudgatorna finns de största 
trafikflödena och de flesta funktionerna. Här 
finns busshållplatser, tunnelbaneuppgångar, 
restauranger och butiker. Huvudgatorna leder till 
stadens större målpunkter, broar och landmärken. 
De är därför viktiga för vår orientering i staden. 
En huvudgata har vanligtvis bred gångbana, 
möbleringszon med träd, cykelbanor samt körfält 
för motorfordonstrafik. Därtill behövs oftast viss 
angöring. Ofta behövs även plats för exempelvis 
uteserveringar och annan yta för vistelse. 

På huvudgatorna är det ofta förhållandena i 
korsningarna som avgör körbanans bredd. 
Refuger och behov av körfält för svängande 
trafik styr utformning och kantstenslägen. 
Refuger behövs vid signalreglerade korsningar 
för placering av stolpar. Refuger är också bra ur 
trafiksäkerhetssynpunkt då de gör det möjligt för 
gående att korsa gatan i två steg. Finns angöring 
utmed gatan så ger det utrymme för refuger 
genom det generella stoppförbudet som gäller tio 
meter före övergångställe. På huvudgatorna är 
hastighetsgränsen normalt 40 km/tim.

Vid förtätning och i samband med exploatering 
av nya områden ställs krav på samspelet mellan 
byggnad och gata. Kraven på tillfredsställande 
vind-, ljud- och dagsljusförhållanden samt 
relationen mellan byggnadernas höjd och gatans 
bredd ska beaktas vid val av lämplig sektion, 
liksom vilket uttryck och karaktär gaturummet ska 
få. 

Exempelsektionerna i kapitlet är inte de enda 
tänkbara, utan ska ses som exempel på lösningar 
som innehåller vissa av gatans byggelement. 
Sektionerna kan ansluta till andra miljöer eller 
byggnader än de som illustreras. 

6. 

7. 1.  

2.  3.  

4. 

5. 8.  

9. 

Exempel på utformning av en huvudgata.
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1.     Gångbanor med bra framkomlighet 6.    Cykelparkering
2.    Plats för möblering 7.     Trafiksignaler 
3.    Körbanan fördelas tydligt 8.    Trädplantering 
4.    Plats för leveranser och andra korta stopp 9.    Bra allmänbelysning  
5.    Tydliga cykelbanor
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K1 Kollektivtrafikkörfält i gatumitt
Sektionen visar en huvudgata med fyra körfält 
(varav två kollektivtrafikkörfält), angöring 
på båda sidor, dubbla trädrader, enkelriktade 
huvudcykelstråk och gångbanor. Totalt 34,5 meter. 

Utrymmet vid korsningar är oftast 
dimensionerande på grund av refuger och körspår, 
varför detta behöver studeras tidigt. Gator med 
kollektivtrafikkörfält behöver dessutom ofta extra 
refuger.

Bredd på enkelriktat huvudcykelstråk är 
1,5–2,25 meter beroende på flöde. 

En 1,0 meter bred skyddszon mellan cykelbana och 
angöring ger skydd från bildörrar. 

Minsta gångbanebredd är 3,5 meter. För stora 
gångflöden eller plats för uteserveringar kan 
åtminstone 5,0 meter behövas. 

Gatans belysning behöver planeras tidigt eftersom 
den är en viktig del av gatans gestaltning och kan 
påverka sektionens bredd. Belysningen anordnas 
här med linspända armaturer som fästs antingen 

i spännstolpar i möbleringszonerna eller med 
infästning i fasad. Separat belysningsarmatur 
behövs för gång- och cykelbanor. Upplåtelseavtal 
med varje fastighetsägare krävs om fasadhängd 
belysning ska användas. 

TÄNK PÅ

• För bussarnas framkomlighet kan det
vara bra med kollektivtrafikkörfält
i gatumitt. En nackdel är dock att
eventuella hållplatser måste placeras
mitt i körbanan så att resenärer
behöver korsa körfält för att komma
till och från hållplatsen. Stor omsorg
behöver ägnas åt utformningsdetaljer
så att mitthållplatserna blir säkra och
tillgängliga.

• Placering av träd närmare fasad än
6,0 meter kräver arter med smalare
kronor.

34.5
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Exempel på utformning av huvudgata med kollektivtrafikkörfält i gatumitt. Skala 1:200 (A4).
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K2 Kollektivtrafikkörfält
Sektionen visar en huvudgata med fyra körfält, 
(varav två kollektivtrafikkörfält), angöring på ena 
sidan, dubbla trädrader, enkelriktade pendlings-
cykelstråk och gångbanor. Totalt 31,65 meter. 

Möbleringszon utanför cykelbana kan användas 
för hållplats. För väderskydd och räcke krävs minst 
2,8–3,2 meter mellan körbana och cykelbana, om 
väderskydd "Mellan" eller "Standard" används.

Utrymmet vid korsningar är oftast 
dimensionerande på grund av refuger och körspår, 
varför detta behöver studeras tidigt. Gator med 
kollektivtrafikkörfält behöver dessutom ofta extra 
refuger.

Bredd på enkelriktat cykelpendlingsstråk är 
2,25–3,25 meter beroende på flöde. 

Minsta gångbanebredd är 3,5 meter. För stora 
gångflöden eller plats för uteserveringar kan 
åtminstone 5,0 meter behövas. 

Gatans belysning behöver planeras tidigt eftersom 
den är en viktig del av gatans gestaltning och kan 
påverka sektionens bredd. Belysningen anordnas 

här med linspända armaturer som fästs antingen 
i spännstolpar i möbleringszonerna eller med 
infästning i fasad. Separat belysningsarmatur 
behövs för gång- och cykelbanor. Upplåtelseavtal 
med varje fastighetsägare krävs om fasadhängd 
belysning ska användas. 

TÄNK PÅ

• Ett brett gaturum får bättre proportioner
när träden står längre från fasaderna.
Då är det också möjligt att använda träd
med bredare kronor.

• När gång- och cykelbanorna ligger
intill varandra ökar risken för konflikt
mellan gående och cyklister jämfört
med om möbleringszonen ligger mellan
gångbana och cykelbana. Separering
mellan gångbana och cykelbana
behöver utföras tydligt, exempelvis med
materialskillnad.

• Angöring behöver oftast ordnas på
gatans båda sidor. Detta kan exempelvis
göras genom att angöringen förläggs till
kvartersmark eller tvärgata, alternativt
som enstaka fickor mellan träd.
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Exempel på utformning av huvudgata med kollektivtrafikkörfält. Skala 1:200 (A4).
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K3 Gata med tidsbegränsade 
kollektivtrafikkörfält (eller utan angöring)
Sektionen visar en huvudgata med fyra körfält, 
(varav två kollektivtrafikkörfält under vissa tider 
på dygnet, alternativt permanenta kollektivtrafik-
körfält och ingen angöring), dubbla trädrader, 
enkelriktade huvudcykelstråk och gångbanor. 
Totalt 31,4 meter.  

Möbleringszon utanför cykelbana kan användas 
för hållplats. För väderskydd och räcke krävs minst 
2,8–3,2 meter mellan körbana och cykelbana, om 
väderskydd "Mellan" eller "Standard" används.

Utrymmet vid korsningar är oftast 
dimensionerande på grund av refuger och körspår, 
varför detta behöver studeras tidigt. Gator med 
kollektivtrafikkörfält behöver dessutom ofta extra 
refuger. Kollektivtrafikkörfälten är här illustrerade 
3,75 meter breda för att ge plats åt refuger.

Bredd på enkelriktat huvudcykelstråk är 
1,5–2,25 meter beroende på flöde. 

Minsta gångbanebredd är 3,5 meter. För stora 
gångflöden eller plats för uteserveringar kan 
åtminstone 5,0 meter behövas. 

Gatans belysning behöver planeras tidigt eftersom 
den är en viktig del av gatans gestaltning och kan 
påverka sektionens bredd. Belysningen anordnas 
med linspända armaturer som fästs antingen i 
spännstolpar i möbleringszonerna eller med 
infästing i fasad. Separat belysningsarmatur behövs 
för gång- och cykelbanor. Upplåtelseavtal med 
varje fastighetsägare krävs om fasadhängd 
belysning ska användas. 

TÄNK PÅ

• Ett brett gaturum får bättre proportioner
när träden står längre från fasaderna. Då
är det också möjligt att använda träd med
bredare kronor.

• När gång- och cykelbanorna ligger intill
varandra ökar risken för konflikt mellan
gående och cyklister jämfört med om
möbleringszonen ligger mellan gång- och
cykelbana. Separering mellan banorna
behöver utföras tydligt, exempelvis med
materialskillnad eller målad linje.

• Utanför högtrafiktid kan körfälten
eventuellt användas för angöring.
Utformningen passar endast på platser
med begränsat behov av angöring.
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Exempel på utformning av huvudgata med tidsbegränsade kollektivtrafikkörfält. Skala 1:200 (A4).
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C1 Cykelpendlingsstråk, enkelriktade 
cykelbanor
Sektionen visar en huvudgata med två körfält, 
angöring på båda sidorna, dubbla trädrader, 
pendlingsstråk för cykel och gångbanor. 
Totalt 29,5 meter. 

Utrymmet vid korsningar är oftast 
dimensionerande på grund av refuger och körspår, 
varför detta behöver studeras tidigt. 

En 1,0 meter bred skyddszon mellan cykelbana och 
angöring ger skydd från bildörrar.

Bredd på enkelriktat cykelpendlingsstråk är 
2,25–3,25 meter beroende på flöde. 

Minsta gångbanebredd är 3,5 meter. För stora 
gångflöden eller plats för uteserveringar kan 
åtminstone 5,0 meter behövas. 

Gatans belysning behöver planeras tidigt eftersom 
den är en viktig del av gatans gestaltning och kan 
påverka sektionens bredd. Belysningen anordnas 
här med linspända armaturer som fästs antingen 
i spännstolpar i möbleringszonerna eller med 
infästning i fasad. Separat belysningsarmatur 
behövs för gång- och cykelbanor. Upplåtelseavtal 
med varje fastighetsägare krävs om fasadhängd 
belysning ska användas. 

TÄNK PÅ

• Placering av träd närmare fasad än
6,0 meter kräver arter med smalare
kronor.

2.0 2.25 6.0 6.0 1.0 2.25

29.5

2.01.0 3.53.5

gå
ng

ba
na

gå
ng

ba
na

m
öb

le
rin

gs
zo

n
m

öb
le

rin
gs

zo
n

cy
ke

lb
an

a
cy

ke
lb

an
a

sk
yd

ds
zo

n
sk

yd
ds

zo
n

an
gö

rin
g

an
gö

rin
g

kö
rf

äl
t

kö
rf

äl
t

kö
rf

äl
t

kö
rf

äl
t

an
gö

rin
g

an
gö

rin
g

sk
yd

ds
zo

n
sk

yd
ds

zo
n

cy
ke

lb
an

a
cy

ke
lb

an
a

m
öb

le
rin

gs
zo

n
m

öb
le

rin
gs

zo
n

gå
ng

ba
na

gå
ng

ba
na

Exempel på utformning av huvudgata med enkelriktade cykelpendlingsstråk. Skala 1:200 (A4).
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C2 Cykelpendlingsstråk, cykelfält
Sektionen visar en huvudgata med två körfält, 
enkelriktade cykelfält, angöring på båda sidorna, 
dubbla trädrader och gångbanor. Totalt 29,4 meter. 

Gångbanan på solsidan är här bredare för att kunna 
inrymma uteserveringar och större gångflöden.

Utrymmet vid korsningar är oftast 
dimensionerande på grund av refuger och körspår, 
varför detta behöver studeras tidigt. 

Angöringsutrymme på 2,75 meter behövs för att 
kunna öppna en bildörr utan att komma i konflikt 
med cykeltrafiken.

Bredd på cykelfält är 1,75–3,0 meter beroende på 
flöde.

Minsta gångbanebredd är 3,5 meter. För stora 
gångflöden eller plats för uteserveringar kan 
åtminstone 5,0 meter behövas. 

Gatans belysning behöver planeras tidigt eftersom 
den är en viktig del av gatans gestaltning och kan 
påverka sektionens bredd. Belysningen anordnas 
här med linspända armaturer som fästs antingen i 
spännstolpar i möbleringszonerna eller med 
infästning i fasad. Separat belysningsarmatur 
behövs för gång- och cykelbanor. Upplåtelseavtal 
med varje fastighetsägare krävs om fasadhängd 
belysning ska användas. 

TÄNK PÅ

• Cykelfält kan utföras om cykelbanor av
olika skäl bedöms som mindre lämpliga.
Generellt föredrar cyklister cykelbanor
före cykelfält.

• Placering av träd närmare fasad än
6,0 meter kräver arter med smalare
kronor.
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Exempel på utformning av huvudgata med cykelfält. Skala 1:200 (A4).
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C3 Cykelpendlingsstråk, dubbelriktad 
cykelbana
Sektionen visar en huvudgata med två körfält, 
angöring på ena sidan, dubbla trädrader, ett 
dubbelriktat cykelpendlingsstråk och gångbanor. 
Totalt 24,7 meter. 

Utrymmet vid korsningar är oftast 
dimensionerande på grund av refuger och körspår, 
varför detta behöver studeras tidigt. 

Bredd på dubbelriktat cykelpendlingsstråk är 
3,25–4,5 meter beroende på flöde.

En 1,0 meter bred skyddszon mellan cykelbana och 
angöring ger skydd från bildörrar. 

Minsta gångbanebredd är 3,5 meter. För stora 
gångflöden eller plats för uteserveringar kan 
åtminstone 5,0 meter behövas. 

Gatans belysning behöver planeras tidigt eftersom 
den är en viktig del av gatans gestaltning och kan 
påverka sektionens bredd. Belysningen anordnas 
här med linspända armaturer som fästs antingen i 
spännstolpar i möbleringszonerna eller med 
infästning i fasad. Separat belysningsarmatur 

behövs för gång- och cykelbanor. Upplåtelseavtal 
med varje fastighetsägare krävs om fasadhängd 
belysning ska användas.

TÄNK PÅ

• Avgörande för val mellan enkel- eller
dubbelriktade cykelbanor blir som
regel förhållandena på anslutande
cykelstråk. Dubbelriktade cykelbanor
innebär en ökad olycksrisk i korsningar
med motorfordonstrafik, då cyklisterna
kommer från oväntat håll.

• Dubbelriktad cykelbana på ena sidan är
olämpligt om det finns många målpunkter
på båda sidorna.

• Placering av träd närmare fasad än
6,0 meter kräver arter med smalare
kronor.

• Angöring behöver ofta ordnas på gatans
båda sidor. Detta kan exempelvis göras
genom att angöringen förläggs till
kvartersmark eller tvärgata, alternativt
som enstaka fickor mellan träd.
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Exempel på utformning av huvudgata med dubbelriktat cykelpendlingsstråk. Skala 1:200 (A4).
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Ö1 Övrig gata, träd mellan gång- och 
cykelbanor
Sektionen visar en huvudgata med två körfält,    
angöring på ena sidan, enkelriktade huvudcykel-
stråk, dubbla trädrader och gångbanor. Totalt 
28,55 meter. 

Utrymmet vid korsningar är oftast 
dimensionerande på grund av refuger och körspår, 
varför detta behöver studeras tidigt. 

En 1,0 meter bred skyddszon mellan cykelbana och 
angöring ger skydd från bildörrar. 

Bredd på enkelriktat huvudcykelstråk är 
1,5–2,25 meter, beroende på flöde.

Minsta gångbanebredd är 3,5 meter. För stora 
gångflöden eller plats för uteserveringar kan 
åtminstone 5,0 meter behövas. 

Gatans belysning behöver planeras tidigt eftersom 
den är en viktig del av gatans gestaltning och kan 
påverka sektionens bredd. Belysningen anordnas 
här med linspända armaturer som fästs antingen i 
spännstolpar i möbleringszonerna eller med 

infästning i fasad. Separat belysningsarmatur 
behövs för gång- och cykelbanor. Upplåtelseavtal 
med varje fastighetsägare krävs om fasadhängd 
belysning ska användas.

TÄNK PÅ

• Ett brett gaturum får bättre proportioner
när träden står längre från fasaderna.
Då är det också möjligt att använda träd
med bredare kronor.

• Angöring behöver oftast ordnas på
gatans båda sidor. Om den inte kan
ordnas på kvartersmark eller tvärgata
behöver den ges utrymme på gatan.
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Exempel på utformning av huvudgata med dubbelriktat cykelpendlingsstråk. Skala 1:200 (A4).

gå
ng

ba
na

gå
ng

ba
na

m
öb

le
rin

gs
zo

n
m

öb
le

rin
gs

zo
n

cy
ke

lb
an

a
cy

ke
lb

an
a

sk
yd

ds
zo

n
sk

yd
ds

zo
n

an
gö

rin
g

an
gö

rin
g

kö
rf

äl
t

kö
rf

äl
t

kö
rf

äl
t

kö
rf

äl
t

sk
yd

ds
zo

n
sk

yd
ds

zo
n

cy
ke

lb
an

a
cy

ke
lb

an
a

m
öb

le
rin

gs
zo

n
m

öb
le

rin
gs

zo
n

gå
ng

ba
na

gå
ng

ba
na

Exempel på utformning av huvudgata med enkelriktade huvudcykelstråk. Skala 1:200 (A4).
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Ö2 Övrig gata, enkelriktade cykelbanor
Sektionen visar en huvudgata med två körfält, 
angöring på båda sidorna, enkelriktade huvud-
cykelstråk, dubbla trädrader och gångbanor. 
Totalt 28,0 meter. 

Utrymmet vid korsningar är oftast dimensionerande 
på grund av refuger och körspår, varför detta 
behöver studeras tidigt. 

Bredd på enkelriktat huvudcykelstråk är 
1,5–2,25 meter, beroende på flöde.

En 1,0 meter bred skyddszon mellan cykelbana och 
angöring ger skydd från bildörrar. 

Minsta gångbanebredd är 3,5 meter. För stora 
gångflöden eller plats för uteserveringar kan 
åtminstone 5,0 meter behövas. 

Gatans belysning behöver planeras tidigt eftersom 
den är en viktig del av gatans gestaltning och kan 
påverka sektionens bredd. Belysningen 
anordnas här med linspända armaturer som fästs 
antingen i spännstolpar i möbleringszonerna eller 
med infästning i fasad. Separat belysningsarmatur 

behövs för gång- och cykelbanor. Upplåtelseavtal 
med varje fastighetsägare krävs om fasadhängd 
belysning ska användas.

TÄNK PÅ

• Placering av träd närmare fasad än
6,0 meter kräver arter med smalare
kronor.
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Exempel på utformning av huvudgata med enkelriktade cykelbanor. Skala 1:200 (A4).
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Ö3 Övrig gata, dubbelriktad cykelbana
Sektionen visar en huvudgata med två körfält, 
angöring på båda sidorna, ett dubbelriktat 
huvudcykelstråk, dubbla trädrader och gångbanor. 
Totalt 26,7 meter.

Utrymmet vid korsningar är oftast 
dimensionerande på grund av refuger och körspår, 
varför detta behöver studeras tidigt. 

En 1,0 meter bred skyddszon mellan angöring och 
cykelbana ger skydd från bildörrar. 

Bredd på dubbelriktat huvudcykelstråk är 
2,5–3,25 meter, beroende på flöde.

Minsta gångbanebredd är 3,5 meter. För stora 
gångflöden eller plats för uteserveringar kan 
åtminstone 5,0 meter behövas. 

Gatans belysning behöver planeras tidigt eftersom 
den är en viktig del av gatans gestaltning och kan 
påverka sektionens bredd. Belysningen anordnas 
här med linspända armaturer som fästs antingen i 
spännstolpar i möbleringszonerna eller med 
infästning i fasad. Separat belysningsarmatur 

behövs för gång- och cykelbanor. Upplåtelseavtal 
med varje fastighetsägare krävs om fasadhängd 
belysning ska användas.

TÄNK PÅ

• Avgörande för val mellan enkel- eller
dubbelriktade cykelstråk blir som regel
förhållandena på anslutande stråk.
Dubbelriktade cykelbanor kan innebära
en ökad olycksrisk i korsningar med
motorfordonstrafiken, då cyklisterna
kommer från oväntat håll.

• Dubbelriktad cykelbana på ena sidan
är olämpligt om det finns många
målpunkter på båda sidorna.

• Placering av träd närmare fasad än
6,0 meter kräver arter med smalare
kronor.
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Exempel på utformning av huvudgata med dubbelriktat huvudcykelstråk. Skala 1:200 (A4).
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Ö4 Övrig gata, utan angöring
Sektionen visar en huvudgata med två körfält, 
dubbla trädrader, enkelriktade huvudcykelstråk och 
gångbanor. Totalt 23,1 meter.

En 8,5 meter bred körbana medger att två 
fordon i låg hastighet kan passera ett havererat 
fordon samt ger plats för refuger i korsning.

Bredd på enkelriktat huvudcykelstråk är 
1,5–2,25 meter, beroende på flöde. 

Minsta gångbanebredd är 3,5 meter. För stora 
gångflöden eller plats för uteserveringar kan 
åtminstone 5,0 meter behövas. 

Gatans belysning behöver planeras tidigt eftersom 
den är en viktig del av gatans gestaltning och kan 
påverka sektionens bredd. Belysningen anordnas 
här med linspända armaturer som fästs antingen i 
spännstolpar i möbleringszonerna eller med 
infästning i fasad. Separat belysningsarmatur 
behövs för gång- och cykelbanor. Upplåtelseavtal 
med varje fastighetsägare krävs om fasadhängd 
belysning ska användas.

TÄNK PÅ

• En huvudgata utan angöring förutsätter
att angöring kan ske på annat sätt. Det
finns risk för störningar om fordon ändå
stannar, vilket gör att utformningen
bara kan övervägas på gator utan
angöringsbehov.

• Placering av träd närmare fasad än
6,0 meter kräver arter med smalare
kronor.

4.250.3
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Exempel på utformning av huvudgata utan angöring. Skala 1:200 (A4).
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Ö5 Övrig gata, utan träd
Sektionen visar en huvudgata med två körfält,    
angöring på ena sidan, enkelriktade huvudcykel-
stråk och gångbanor. Totalt 20,55 meter.

Utrymmet vid korsningar är oftast 
dimensionerande på grund av refuger och körspår, 
varför detta behöver studeras tidigt. 

En 1,0 meter bred skyddszon mellan cykelbana och 
angöring ger skydd från bildörrar. Mellan körfält 
och cykelbana krävs en skyddszon på minst 0,5 m.

Bredd på enkelriktat huvudcykelstråk är 
1,5–2,25 meter, beroende på flöde.

Minsta gångbanebredd är 3,5 meter. För stora 
gångflöden eller plats för uteserveringar kan 
åtminstone 5,0 meter behövas. 

Gatans belysning behöver planeras tidigt eftersom 
den är en viktig del av gatans gestaltning och kan 
påverka sektionens bredd. Belysningen anordnas 
här med linspända armaturer med infästning i 
fasad. Alternativt kan stolpar placeras mellan 
gångbana och cykelbana, eller i skyddszon som 
då måste breddas. Fritt avstånd mellan stolpe och 
körbana ska vara 0,6 meter och mellan stolpe och 

cykelbana 0,4 meter. Upplåtelseavtal med varje 
fastighetsägare krävs om fasadhängd belysning ska 
användas. 

TÄNK PÅ

• För att få en intressant miljö på en gata
med höga hus och utan grönska krävs att
andra faktorer stärker helhetsintrycket.
Det kan exempelvis vara korta kvarter,
intressant topografi, vackra fondmotiv
eller intilliggande park.

• När gång- och cykelbanorna ligger intill
varandra ökar risken för konflikt mellan
gående och cyklister jämfört med om
det finns en avskiljande möbleringszon.
Separering mellan gångbana och
cykelbana behöver utföras tydligt,
exempelvis med materialskillnad.

• Angöring behöver oftast ordnas på
gatans båda sidor. Om den inte kan
ordnas på kvartersmark eller tvärgata
behöver den ges utrymme på gatan.

• En gata utan träd behöver ha en
dagvattenlösning anpassad för detta.
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Exempel på utformning av huvudgata utan träd. Skala 1:200 (A4).
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Ö6 Övrig gata, enkelriktad för motorfordon
Sektionen visar en enkelriktad huvudgata med ett 
körfält, angöring på ena sidan, enkelsidig trädrad, 
enkelriktade huvudcykelstråk och gångbanor. 
Totalt 18,5 meter.

Bredd på huvudcykelstråk är 1,5–2,25 meter, 
beroende på flöde.

Minsta gångbanebredd är 3,5 meter. För stora 
gångflöden eller plats för uteserveringar kan 
åtminstone 5,0 meter behövas. 

Gatans belysning behöver planeras tidigt eftersom 
den är en viktig del av gatans gestaltning och kan 
påverka sektionens bredd. Belysningen anordnas 
här med stolpe i möbleringszon på ena sidan samt 
mellan gångbana och cykelbana eller i skyddszon, 
som då måste breddas. Alternativt kan fasadhängd 
belysning användas, vilket kräver upplåtelseavtal 
med varje fastighetsägare.

TÄNK PÅ

• Ett brett gaturum får bättre proportioner
när träden står längre från fasaderna.
Då är det också möjligt att använda träd
med bredare kronor.

• När gång- och cykelbanorna ligger
intill varandra ökar risken för konflikt
mellan gående och cyklister jämfört
med om möbleringszonen ligger mellan
gångbana och cykelbana. Separering
mellan gångbana och cykelbana
behöver utföras tydligt, exempelvis med
materialskillnad.

• Angöring behöver ofta ordnas på gatans
båda sidor. Detta kan exempelvis göras
genom att angöringen förläggs till
kvartersmark eller tvärgata, alternativt
som enstaka fickor mellan träd.
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Exempel på utformning av enkelriktad huvudgata. Skala 1:200 (A4).
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Exempel på utformning av enkelriktad huvudgata. Skala 1:200 (A4).



En lokalgata är definitionsmässigt en gata som 
bara används av trafik som har mål utmed gatan. 
Med den definitionen tydliggörs att lokalgatan 
är en mindre gata med lite trafik. I Stockholm, 
i likhet med andra städer, används begreppet 
även för något större gator med mer trafik, sedan 
mellannivån ”uppsamlingsgata” försvann som 
planeringsbegrepp. 

I Stockholm är 5,5 meter utgångspunkt för 
körytans bredd på en dubbelriktad lokalgata. 
Bredden klarar möte mellan personbil och tungt 
fordon samt drift. 

En annan styrande faktor för gatans bredd är 
att bostäder och verksamheter medför behov av 
angöring. Parkeringsbehovet inklusive besöks-    
parkering och bilpoolsplatser ska ordnas på 
kvartersmark vid nybyggnad, men viss angöring 
eller besöksparkering kan också behövas på gatan.

På lokalgator är hastighetsgränsen normalt           
30 km/tim. Här sker cykling normalt i blandtrafik, 
men på lokalgator med pendlings- eller huvudstråk 
för cykel eller skolvägar behöver cykeltrafiken 
normalt eget utrymme. 

På en del lokalgator finns grönska på förgårdsmark. 
Förgårdsmarkens utseende kan variera, men för att 
vara användbar bör bredden inte understiga  2,5 
meter. Förgårdsmark kan ge bättre förhållanden för 
boende på bottenvåningar och dessutom möjlighet 
till en friare gestaltning av balkonger, uteplatser 
och entréer.

På lokalgator ska gångbanebredden vara minst   
2,5 meter för att de ska kunna driftas. Måttet avser 
fri bredd mellan hinder, det vill säga tillkommande 
element som exempelvis belysningsstolpar och 
träd ökar breddbehovet. Stolpar för vägmärken 
sätts intill fasad på gångbanor som är smalare än 
3,0 meter. 

Balkonger är vanligt förekommande på lokalgator 
och kan tillföra liv och karaktär till gaturummet. 
Balkonger mot gata kan med fördel placeras 
innanför fasadliv eller över förgårdsmark. Om det 
inte är möjligt bör högst ca 1,0 meter av balkongen 
sticka ut över gångbana. Den fria höjden ska vara 
minst 3,0 meter. Om det inte finns förgårdsmark 
bör placering av balkonger undvikas i de två 
nedersta våningarna så att gångbanorna inte 
upplevs trånga och instängda. 

Vid förtätning och i samband med 
exploatering av nya områden ställs krav på 
samspelet mellan byggnad och gata. Stadens 
krav på tillfredsställande vind-, ljud- och 
dagsljusförhållanden samt relationen mellan 
byggnadernas höjd och gatans bredd ska beaktas 
vid val av lämplig sektion. 

Exempelsektionerna i kapitlet är inte de enda 
tänkbara, utan ska ses som exempel på lösningar 
som innehåller vissa av gatans byggelement. 
Sektionerna kan ansluta till andra miljöer eller 
byggnader än de som illustreras. 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  
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Exempel på utformning av en lokalgata med bred gångbana.

1.  Gångbanor med tillräcklig bredd 4. Angöring/parkering
2. Plats för möblering 5. Torg
3. Cykelparkering vid målpunkter
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L1 Cykelpendlingsstråk
Sektionen visar en dubbelriktad lokalgata, angöring/parkering på ena 
sidan, ett dubbelriktat cykelpendlingsstråk, gångbanor och enkelsidig 
förgårdsmark. Totalt 16,75 meter (exkl. förgårdsmark).

En 7,5 meter bred körbana tillåter möte mellan lastbil och personbil samt 
enkelsidig angöring/parkering. Gator som ska klara möten mellan lastbilar 
behöver en körbana som är 1,0 meter bredare.

En 1,0 meter bred skyddszon ger plats för vägmärken.

På lokalgator med 30 km/h sker cykling normalt i blandtrafik, 
men på lokalgator med pendlings- eller huvudstråk eller skolvägar 
behöver cykeltrafiken normalt eget utrymme. Bredd på dubbelriktat 
cykelpendlingsstråk är 3,25–4,5 meter beroende på flöde.
 
Minsta gångbanebredd är 2,5 meter med hänsyn till gatudrift. Med en 
gångbana smalare än 3,0 meter placeras vägmärken intill fasad eller i 
bakkant gångbana.  

Gatans belysning behöver planeras tidigt eftersom den är en viktig del 
av gatans gestaltning och kan påverka sektionens bredd. Belysningen 
anordnas här genom linspänn med infästning i fasad på ena sidan 
och linspännstolpe i bakkant gångbana på andra sidan. För att klara 
gatudriften kan då gångbanan behöva breddas. Upplåtelseavtal med varje 
fastighetsägare krävs om fasadhängd belysning ska användas. 
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Exempel på utformning av lokalgata med dubbelriktat cykelpendlingsstråk.
Skala 1:200 (A4).
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TÄNK PÅ

• Avgörande för val mellan 
enkel- eller dubbelriktade 
cykelbanor blir som regel 
förhållandena på anslutande 
cykelstråk. Dubbelriktade 
cykelbanor innebär en ökad 
olycksrisk i korsningar 
med motorfordonstrafik, då 
cyklisterna kommer från 
oväntat håll. 

• Dubbelriktad cykelbana 
på ena sidan är också 
olämpligt om det finns 
många målpunkter på båda 
sidorna.

• För att få en intressant 
miljö på en gata med höga 
hus och utan grönska krävs 
att andra faktorer stärker 
helhetsintrycket. Det kan 
exempelvis vara korta 
kvarter, intressant topografi, 
vackra fondmotiv eller 
intilliggande park. 

• Gångbanor med 2,5 meters 
bredd kan upplevas trånga 
och instängda när de 
ramas in av balkonger och 
parkerade bilar. 

• En gata utan träd behöver 
ha en dagvattenlösning 
anpassad för detta.

• Förgårdsmark bör vara 
minst 2,5 meter bred för 
att rymma cykelparkering, 
större nivåskillnader, 
uteplats med häck etc.

• Angöring behöver ofta vara 
möjlig på gatans båda sidor. 
Vid låga trafikflöden och 
litet angöringsbehov kan 
det vara möjligt att angöra 
i körytan. Annars behöver 
angöringen förläggas till 
kvartersmark eller ges 
utrymme på gatan.

• Separering mellan 
gångbana och cykelbana 
behöver utföras tydligt, 
exempelvis med 
materialskillnad. 



L2 Gata med angöring/parkering på båda 
sidorna 
Sektionen visar en dubbelriktad lokalgata, 
angöring/parkering på båda sidorna och gångbanor. 
Totalt 15,5 meter.

Parkering på gatans båda sidor medför ett behov av 
utrymme för visst snöupplag i körbanan, vilket ger 
en ökad körbanebredd om 1,0 meter. En 10,5 meter 
bred körbana tillåter möte mellan lastbilar samt 
angöring/parkering på båda sidorna. 

Minsta gångbanebredd är 2,5 meter med hänsyn till 
gatudrift. Med en gångbana smalare än 
3,0 meter placeras vägmärken intill fasad eller i 
bakkant gångbana. 

Gatans belysning behöver planeras tidigt eftersom 
den är en viktig del av gatans gestaltning och kan 
påverka sektionens bredd. Belysningen anordnas 
här med linspänn där linorna fästs i fasad. 
Upplåtelseavtal med varje fastighetsägare krävs när 
fasadhängd belysning ska användas. 

TÄNK PÅ

• För att få en intressant miljö på en gata
med höga hus och utan grönska krävs att
andra faktorer stärker helhetsintrycket.
Det kan exempelvis vara korta kvarter,
grön förgårdsmark, intressant topografi,
vackra fondmotiv eller intilliggande
park.

• Gångbanor med 2,5 meters bredd kan
upplevas trånga och instängda när de
ramas in av balkonger och parkerade
bilar.

• En gata utan träd behöver ha en dag-
vattenlösning anpassad för detta.
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Exempel på utformning av lokalgata med angöring/parkering på 
båda sidorna. Skala 1:200 (A4).



L3 Trädplanterad gata med enkelsidig 
angöring/parkering 
Sektionen visar en dubbelriktad lokalgata, 
angöring/parkering på ena sidan, enkelsidig trädrad 
och gångbanor. Totalt 15,2 meter.

En 7,5 meter bred körbana tillåter möte mellan 
lastbil och personbil samt enkelsidig angöring/
parkering. Gator som ska klara möten mellan 
lastbilar behöver en körbana som är 1,0 meter 
bredare.

Minsta gångbanebredd är 2,5 meter med hänsyn till 
gatudrift. Med en gångbana smalare än 
3,0 meter placeras vägmärken intill fasad eller i 
bakkant gångbana.

Med parkeringsförbud mot den trädplanterade 
gångbanan ges möjlighet att hantera snö, 
åtminstone temporärt. 

Gatans belysning behöver planeras tidigt eftersom 
den är en viktig del av gatans gestaltning och kan 
påverka sektionens bredd. Belysningsstolpar kan 
placeras i möbleringszonen med en armatur mot 
körbana och en mot gångbana. Denna lösning 
kan ge låg standard på motsatt gångbana och 

kan därför behöva kompletteras med fasadhängd 
belysning, vilket innebär risk för konflikter med 
fönster och balkonger. Alternativt kan belysningen 
anordnas med linspänn där linorna fästs i fasad. 
Upplåtelseavtal med varje fastighetsägare krävs när 
fasadhängd belysning ska användas.

TÄNK PÅ

• Gångbanor med 2,5 meters bredd kan
upplevas trånga och instängda när de
ramas in av balkonger och parkerade
bilar.

• Placering av träd närmare fasad än
6,0 meter kräver arter med smalare
kronor.

• Angöring behöver ofta vara möjlig på
gatans båda sidor. Vid låga trafikflöden
och litet angöringsbehov kan det vara
möjligt att angöra i körytan. Annars
behöver angöringen förläggas till
kvartersmark eller ges utrymme på
gatan.
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Exempel på utformning av trädplanterad lokalgata med enkelsidig 
angöring/parkering. Skala 1:200 (A4).



L4 Busstrafikerad gata
Sektionen visar en dubbelriktad busstrafikerad 
lokalgata, gångbanor och enkelsidig förgårdsmark. 
Totalt 14,0 meter (exkl. förgårdsmark).

En 9,0 meter bred körbana tillåter möte mellan 
bussar och lastbilar samt enkelsidig angöring/
parkering. Den lite bredare körbanan möjliggör 
god standard för busstrafiken även vintertid, då snö 
tar visst utrymme. Denna körbanebredd används 
även på gator med mycket stor andel tung trafik, 
till exempel vid industriområden.

Minsta gångbanebredd är 2,5 meter med hänsyn till 
gatudrift. Med en gångbana smalare än 
3,0 meter placeras vägmärken intill fasad eller i 
bakkant gångbana.

Gatans belysning behöver planeras tidigt eftersom 
den är en viktig del av gatans gestaltning och kan 
påverka sektionens bredd. Belysningen anordnas 
här genom linspänn med infästning i fasad på 
ena sidan och linspännstolpe i bakkant gångbana 
på andra sidan. För att klara gatudriften kan då 
gångbanan behöva breddas. Upplåtelseavtal 
med varje fastighetsägare krävs om fasadhängd 
belysning ska användas. 

TÄNK PÅ

• För att få en intressant miljö på en gata
med höga hus och utan grönska krävs att
andra faktorer stärker helhetsintrycket.
Det kan exempelvis vara korta kvarter,
grön förgårdsmark, intressant topografi,
vackra fondmotiv eller intilliggande park.

• Gångbanor med 2,5 meters bredd kan
upplevas trånga och instängda när de
ramas in av balkonger och parkerade
bilar.

• Eftersom en 2,5 meter bred gångbana
inte rymmer väderskydd vid hållplatser
kan lokal breddning av gångbana eller
timglashållplats behövas.

• En gata utan träd behöver ha en dag-
vattenlösning anpassad för detta.

• Förgårdsmark bör vara minst 2,5 meter
bred.

• Angöring behöver ofta vara möjlig på
gatans båda sidor. Vid låga trafikflöden
och litet angöringsbehov kan det vara
möjligt att angöra i körytan. Annars
behöver angöringen förläggas till
kvartersmark eller ges utrymme på gatan.

• Om lastbilar ska kunna angöra på gatan
utan att störa busstrafiken behöver
angöringsbredden ökas till 2,75 meter.

2.5 7.0
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Exempel på utformning av lokalgata med busstrafik. Skala 1:200 (A4).



L5 Trädplanterad gata med 
parkeringsförbud 
Sektionen visar en dubbelriktad lokalgata, 
enkelsidig trädrad och gångbanor. Totalt 
13,2 meter.

En 5,5 meter bred körbana tillåter möte mellan 
lastbil och personbil. Gator som ska klara möten 
mellan lastbilar behöver en körbana som är 1,0 
meter bredare.

Minsta gångbanebredd är 2,5 meter med hänsyn till 
gatudrift. Med en gångbana smalare än 
3,0 meter placeras vägmärken intill fasad eller i 
bakkant gångbana.

Gatans belysning behöver planeras tidigt eftersom 
den är en viktig del av gatans gestaltning och kan 
påverka sektionens bredd. Belysningen kan här 
anordnas med linspänn där linorna fästs i fasad. 
Som alternativ kan belysningsstolpar placeras i 
möbleringszonen, med en armatur mot körbana 
och en mot gångbana. Denna lösning kan ge låg 
standard på motsatt gångbana och kan därför 
behöva kompletteras med fasadhängd belysning, 

vilket innebär risk för konflikter med fönster 
och balkonger. Upplåtelseavtal krävs med varje 
fastighetsägare när fasadhängd belysning ska 
användas.  

TÄNK PÅ
• Placering av träd närmare fasad än

6,0 meter kräver arter med smalare
kronor.

• Angöring behöver ofta vara möjlig på
båda sidor av gatan. Vid låga trafikflöden
och litet angöringsbehov kan det vara
möjligt att angöra i körytan. Annars
behöver angöringen förläggas till
kvartersmark eller ges utrymme på
gatan.
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Exempel på utformning av trädplanterad lokalgata med 
parkeringsförbud. Skala 1:200 (A4).

Exempel på utformning av lokalgata med busstrafik. Skala 1:200 (A4).



L6 Gata med enkelsidig angöring/parkering
Sektionen visar en dubbelriktad lokalgata, 
angöring/parkering på ena sidan, gångbanor och 
förgårdsmark. Totalt 12,5 meter (exkl. förgårds-
mark).

En 7,5 meter bred körbana tillåter möte mellan 
lastbil och personbil samt enkelsidig angöring/
parkering. Gator som ska klara möten mellan 
lastbilar behöver en körbana som är 1,0 meter 
bredare.

Minsta gångbanebredd är 2,5 meter med hänsyn 
till gatudrift. Med en gångbana smalare än
3,0 meter placeras vägmärken intill fasad eller i 
bakkant gångbana.   

Gatans belysning behöver planeras tidigt eftersom 
den är en viktig del av gatans gestaltning och kan 
påverka sektionens bredd. Belysningen anordnas 
här genom linspänn där linorna fästs i fasad. 
Upplåtelseavtal med varje fastighetsägare krävs 
om fasadhängd belysning ska användas. 

TÄNK PÅ

• För att få en intressant miljö på en gata
med höga hus och utan grönska krävs att
andra faktorer stärker helhetsintrycket.
Det kan exempelvis vara korta kvarter,
grön förgårdsmark, intressant topografi,
vackra fondmotiv eller intilliggande park.

• Gångbanor med 2,5 meters bredd kan
upplevas trånga och instängda när de
ramas in av balkonger och parkerade
bilar.

• Förgårdsmark bör vara minst 2,5 meter
bred.

• Angöring behöver ofta vara möjlig på
gatans båda sidor. Vid låga trafikflöden
och litet angöringsbehov kan det vara
möjligt att angöra i körytan. Annars
behöver angöringen förläggas till
kvartersmark eller ges utrymme på gatan.

• En gata utan träd behöver ha en dag-
vattenlösning anpassad för detta.
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Exempel på utformning av lokalgata med enkelsidig angöring/
parkering och förgårdsmark. Skala 1:200 (A4).



L7 Enkelriktad gata
Sektionen visar en enkelriktad lokalgata, angöring/
parkering på ena sidan och gångbanor. Totalt 10,5 
meter. 

En 5,5 meter bred körbana tillåter biltrafik i ena 
riktningen, motriktad cykeltrafik samt 
parkering/angöring.  

Gatan regleras normalt så att det blir möjligt att 
cykla i båda riktningarna.

Minsta gångbanebredd är 2,5 meter med hänsyn till 
gatudrift. Med en gångbana smalare än 
3,0 meter placeras vägmärken intill fasad eller i 
bakkant gångbana

Gatans belysning behöver planeras tidigt eftersom 
den är en viktig del av gatans gestaltning och kan 
påverka sektionens bredd. Belysningen anordnas 
här genom linspänn där linorna fästs i fasad. 
Upplåtelseavtal med varje fastighetsägare krävs 
om fasadhängd belysning ska användas. 

TÄNK PÅ

• För att få en intressant miljö på en gata
med höga hus och utan grönska krävs att
andra faktorer stärker helhetsintrycket.
Det kan exempelvis vara korta kvarter,
grön förgårdsmark, intressant topografi,
vackra fondmotiv eller intilliggande
park.

• Cykeltrafik ska som regel tillåtas i båda
riktningarna.

• Gångbanor med 2,5 meters bredd kan
upplevas trånga och instängda när de
ramas in av balkonger och parkerade
bilar.

• En gata utan träd behöver ha en dag-
vattenlösning anpassad för detta.

2.5 2.5

10.5

3.5 2.0

GATA STOCKHOLM 

LOKALGATOR

43

gå
ng

ba
na

gå
ng

ba
na

kö
ry

ta
kö

ry
ta

an
gö

rin
g/

pa
rk

er
in

g
an

gö
rin

g/
pa

rk
er

in
g

gå
ng

ba
na

gå
ng

ba
na

Exempel på utformning av enkelriktad lokalgata.
Skala 1:200 (A4).



L8 Smal gata med enkelsidig bebyggelse
Sektionen visar en dubbelriktad lokalgata med 
enkelsidig gångbana. Totalt 9,0 meter.

En 5,5 meter bred körbana tillåter möte mellan 
lastbil och personbil. Gator som ska klara möten 
mellan lastbilar behöver en körbana som är 1,0 
meter bredare.

Minsta gångbanebredd är 2,5 meter med hänsyn till 
gatudrift. Med en gångbana smalare än 
3,0 meter placeras vägmärken intill fasad eller i 
bakkant gångbana. 

Skyddsremsa på 1,0 meter behövs för till exempel 
placering av vägmärken samt snöupplag.

Gatans belysning behöver planeras tidigt eftersom 
den är en viktig del av gatans gestaltning och 
kan påverka sektionens bredd. Belysningsstolpar 
placeras i bakkant gångbana för att ge bra belysning 
av denna. För att klara gatudriften kan då gångbanan 
behöva breddas. 

TÄNK PÅ

• En gata utan träd behöver ha en
dagvattenhantering anpassad för detta.

• Gångbana på bara en sida är inte
lämpligt om det finns målpunkter eller
behov av att gå på båda sidorna.

• Angöring behöver ofta vara möjlig.
Vid låga trafikflöden och litet
angöringsbehov kan det vara möjligt
att angöra i körytan. Annars behöver
angöringen förläggas till kvartersmark
eller ges utrymme på gatan.
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Exempel på utformning av smal lokalgata med enkelsidig 
bebyggelse. Skala 1:200 (A4).
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Gångfartsområde, gågata och shared space är 
platser där olika trafikantslag delar en gemensam 
yta. Grundtanken är att få en mer intressant och 
flexibel gatumiljö, med ett ökat stadsliv, mer 
plats för möten, vistelse, rekreation och grönska. 
Dessa regleringsformer bygger på samspel mellan 
trafikanterna. Gatornas utformning ska signalera 
och säkra låga hastigheter och tydligt avvika från 
traditionella gator för att uppmuntra fotgängare att 
använda hela gaturummet.

Ett gångfartsområde är en gata eller ett område
där fordonstrafik är tillåten. Fordon ska framföras 
i gångfart och gående ska ges företräde. 
Parkering får bara ske på markerade platser. Ett 
gångfartsområde ska utformas så att det framgår 
att gående nyttjar hela ytan samt att det inte är 
lämpligt att föra fordon med högre hastighet än 
gångfart. Cykeltrafik är tillåten på gåendes villkor.

En gågata är en gata eller ett område där motor-
driven trafik är förbjuden med undantag av vissa 
leveranser och transporter. Fordon ska framföras 
i  gångfart och gående ska ges företräde. Parkering 
får bara ske på markerade platser. Cykeltrafik är 
tillåten på de gåendes villkor. 

Shared space är en gata, ett torg eller ett område 
där gående och fordon samverkar på en gemensam 
yta. Generella trafikregler gäller och hastighets-
begränsningen bestäms med vägmärken. 

Förutsättningarna vid planering av gågator, gång-
fartsområden och shared space är mer varierande 
än för vanliga gator. Det kan handla om allt från 
trånga kajer till stora torg.

Erfarenheterna av dessa regleringsformer är 
varierande. En vanlig åsikt är att motorfordon 
tenderar att ta för sig på de gåendes bekostnad. 
En grundförutsättning är därför att gatans 
utformning är självförklarande och medvetet 
möblerad för att signalera och säkra låg hastighet. 
En annan är att fotgängare och cyklister ska vara 
tillräckligt många för att kunna hävda sig gentemot 
motorfordonstrafiken. 

TÄNK PÅ

• Gångfartsområde, gågata eller shared 
space kan enbart övervägas på 
lokalgator.

• För att uppfylla utformningskravet om 
att  det ska framgå att gående nyttjar 
hela ytan samt att det inte är lämpligt 
att föra fordon med högre hastighet 
än gångfart, krävs ofta att gatan är väl 
möblerad samt med annan beläggning 
än asfalt på körytan vilket medför högre 
drift- och underhållskostnader.

• Inför val av regleringsform behöver 
syftet klargöras och platsen analyseras 
utifrån bland annat förväntade 
rörelsemönster.

• Regleringsformerna gångfartsområde 
och gågata kan skapa orealistiska 
förväntningar hos boende om hur 
trafiksituationen på gatan ska vara. Om 
det är låga gångflöden på gatan kör 
motorfordonstrafiken sällan i gångfart, 
vilket kan skapa missnöje. Ett alternativ 
som bör övervägas är att istället använda 
generell reglering såsom 30 km/h men 
utforma gatan för lägre hastigheter.

• På gågata får fordon med 
parkeringstillstånd för rörelsehindrad 
parkera i upp till tre timmar även om det 
inte finns markerad parkeringsplats.

Sjövikskajen.

     GATA STOCKHOLM 
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GATURUMMET OCH DESS 
FUNKTIONER

Stadens gator ska ge utrymme åt många olika 
funktioner och intressen, vilket skapar konkurrens 
om utrymme. Människor ska kunna vistas, förflytta 
sig med flera olika sorters färdmedel och gods ska 
kunna transporteras. Förutom alla trafikslag ska 
det även finnas plats för uteserveringar, träd och 
grönska, cykelställ, soffor, skräpkorgar med mera. 
Alla funktioner är viktiga och ska ha sin plats i 
staden. 

Denna bilaga är tänkt att ge en viss fördjupning 
gällande gatans funktion och vad som är viktigt att 
beakta i tidiga skeden. 

       GATA STOCKHOLM 
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Byggnadernas möte med gatan 

Varje byggnad ska samspela i identitet och uttryck 
med befintlig och ny bebyggelse och den förväntas 
höja den kvalitativa upplevelsen av Stockholm. 
Den nya bebyggelsen ska bidra med en närmiljö 
som lockar till närvaro och aktivitet i stadsrummet, 
en miljö där fler vill stanna och delta i ett aktivt 
stadsliv. Detaljer, materialval och färgsättning 
väljs med omsorg. Särskilt angeläget är det att slå 
vakt om byggnadernas två nedersta våningar som 
visuellt och mentalt tillhör gatumiljön. 

En öppen och flexibel bottenvåning tillåter olika 
funktioner över tid. Bottenvåningar som medger 
olika verksamheter över tid ger större möjlighet 
till mångfald av funktioner som bidrar till en god 
stadsmiljö i den mänskliga skalan. Långa slutna 
bottenvåningar mot allmänna gaturum ger negativa 
effekter och bör undvikas längs viktiga stråk.

Entréerna är viktiga komponenter som skapar rytm 
i gaturummet. De möjliggör ett bra samspel mellan 
ute och inne och är gränszonen mellan privat och 
offentligt. Några detaljer att tänka på i ett tidigt 
skede är:

• Vid nyplanering är det viktigt att identifiera  
byggnader som är särskilt viktiga att beakta 
gestaltningsmässigt, exempelvis byggnader i 
slutet på siktlinjer. 

• De två nedersta våningarna på byggnaderna 
tillhör visuellt gatumiljön och bör ägnas 
särskild omsorg.

• Balkonger kan bidra till det sociala livet, större 
social närvaro och ’ögon på gatan’ som kan 
öka tryggheten. Balkonger mot gata bör kraga 
ut max 1,0 meter från fasadliv med en fri höjd 
på minst 3,0 meter. För att inte gångbanan 
ska upplevas som trång och instängd bör en 
placering av balkonger minst två våningar 
ovanför gatan övervägas. Om stora balkonger 
önskas kan dessa placeras över förgårdsmark. 

• Vid gator som lutar mer än 1:20 ska 
nivåskillnader vid entréerna tas upp på 
kvartersmark, till exempel med indragna 
entréer eller på förgårdsmark. 

• För att kunna användas flexibelt över tid 
bör allmänna gator få beteckningen GATA i 
detaljplan.

• Bra sikt vid korsningar och utfarter behöver 
säkerställas. Rätvinkliga korsningar ger bäst 
förutsättningar för god sikt och orienterbarhet.

• Vid smala gångbanor i korsning bör lokala 
breddningar övervägas för att tillgodose 
tillräckligt breddmått på gångbanan runt 
hörnet, till exempel genom avfasade hushörn.
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FÖR MER INFORMATION:
Planeringsstöd för byggnation i anslutning 
till allmän platsmark
Stockholms stad 2016



Urbana ekosystemtjänster

Grönområden ökar omgivande 
fastighetsvärden.

Växtlighet reducerar smog 
och marknära ozon, ger 
oss färre översvämningar 
samt värmer och svalkar 
byggnader. 

Gröna tak och väggar 
skyddar mot UV-strålning.

Växtlighet fångar upp 
näringsutsläpp, minskar stress och 
ökar välmående. Vatten och växter 
sänker temperaturen i staden.

Urban natur stärker 
omgivande ekosystem.

Lövverk minskar buller.

Ekosystemtjänst är ett begrepp som används för 
att beskriva samspelet mellan människan och de 
tjänster som naturen förser oss människor med i 
olika sammanhang.

Urbana ekosystemtjänster syftar på de ekosystem-
tjänster som finns i staden. Dessa delas vanligen 
in i fyra kategorier utifrån vilken typ av tjänst de 
levererar; stödjande, reglerande, kulturella och 
försörjande ekosystemtjänster.

Studier har visat att de urbana ekosystemtjänsterna 
på olika sätt också kan ge ekonomiska vinster:     
exempelvis har det påvisats att exponering för 
dagsljus och rätt utformad grönska gör oss mer 
effektiva, ger oss bättre minne och därmed ökar vår 
produktivitet. Det kan leda till stora hälso-
mässiga och ekonomiska vinster för både samhället, 
individer och företag. Den som har utsikt över 
grönska eller vatten från sitt fönster sänker även sitt 
blodtryck och sina stressnivåer. Ännu bättre effekt 
ger en promenad i gröna omgivningar utomhus. 
Dessa stadsbyggnadselement måste finnas nära till 
hands. Har man mer än ett par hundra meter till 
gröna omgivningar är det lätt att avstå. Möjligheten 
att vara aktiv i gröna områden utomhus erbjuder 

stadens invånare möjligheten till ett längre, friskare 
liv.

Urbana ekosystemtjänster har även visat sig kunna 
stimulera handeln. Studier visar att människor är 
beredda att betala mer för varor när de handlar i 
områden där det finns träd. Det är primärt stora 
träd och välskötta planteringar som påverkar 
betalningsviljan. Närhet till parker, vatten och träd 
ökar hyresgästers betalningsvilja och höjer värdet 
på angränsande fastigheter.

Utvecklingen av de urbana ekosystemtjänsterna 
ska vara en naturlig del i arbetet med utformning 
av gator.

FÖR MER INFORMATION:
Ekosystemtjänster i stadsplanering  — en 
vägledning
c/o City 2014

Grönare Stockholm — riktlinjer för 
planering, genomförande och förvaltning 
av stadens parker och naturområden
Stockholms stad 2017
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Gång

I princip alla resor innehåller åtminstone till 
någon del en gångresa. Hur mycket man går 
påverkas framför allt av ens egna förutsättningar, 
framkomligheten och hur tilltalande miljön och 
kollektivtrafiken är. På senare tid har gångtrafikens 
betydelse för staden uppmärksammats allt mer 
i Stockholm, till exempel genom de strategiska 
dokument som tagits fram. Gångplanens 
övergripande mål är att stadens offentliga rum 
ska ge bättre förutsättningar för alla invånare och 
besökare att kunna, vilja, veta och våga gå.

Ett varierat och attraktivt gaturum är avgörande 
för gångtrafiken. Verksamheter i bottenvåningarna 
och sittplatser i bra lägen ökar attraktiviteten. Om 
det är möjligt så kan gångbanorna på gatornas 
solsida göras bredare. Sittplatser behövs också 
längs gångbanorna för att ge möjlighet till vila 
och vistelse. Soffor ska placeras med en viss 
frekvens, där miljön och antalet personer som 
rör sig i området bör styra. Gatorna ska vara 
tillgängliga för alla. För att uppnå bra tillgänglighet 
är det viktigt att beakta miljöns orienterbarhet och 
framkomlighet liksom dess säkerhet och trygghet. 

• Gångavstånden ska vara så korta som möjligt, 
utan onödiga omvägar. 

• Ett bra gångstråk ska vara befolkat, innehålls-
rikt, ha mötesplatser och vara utformat med 
kvalitet. Gångnätets egenskaper ska motivera 
valet att gå framför andra sätt att förflytta sig.

• Ta hänsyn till gångflödets storlek när val av 
bredd på gångbana görs. I det pågående arbetet 
med Riktlinjer för gångtrafik klassificeras 
flöden, kopplade till lämpliga gångbane-    
bredder.

• Det ska vara lätt att förstå vilka ytor som är 
till för gående och vilka som är till för andra 
trafikslag. 

• Gångstråken ska vara trafiksäkra, väl belysta, 
överblickbara från omgivningen och upplevas 
som trygga.

• Det ska vara lätt att orientera sig i gångnätet. 
Orienterbarheten kan stärkas genom ledstråk 
(taktila och visuella) till, från och mellan 
målpunkter. Använd i första hand naturliga 
ledstråk som exempelvis murar och kanter.

Gående på Emilie Högqvists väg.

• Trafiksignaler ska vara anpassade för 
gångtrafiken.

• Det är viktigt att överbrygga nivåskillnader 
med små lutningar i längd- och sidled samt att 
beläggningen är jämn, hårdgjord och halkfri.

• Säkerställ att det finns attraktiva och 
tillgängliga sittplatser i bra lägen för såväl vila 
som vistelse.
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FÖR MER INFORMATION:
Gångplan för Stockholm
Stockholms stad 2016 

Riktlinjer för gångtrafik 
Stockholms stad 2019

Stockholm — en stad för alla
Stockholms stad 2008

Riktlinjer för gångfartsområden
Stockholms stad 2017

Gågata, gångfartsområde, shared space 
Kunskaps- och diskussionsunderlag, Version 1.0
Stockholms stad 2014



Cykel

Sedan många år har Stockholm upplevt en stor 
ökning av cykeltrafiken i stadens mätpunkter. 
Stadens inriktning är att skapa ett cykelvägnät 
som är sammanhängande, kapacitetsstarkt, 
framkomligt, tryggt och säkert för alla cyklister. 

Stommen i cykelnätet är pendlingsstråken som ska 
möjliggöra bekväma resor på längre sträckor för 
alla typer av cyklister. Pendlingsnätet kompletteras 
med huvud- och lokalstråk. Flertalet av de stråk 
som löper utmed infartsleder och huvudgator 
klassas som pendlingsstråk. 

• Cykelbanor bör beläggas med asfalt och 
markeras med cykelsymboler. Om intilliggande 
gångbana utförs med betongplattor ökar 
tydligheten. Om gångbanan utförs i asfalt 
ökar vikten att tydliggöra separeringen mellan 
trafikslagen. 

• För vägmärken i skyddsremsa mellan cykel- 
och körbana krävs att den är minst 1,0 meter 
bred. Detta på grund av att minsta mått från 
cykelbana till fasta sidohinder är 0,4 meter och 
från körbana 0,6 meter. Beläggs skyddsremsan 
med gångbaneplattor (35x35 centimeter) 
är 1,05 meter skyddsremsa lämpligt för att 
undvika skärning av plattor (måttet motsvarar 
2,5 plattor samt kantsten typ GF1). 

• Trafiksignaler ska vara anpassade för 
cykeltrafiken, med tillräckliga utrymmen 
och särskild detektering. På platser som 
saknar trafiksignaler kan upphöjda gång- och 
cykelpassager användas för att öka cyklisternas 
framkomlighet och säkerhet. 

• I signalreglerade korsningar ska tillbakadragen 
stopplinje med cykelbox normalt utföras där 
cykeltrafik är tillåten, och då även i blandtrafik. 
Det ger ett bättre samspel mellan fordonsförare 
och cyklister och ökar trafiksäkerheten. 
Vid separata svängfaser i trafiksignalen kan 
det vara lämpligt att utföra tillbakadragen 
stopplinje utan cykelbox. 

• Bra cykelparkeringar är en viktig del av        
infrastrukturen för cykel. Cykelparkeringar kan 
exempelvis placeras i möbleringszonen (minst 
2,0 meter bred) eller i parkerings-/angörings-
zonen i körbanan. Parkeringarna ska vara säkra 
och gärna väderskyddade. 

• Vid nybyggnation ska cykelparkering ordnas 
på kvartersmark.

• Cykelvägvisning är viktigt för att hjälpa 
cyklister (och gångtrafikanter) att hitta rätt väg.

• Cykelservice i form av cykelpumpar, 
dricksfontäner, kartor och annan information är 
kompletterande infrastruktur för att ytterligare 
höja standarden.

Cyklister och gående på Stadshusbron.
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FÖR MER INFORMATION:
Cykelplan
Stockholms stad 2012

Cykeln i staden. Utformning av cykelstråk 
i Stockholms stad
Stockholms stad  2009

Riktlinjer för projektspecifika cykel-
parkeringstal i nyproduktion i Stockholm
Stockholms stad 2015

Cykelparkering i staden
Stockholms stad 2008



Kollektivtrafik

Kollektivtrafiken är stommen i Stockholms trafik-
system. Bra framkomlighet för kollektivtrafiken 
är ett krav för att kunna följa tidtabellen och är 
därmed en förutsättning för pålitliga restider.

En attraktiv kollektivtrafik måste inte bara 
vara snabb och pålitlig utan hållplatserna 
måste också vara väl placerade i 
förhållande till viktiga målpunkter så att 
det är lätt att använda kollektivtrafiken. 
Kollektivtrafiken ska vara tillgänglig för alla. 

• Ett viktigt verktyg för att kunna ge kollektiv-
trafiken bra framkomlighet är prioritering 
i trafiksignalerna. För bästa effekt bör 
prioritering i trafiksignaler kombineras med 
kollektivtrafikkörfält som obrutet leds fram   
till korsningarna.

• För att ge bra framkomlighet i kollektivtrafik-
nätet är det viktigt att kollektivtrafikkörfält 
hänger ihop och ges kontinuitet så att det inte 
uppstår avbrott där kollektivtrafiken fastnar 
bland övrig trafik.

• Utbyggda hållplatser (så kallade 
“klackhållplatser”) kan vara en effektiv åtgärd 
för att öka framkomligheten. De förenklar 
angöring till hållplatser och minimerar 
risken för hindrande feluppställda bilar 
i hållplatsområdet. Det ger också bättre 
utrymme för väderskydd, resenärer och 
gångtrafikanter. 

• Hållplatserna ska inte ligga för tätt eftersom  
resan riskerar bli ineffektiv med ständiga 
stopp. För stomlinjer i tät stadsstruktur 
rekommenderas minst 500 meter mellan 
hållplatserna. För övrig busstrafik 
rekommenderas ett hållplatsavstånd om      
300-500 meter. 

• Hållplatserna ska byggas enligt Stockholms 
stads typritning för busshållplats och vägarna 
till och från hållplatsen ska vara tillgängliga.

Busshållplatser på Rinkebystråket. 
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FÖR MER INFORMATION:
Stomnätsplan för Stockholms län
Trafikförvaltningen 2014

Riktlinjer utformning av infrastruktur med 
hänsyn till busstrafik (RIBUSS)
Trafikförvaltningen

Riktlinjer planering av kollektivtrafiken i 
Stockholms län (RIPLAN)
Trafikförvaltningen



Angöring och parkering

Möjlighet till angöring på gatan är ofta en nöd-   
vändighet för att kunna lasta och lossa gods med 
lastbil, lastcykel eller personbil. Det möjliggör 
också på- och avstigning till och från bilar och 
andra fordon. 

• Behovet av lastplatser är viktigt att säkerställa, 
särskilt för den tunga trafiken. 

• Parkerings- och stoppförbudsreglering kan 
användas i kombination med tidsreglering 
för att styra och möjliggöra leveranser till 
vissa tider. Det behöver dock beaktas att det 
vid parkeringsförbud ändå är tillåtet med 
lastning och lossning, på- och avstigning samt      
parkering med parkeringstillstånd för rörelse-      
hindrade eller nyttotrafik.

• Normallängd för lastplatser varierar mellan  
12 till 18 meter beroende på typ av leveranser 
och lastplatsens placering. 

• Parkering ska vid nybyggnad tillgodoses på 
kvartersmark. 

• Parkering på gatumark ska i första hand 
prioriteras för korttidsärenden samt för 
besökare och kan tid- eller avgiftsregleras för 
att skapa omsättning. 

• Långtidsparkering av bilar ska framför allt ske 
på kvartersmark. Parkeringstalet är flexibelt 
och ska bedömas i varje projekt och kan vara  
lägre i till exempel bra kollektivtrafik- och 
cykelpendlingslägen.

• Vid nybyggnad ska angöringsplats för 
bilar finnas och parkeringsplatser för 
rörelsehindrade ska kunna ordnas efter 
behov inom 25 meters gångavstånd från en 
tillgänglig och användbar entré till publika 
lokaler, arbetslokaler och bostadshus 
(Boverkets byggregler). Enligt beslut i 
kommunfullmäktige 1987 är stadens riktlinje 
10 meter. Angöring och parkering ska i första 
hand lösas på kvartersmark, till exempel i 
garage.

• Längden på en parkeringsplats längs gatan för 
rörelsehindrade är 6-7 meter.

• På gågata får fordon med parkeringstillstånd 
för rörelsehindrad parkera i upp till tre 
timmar även om det inte finns markerad 
parkeringsplats.

• Vid parkeringsförbud är det tillåtet med 
lastning och lossning samt på- och avstigning. 
Dessutom får fordon med parkeringstillstånd 
för rörelsehindrade parkera i tre timmar och 
fordon med nyttoparkeringstillstånd i två 
timmar vid parkeringsförbud. 

Angöring på Beckombergavägen.
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FÖR MER INFORMATION:
Riktlinjer för projektspecifika och gröna 
parkeringstal i Stockholm för bilparkering
Stockholms stad 2015

Parkeringsstrategi 
Stockholms stad 2016 

Godstrafikplan
Stockholms stad 2018



Gatuträd

Träd är en tillgång i gaturummet. Förutom att 
de ger grönska fungerar träd som rumsindelare, 
skyddar mot rörlig trafik, ger skugga samt kan 
stärka en gatas identitet. Trädens växtbäddar utgör 
också en viktig del i systemet för att infiltrera 
och fördröja dagvatten i gatumiljön. Det innebär 
att träden kan tillgodogöra sig vattnet och att 
belastningen på ledningsnätet minskar. 

Träd är utrymmeskrävande och för att få plats med 
träd i gaturummet krävs därför bra planering. Finns 
det inte plats att ge trädet bra förutsättningar är det 
bättre att avstå. 

• Val av art ska anpassas till platsen och beslut 
om detta fattas av trafikkontoret som ansvarar 
för driften av gatuträden. Träd bör inte stå 
närmare än 4,0 meter från fasad. Är avståndet 
till fasad mindre än 6,0 meter bör trädet vara 
smalkronigt. 

• För att ge plats åt högre fordon måste ett  
gatuträd på sikt stammas upp till 4,5 meter vid  
trafikerade gator. 

• Lämpligt avstånd i längsled mellan träd 
beror dels på art, dels på gestaltningsuttryck. 
Avståndet mellan träden anpassas till gatans 
övriga möblering såsom belysningsstolpar för 
att optimera ljuset och minimera kostsamma 
beskärningsåtgärder. Lämpligt avstånd är 
normalt 10-15 meter.

• Samplanera trädplantering med belysning.

• Träden bör vid plantering ha ett stamomfång 
om ca 30-35 cm samt en stamhöjd på över två 
meter. Trädgropsfundamentet anpassas efter 
rotklumpens storlek. 

• Träd placeras minst 1,2 meter från trädmitt till 
körbana.

• Minimimåttet för växtbäddar är 15 kubik-
meter per träd. Växtbäddar med snålt tilltagen 
rotningsbar volym hämmar trädets utveckling 
kraftigt.

• Trädplacering i förhållande till ledningar är en 
viktig aspekt vid stadsbyggande. Tänk tidigt 
på samordning med ledningar under mark vid 
placering av träd. 

Skarpnäcks Allé.

>4
1.2

>6
1.2

Avståndet mellan fasad och trädmitt ska vara minst 4 meter 
för smalkroniga träd och minst 6 meter för bredkroniga.     
Avståndet till körbana ska alltid vara minst 1,2 meter. 

• Allt dagvatten från gatan bör ledas till 
växtbäddar där så är möjligt,
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FÖR MER INFORMATION:
Växtbäddar i Stockholms stad — 
en handbok 
Stockholms stad 2017

Teknisk handbok
Stockholms stad
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Dagvatten

Hållbar dagvattenhantering i stadsmiljön eftersträvas 
av flera skäl; för vattenkvalitetsförbättring, för 
grundvattenåterföring, för flödesutjämning 
samtidigt som det bildar ekosystemtjänster 
och klimatpositiva effekter. En hållbar 
dagvattenhantering är viktig både för att uppnå 
miljökvalitetsnormerna för vatten och är också 
målsättningen i stadens dagvattenstrategi. De 
allmänna ytor som staden har rådighet över är 
viktiga för möjligheten att åstadkomma en hållbar 
dagvattenhantering. Vid planering av gaturummet 
behöver dagvattenfrågan hanteras i ett tidigt skede. 
Dagvatten från gaturummet bör aktivt ledas till 
och nyttjas i växtbäddar alternativt andra former av 
hållbara dagvattenanläggningar.

Trädplantering med växtbäddar enligt stadens 
metod utgör en viktig del av gatans dagvatten-
hantering. På valda platser utifrån funktion och 
gestaltning kan det ibland vara lämpligt att 
komplettera med perennplantering eller annan 
låg växtlighet. För att skydda denna typ av 
planteringar krävs ofta räcken eller murar, vilket 
också ska vägas in som ett element i gaturummet. 

Stockholm Vatten och Avfall har tagit fram 
riktlinjer i form av en åtgärdsnivå, vilken 
förtydligar vilka dagvattenåtgärder som krävs 
för att uppfylla lagkrav och målen i stadens 
dagvattenstrategi vid ny- och större ombyggnation. 
Åtgärdsnivån ska främst fungera som ett målvärde 
vid exploatering som innebär:
• Ny- eller utökad byggnadsarea på mark och/

eller utformning av marken på ett sätt som 
är av betydelse för och kan minska markens 
infiltrationsförmåga.

• Nybyggnad av gata samt ombyggnad av gata 
vid behov av omdaning av gaturummet i 
samband med ny bebyggelse.

Möjligheten att använda åtgärdsnivån ska även 
prövas vid större förändringar av befintlig miljö. 
Exempelvis i samband med ledningsomläggningar 
som innebär stora ingrepp i gaturummet eller vid 
ny- eller ombyggnad av en gata.

Lindhagensgatan med träd i gräsyta till vänster och i hård-
gjord yta till höger.

Växtbäddar som tar hand om dagvatten i Norra Djurgårds-
staden.

FÖR MER INFORMATION:
Dagvattenstrategi — Stockholms väg till 
en hållbar dagvattenhantering
Stockholms stad 2015

Dagvattenhantering 
Åtgärdsnivå vid ny- och större 
ombyggnation
Stockholms stad 2016

Växtbäddar i Stockholms stad — 
en handbok 
Stockholms stad 2017
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Ledningar

Vid val av sektion behöver också hänsyn tas till     
underliggande anläggningar och konstruktioner. 
Det är inte bara ovan mark som utrymmet är 
begränsat. De flesta gator inrymmer en mängd 
ledningar. 

• Mindre och lättare ledningar som el, tele, data 
med mera placeras normalt i gångbana medan 
större ledningar och självfallsledningar läggs 
i körbana. Ledningar för avlopp, vatten och 
gas ligger normalt i samma ledningsgrav. 
Sopsugsledningar placeras i gata eller 
gångbana.

• Ledningar ska inte placeras i gatans över-
byggnad. Placering intill kantsten bör 
undvikas. Nedstigningsbrunnar ska inte 
placeras i parkerings- och angöringsyta eller i 
cykelbanor.

• Dagvattenbrunn ska ligga invid kantsten, men 
bör inte placeras vid busshållplats. 
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Schematisk bild över ledningars placering i gatan med 
hänsyn till växtbäddar.
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Vanliga ledningars normala förläggningsdjup och dimension.
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Vid många ledningsarbeten krävs försiktiga schakter. 

• Lock till brunnar ska vara märkta med 
ledningsägare.

• Brunnar ska inte placeras i cykelfält eller 
cykelbana. De gör beläggningen ojämn vilket 
är obekvämt och ökar risken för olyckor.

• Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) 
eftersträvas enligt stadens dagvattenstrategi. 

• Vid placering av träd behöver ledningarnas 
läge beaktas och en ledningssamordning krävs.

• Ledningar/anläggningar för fastigheters drift 
ska placeras på kvartersmark.

FÖR MER INFORMATION:
Teknisk handbok
Stockholms stad 

AMA Anläggning 
Svensk Byggtjänst 



Gatumöblering

En gata kräver ofta ett stort antal gatumöbler. 
Det rör sig om utrustning som hör samman 
med trafikfunktioner såsom trafiksignaler och 
vägmärken, men även möbler som soffor, 
skräpkorgar, reklamskyltar, cykelställ, elskåp etc. 
Gatumöblering kan även vara tillfällig såsom 
försäljningsplatser och uteserveringar eller 
permanent som till exempel återvinningsstationer.

• Det är av stor betydelse hur gatumöblerna 
utformas och placeras. Huvudsakligen bör 
de samordnas och lokaliseras till gatans 
möbleringszon som ska ha en bredd om minst 
2,0 meter.

• Tydlighet och konsekvens i utformningen är 
viktigt. Möjlig placering av soffor, skräpkorgar 
och så vidare anpassas till gaturummets mått 
och innehåll i sin helhet. Vid val av utrustning 
bör hänsyn tas till gatans karaktär, exempelvis 
historiska, estetiska och funktionella värden. 

• Det rekommenderas att använda samma typ 
av utrustning med samma kulörer längs en hel 
gata för ett sammanhållet intryck. Staden har 
flera standardmodeller och kulörer att välja 
bland. 

• Teknikskåp ska ges en placering och 
utformning som underordnar sig stadsmiljön. 
Om flera skåp behövs ska dessa samordnas.

• Uteserveringar ska vara avgränsade och 
placeras direkt på gångbanan utan onödiga 
uppbyggnader för att klara stadens krav 
på bra tillgänglighet. De får inte hindra 
framkomligheten för gående. 

• Utrustning som inte är stadens ansvar, det 
vill säga utrustning som har andra huvudmän 
regleras med gatuupplåtelser. Det kan gälla 
till exempel buntlådor, brevlådor, skyltar etc. 
Reglering med upplåtelser används även för 
torgplatser, tillfälliga evenemang, kiosker 
och uteserveringar. Upplåtelsen kan variera 
tidsmässigt, till exempel gälla säsongsvis eller 
året runt. 

Klarabergsgatan med gatumöbler. 

• Offentliga toaletter samt väderskydd betraktas 
som byggnader och kräver därför i vissa fall 
bygg- och rivningslov.

• Vägmärken ska stå minst 0,4 m från cykelbana 
samt minst 0,6 m och max 4,0 meter från 
körbana. 

FÖR MER INFORMATION:
Möbelprogram Stockholm 2016
Stockholms stad 2016

Stockholm — en stad för alla
Stockholms stad 2008

Upplåtelser
www.stockholm.se/upplatelser

       GATA STOCKHOLM 

BILAGA

57



Belysning

Gatubelysning används för att göra gatorna trafik-
säkra, öka trygghetsupplevelsen och underlätta 
orientering. Alla delar av gatusektionen ska i regel 
förses med ljus. Hur mycket ljus och vilken jämnhet 
och avbländning som behövs beror på gatutyp 
och karaktär samt hur komplicerad trafikmiljön är. 
Belysningen påverkar gatans gestaltning genom 
bland annat ljusspridningen, ljuspunktshöjden och 
ljuspunktsavståndet. Om vertikala ytor i gaturummet 
belyses ger det i allmänhet en tydligare rumslighet. 
En god belysning av gång- och cykelytor ökar 
möjligheten att uppfatta eventuella hinder i och på 
ytorna.

Valet av belysningsutrustning påverkar också 
gatans gestaltning dagtid. Att välja material som 
stämmer överens med gatans skala och karaktär 
är självklart. I vissa gatusektioner finns det dock 
inte möjlighet att placera stolpar optimalt ur 
ljussynpunkt, vilket kan medföra att högre stolpar 
än vad som egentligen är önskvärt måste användas. 
Därför behöver alltid gaturummets möblering 
inklusive belysning planeras i ett tidigt skede, så att 
gatan så långt som möjligt får en god helhetslösning.

Normalt eftersträvas att belysningsutrustningen 
är så diskret som möjligt. För att stolpar och 
armaturer ska smälta in så mycket som möjligt 
bör färgsättningen göras med hänsyn till den 
övriga miljön. Normalt blir gråa mellantoner minst 
iögonfallande. Gatans övriga möblering påverkar 
hur ljus gatan uppfattas, genom bland annat 
reflektionsegenskaper i mark- och fasadmaterial. 
Även ströljus från fasader, skyltfönster och skyltar 
påverkar detta.

Gatuträden har också en viktig påverkan på ljus-
bilden. Gatuträdens storlek, stamhöjd och kronform, 
avstånd samt artspecifika egenskaper har stort 
inflytande på gatans ljusmiljö. Därför är det viktigt 
att samordna träd- och belysningsplanering. Hänsyn 
till trädens förmodade tillväxt måste tas. Ju större 
skuggverkan ett träd har desto viktigare är det 
att ljuset kan spridas under kronorna, något som 
kräver ett större avstånd mellan träd och ljuspunkt. 
Linspända armaturer kan underlätta spridningen. 
En högre stamhöjd kombinerat med en lägre 
ljuspunktshöjd är ett annat sätt att ge ljuset större 
spridning. 

Valet av gatusektion påverkar hur energikrävande 
belysningsanläggningen blir. Till exempel 
medför trädalléer ofta tätare stolpavstånd, och 
gatusektioner där belysningen måste stå mer 
perifert i förhållande till de ytor som har stora 
behov av ljus medför högre effektåtgång.

För att driften av belysningsanläggningen ska bli så 
effektiv och ekonomisk som möjligt bör material 
och färger som redan finns inom trafikkontorets 
anläggningar användas. Materialet ska vara robust 
och ha lång livslängd. Placering av stolpar och 
armaturer ska göras med hänsyn till riskfaktorer 
som påkörning och vandalisering.

Fasadhängd belysning minskar behovet av 
stolpar och kan vara nödvändigt i vissa sektioner, 
företrädesvis i stadsmiljöer med tät bebyggelse. 
Detta förutsätter att byggnaderna är lämpliga för 
detta. De ska ha en konstruktion som tål infästning, 
och fasaderna måste ha en tillräcklig höjd och 
lämplig utformning beträffande eventuella 
balkong- och glaspartier. Upplåtelseavtal måste 
upprättas med varje fastighetsägare.

• Belysningen är en viktig del av en gatas 
gestaltning och kan också påverka bredden på 
gatusektionen. Det är därför viktigt att planera 
belysningen i ett tidigt skede.

• Samplanera placeringen av träd och belysning. 
Minimiavstånd mellan träd och stolpar bör 
vara 5,0 meter.

• Gatusektioner som innebär att belysnings-
stolpar måste sättas på kvartersmark ska 
undvikas, eftersom det kan ge upphov till stora 
problem i driftskedet.

• Belysningen ska vara jämn och bländfri. 
• Avståndet mellan belysningsstolpe och 

fasad/mur ska vara 0,6 meter inkl. stolpens 
bredd. Belysningsstolpar ska inte placeras 
närmare kantstöd än 0,6 meter eller framför 
bostadsfönster. 

         GATA STOCKHOLM 

BILAGA

58

FÖR MER INFORMATION:
Tekniskt Handbok
Stockholms stad 



Markbeläggning

Gator utsätts för stort slitage. Markbeläggningen 
måste därför vara slitstark, rätt dimensionerad 
och enkel att underhålla. Staden tillämpar vissa 
standardmaterial som ska användas i största mån. 
Det är även viktigt att beläggningen passar in i 
stadsmiljön samt att man tar hänsyn till historiska 
aspekter och vilken typ av trafik som ska trafikera 
ytan.

Beläggningen kan användas för att tydliggöra olika 
delar av gatan och därmed förhindra konflikter 
mellan olika trafikantgrupper. T.ex. signalerar 
betongplattor yta för fotgängare. Beläggningen kan 
även användas för att markera vissa platser. Det 
är viktigt att tänka på gatan i sin helhet samt att 
eftersträva enhetlighet i färg och material. Olika 
markmaterial och mönster på en och samma gata 
kan göra att gatan upplevs som rörig. Det försvårar 
också drift och underhåll. 

• Gång- och cykelbanor ska ha en beläggning 
som är hårdgjord, jämn, slät, halkfri och utan 
breda fogar.

• Tillgänglighetskraven ska tillgodoses vid val 
av beläggning. Struktur och kontraster mellan 
markmaterial kan förbättra tillgängligheten.

• Standardutförande för utrustning och mark-
beläggning skapar enhetlighet i staden samt 
underlättar drift och underhåll. Det medför en  
välskött anläggning som i många fall upplevs 
bättre än en anläggning med avvikande 
utrustning och markbeläggning som är mer 
svårskött. 

• Standardmaterial på kör- och cykelbanor är 
asfalt och på gångbanor betongplattor.

• Smågatsten bör inte användas på ytor som ska 
användas av gående och cyklister.

• Enhetlighet eftersträvas. Tänk på gatan i sin 
helhet.

• Ursprungliga beläggningar behandlas varsamt 
och äldre material återanvänds.

• Utgå från standardmaterialens bredd för att i 
möjligaste mån undvika delning och skarvar.  

Gångbana med grå 35-centimetersplattor.
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Stenläggning.

• Beläggningsmaterial måste klara belastningar 
och slitage som förväntas uppstå. Beläggning 
och väguppbyggnad ska vara dimensionerad 
och anlagd så att de håller för de fordon som 
kan behöva trafikera ytan. 

FÖR MER INFORMATION:
Teknisk handbok
Stockholms stad

Stockholm — en stad för alla
Stockholms stad 2008



Drift och underhåll

Redan under planeringsskedet är det viktigt 
att skapa förutsättningar för framtida effektiv 
drift och underhåll. Kvalitet och gestaltning av 
gaturum ska kunna upprätthållas på ett tids- och 
kostnadseffektivt sätt. Det är även viktigt att 
arbetsmiljön för dem som arbetar med drift och 
underhåll är god. Allt detta kan påverkas och 
underlättas med genomtänkt gestaltning. 

Standardutförande för utrustning och 
markbeläggning skapar enhetlighet i staden samt 
underlättar drift och underhåll. Det medför en 
mer lättskött anläggning som med tiden ofta 
upplevs mer omhändertagen än en anläggning med 
projektspecifik utrustning och markbeläggning. 

En väl fungerande drift har avgörande betydelse 
för gatans funktion och säkerhet, i synnerhet för 
gående och cyklister. 

• Barmarksrenhållning utförs året runt och 
ser till att det offentliga rummet är snygg 
och säker. Här ingår maskinell sopning och 
manuell städning. Maskinell sopning utförs i 
så stor utsträckning som möjligt, men hinder 
såsom stolpar, papperskorgar, gatumöbler etc. 
kan innebära att det krävs kompletterande 
manuell städning. I barmarksrenhållning 
ingår även tömning av skräpkorgar, 
ogräsbekämpning i hårdgjorda ytor, 
lövupptagning etc. Släta ytor och få hinder ger 
snabbt arbete och därmed bra driftsekonomi. 

• Vinterväghållning utförs säsongsvis och        
innebär exempelvis snöplogning, sopsaltning,  
snöbortforsling, halkbekämpning men även 
efterföljande sandupptagning. I tätbebyggda 
områden som innerstaden behöver snön i regel 
forslas bort vid större snömängder. Problemen 
med denna hantering är dels att det saknas 
ytor för att hantera uppläggning av stora 
snömängder, dels att det är dyrt. Därför är det 
nödvändigt att kunna hantera en viss mängd 
snö på gatorna. Snön läggs då exempelvis 
i skyddszoner, i gatumitt och i kanten av 
gångbanorna.

• För att kunna sköta gång- och cykelbanor 
behöver de ha minst 2,5 meter fri bredd mellan 
hinder och fri höjd 3,0 meter. 

Snöröjning.
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• Parkering på en gatas båda sidor medför krav 
på snöupplag i körbana vilket ger en ökad 
körbanebredd om 1,0 meter.  

• Det är det minsta fria måttet på gatan som är 
dimensionerande för vilket driftfordon som 
kan användas. Manuell skottning och sopning 
ska endast ske i undantagsfall och får inte 
planeras som standardlösning. 

FÖR MER INFORMATION:
Teknisk handbok
Stockholms stad



Avfallshantering

I takt med att Stockholm växer och förtätas 
ökar behoven och kraven på en väl fungerande 
avfallshantering. Avfallshantering är en del av 
stadens infrastruktur och behöver alltid finnas med 
redan i framtagande av detaljplan. Det gäller för 
alla typer av projekt, oavsett storlek. 

För en effektiv hantering förordas alltid att 
maskinella system utreds i första hand, vilket 
innebär stationär sopsug, mobil sopsug eller 
bottentömmande behållare. Stationär sopsug 
ger minst antal transporter och en säkrare 
trafikmiljö. I stadens riktlinjer Projektera och 
bygg för god avfallshantering beskrivs samtliga 
insamlingssystem och när dessa är lämpliga.

Avfallshantering genererar mycket transporter och 
ställer krav på vägars utformning så som bredd, 
bärighet och vändmöjligheter – och framför allt 
möjlighet till angöring. Det innebär generellt att;

Bilderna ovan visar utrymmesbehov för sopsugsbil respektive 
kranbil. Bilderna till höger visar den visar tillräcklig yta som 
bör anläggas för att hämtfordon ska kunna vända på ett 
trafiksäkert sätt.

• Gata och eventuell vändplan för angöring med 
hämtfordon ska ges utrymme och bärighet för 
fordon enligt bärighetsklass 2.

• Körbanan bör vara minst 5,5 m bred om 
körning i båda riktningarna förekommer. Om 
parkering tillåts måste körbanan vara bredare. 
Om gatan är enkelriktad och det inte finns 
parkerade fordon kan körbanan vara smalare 
men bör inte understiga 3,5 m.

• Backning ska av trafiksäkerhetsskäl undvikas 
och får endast förekomma vid vändning med 
max en fordonslängd.

• Angöringsplats ska vara anordnad så att 
hämtfordon inte blockerar övrig trafik, och 
utformad så att hämtpersonalen kan stiga ur på 
ett säkert sätt. 

• Backning, körning eller uppställning på gång- 
och cykelbanor tillåts inte. 

• Platser med begränsad höjd måste medge 
hämtning med de avfallsfordon som ska köras 
där. 

9

Angöring och parkering 

Vid nybyggnad bör bottentömmande avfallsbehållare placeras så att  
de vid tömning inte behöver lyftas över cykelbana, parkerade bilar eller  
intilliggande träd. Lyft över gångbana är olämpligt om den ligger i en  
trafikintensiv miljö. 

Tillräcklig yta för att hämtbil ska kunna vända på ett trafiksäkert sätt bör 
skapas enligt bilderna nedan. 

För att den manuella hanteringen ska fungera ska vägen fram till  
hämtningspunkt vara plan utan trappsteg, trösklar eller trånga passager. 
Lutningen på hämtvägen bör inte överstiga 1:20 (5%). Markbeläggning  
bör vara hårdgjord och jämn samt kunna halkbekämpas och snöröjas.  
Avståndet mellan hämtfordon och hämtningsplats för avfall bör vara  
högst 10 meter.

Avfallstransporter
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6 m

R 9 m

B

C

A

A
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9 m
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B . Körbana
C . Svepyta
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9

Angöring och parkering 

Vid nybyggnad bör bottentömmande avfallsbehållare placeras så att  
de vid tömning inte behöver lyftas över cykelbana, parkerade bilar eller  
intilliggande träd. Lyft över gångbana är olämpligt om den ligger i en  
trafikintensiv miljö. 

Tillräcklig yta för att hämtbil ska kunna vända på ett trafiksäkert sätt bör 
skapas enligt bilderna nedan. 

För att den manuella hanteringen ska fungera ska vägen fram till  
hämtningspunkt vara plan utan trappsteg, trösklar eller trånga passager. 
Lutningen på hämtvägen bör inte överstiga 1:20 (5%). Markbeläggning  
bör vara hårdgjord och jämn samt kunna halkbekämpas och snöröjas.  
Avståndet mellan hämtfordon och hämtningsplats för avfall bör vara  
högst 10 meter.
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FÖR MER INFORMATION:
Projektera och bygg för god 
avfallshantering
Stockholm Vatten och Avfall 2018

Planeringsstöd för byggnation i anslutning 
till allmän platsmark
Stockholms stad 2016



I handboken används bland annat följande begrepp: 

Angöring – kortare stopp för på- och avstigning   
eller lastning och lossning. 

Kollektivtrafikkörfält – körfält som ständigt 
eller under vissa tider är avsett enbart för fordon 
i linjetrafik. Får normalt även användas av taxi, 
mopeder och cyklar. 

Cykelbana – väg eller del av väg som är avsedd för 
cykeltrafik och trafik med moped klass 2. 

Cykelfält – ett särskilt körfält som genom väg-  
markering anvisats för cykeltrafik och moped 
klass 2.

Ekosystemtjänster – de funktioner hos ekosystem 
som gynnar människor, det vill säga upprätthåller 
eller förbättrar människors välmående och 
livsvillkor.

Förgårdsmark – område mellan gata och fasad som 
är kvartersmark. 

Gatumark  – i detaljplan redovisad mark avsedd 
för allmän trafik.

Gaturum – i handboken används detta begrepp som 
beskrivning av utrymmet mellan gatans väggar, 
det vill säga oftast utrymmet mellan fasaderna. 
Gaturummet inkluderar då även eventuell 
förgårdsmark.

Gångfartsområde – gata eller område där fordon 
endast får framföras i gångfart och gående ska ges 
företräde. 

Gågata – gata eller område där motorfordonstrafik 
är förbjuden, utom vissa leveranser och transporter. 

Huvudgata – förbindelse för trafik genom eller till 
och från en tätort samt mellan olika delar av staden.

Huvudstråk för cykel – förbindelse för cykeltrafik 
med målpunkter i olika stadsdelar eller länkar till 
pendlingsstråken. 

Kvartersmark – mark som inte är allmän plats eller 
vattenområde utan främst är avsedd för bebyggelse 
för enskilt och allmänt ändamål.

Körbana – ytan mellan kantstenarna på en gata.

Köryta – den del av körbanan som är avsedd för 
rörlig trafik på en lokalgata (motsvarande huvud-
gatornas körfält).

Lokalgata – förbindelse för trafik som till över-
vägande del har mål utmed gatan men begreppet 
används även för något större gator med mer trafik.

Möbleringszon – del av gångbana där utrustning 
såsom parksoffor, skräpkorgar, och cykelställ 
placeras. Om gatan är trädplanterad placeras 
möbleringen vanligen mellan träden. 

Nyttoparkeringstillstånd – företag som har 
verksamhet inom Stockholm och behöver angöra 
eller parkera nära tillfälliga arbetsplatser kan få 
tillstånd för nyttoparkering.

Parkering – uppställning av fordon av annan 
anledning än på- och avstigning eller lastning och 
lossning.

Pendlingsstråk för cykel – förbindelse för 
cykeltrafik som förbinder kommuner eller flera 
stadsdelar. Pendlingsstråken ska klara större flöden, 
högre hastighet och medge bekväma möten och 
omkörningar. 

Shared space – ett trafikrum där olika typer av
trafikanter delar på en gemensam yta. 

Skyddszon – buffertyta mellan körbana och 
cykelbana eller mellan möbleringszon och 
angöring.

Snöupplag – förvaringsutrymme för snö, 
exempelvis i gatumitt, skyddszon, angöringsyta, 
möbleringszon eller gångbanekant.

Trafikflöde – trafikmängd per tidsenhet som 
passerar ett visst snitt.

Urbana ekosystemtjänster – beskriver de 
ekosystemtjänster som finns i staden, exempelvis 
växtlighet och omhändertagande av dagvatten.

Växtbäddar – ett begrepp som omfattar anlagda 
planteringsytors hela volym. Växtbäddar kan 
byggas upp med olika metoder som till exempel
skelettjord och kolmakadam eller specialanpassas 
för till exempel sumpväxter. 
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