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Bakgrund

Detta gestaltningsprogram  ska utgöra ett underlag 
för projektering, bygglovhantering, byggande och 
förvaltning av alla gator inom kommunen.

Vid utformning av stadsmiljön i Haninge kommun 
ska god gestaltning, trafi ksäkerhet, orienter-
barhet, trygghet och tillgänglighet eftersträvas. 
Framtagandet av gestaltningsprogrammet är 
också en process för att komma fram till en samsyn 
kring det offentliga rummets utformning och 
inredning. Gestaltningsprogrammet ska främst 
vara vägledande vid planarbete och framtida 
exploatering. Det ska även användas vid skötsel 
och upprustning av befi ntliga miljöer i Haninge 
kommun. 

Det är viktigt att skapa en trivsam stad 
och kommunens roll som föregångare vid 
utvecklingen av stadsmiljön är helt avgörande. 
En hög kvalité på det offentliga rummet är ett bra 
försäljningsargument och blir en tillgång för de 
som fl yttar in.

En enhetlig möblering och markbehandling ska 
hjälpa till att göra kommunens offentliga rum 
mer sammanhängande och tilltalande. Med 
utformningen kan man påverka trafi kanter till 
ett önskat beteende i gaturummet. Gestaltningen 
ska även underlätta för funktionshindrade så att 
utemiljön är tillgänglig för alla. Det ska fi nnas en 
tanke bakom det offentliga rummets utformning 
för att höja dess status. 

I gestaltningsprogrammet behandlas 
gatudimensioner och det offentliga rummets 
golv, belysning, möbler och färger. Vid större 
exploateringsområden eller vid speciella projekt 
kan ett särskilt gestaltningsprogram behöva tas 
fram med utgångspunkt från detta gestaltnings-
program.

Programmet fokuserar på Haninges tätorter, som 
delas in i två zoner där zon 1 utgörs av de mer 

centrala delarna i varje kommundel.  För varje 
zon föreslås principer för det offentliga rummets 
utformning. De gatusektioner som redovisas är en 
miniminivå på utförandet.

Kvalitet

Det är viktigt att material och anläggningsarbete 
håller en god kvalitet. För att bygga ekologiskt 
och ekonomiskt hållbart är det viktigt att satsa på 
gedigna produkter och material. Merkostnaden 
kommer på sikt att ge längre livslängd och 
minskade driftskostnader.

Kvalitet bör gå före kvantitet. Det är till exempel 
bättre att plantera få träd i gaturummet och 
verkligen se till att de får goda växtförhållanden 
än att plantera många träd som aldrig kommer till 
sin rätt för att de inte har fått de växtförhållanden 
som de behöver.

Förutom att ytskiktet ska hålla en god kvalité 
är det av yttersta vikt att underarbetet håller 
hög klass. Ett fullgott underarbete kan minska 
driftkostnaderna av markbeläggningen samt ge 
ett bättre resultat. Underarbetet är också viktigt 
för hantering av dagvatten och för att skapa goda 
växtförhållanden för träd. Skelettjord har visat sig 
vara en god lösning för både dagvattenhantering 
och för växtlighet. 

Väghållare

Gestaltningsprogrammet behandlar alla allmänna 
gator i kommunen utom de statliga vägarna. Det 
innebär att när kommunen eller privat exploatör 
bygger en ny gata eller bygger om en gata ska 
gestaltningen utgå från det här programmet.
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Tätorternas zoner

För att göra gestaltningsprogrammet lätthanterligt 
och överskådligt har kommunens tätorter delats in 
i två zoner, vars fördelning visas på en översiktlig 
karta. Större kommande nyexploateringar har 
tagits med. Avgränsningen för zonerna ska tolkas 
med viss fl exibilitet och kan även komma att 
förändras.

Zon 1 är de centrala delarna av varje tätort och 
zon 2 resterande del. För varje zon föreslås 
principer för det offentliga rummets utformning. 
I zon 1 ska mer omsorg läggas vid materialval.  
Då Haninge kommun är sammansatt av många 
bebyggelsemässigt olika karaktärer är det svårt att 
skapa en norm för hela kommunen, varför ett fl ertal 
gatusektioner föreslås. Gatusektionerna visar en 
mininivå på utförandet. I stadsutvecklingen är 
det viktigt att ta hänsyn och lyfta fram de olika 
orternas karaktär och egenart.

Zon 1

Zon 1 består av de mest centrala delarna med 
service och handel. Bebyggelsen är i allmänhet 
tät och hög, oftast minst 3 våningar. Till zon 1 hör 
också serviceområden, som sjukhus, men också 
ishallar, simhallar och större sportarenor. Många 
besökare kommer utifrån och dessa platser 
representerar då kommunen. 

Gator, torg och parker i zon 1 ska ha en stadsprägel 

och vara omsorgsfullt gestaltade. 

Zon 2

Zon 2 karaktäriseras av villor. Husen har två 
våningar, men kan vara både enkelt stående 
villor, parhus och radhus. Det fi nns även mindre 
områden med lägre fl erbostadshus.

Det är viktigt att gaturummet är intimt och upplevs 
som småskaligt. Låga belysningsstolpar och 
smala gaturum skapar småskalighet. Husen kan 
med fördel placeras nära gatan på en gemensam 
förgårdslinje, så att husen hjälper till att defi niera 
gatan.

Gatorna kan vara genomgående eller utformade 
som återvändsgata. Begränsade omkörnings-
möjligheter accepteras eftersom det är viktigare 
med intima gaturum.
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Vendelsö

Norrby

Brandbergen

Vega

Handen

Jordbro

Västerhaninge

Tungelsta

Zon 1

Zon 2

Övriga delar av kommunen ingår inte i 
gestaltningsprogrammet.

Översiktlig karta tätorternas 
zonindelning

Dalarö
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I en stadsmiljö bör man prioritera tillgänglighet. 
Biltrafi ken bör stå tillbaka i sitt anspråk på höga 
hastigheter till förmån för gående och cyklister. 
Med en genomtänkt gestaltning kan gaturummet 
göras estetiskt tilltalande och tillgängligt för 
alla trafi kanter och påverka trafi kanterna till ett 
önskat beteende. Utformningen kan även bidra 
till att skapa en känsla av trygghet. Tänk på att 
utformning som utgår från barn och äldres samt 
funktionshindrades behov är bra för alla. 

Gatornas utformning

Fastighetsgräns

Teckenförklaring för alla sektionerna:
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Genomfartsgata/infart 

gör att gatan får karaktären esplanad. Vilken 
trädart som ska väljas samt vilket avstånd mellan 
träden som ska användas bestäms i samråd med 
Haninge kommuns park- och naturavdelning.

Körfältens bredd medger inte omkörning. Kantsten 
i mittrefugen ska vara överkörningsbar för att 
undvika problem med stillastående fordon.

Belysning fi nns på stolpar eller på linspänn.

Gatan, i Haninge kallad Fina gatan, har ett 
stadsmässigt koncept som avspeglar att gatan 
passerar ett samhälle. Det är en gata som för 
trafi k till, från och genom ett samhälle. Gatan är 
representativt utformad för att ge förbipasserade 
ett gott intryck av kommunen. 

Fina gatan har en symmetrisk sektion med gång- 
och cykelbana, trädplantering, ett körfält i vardera 
riktningen samt ett upphöjt mittparti. Detta parti 
inrymmer gräsytor med trädplantering. Träden 
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Huvudgator utformas för trafi k mellan stadsdelar 
och den trafi k som samlas upp från lokalgator. 
Gatorna har två körfält och är anpassad för 
busstrafi k med minst 3,5 meter breda körfält. 
Om gatan ska innehålla refuger behövs bredare 
sektion eftersom refuger bör vara 2,0 meter 
breda. SL:s rekommendationer för utformning 
av gatan och farthinder ska följas, se RIBUSS08. 
Val av utformning ska ske i samråd med Haninge 
kommuns teknikavdelning.

Längsgående parkering anordnas där behov fi nns 
och trafi ksituationen så medger.

På en huvudgata är trafi ken intensiv och 
hastigheten hög sett ur de gåendes perspektiv 
och det är nödvändigt att öka trafi ksäkerheten 
för de oskyddade trafi kanterna. En huvudgata 
ska därför alltid förses med gång- och cykelbana. 
Övergångsställen med fartbegränsande åtgärder 
kan anläggas där relativt stora fl öden av gående 

Huvudgator 

och cyklister har ett samlat behov att korsa 
gatan. 
Antalet utfarter bör begränsas ur säkerhets- 
och driftssynpunkt framförallt över gång- och 
cykelbanor. Vid korsningar bör man tänka på 
husens placering så att de inte förhindrar sikt.

I zon 1 krävs förutom en gemensam gång- och 
cykelbana en trottoar för att tillgodose gåendes 
behov av trygghet och tillgänglighet.  I zon 2 ska 
även detta eftersträvas. 

Välfrekventerade gångstråk bör ha gångbanor 
som är bredare än de övriga. Vid välfrekventerade 
gång- och cykelbanor bör gående och cyklister 
separeras. Då krävs en bredd av minst 4.0 meter.

Om träd ska planteras väljs trädart och 
planteringsavstånd i samråd med Haninge 
kommuns park- och naturavdelning.
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Huvudgata 1

Allén är en gata i de centrala delarna i zon 1 
att strosa på. Gatan kan också vara en större 
bostadsgata som fungerar som en entrégata 
till bostadsområdet. Gatan kräver minst en 
3-vånings bebyggelse, att bebyggelsen placeras 
nära fastighetsgränsen, samt en allé för att skapa 
ett intimt gaturum. Det är viktigt vilket träd som 
väljs för att minska känslan av ett brett gaturum.

Trottoarerna skiljs från körfält av en möbleringszon 
där träd, lyktstolpar, bänkar, busskurer och 
annat kan placeras. I möbleringszonen kan även 
parkering inrymmas. 

Den här gatan kan ha enkelriktade cykelfält 
i anslutning till körbanan eller så ersätts en 

trottoar av en gång- och cykelbana med bredden 
4,0 meter. 

Vilken trädart som ska väljas samt vilket c/c-
avstånd som ska användas bestäms i samråd med 
Haninge kommuns park- och naturavdelning.
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Huvudgata 2 

Gatan, i zon 1, ligger i centrumnära lägen. Längs 
gatan är husen höga och står nära gatan ger gatan 
intimitet. 

Gatan utformas utan möbleringszon och träd men 
med en dubbelriktad cykelbana. Separering mellan 
gående och cyklister kan ske med markbeläggning 
om bredden är minst 4,0 meter. Vid mindre 
centrala delar kan den minskas till 3,0 meter.

Belysning fi nns på linspänn eftersom det inte 
fi nns någon möbleringszon för stolpar.
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Huvudgata 3 

Denna allégata i zon 2 fungerar som en 
uppsamlingsgata för de mindre lokalgatorna. 
Allégatan fi nns i en miljö med lägre hus, villor eller 
lägre fl erbostadshus, som oftast är placerade en bit 
från gatan. Allén är viktig för att göra gaturummet 
intimare. Allén kan antingen utformas med en 
dubbelsidig eller enkelsidig trädrad. Det är viktigt 
vilket träd som väljs för att minska känslan av ett 
brett gaturum.

Här fi nns en möbleringszon som innehåller 
träd, belysningsstolpar med mera. Parkeringar 
kan inrymmas i möbleringszonen. Gång- 
och cykelbanan placeras på valfri sida om 
möbleringszonen med träd.

Alternativ med dubbelsidig allé.

Vilken trädart som ska väljas samt vilket c/c-
avstånd som ska användas bestäms i samråd med 
Haninge kommuns park- och naturavdelning.
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Huvudgata 4

Det här är en enkel huvudgata i zon 2. Det här 
är en gata för trånga utrymmen i bostadskvarter 
med lägre bebyggelse som oftast är placerade en 
bit från gatan. Gatan utformas med en gång- och 
cykelbana.

Inom gatans sidoområde placeras 
belysningsstolparna.
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Lokalgator  

Lokalgatan är en gata för trafi k som har sin 
målpunkt vid gatan. Detta ger en känsla av 
samhörighet som är gynnsamt för säkerhet och 
trygghet i området. Gatorna kännetecknas av sina 
smala och intima gaturum. Vanligtvis är lokalgatan 
en bostadsgata där högsta tillåtna hastighet är 30 
km/h. För att stödja rätt beteende hos bilister bör 
gatan inte vara för lång och rak och inte heller 
för bred. Korta kvarter bidrar till att hålla ned 
hastigheten och ökar även tillgängligheten. 

Om lokalgatan passerar en skola eller leder 
till viktiga målpunkter som bad, idrottsplatser 
eller ridskolor ska gatan förses med gång- och 
cykelbana. Detta gäller både zon 1 och 2.  Alla 
övriga lokalgator i skolkvarteret bör förses med 
gångbana.

I zon 1 ska alltid lokalgatan förses med gångbana 
på en sida och ibland på båda sidor beroende 
på trafi kintensitet. Lokalgator i zon 2 ska ha en 
trottoar om kvarteret blir längre än 150 meter. 
En kvartersstruktur med korta avstånd mellan 
gatorna ökar tillgängligheten och även upplevelsen 
av trygghet. Om lokalgatan samlar upp trafi ken i 
området (uppsamlingsgata) bör den förses med 
gångbana. Cyklister är hänvisade till att köra i 
blandtrafi k.

På lokalgatan rekommenderas en gatubredd 
mellan 4,5 och 5,5 m. Korta återvändsgator och 
gator med begränsad trafi k klarar den smalare 
gatubredden. Tänk på att en snörik vinter blir 
smala gator ännu smalare och att häckar har en 
tendens att växa ut över gatorna.

Gatans bredd måste utökas när kantsten anläggs 
eftersom den hindrar bilar från att utnyttja 
sidoområden vid möten eller för att tillfälligt 
stanna. Om man tillåter parkering längs gata 
tillkommer minst 1 meter.

Gatorna i zon 2 kan utformas med dike. Ett annat 
alternativ är en så kallad måsvinge. Den anläggs 
i gatukanten och lutar något inåt mot gatan och 
avleder dagvatten. Den kan också fungera som 
ett alternativ till gångbana i zon 2. Ytan kan 
avdelas på ett tydligt sätt genom att en eller fl era 
rader med gatsten sätts i böjningen. Måsvingen 
underlättar möten mellan två bilar eftersom den 
är överkörningsbar. Angående dike och måsvinge 
se kapitlet om dagvatten.

Vid mindre utbyggnad av befi ntlig gata kan man 
bortse från gestaltningsprogrammet om man 
istället följer befi ntlig gatas utformning.
Om träd ska planteras väljs trädart och 
planteringsavstånd i samråd med Haninge 
kommuns park- och naturavdelning.
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Lokalgata 1

Denna gata i zon 1 är utformad med en allé och 
gång- och cykelbana. Gatan ligger i en miljö med 
högre bebyggelse längs med gatan. Gatan kan 
även fi nnas i villaområden där lägre hus, 1-2 
våningar, är placerade längre in på tomten. Allén 
är viktig för att göra gaturummet intimare. Allén 
kan antingen utformas med en enkelsidig eller 
dubbelsidig trädrad. Här fi nns en möbleringszon 
som innehåller träd, belysningsstolpar med 
mera. 

Parkering längs gatan kan till exempel placeras i 
möbleringszonen eller som kantstensparkering. 

Vilken trädart som ska väljas samt vilket c/c-
avstånd som ska användas bestäms i samråd med 
Haninge kommuns park- och naturavdelning.
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Lokalgata 2

Den här är en enkel lokalgata i zon 1 med 
trottoarer på båda sidorna. Gatan förekommer 
främst i bostadskvarter. Gatan ligger i en miljö 
med högre bebyggelse längs med gatan. Gatan 
kan även fi nnas i villaområden där lägre hus, 
1-2 våningar, är placerade längre in på tomten. 
Körbanan är avsedd för blandtrafi k. 

Belysning fi nns på linspänn eftersom det inte fi nns 
någon möbleringszon där stolparna kan placeras.
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Lokalgata 3 Gångfartsområde

För att få kallas gångfartsområde ska en gata vara 
avsedd för gående i första hand och så utformad 
att fordon inte kan framföras med högre hastighet 
än gångfart. 

Fysiska hinder/åtgärder behövs för att dämpa 
fordons hastighet och fordonen får inte 
parkeras på annan plats än särskilt anordnade 
parkeringsplatser. Inga nivåskillnader bör 
förekomma och entrén till gångfartsområdet bör 
vara klart defi nierad genom att man till exempel 

kör över en kantsten eller igenom en trång passage 
med avvikande beläggning. 

Gångfartsområdet är ett olämpligt val för de gator 
som ska tillåta mycket parkering då det lockar in 
mycket trafi k och parkerade bilar ger dålig sikt. 
Gångfartsgatan kan förekomma i både zon 1 och 
2

Belysning anpassa efter platsen och kan fi nnas på 
linspänn eller på stolpe.
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Lokalgata 4

Det här är en bostadsgata i zon 2. Miljön är främst 
av villakaraktär men gatan kan även förekomma i 
miljöer med fl erbostadshus. Gatan utformas med 
en gång- och cykelbana på en sida. Gatan kan till 
exempel fi nnas vid skolor.

Gatan har ingen möbleringszon. Inom gatans 
sidoområde placeras belysningsstolparna.
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Lokalgata 5

Det här är en enkel bostadsgata i zon 2. Gatan 
förekommer främst i villamiljöer. Gatan utformas 
med en trottoar på en sida. Den här gatan kan till 
exempel fi nnas vid skolor eller daghem eller där 
kvarteren är längre än 150 meter. 

Gatan har ingen möbleringszon. Inom gatans 
sidoområde placeras belysningsstolparna.
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Lokalgata 6

Det här är den enklaste bostadsgatan i zon 2. 
Gatan förekommer främst i villamiljöer. Gatan 
har varken trottoar, träd eller möbleringszon. 

Inom gatans sidoområde placeras 
belysningsstolparna.

Körbanan kan vara försedd med en måsvinge som 
leder dagvattnet till dagvattenledning. Måsvingen 
fungerar även som en avdelning av körbanan där 
det kan kännas tryggare att gå. Den här gatan kan 
i områden med lantlig karaktär förses med diken.

När diken ska anläggas läggs de i sidoområdet. 
Det är viktigt att tänka på att vägområdet därför 
behövs utvidgas. Diken kan även innebära 
släntintrång på privata fastigheter. Se vidare 
under Dagvatten. 

Lokalgata utan måsvinge

Lokalgata med måsvinge
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Karaktäristiskt för befi ntliga 
verksamhetsområdenas gaturum ofta kraftigt 
tillbakadragna byggnaderna. Detta ger ett mycket 
brett gaturum.
 
Längs industrigator där inte bebyggelsen placeras 
längs fastighetsgränsen bör stora träd planteras 
för att ge struktur och karaktär åt gaturummen. 

Tyngre industriområden trafi keras med tung 
trafi k och ofta lastbilar med släp måste kunna 
komma fram på ett bra sätt i både korsningar 
och in- och utfarter utan att äventyra andra 
trafi kanters säkerhet. Lättare verksamhets- och 
kontorsbebyggelse har andra behov och andra 
rörelsemönster. Detta bör beaktas i utformningen 
och dimensioneringen av gatunätet. I 
verksamhetsområden bör de material väljas som 
tål tung trafi k.

Dubbelriktad cykelbana bör fi nnas på minst en 
sida på industrigator. Gångbanor bör fi nnas på 
båda sidor om körbanan och får inte vara för 
smala eftersom de oskyddade trafi kant är en  
utsatt grupp i denna tuffa trafi kmiljö. 

Antalet utfarter bör begränsas ur säkerhets- 
synpunkt över gång- och cykelbanor.

Om träd ska planteras väljs trädart och 
planteringsavstånd i samråd med Haninge 
kommuns park- och naturavdelning.

Parkering och plats för omlastning bör ordnas på 
tomtmark.

Industrigata   
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Industrigata 1

Gatan är en mindre industrigata. Gatan utformas 
med trottoar på en sida och gång- och cykelbana 
på den andra sidan.

Belysningen placeras på stolpe.
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Industrigata 2

Gatan dimensioneras med utgångspunkt för den 
tunga trafi ken. Gatan utformas med en grön 
remsa mellan körfält och gång- och cykelbanan. 
I den gröna remsan planteras träd. Sidoområdets 
bredd ger goda möjligheter till terränganpassning 
i sidled.

Där gatan beräknas i framtiden få mycket trafi k 
kan gatan utformas med en grön mittremsa. 
Mittremsan kan då vid senare tillfälle göras om 
till körfält. Mittremsan kan även med fördel 
användas till dagvattenhantering.

Belysningen placeras på stolpe.
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Gatan ska vara begränsad, väl defi nierad i golv 
och väggar såväl som start och slut. Gatans väggar 
består av omgivande husfasader, staket, murar och 
vegetation. Det fi nns ett tydligt förhållande mellan 
det vertikala och horisontella i gaturummet, 
vilket ger gatans proportioner. De fl esta gator 
som anses ha bra proportioner har ett höjd- 
och breddförhållande på 1:1,1 - 1:2,5. Gaturum 
som tenderar att få stor bredd i förhållande till 
väggarnas höjd kan brytas ned i fl era mindre rum 
med hjälp av t ex träd som då bildar mellanväggar 
i det stora gaturummet. 

Träd, belysning, markbeläggningar, bänkar 
med mera förhöjer upplevelsen av gaturummet. 
En variation i gatubredden ger möjlighet till 
större och mindre platsbildningar vilket skapar 
möjlighet till händelser och möten. En gata som 
erbjuder verksamheter i husens bottenvåningar 
får mer liv och rörelse.

Gaturummet ska vara tillgängligt för alla och 
upplevas som tryggt att vistas i. Det bör utformas 
i enlighet med Boverkets riktlinjer ALM – 
tillgänglighet på allmänna platser.

Skötseln och driften av gaturummet är mycket 
viktigt för den totala upplevelsen. Gatan ska 
upplevas hel och ren. Val av lösningar och material 
bör väljas med eftertanke så att kraven på drift 
och underhåll inte blir orimliga i förhållande till 
funktionen och platsen.

Det är hållbart när en plats är multifunktionell, 
alltså att den kan användas på fl era olika sätt. En 
möbelzon kan till exempel vara multifunktionell. 
Här kan man placera parkbänkar, plantera träd 
men även använda området till marknadsstånd 
och uteserveringar. Kantstensparkering är också 
en multifunktionell yta eftersom de lätt kan 
användas till något annat än parkering som till 
exempel snöupplag. Behöver vägbanan bli bredare 
kan parkeringsytorna tas i anspråk.

Markbeläggning   

Vägbanan är i båda zonerna belagd med asfalt. 
Även smågatsten kan användas.  

Cykelbanan är belagd med asfalt.

Trottoarer i zon 1 har en beläggning av 
betongplattor, minst 35 x 35 cm, som ligger i halvt 
förband motsatt gångriktningen. Genomfartsgator 
kan ha asfaltbeläggning på gångbanorna. 
Refuger har alltid samma beläggning som 
närmaste trottoar. Trottoarerna i zon 2 har 
asfaltbeläggning. Alla beläggningar måste ha ett 
ordentligt underarbete. 

Parkvägar har en beläggning av stenmjöl eller 
asfalt. 

Möbleringszonen i zon 1 har främst samma 
beläggning som anslutande trottoar. 
Möbleringszonen i zon 2 har grus eller gräs 
beroende på platsens förutsättningar. 
 
Vid utfyllnad av små ytor eller som gräns mellan två 
olika markbeläggningar används smågatsten. Som 
ledstråk används smågatsten eller sinusplattor. 

Trottoar 

På alla gatutyper i zon 1 fi nns trottoar på båda 
sidor. En av trottoarerna kan ersättas med en 
gång- och cykelbana. 

På gator i zon 2 där kvarteren är längre än 
150 meter ska trottoar fi nnas. I övrigt blandas 
trafi kslagen på körbanan.

Övergångsställen

Övergångsställen bör användas restriktivt 
och utformas enligt den så kallade 
Stockholmsmodellen, se vidare Haninge kommuns 
typsektion för övergångställe bilaga 1.

Riktlinjer för utformningen av gatorna
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Vid avsmalningar där trafi ken går i samma spår 
ska asfalten och underbyggnaden förstärkas.

För utformning se RIBUSS 08.

Kantsten

I zon 1 används granitkantsten som skapar ett 
gediget intryck. I zon 2 och på industrigatorna 
kan kantstenen vara av betong. 

Vid busshållplatser och övergångsställen väljs 
alltid kantsten av granit.

Parkering

Kantstensparkering är en multifunktionell yta som 
lätt kan användas till något annat än parkering till 
exempel snöupplag. Behöver vägbanan bli bredare 
kan parkeringsytorna tas i anspråk.

Om kantstensparkering ska tillåtas på en gata 
tillkommer 2,0 meter på gatans bredd. För 
kantstensparkering på båda sidor tillkommer 
ytterligare 2,0 meter. Lokalgator i radhusområden 
bör ha kantstensparkering. 

Parkering längs industrigator i verksam-
hetsområden bör undvikas då framkomligheten 
för den tunga trafi ken bör prioriteras och parkering 
ofta kan lösas bättre på kvartersmark. I områden 
med lättare verksamheter och kontor däremot, 
kan parkering längs gatan förekomma. 

Övergångsställen utformas med granitkantsten 
och vita plattor.

Vid omarkerat ställe där gående går över gatan 
sänks trottoarkanten ner i nivå med gatan. 
Passagen skall inte förses med kontrastfärger 
eller taktila plattor.

Cykelbana 

Cykelbanor som ligger i anslutning till en trottoar 
har samma beläggning som den. Cykelbanan 
och trottoaren skiljs åt med en skiljelinje som 
är taktil.  När gång- och cykelbanan passerar en 
busshållplats bör den skiljas från plattformen 
med exempelvis tre rader smågatsten.

En kombinerad gång- och cykelbana har bredden 
3,0 meter.

I övrigt se Haninge kommuns cykelplan.

Buss

Alla nya huvudgator ska vara anpassade för 
busstrafi k och ha 3,5 meter breda körfält.

Busshållplatser utformas enligt typsektion 
nummer TH0101 bilaga 2.

Diken

I zon 2 kan diken förekomma. Se avsnitt om 
dagvatten.

Slänter

Slänter i stadsmiljö bör utformas stadsmässigt. 
Vid val av stenmaterial i en slänt ska smågatsten 
användas. Om det fi nns möjligheter att ha naturlig 
plantering i slänter är det att föredra. Där lutning 
tillåter är gräsbevuxen yta eller marktäckare att 
föredra framför buskplantering. 

Sidoområde 

I sidoområdet ryms en stödremsa för vägen samt 
plats för belysning, elskåp, snöupplag med mera.

Fartdämpande åtgärder

Fartdämpande åtgärder utförs oftast vid 
busshållplatser och övergångsställen. 

De utförs med granitkantsten och prefabricerade 
betongkuddar. På lokalgator utformas de med 
asfalt.
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Spårvägar

Om ett gaturum ska planeras för att inrymma 
spårtaxi, annan spårväg eller motsvarande ska 
planeras för att inrymma spårtaxi ska minst 5 
meter tillkomma på gaturummets bredd.
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Utrustning

Som standard parksoffa i zon 1 används 
Skandinavia och Båstad, båda från Nifo-Lappset. 
Som fi nare parksoffa används Tessin från Nola. 
Även Gripenberg från Hags kan användas.

Som standard parksoffa i zon 2 används 
Gripenberg från Hags. Som fi nare sittplatser kan 
träsoffan Båstad från Nifo-Lappset användas.

Papperskorgar ska vara strategiskt och jämnt 
utplacerade. Som standardmodell används HH 
2000 från Jansson och Partner eller City från 
Jansson och Partner. Denna fi nns även i en variant 
med askkopp. Vid behov av en större papperskorg 
används SSH från Smekab som ska vara svart.

Pollare som ska användas i zon 1 är av granit 
eller VeksØ Classic. Classic fi nns även som en 
handikappanpassad variant där körfälten visas 
genom tecken som relief på pollaren. 

Pollare i zon 2 ska vara av granit eller så kan 
gummipollare från Blinkfyrar AB användas. 

Cykelställ som kan användas är Bågen från 
Lappset, Dian från VeksØ, Vela eller Argo från 
Hags. Cykelställ är svarta i zon 1. Fler cykelställ 
med låsmöjlighet samt cykelställ med tak mot 
regn kommer utredas och tillfogas programmet.

Som tillfälligt trädskydd vid uppväxt kan 
träpålar användas. De ska inte vara impregnerade 
då de ändå ska bort efter några år. Trädskydd 
används endast där det är befogat. 

Som markgaller används Lateral från Jom 
användas. 

Blomsterfat som kan används är Ekfatet 
från Foba eller Glasfi berfatet Oas från 
Glasfi berprodukter. Vid val av blomsterfat är det 

viktigt att man utgår från platsen.

Stödmurar, murar, trappor och 
husgrunder ska samverka i stil och karaktär. 
De ska vara strategiskt placerade och utformade 
så att de underlättar framkomligheten för 
funktionshindrade.

Stödmurar, murar och trappor har ett ytskikt av 
natursten. Murar och stödmurar kan ha en sittyta 
av natursten eller trä. De kan då fungera som 
sittplats.

Staket och räcken ska utformas i lackerat 
stål.

Konstnärlig utsmyckning ansvarar Kultur- 
och fritidsnämnden för och genomförs i 
samarbete med stadsbyggnadsförvaltningen 
och kommunstyrelseförvaltningen. Haninge 
kommuns övergripande mål med arbetet 

Ekfat Glasfi berfat

Skandinavia Båstad                        Tessin Gripenberg    City SSH Gummipollare Classic Bågen Dian Vela Argo  
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med konst och gestaltning är att konsten 
blir ett självklart och väl synligt inslag i såväl 
inomhus- som utomhusmiljön och bidrar till 
en stimulerande och hållbar samhällsmiljö. 
Kulturenheten genomför konstprojekt enligt den 
så kallade enprocentsregeln. Den innebär att en 
procent av kommunens investeringsbudget i 
nybyggnationer går till konstnärliga projekt som 

Skandinavia Båstad                        Tessin Gripenberg    City SSH Gummipollare Classic Bågen Dian Vela Argo  

ska nå allmänheten.

Färg

I zon 1 och längs huvudgator och uppsamlingsgator 
är metalldelar förutom cykelställ alltid målade i 
mörkt grön färg, RAL 6009. På lokalgator i zon 
2 väljs galvade metalldelar och trädelarna är 
omålade.

Juvelerna i Jordbro
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Belysning av det offentliga rummet är till för att 
öka trafi ksäkerheten, öka känslan av trygghet 
och underlätta orienteringen, men också till att 
ge effektbelysning för att till exempel lyfta fram 

enskilda platser.

Det viktigaste är inte att det offentliga rummet 
är upplyst utan hur det är upplyst. Belysning 
ska anpassas efter platsen och lyfta fram dess 
karaktär. Den ska inte enbart vara snygg utan 
också ge ett vackert och funktionellt ljus. Det är 
särskilt viktigt att ta hänsyn till platsens skala när 
man arbetar med belysning. När mörkret faller 
är det ljuset som anger skalan och defi nierar 
rummet. Genom att belysa på rätt sätt och ljussätta 
platsens rumsskapande detaljer kan man lätt 
uppfatta platsen vilket ger en känsla av trygghet 
och kontroll. 

Belysning ska också vara driftssäker och tålig. 
Vid val av gatubelysning är det många aspekter 
som bör beaktas. Den belysning som väljs idag 
ska vara i drift under många år. Därför är det 
viktigt att det är en energieffektiv och miljövänlig 
belysning men också att den är ekonomisk ur både 
inköps- och driftsynpunkt. Utformningen kan 
komma att ändras i takt med teknikutveckling för 
energieffektivare och miljövänligare belysning.

Säkerhet

Ur trafi ksäkerhetssynpunkt är det viktigt att 
körbanan är upplyst så att bilisten ser människor 
och djur som korsar körbanan eller ojämnheter 
i körbanan.  Belysningen kan förstärkas vid 
särskilt utsatta platser. Särskild anpassning av 
intilliggande belysning måste göras så att området 
inte får sämre synbarhet som följd. Det viktigaste 
är en jämn belysning utan mörkare områden. 

Infartsgator är en sekvens av sträckor och 

punkter som utgör mötet mellan staden och 
omgivande landskap med varierande karaktär 
på korsningspunkter och sträckor. Här fi nns ofta 
entrén till orten och det är den här sträckan som 
besökare ser, därför är det viktigt att belysningen 
hjälper till att presentera kommunen på ett bra 
sätt.

På huvudgatorna närmare centrum ställs större 
krav på ljuskällans egenskaper vad gäller ljusfärg 
och färgåtergivning och på armaturers och 
stolpars utseende.

Belysning på lokala gator ska vara tillräcklig så att 
bilförare, cyklister och gående ska kunna se och 
synas bra.

I bostadsområden bör belysningen i första hand 
utformas efter fotgängarnas behov. Gående 
ska lätt kunna orientera sig, upptäcka hinder 
och identifi era mötande. Barn leker på och 
intill gatan. Att använda sig av lägre stolpar vid 
gatubelysning gör att bilister naturligt minskar 
hastigheten. Det ger även en trivsammare miljö för 
fotgängarna. Ljuskällorna bör ha förhållandevis 
låg belysningsstyrka med bra färgåtergivning.

Verksamhetsområden kan ha olika karaktär från 
småindustri till externhandelsområde med stora 
parkeringsytor. Hur korsningar belyses är av 
stor betydelse där trafi ken är tät och gående och 
cyklister rör sig. Med hänsyn till att dessa områden 
besöks mest under dagtid bör belysningen kunna 
regleras under nattetid.

Trygghet

Belysning är en trygghets- och tillgänglighetsfråga. 
Har man som fotgängare möjlighet att överblicka 
sin omgivande miljö ökar känslan av trygghet. Men 
att synas utan att kunna se den omkringliggande 

Stockholm                 Icon Victor  Quebec  Oxane Airtrace 

Belysning
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miljön skapar oro och utsatthet. Genom att 
inte enbart belysa gång- och cykelbanor utan 
även omgivningen runtomkring samt att 
skapa och stärka siktlinjerna till t ex bostäder, 
ökas tryggheten. Betydelsefullt för känslan av 
trygghet är också skötseln av både armatur och 
omkringliggande miljö och natur. Det är viktigt att 
belysningen är bländfri, inte skyms av trädkronor 
och buskage. Den ska placeras rätt i gaturummet 
avseende avstånd och riktning av ljusstråle. 

Effektbelysning 

Parkens struktur, dess trädbestånd, konstverk 
eller skulpturer, vegetation, m m kan förhöjas 
genom effektbelysning.

För att framhäva något intressant, vackert eller 
skapa en speciell stämning kan man använda sig av 
effektbelysning. Med hjälp effektbelysningen kan 
nya landmärken uppstå under den mörka delen 
av dygnet. Ljussättning av ett träd lyfter fram det 
och ger trädet en speciell identitet nattetid. Miljön 
har fått ett lokalt landmärke.

Effektbelysning är inte till för säkerhet och 
vägledning i första hand men kan ge atmosfär, 
skönhet och skapa landmärken och identiteter 
i staden. Ljusnivån kan både vara lågmäld och 
stark beroende på vad man vill framhäva.

Ljuskällor

Ljustypen är betydelsefull för upplevelsen. Ett 
naturligt vitt ljus är att föredra då det återger 
färg bra. Det är särskilt lämpligt där många 
gångtrafi kanter rör sig och i parkmiljöer då 
grön färg förvrängs av gult sken. Ljusutbyte, 
lång livslängd, samt bra färgtemperatur och 
färgåtergivning är avgörande faktorer vid val av 
ljuskällor. De ljuskällor som fi nns i marknaden 
och som används mest vid ljussättning är 

högtrycksnatriumlampor, metallhalogenlampor 
och LED-lampor. Alla har olika egenskaper 
och uppfyller olika krav på god belysning men 
faktorerna lång livslängd, högt ljusutbyte, bra 
färgåtergivning och ljusfärg är något som man ska 
ta hänsyn till.

Belysningsarmatur ska vara fl exibla och fi nnas i 
olika utföranden. Det är viktigt att de armaturer 
som föreslås har samma formspråk och inte 
konkurrerar med varandra om uppmärksamhet. 
Genom att använda samma armatur både på 
stolpe, på linspänn och som parkbelysning skapas 
en helhet.

Förslag på Armatur 

Haninge har en relativt ung bebyggelse och en 
armatur med ett modernt formspråk är i första 
hand lämplig.

Stolpar och armaturer som redovisas är exempel 
på typutformningar.

Längs huvudgator och lokalgator med 
uppsamlingsfunktion är följande armaturer att 
föredra: Stockholmsarmaturen från Ateljé lyktan, 
Icon från Louis Poulsen, Victor från Thorn och 
Quebec från Fagerhult. De fi nns i många olika 
utföranden och kan användas även i parker. På 
övriga lokalgator kan även Oxane från Thorn, 
Selenium från Philips eller Airtrace från Fagerhults 
användas.

Vid utbyte av gammal armatur är till exempel 
Selenium från Philips lämplig.

Som parkbelysning kan Johanna från Thorn, 
Saturn 2 från Se’lux och Osiris från Fagerhult 
användas. På platser kan till exempel Osiris från 
Fagerhult användas. På gång- och cykelvägar 

Selenium Johanna  Saturn 2  Osiris Vital  Johanna   Konus   
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används Vital från Fagerhult.

Som pollarbelysning används Konus från Veksoe, 
Johanna från Thorn eller motsvarande.

Gatubelysning på stolpe har en höjd mellan 5 
och 7 meter beroende på gatans karaktär och om 
belysningen är placerad i anslutning till gång/
cykelbana eller vägbana. Det bör vara en lägre 
stolpe om belysningen är placerad i anslutning till 
gång/cykelbana. I zon 2 och på lokalgatorna är de 
lägre måtten att föredra. En lägre stolparmatur 
förtydligar gatans funktion och ger gatan en 
passande småskalighet.

Höjd på linspänd belysning är 7-8 meter.

Parkbelysning har en höjd på 5 meter.

I zon 1 samt längs huvudgator och uppsamlings-
gator i zon 2 är stolpen alltid målad i svart. På 
lokalgator i zon 2 väljs svart eller galvad stolpe.

Avståndet mellan stolpar avgörs vid projekt-
eringen. Ju högre stolpe desto längre avstånd 
kan man ha mellan stolparna. Det viktiga är att 
belysningen är jämn och att inga ytor mellan 
stolparna lämnas obelysta. Ljuskäglorna ska 
omfamna varandra.

Avstånd mellan stolpens mitt och asfaltskant ska 
vara 50 cm.
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I stadsrummet är träd en viktig resurs som skapar 
en trivsam stadsmiljö. Trädplanterade gator är 
viktiga stadsbyggnadselement som tydliggör 
gatans riktning och geometri och kan minska 
trafi kanternas hastighet. 

Träd kan placeras på fl era olika sätt i gaturummet. 
De kan planteras som en enkel eller dubbelsidig 
allé mellan körbana och gångbana, men de kan 
också planteras i förgårdsmark mellan gångbana 
och fastighet. Ett brett gaturum kan få fl era mindre 
intimare gaturum med hjälp av träd. 

Trädens c/c-avstånd bestäms i samråd med 
kommunens parkavdelning.

Genom att variera trädarterna skapas ytterliggare 
olika typer av gaturum. Årstidsvariationerna i 
form och färg skapar olika estetiska värden. 

Vid val av gatuträd är det betydelsefullt att planera 
för det fullvuxna trädet. I vissa fall kan det vara att 
föredra ett smalkronigt träd. Det är angeläget att 
inte placera träd för nära fasader.

Det är också viktigt att tänka på var trädet placeras 
om man väljer ett träd som ”skräpar” ner, till 
exempel Lönn.

För att träden ska kunna utvecklas och bli vackra 
måste de få bra livsvillkor. Det förutsätter att 
vi skapar optimala markförhållanden och att 
halkbekämpning med salt endast används 
vid behov. Stadsträd behöver tillräckligt med 
utrymme både ovan och under jord, vilket ofta är 
ett problem i stadsmiljöer.

Generellt ska jorden i växtbädden ha en struktur 
som är så porös så att det kan ske ett tillräckligt 
luftombyte och skapa bra dräneringsförhållanden, 
vilket är viktigt för trädens invintring. 

Det bästa för träden är om de får växa i 
sammanhängande grönytor. Om träd planteras i 
möbleringszonen mellan gångbana och gata är det 
viktigt att anlägga en underbyggnad med växtjord 
i hela möbleringszonen och inte bara jord i de så 
kallade trädgroparna 

Finns det inte plats att ge träden goda livsvillkor 
är det bättre att avstå från träd och istället arbeta 

med övrig utrustning. Det är kostsamt att plantera 
träd. Dessutom ser det trist ut i många år om ett 
träd inte växer.
En trädgrop bör vara minst 2,0 x 2,0 x 0,8 meter 
(bredd x längd x djup).

Det fi nns problem med dagens trädgropar då 
beläggningen runtomkring har en tendens att 
sätta sig. Vid användning av skelettjord uppstår 
inte detta problem. Skelettjord är dyrare än 
standard, men det betalar sig i längden vilket ger 
ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Träd
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Omhändertagandet av dagvattnet är en viktig och 
intressant uppgift att lösa vid utformningen av de 
allmänna platserna. 
I det här gestaltningsprogrammet berörs endast 
den del av dagvattnet som vägarna bidrar med.

Hur dagvattnets omhändertagande ska gestaltas 
varierar mellan de olika zonerna, men även utifrån 
platsens förutsättningar.  

Val av dagvattenlösning
I zon 1 fi nns inte diken i traditionell mening. Här 
avleds dagvattnet i kanaler, dräneringsrör med 
eller utan infi ltrationsmöjligheter. När någon av 
de gatusektioner som innehåller träd väljs kan 
hela ytan under trottoar eller gång- och cykelväg 
förses med skelettjord.

 I zon 2 görs en avvägning om diken ska anläggas 
eller inte.

Skelettjord
Planteringar i samband med hårdgjorda ytor ska 
ske med omgivande skelettjord. Genom denna 
metod ger man dels träden en längre livslängd 
och dels ger det möjlighet till att infi ltrera 
dagvatten ner i skelettjorden och därmed minska 
belastningen på dagvattensystemet.

Sandsbrovägen  i Växjö

Fornebeu, Oslo fl ygplats

Västra hamnen, Malmö

Hammarby sjöstad, Stockholm

Diken
Diken har fördelen att de fördröjer och utjämnar 
fl ödena samtidigt som det sker viss rening. 
Nackdelen är att de breddar gatusektionen och 
kan ge stora och dyra intrång på kvartersmark. En 
avvägning måste därmed ske mellan möjligheten 
att ta hand om dagvatten på gemensamma ytor 

Dagvatten
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och den karaktär området ska få liksom hur stort 
intrång diken gör på kvartersmark.

Diken kan användas om målet är att områdets 
karaktär ska förbli lantligt och inte utvecklas till 
traditionell villabebyggelse. Med lantlig karaktär 
menas här till exempel att tomterna är stora eller 
området domineras av sommarstugor.

Måsvinge
Ett alternativ till dike i zon 2 är en så kallad 
måsvinge. Den anläggs i vägkanten och lutar något 
inåt mot vägen och avleder dagvatten.  Måsvingen 
underlättar även snöröjning.  Denna metod kan 
antingen ha traditionell bortledning av vatten 
eller kombineras med fördröjning i vägkroppen.

Krossfyllt dike
Vid trånga gatusektioner kan dikena krossfyllas. 
Det fi nns dock en del nackdelar med detta bl a 
kan det se ovårdat ut och krosset får inte beläggas 
med asfalt eller plattor. Detta är främst aktuellt i 
områden med lantlig karaktär.

I kuperad terräng är det viktigt att vara 
uppmärksam på hur diket utformas. 

Höjdskillnader mellan väg och kvartersmark styr 
dikets utformning och påverkar vägområdets 
storlek. Till exempel kan diken i kuperad terräng 
bli väldigt breda.  Ibland måste vägen enkelskevas 
eller kantsten sättas för att leda bort dagvattnet 
från kvartersmarken.  En rekommendation är 
därför att vägprojektering och detaljplanearbetet 
sker parallellt.

Infi ltration/fördröjning i vägkroppen 
Vägarna avvattnas ensidigt och brunnar leder
ned vattnet till fördröjningsmagasin, som anläggs 
kontinuerligt i vägarna. Det fi nns begränsade 
erfarenheter av hur lång livslängd denna metod 
har. 

Vägsektion med diken.

Vägsektion med diken vid bergskäring.



36

RIBUSS 08

Typsektion busshållplats SL i samarbete med 
Stockholms läns kommuner och Sveriges 
kommuner och landsting.

De fl esta bilder som redovisas i programmet 
är tagna av projektgruppen. I övrigt är bilderna 
hämtande från:

Nola.se

Veksoe.se

Blinkfyrar.se

Nifo.se

Foba.se

Hags.se

Glasfi berprodukter.se

Jom.se

Referenslista







 




