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Bakgrund

Läsanvisning

Inom Malmö Stad har det under en längre tid pågått en diskussion om
bredden på stadens gaturum. Många både inom och utom Malmö
Gatukontor har ansett att nya eller ombyggda gator har varit för breda och
därmed har det rått en oenighet om hur stadens gatusektioner bör utformas.
En av flera synpunkter har varit att de olika ytorna för gatans funktioner har
blivit bredare, i vissa fall för breda, och därmed har den totala bredden på
sektionen ökat. Detta är också riktigt eftersom vi har fått ökade krav på
trafiksäkerhet, planteringsbredder, en ökad satsning på cykelbanor och en
öppen dagvattenhantering. Diskussioner har också förts kring materialval,
där funktionskrav har ställts mot upplevelse och estetik.
På uppdrag av Gatukontorets ledningsgrupp tillsattes en arbetsgrupp med
tillhörande referensgrupp sommaren 2002 för att se över och uppnå en
samsyn och en ökad förståelse för de problem som har uppstått.

Rapporten är indelad i olika kapitel för att dels ge en bakgrund och dels ge
råd vid planering av gatumiljöer såväl vid nybyggnad som vid renovering och
ombyggnad.
A. Stadens och gatornas karaktärer

Syfte

I detta kapitel går det att läsa om Malmös olika stadskaraktärer och deras
gaturum samt hur deras historia har påverkat den nuvarande utformningen.
Här finns även synpunkter och reflektioner som är direkt kopplade till den
inventering av olika gatumiljöer i Malmö som arbetsgruppen gjorde under
hösten 2002, men även synpunkter som är tillämpbara vid om- och
nybyggnation.
De flesta av stadens olika områden är förankrade i en tidsanda som har gett
en viss karaktär. Men många av dessa karaktärer kommer igen i nya och
planerade områden. Det finns klassiska drag och mer tillfälliga trender i
utformningen av gatusektioner och miljöer.

Syftet med arbetet har varit att:

B. Gatans olika funktioner



Här går det att läsa om gatans olika funktioner och deras varianter samt
funktionernas betydelse för gaturummet.
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Skapa enighet om gatusektioners utformning inom Malmö
Gatukontor.
Skapa förståelse för gatusektioners utformning inom Malmö
Gatukontor och inom kommunens andra förvaltningar.
Genom ökad enighet och förståelse effektivisera arbetet vid
diskussioner om gators utformning.
Skapa gatusektioner som ger möjlighet till framtida omfördelning av
gatuutrymmet.
Skapa en rapport om gatusektioner som kan användas i hela Malmö.
Rapporten skall vara ett levande material som följer och förändras
med den tekniska utvecklingen och andra ändrade förutsättningar

C. Mått

Gaturummet innehåller olika funktioner, vars mått är olika i olika miljöer. I
kapitel C återfinns de olika funktionernas mått.
D. Definitioner och begrepp

I detta kapitel återfinns beskrivningar och förklaringar på de begrepp, ord
och förkortningar som ofta används i arbetet med gator och trafikmiljöer.
E. Exempel

Här illustreras några exempel på tillämpning av kapitel B och C i gaturummet
med en kortfattad diskussion samt checklista.

I N L E D N I N G .

Inledning
Gatan är stadens vardagsrum, det är här vi vistas kortare och längre stunder.
Vardagslivet pågår här på väg till jobb, skola och dagis, en tur med hunden,
ett besök i korvkiosken eller en stund med kompisarna och en träff med sina
vänner. Allt tar plats på stadens gator. Gatorna är navet i staden och i våra
vardagsliv utan att vi tänker på det. De har sina lukter och dofter, sina ljud
och sin intensitet – allt ger en bild och en upplevelse av staden. En personlig
upplevelse som är starkt präglad av omätbara sinnesintryck och händelser.
Gatans utseende och status varierar med tiden. Huvudstråk och lokalgator
förändras i takt med stadens attraktioner och målpunkter. Gatubilden
förändras även över dygnet och med stadens puls.
Gatan är en del av den planerade staden. Från att ha varit den naturliga vägen
till staden och marknadsplatsen, anpassad till omgivning och höjder, till att bli
en tydlig del av stadsplaneringen. Industrialismens genombrott ledde till
tankar om hälsa, ljus och luft som kunde skapas genom trädplanterade gator
och boulevarder. En tydlig planering och gestaltning som avlöstes av den
ökade bilismens krav på funktion och framkomlighet. Gatan blev mer en
tekniskt styrd kommunikationsled omgärdad av krav och tekniska ord.
Idag har gatans betydelse för upplevelsen av staden åter tagits i beaktande.
Fler funktioner och krav har tillkommit såsom dagvattenhantering,
informationsskyltning, möblering och serveringar, vilket ställer sina krav på
gatans utformning samtidigt som den goda gatans utformning och
proportioner åter har tagits till heder.
Vi vill genom den här studien lyfta fram de krav som ställs på gatan samtidigt
som vi vill framhäva gatans betydelse för staden. Gatans utformning, dess
mått i sektioner, markbeläggning, vegetation och möblering är av mycket stor
betydelse för hur staden uppfattas och upplevs. Upplevelsen av gatan är olika
beroende på om man färdas med bil, cykel eller till fots. Bilistens komfort

och framkomlighet ska ställas i relation till de oskyddade trafikanternas krav
på säkerhet, trygghet och tillgänglighet.
Rapporten grundar sig på arbetsgruppens inventering av olika typer av
gatumiljöer i Malmö. Utifrån denna har olika riktlinjer för olika typer av gator
diskuterats fram. Rapporten tar även upp de olika krav som ställs på gatan i
form av t ex trädplantering, cykelbanor samt de olika begrepp som ofta
diskuteras i samband med gatuprojektering. Som grund i rapporten ligger
även TRAST och VGU med vissa avsteg där ”Malmö standard” träder in.
”Malmö standard” bygger på mångårig erfarenhet och praxis. Rapporten gör
inga anspråk på att vara heltäckande utan vill istället lyfta fram gatans roll och
betydelse - Gatan är stadens rum.
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A. Stadens och gatornas
karaktärer
Staden har utvecklats genom olika tider med olika lagar och förordningar.
Hastigheten i tillväxten och byggnadstekniken har påverkat staden mycket.
Gatumiljön berörs av gatans bredd, hushöjder, fasader, slutenhet, gatulinje,
gångbanebredd, körbana och vegetation. Gatusektionerna varierar stort inom
stadens olika delar och även inom respektive del.
Stadskaraktärerna som beskrivs i Översiktsplan för Malmö 2000 har varit
utgångspunkt för den indelning som gjorts av staden. Beskrivningarna av
respektive område som återfinns i rapporten kommer även de i stora drag
från översiktsplanen men även från de inventeringar som gjordes av
arbetsgruppen under hösten 2002.
De råd och riktlinjer som ges i kapitlet är generella och måste hanteras
därefter. Varje plats i staden är unik. De mått på gatorna som finns angivna
intill foton avser avståndet mellan fastighetsgränserna.
Ett viktigt syfte med att beskriva befintliga områden är att sprida
medvetenhet och förståelse för vad som är bra och dåligt och därmed
undvika att skapa liknande problem i nya områden och vid ombyggnad.
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Tät kvartersstad
Staden innanför kanalen

Stenstaden

Den täta kvartersstaden innanför kanalen har sin egen speciella karaktär med
ett oregelbundet gammalt gatunät och många skiftande bebyggelsetyper. Här
finns t ex rester från en förindustriell låg bebyggelse sida vid sida med höga
stenhus från tidigt 1900-tal. Staden innanför kanalen växte fram under tidig
medeltid, vilket återspeglas i kvartersindelning och gatumiljöer.
Byggandet var på inga sätt fritt utan tydligt reglerat av tradition, lagar och
förordningar. Dessa förändrades mycket långsamt men från 1800-talet och
framåt har förändringarna i regelsystem och bestämmelser präglat staden i allt
högre grad. Dagens centrum domineras av 1900-talets massiva bebyggelse
som ersatte den äldre lägre bebyggelsen inom samma kvartersmönster.
Exempel på gatukaraktären i staden innanför kanalen kan man se kring
Stortorget, Gamla Väster, Hamngatan och Lilla torg.

När fästningssystemet raserades frigjordes stora markområden för
bostadsbebyggelse. Härmed gavs förutsättningar för den slutna stenstaden att
växa fram under slutet av 1800- och början av 1900-talet.
Stenstaden karaktäriseras av slutna kvarter med en bebyggelse på fem till sex
våningar. Tidigare fanns det även bostäder i gårdshusen. Bakgårdarna var
trånga och mörka utan vegetation. De nya stadsdelarna var mycket olika den
äldre bebyggelsen. Fasadernas storlek och enhetlighet, trots en stor
detaljrikedom, gav en ny stadsbild. Här återfinns vackra gaturum med
klassiska proportioner. Gatans längd är begränsad och ofta avslutad med en
tydlig fondbyggnad. Husfasaderna är gatans väggar och de detaljerade
sockelvåningarna ger karaktär och vilopunkter för ögat.
Det är även under denna tid som de första större gatorna, esplanaderna, med
mellanliggande trädplanteringar anlades. Den tidiga gatan hade ingen
vegetation. Gator med trädplanteringar kom fram först under 1800-talet i
samband med att stadens ohälsosamma miljöer uppmärksammades. Genom
de stora boulevarder, avenyer och esplanader som då planerades och anlades
skulle staden få in ljus och luft. Man fick också genom trädplanteringarna
bättre brandskydd. Träden gav gnistskydd och skapade brandgator.
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De större gatorna fick genom träden en tydlighet och riktning. Alléer och
trädrader skapade nya gaturum där fasaderna ibland skymdes och nya
avgränsningar bildades.
Exempel på stenstadens bebyggelse och gatukaraktär finner man vid
Kungsgatan, Värnhem och Möllevången.
Gatukaraktär

Gaturummen i den täta kvartersstaden innanför kanalen karaktäriseras av det
oregelbundna. Spännande trånga gränder, smala gator och platsbildningar
med relativt låg bebyggelse skapar här en speciell atmosfär. Innanför broarna
är det enligt Stadsmiljöprogrammet för Malmö Stad beslutat att natursten ska
användas på körbana.

Falsterbogatan - uppsamlingsgata 19 m bred

Falkenbergsgatan - lokalgata 12 m bred.

Gång- och cykel

Innanför broarna används mycket natursten på gång- och cykelbanor. Inom
övriga delar av stenstaden används asfalt på cykelbanor och betongplattor på
gångbanor. Längs vissa gator finns det även klinker på gångbanan som t ex
på Snapperupsgatan och Rundelsgatan.
Huvudcykelstråk har skapats genom skyltning och reglering längs gatorna. På
vissa ställen där utrymme funnits har separata cykelbanor anlagts.
Plantering

Hamngatan

Lilla Torg.

I stenstaden är idag många av de centrala gatumiljöerna ombyggda efter
Malmös stadsmiljöprogram. De renoverade gatumiljöerna karaktäriseras av
en hög standard med mycket natursten. Inom stenstaden används mestadels
asfalt på körbanorna. Vissa av de ombyggda gatorna har fått
betongstensbeläggning
och
upphöjda
korsningar
med
smågatstensbeläggning. Genom denna variation har bilarnas hastigheter
sänkts och en ökad uppmärksamhet erhållits.

Stadens allra äldsta delar omsluts av kanalen med sina omgivande
trädplanteringar. Förutom enstaka rader med buskar och några solitära träd
är planteringar koncentrerade till parker, torg och kvartersmark. I samband
med ombyggnader har gatorna ibland kompletterats med trädplanteringar.
De trånga lokalgatorna lämnar dock inte mycket utrymme för träd.
Huvudgatorna i stenstaden har oftast en trädplantering i mittremsan. Detta
har skett i samband med att spårvagnarna försvann och att gatubredden då
medgav plats för träd.
Parkering och trafikreglering

Staden innanför kanalen har trafikreglerats i huvudsak med enkelriktningar,
och förändringar av gators funktioner till gårds- eller gågator. Stenstadens
trafikflöde har förändrats genom att de stora genomgående gatorna har
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brutits av med hjälp av enkelriktningar eller ombyggnader. Parkering sker i
huvudsak längs kantstenen men i ombyggda delar hänvisas trafikanterna
även till parkeringsgarage.
Trafiksäkerhet

Många lokalgator har genomgått en omfattande förändring i takt med den
ökade bilismen och därigenom i vissa fall en trafiksanering. En del gator har
helt stängts av för biltrafik, körbanan har lyfts upp i nivå med omgivande
trottoarer och hela ytan har fått en ny beläggning. Återvändsgator har skapat
lugna boendemiljöer utan genomfartstrafik. Allt för att dämpa bilisternas
hastighet och förbättra villkoren för de oskyddade trafikanterna.
Längs huvudgatorna har trafiksäkerheten ökats genom att säkra
gångpassagerna genom ombyggnader eller trafiksignaler men fortfarande
kvarstår stora problem för oskyddade trafikanter.
Råd och riktlinjer

Gatumiljöerna inom den täta kvartersstaden innanför kanalen bör fortsatt
restaureras och byggas om varsamt. Trädplanteringar hör historiskt inte
hemma här. Enstaka solitära träd kan dock tillföras vissa platsbildningar där
utrymme finns för att ge karaktär och tillföra grönska i annars mycket
hårdgjorda miljöer.
I den täta stenstaden utanför kanalen kännetecknas gaturummen av
trädplanteringarna som ofta skett i samband med nedläggningen av
spårvägen. Dessa gröna gator bör bibehållas och vid ombyggnad bör även
fler gator förses med trädplanteringar.
Vid val av material finns Stadsmiljöprogrammet för Malmö Stad till stöd och hjälp.
En god detaljutformning ger variation och vägledning om hastighet och
körsätt. Särskilt är tydligheten i utformningen viktig för att skapa trygga och
säkra miljöer för de oskyddade trafikanterna.
Ett tydligt gc-nät genom stadens centrala delar bör efterstävas.
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Stor omsorg ska läggas på trafiksäkerhet och trygghetsaspekter så att
konfliktsituationerna minskar. Huvudgatorna utgör fortfarande ett problem
som måste studeras vidare för att försöka finna en optimal lösning.

A .

Gles kvarterstad

Nya idéer om stadsbyggnad slog igenom under 1920-talet vilket medförde att
tankarna om trädgårdsstaden även kom att påverka stadsrummets
utformning. Gaturummen och stadsrummen blev öppnare och grönare.
Storstrejker och en kostnadsexplosion inom byggandet, samt den
ekonomiska depressionen under trettiotalet och krigstiden medförde att de få
nya bostäder som uppfördes blev dyra. Som en reaktion på detta
standardiserades byggandet för att få fram billigare bostäder. Byggandet
skedde ofta i statlig regi eller i samverkan med staden och större arbetsgivare.
Den slutna kvartersstaden utvecklades till storgårdskvarter där kvarterens
inre löstes upp till ett enda stort rum. Entréerna från gatan ersattes av breda
våningshöga portar till gården.
Den öppna bebyggelseformen ledde till friliggande s k lamellhus som
placerades i rätvinkliga strukturer med öppna eller halvöppna gårdar.
Husfasaderna drogs in från gatulinjen genom en, ett par meter bred,
gräsbeklädd förgårdsmark som gav bredare gaturum, mindre distinkta i sin
begränsning.
Exempel på gatumiljöer i den glesa kvartersstaden återfinns i Västra
Sorgenfri, Kronborg, Lönngården och Slottsstaden.
Gatukaraktär
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oftast utan trädplanteringar men upplevs ändå gröna tack vare den generösa
förgårdsmarken och dess planteringar. Lokalgatorna i de äldre delarna är
relativt smala men i de senare områdena är de genomgående breda och
inbjuder till höga hastigheter. De relativt breda lokalgatorna upplevs som
svåra att passera, speciellt för skolbarn. Körbanorna består genomgående av
asfalt. Huvudgatorna är breda och utgör oftast en barriär för de oskyddade
trafikanterna.

Mariedalsvägen - huvudgata 23 m bred

Skvadronsgatan - lokalgata 14 m bred

Gång- och cykel

Gång- och cykelbanor ligger huvudsakligen i det lokala gatunätet. Ibland har
cykelstråk skapats genom avstängning av genomgående biltrafik med hjälp av
en mindre ombyggnad av gatan eller en omreglering av gatan så att
cykeltrafiken fått företräde. Material på gångbanorna är betongplattor och
ibland klinker. Cykelbanorna är asfalterade.
Plantering

Områdets struktur har medfört att planteringar återfinns i huvudsak på
kvartersmark. Den väl tilltagna förgårdsmarken samt de öppna ytorna mellan
husen har en frodig, uppvuxen grönska.

Karaktäristiskt för gatumiljöerna är de relativt glest placerade husen och en
väl tilltagen förgårdsmark som ger ett ljust och rymligt intryck. Gatorna är
1 1
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Parkering och trafikreglering

Det stora parkeringsbehovet är ett problem inom den glesa kvartersstaden. I
de äldre delarna, söder om Regementsgatan, är längsparkering i gatan
dominerande, med inslag av tvärparkering. I de yngre stadsdelarna norr om
Regementsgatan, ska parkering i huvudsak ske i parkeringsgarage. Eftersom
platserna i parkeringsgaragen idag ofta är uthyrda till företag eller utnyttjas till
andra ändamål är de flesta gator även här fyllda med parkerade bilar.

Roslins väg och Ola Hanssons gata är exempel på lokalgator med väl tilltagen förgårdsmark.
Trafiksäkerhet

Lokalgatornas väl tilltagna bredd har lett till att flera korsningar så som t e x
Sergels väg/Kilian Zillsgatan har fått höjas upp för att sänka bilarnas
hastighet samt för att underlätta för gående att passera.
Råd och riktlinjer

Förgårdsmarkens grönska har stor betydelse för gaturummens och
områdenas grundläggande karaktär i den glesa kvartersstaden. Vid om- och
nybyggnad bör trädplanteringarna bevaras och gärna nya träd planteras där
utrymmet medger detta.
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Områdena präglas ofta, trots en viss standardisering och storskalighet, av
omsorg i detaljer och materialval. Vid förändringar i dessa miljöer är det
därför av betydelse att skalan och materialen stämmer överens med de
befintliga miljöerna.
Trafiksäkerheten är ett problem inom de yngre områdena med sina bredare
gatumått. Säkerheten för de gående kan här förbättras genom att klackar
byggs i korsningar. Breda refuger kan också förbättra trafiksäkerheten.
Många cyklister passerar genom den glesa kvartersstaden på väg till olika
målpunkter. De större cykelstråken har identifierats och här bör säkra och
tydliga cykelbanor efterstävas i kommande ombyggnader.
De befintliga parkeringsgaragen bör ses över för att åstadkomma ett bättre
utnyttjande. Befintliga tvärparkeringar bör tas bort och nya bör inte anläggas.
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Gång- och cykel

Områdena har ett väl fungerande inre separerat cykelnät. Gångbanor har
beläggning av betongplattor och cykelbanor av asfalt.
Plantering

En del av de omgivande huvudgatorna, och även uppsamlingsgatorna, kantas
av trädplanteringar. Plantering finns dock i huvudsak på kvartersmark.
Områdena har en trivsam grön karaktär tack vare generösa och väl uppvuxna
gårds- och parkytor.
Grannskapsenheterna kom till under 1940- och 50-talen. De var framför allt
en reaktion på funktionalismens idéer om de upplösta kvarteren. Genom
grannskapsenheterna skulle den lokala tillhörigheten stärkas. Skola, service
och rekreation skulle finnas i närområdet som skulle fungera som en egen
stadsdel. De olika grannskapsenheterna är alla olika utformade. Husen är ofta
fritt grupperade runt ett inre skyddat parkrum med en bilfri sida. Exempel på
grannskapsenheter är Mellanheden, Augustenborg och Persborg.
Gatukaraktär

Grannskapsenheterna ger ett grönt intryck genom gårdarna som delvis
vänder sig ut mot gatan och genom att gatorna och parkeringarna ofta har
rikliga trädplanteringar.
Huvudgatorna som omger områdena är breda, många gånger med
mittremsa, och upplevs som ”stadsmotorvägar”. Huvudgatornas
svårhanterade bredder beror i vissa fall på att de tidigare innehållit fler
funktioner som t ex spårvägslinje.
Det inre gatunätet domineras av relativt smala, korta lokalgator som avslutas
med vändzon. Längs lokalgatorna finns generöst med gårdsytor, och ofta
förgårdsmark på båda sidor. Husen ligger väl separerade från varandra och
har en relativt låg höjd. Körbanor har beläggning av asfalt.

Lantmannagatan - huvudgata 27 m bred, kan
upplevas som en ”stadsmotorväg”

Augustenborgsgatan - lokalgata 13 m bred

Parkering och trafikreglering

Parkering sker genom längsparkering i lokalgatorna. Områdena avgränsas
oftast utåt av en lokalgata med parkering. Innanför gångbanan, på tomtmark,
finns ibland tvärparkering.
Trafiksäkerhet

Lokalgatorna med sina smala körbanor inbjuder sällan till några högre
hastigheter. De kantstensparkerade bilarna bidrar till att sänka hastigheterna.
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Råd och riktlinjer

Vid ombyggnad och upprustning av grannskapsenheter är det viktigt att
bibehålla helhetskaraktären. Sambanden mellan gatan och bostaden, gården
och parken är viktiga att bevara och bör inte byggas bort. Områdenas gröna
karaktär är angelägen att ha kvar. Vid eventuella ombyggnader bör denna
karaktär speciellt beaktas även om grönskan till största del återfinns på
kvartersmark.
Materialvalen inom grannskapsenheterna är inte speciella eller unika. Här kan
vissa kompletteringar göras vid ombyggnader för att i viss mån särskilja och
tydliggöra funktioner såsom parkering och körbana, entréytor och
gångbanor.
Tvärparkering innanför gångbana på tomtmark är mindre lämpligt ur
trafiksäkerhetssynpunkt p g a backningsrörelser ut på gatan.
Områdena har idag bra interna gc-nät. Eventuella ombyggnader och
förtätningar bör tillvarata och utveckla detta.
Trafiksäkerheten inom grannskapsenheterna är relativt god genom den
trafikstruktur, med separering av trafikslag, och uppbyggnad som områdena
har.
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Storskaliga bostadsområden
Nya stadsdelar i stor skala

Den ökade produktionen inom industrin innebar en omfattande
arbetskraftsinvandring från såväl Europa som omgivande landsbygd. Detta
medförde en stor brist på bostäder. En ny byggnadslag och byggnadsstadga
från 1947 innebar en ny översiktlig planering med betoning på
samhällsplanering.
Nya enhetliga bostadsområden växte fram som t ex Lorensborg,
Borgmästaregården och Segevång. Trevånings lamellhus och åttavånings
parallella skivhus blev dominerande. I direkt anslutning till de storskaliga
bostadsområdena anlades större parkområden. Gaturummen planerades
efter en ökande andel bilar och var relativt väl tilltagna och ofta planterade
med träd.
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Serieframställd bebyggelse

Lindängsvägen - huvudgata 35 m bred

Under 1960-talet inleddes miljonprogrammet. Dessa bostadsområden
karaktäriseras av sina system- och elementbyggda hus. Bostäderna byggdes i
stora serier som formades efter produktionskraven.
Kraven på enkel drift och skötsel kom att påverka utemiljön. Planteringarna
var ofta enhetliga och schematiska i väl tilltagna grönytor. Stora ytor för
idrott finns också ofta inom områdena. Även förskolor och fritidsgårdar
planerades in.
Trafikrörelserna inom områdena är separerade från varandra; alltifrån bilfria
inre miljöer med cykelvägar till genomfartslederna och entrégatorna.
Parkeringsdäck och stora parkeringsplatser omger bostadsområdena.
Exempel på storskaliga bostadsområden med serieframställd bebyggelse är
Rosengård, Lindängen, Lindeborg, Kroksbäck och Holma.

Vendelsfridsgatan - lokalgata 13,5 m bred

Lokalgatorna i områdena är kortare gator som avslutas med en vändzon.
Härifrån når man boendeparkeringen. Lokalgatorna har en mer hanterbar
bredd jämfört med huvudgatorna vilket kan bero på att parkering är tillåten
på en eller båda sidor. Körbanorna är i asfalt med granitkantsten.
Gång- och cykel

Gatukaraktär

Den planeringsmodell, SCAFT, som användes vid 1970-talets början
skapade en gatustruktur som oftast har gett överdimensionerade, ibland
nedsänkta, genomfartsleder eller ringleder utanför bostadsområdet med
matargator och säckgator in i området. De inre områdena fick en bilfri
uppbyggnad med gång- och cykelvägar. De större trafiklederna
sammanbinder bostadsområdena med staden men utgör samtidigt barriärer.
Ett exempel är den breda och nedsänkta Amiralsgatan genom Rosengård.

Lorensborg

Örtagård

Gång- och cykelnätet är väl utbyggt, och helt skilt från biltrafiken, samt oftast
draget genom parkområdenas inre delar. Längs områdenas gator finns väl
tilltagna gångbanor. Betongplattor på gångbanor och asfalt på cykelbanor
dominerar inom områdena. En del gc-vägar är helt asfalterade och skiljet
mellan gång och cykel består endast av en målad linje.
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Plantering

Gatorna är i allmänhet trädplanterade. De gröna friytorna mellan husen utgör
ett positivt inslag i gatumiljön. Parkeringsytorna är ofta omgärdade av häckar
och trädplanteringar.

Ramels väg - uppsamlingsgata ca 17,5 m bred

V Kattarpsvägen - huvudgata ca 24 m bred

Parkering och trafikreglering

Parkeringsytorna ligger i områdenas utkant, mellan husen eller i
parkeringsgarage. Områdena alstrar idag stora mängder bilar och
parkeringsgaragen anses inte vara trygga miljöer. Detta medför ett stort antal
bilar parkerade även längs gatorna.
Trafiksäkerhet

En relativt god trafiksäkerhet för gående och cyklister har uppnåtts genom
den tydliga separeringen av trafikslagen.
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Råd och riktlinjer

Områdenas karaktär med trafikseparering innebär såväl positiva kvaliteter
med bilfria miljöer som problem med de omgivande större sammanbindande
trafiklederna. De större gatorna avgränsar områden mot den angränsande
staden och blir svårpasserade barriärer.
Vid ombyggnad bör speciellt frågor kring trygghet och säkerhet beaktas. De
breda gatorna kan eventuellt byggas om med hjälp av t ex ”klackar” vid
längsgående parkering, cykelbanor, längsgående refuger och bredare
planteringsytor samt anpassas till dagens krav.
Huvudcykelnätet är ur trafiksäkerhetssynpunkt bra men det upplevs inte lika
tryggt att vistas i då gång- och cykelvägarna ofta är dragna i de inre delarna av
parkområdena. Detta upplevs av många som otryggt under kvälls- och
nattetid. Samma problem är det med gång- och cykeltunnlar. De är ur
trafiksäkerhetssynpunkt mycket bra när de används men upplevs inte som
trygga framför allt under den mörka delen av dygnet. Som komplement kan
nya dubbelriktade cykelbanor anläggas längs med huvudgatorna.
För att förbättra utnyttjandet och få en ökad tydlighet bör det inre gång- och
cykelnätet skyltas upp bättre än vad som är gjort idag, vilket ger en ökad
orientering och koppling till gatunätet. Belysningen längs gång- och
cykelstråken samt i tunnlar bör ses över, och tunnlarna kan målas i ljusa
färger - allt för att förbättra trygghetskänslan. Buskvegetation närmast gångoch cykelvägar samt vid tunnelmynningar bör i största möjliga mån gallras
bort så att man får en bättre översikt och därmed också ökad
trygghetskänsla.
Områdena upplevs idag som gröna och frodiga. Vid eventuell förtätnig och
ombyggnation bör detta beaktas och bibehållas.
De befintliga parkeringsgaragen bör utnyttjas bättre för att förbättra
parkeringsmöjligheterna inom områdena. Detta kan uppnås genom
ombyggnader för att skapa tryggare och säkrare miljöer i garagen.
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Villabebyggelse

Traditionell bebyggelse

Den småskaliga bebyggelsen växte till en början upp som nybyggarsamhällen
strax utanför staden, utan stadens kontroll och byggnadsstadgor. Dessa s k
municipalsamhällen växte oftast upp i grannsocknarna nära bra
kommunikationer. Till skillnad från den senare villabebyggelsen och
grupphusområdena innehåller den traditionella bebyggelsen även sluten
bebyggelse.
I gamla Limhamn finns bebyggelse från före industrialiseringen 1850. Dessa
samhällen var mer folkligt byggda, mer lantliga, och bestod av hus på en till
en- och en halv våning med putsade eller kalkade väggar. Runt sekelskiftet
1900 blev tegel vanligare i en- och tvåvåningshusen. Sofielund, Kirseberg och
Limhamn är exempel på områden med traditionell bebyggelse.
Gatumiljöerna karaktäriseras i dag i dessa områden av smala sektioner, där
husen är placerade nära gatan. Miljöerna är lugna och trivsamma. Biltrafiken
har låg prioritet, vilket bidrar till att alla trafikantslag blandas i gaturummet.

Under den senare delen av 1800-talet började den mer förmögna
borgarklassen uppföra sommarställen utanför stadskärnan. Från början låg
villorna relativt utspridda men vid slutet av 1800-talet förtätades områdena
och vi fick riktiga villaområden. Fridhem är ett bra exempel på detta.
Gatumiljöerna i dessa äldre villaområden karaktäriseras av de stora
parkliknande trädgårdarna, där husen oftast ligger placerade mycket långt
från gatan. En del gator är trädplanterade men det är annars trädgårdarnas
stora träd och grönska som omger gaturummet.
Egnahemsområdena, som exempelvis Rostorp, var ett sätt för de lägre
samhällsklasserna att kunna få egna hus. Bostadsbristen och trångboddheten
under slutet av 1800-talet bidrog till den egnahemsrörelse som fick sitt
genombrott i slutet av 1800-talet. Statens stödåtgärder ledde till att föreningar
kunde få tomtmark billigt under en viss bestämd tid och på så sätt kunna
bygga bostäder.
Egnahemsområdena karaktäriseras av sin enhetliga bebyggelse och
trädgårdar. Gaturummen är småskaliga och sammanhållna, ofta med grusade
gångbanor. Gröningar insprängda i bebyggelsen ger en tydlig grön prägel.
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Låghus och grupphusområden

Under efterkrigstiden ökade radhusbebyggelsen oerhört. Under 1960- och
70-talen blev låghus- och grupphusområden med radhus, kedjehus och villor
mycket vanliga.
De tidiga radhusen har tydliga tomtgränser och entréfasader som vände sig
mot gatan, t ex Kirseberg och Rosenvång. Friluftsstaden som byggdes mellan
1944-48, var däremot i en helt ny stil vad gäller plan, arkitektur och
boendeform.
Under 1950-talet utformades radhus och gruppbebyggelse t ex Sibbarp och
Videdal, som en tät och låg bebyggelse ofta med garagen som en
framträdande del mot gatan. Villaområdena under 1970- och 80-talen har
däremot en blandad stil utan regional förankring. Karaktären för dessa
områden skiftar från område till område.
Gatukaraktär

Huvudgatorna som omger de olika områdestyperna är oftast raka och breda
för att i första hand tillgodose framkomligheten. Generellt sett kan
konstateras att många av dem känns överdimensionerade idag, lite beroende
på om parkering är tillåten eller inte.
Huvud- och uppsamlingsgatornas körbanor är asfalterade med kantsten i
granit. Kantsten av betongsten förkommer också, exempelvis på
Gottorpsvägen.
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Körbanornas utformning i lokalgator varierar i de tre områdestyperna.
Områden med traditionell bebyggelse härstammar från en tid då bilen
fortfarande var ett ovanligt inslag i miljön. Lokalgatorna inom de här
områdena har således mycket smala körbanor. Även i de äldre villaområdena,
från tidigt 1900-tal, är körbanorna mycket smala. I villaområdena som
byggdes från 1960-talet och framåt prioriterades framkomligheten med breda
gator som följd. Från slutet av 90-talet har det skett en återgång till smala
körbanor i villaområdena i syfte att sänka hastigheten. Lokalgatorna i låghusoch grupphusområdena har oftast smala körbanor oavsett vilken tidsperiod
området är byggt.
Lokalgatornas körbanor är huvudsakligen belagda med asfalt, men i äldre
områden förekommer även betongsten (typ SF-sten). Kantsten är mestadels i
granit, men även betongsten förekommer i vissa senare områden.
I nybyggda områden, från 1990-talet och framåt, har det blivit vanligt att
bygga körbana och gångbana i ett plan, utan kantsten.
Gång- och cykel

Längs huvudgatorna finns idag oftast separerade gång- och cykelbanor. Inne
i bostadsområdena cyklar man däremot i gatan. Gångbanorna längs såväl
lokal-, som uppsamlings- och huvudgator har mycket varierande bredd.
Beläggningen på gångbanor utmed huvudgator och uppsamlingsgator är
oftast asfalt, men både betongplattor och grus förekommer. Cykelbanorna är
asfalterade. Materialet på lokalgatornas gångbanor varierar en hel del. I äldre
områden är det vanligt med både grus och asfalt, medan det i nya områden
finns olika typer av betongsten.
Plantering

Trädplanteringar i gräs förekommer som ett positivt inslag längs en del
huvudgator.
Vegetationen på lokalgatorna utgörs huvudsakligen av trädgårdarnas
planteringar. I äldre villaområden med stora tomter bidrar detta till en vacker
och lummig miljö, som är trevlig att vistas i.
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Jägersrovägen - huvudgata 24 m bred

Johanneslustvägen - uppsamlingsgata 22 m bred

I låghus- och grupphusområdena ligger husen oftast närmare gatan. Detta
ger mer begränsade möjligheter till planteringar i gaturummet.
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Aglaiavägen - lokalgata 7 m bred

Lokalgatorna med smala körbanor inbjuder sällan till några högre hastigheter.
Parkerade bilar i gatorna bidrar till att dämpa hastigheterna.

Parkering och trafikreglering

Det är vanligt att huvudgatorna är reglerade som huvudled, vilket betyder att
i grunden gäller parkeringsförbud. Parkering har däremot tillåtits på vissa
sträckor där det finns behov och där gatubredden tillåter det. Lokalgatorna är
oftast oreglerade, vilket innebär att parkeringen sker här. I korsningarna inom
områdena gäller oftast högerregeln, medan väjningsplikt gäller mot
huvudgatorna.
Trafiksäkerhet

Flera av huvudgatorna har raka och breda sektioner som inbjuder till höga
hastigheter. Körfälten är ofta så breda, att det är otydligt om det är ett eller
två fordon i bredd som ska få plats.
Huvudgator som åtgärdats med refuger, mittremsa i avvikande material,
klackar för parkering eller vägmarkeringar upplevs som mer strukturerade
och resulterar ofta i lägre hastigheter. På platser där anslutande gator har
utformats med genomgående gångbanor ges en tydlig signal om vilken av
gatorna i korsningen som är överordnad och har företräde. De gåendes
framkomlighet och säkerhet är prioriterad och också bättre tillgodosedd i
dessa korsningar.

Råd och riktlinjer

Karaktären i den småskaliga bebyggelsen varierar kraftigt mellan olika
områden. Detta innebär att generella råd och riktlinjer är svårt att ge. De
äldre områdenas tydliga karaktär med gatubebyggelse är ett element som bör
bibehållas och förstärkas vid kommande förändringar.
I områden med breda gaturum önskar man ofta få en tryggare miljö med
lägre hastigheter och säkra områden för barnen att vistas på. Kraven på
framkomlighet ska tillfredsställas samtidigt som en mer intim och trygg miljö
önskas.
För att förtydliga lokalgatans olika funktioner samt för att undvika konflikter
mellan olika trafikantslag, ska normalt gångbana och körbana skiljas åt med
hjälp av en kantsten. Om man vill hålla nere gatusektionens bredd kan detta
göras på bekostnad av minskad mötesmöjlighet, zick-zack körning mellan
parkerade bilar.
Korta lokalgator med alla funktioner i samma plan och i samma material kan
vara en fördel. Gatan blir här mer en del av fastigheten och tillgänglig för
gående över hela sin yta.
Fortsättning på nästa sida
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De lokalgator som har olika material för att särskilja de olika funktionerna
men fortfarande är i samma plan kan upplevas positiva i småskaliga miljöer.
Körbanans mått blir till synes trängre och hastigheterna sänks. De gående tar
hela gatan i besittning på ett naturligt sätt. Ett rättsfall visar emellertid att vid
en sådan utformning är hela gatans bredd att betrakta som körbana. Det
innebär att parkering är tillåten på sidoytor med avvikande material, vilket ger
trafikanterna otydliga signaler då ytan ofta missuppfattas som gångyta. Detta
är således en utformning som normalt ska undvikas på allmän plats i
fortsättningen. Ett exempel på denna utformning visas i bilden på
Nummertrevägen nedan.

I de äldre villaområdena finns ofta fina och karaktäristiska staket, plank och
grönska mot gatan. Dessa bör inte ersättas med högre staket eller täta murar.
Man bör också så långt som möjligt bevara stora träd på tomter, i parker och
längs gatan för att bevara gatans karaktär.
Dagens gc-nät med cykling i gatorna inne i området och separata cykelbanor
vid de mer trafikerade gatorna fungerar tillfredsställande och bör kunna
användas vid kommande förändringar.
Parkering sker genom längsparkering inne i områdena. Detta innebär ett
problem i de yngre villaområden som ofta består av korta gator. Dessa korta
gator fylls snabbt med parkerade bilar. Inom sådana områden kan separata
besöksparkeringar vara en lösning.

Nummertrevägen, lokalgata, där parkering är
tillåten på den plattsatta ytan.

Tendensen i nybyggda villaområden är allt mindre tomter och mycket täta
mått i gaturummen. Detta innebär att möjligheten till grönska försämras och
vi får inte de gröna fina miljöer som oftast önskas. I de äldre villaområdena
har trädgårdarnas grönska blivit en del av gatumiljöerna. Detta kommer inte
att ske i de nybyggda områdena där tomterna inte medger större träd eller
planteringar. Detta bör beaktas vid nyplanering genom att istället säkerställa
utrymme för träd och planteringar i gatorna för att kunna skapa
karaktäristiska och fina gaturum. En enhetlig planering av förgårdsmark,
husplacering, garage m m är ett annat sätt att säkerställa kommande fina
miljöer.
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Silvergransgatan, lokalgata, med begränsade
möjligheter till grönska

Småfolksgatan, lokalgata, där
trädplanteringen ger ett vackert lyft åt
gaturummet
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huvudgatorna är lokaliserade utanför. Gatunätet har en god framkomlighet
men låg hastighet. Materialet är asfalt på körytor med kantsten i granit.

I Malmö har institutionsbyggandet haft speciella förutsättningar genom de
markareler som staden fick på 1400-talet genom en kunglig donation. Dessa
s k donationsjordar omgavs av speciella regler fram till 1965. De fick endast
utnyttjas för allmänna offentliga ändamål, därför präglas donationsjordarna
av institutioner, sjukhus, brandstation m m. Dessutom anlades parker och
begravningsplatser på dessa jordar. Malmös större äldre parker och epitetet
Malmö - parkernas stad är resultatet av detta. Reglerna för donationsjordarna
upphävdes först 1965 men de av praxis utarbetade nyttjandeformerna är
fortfarande giltiga.
Malmös största enskilda institution är Allmänna sjukhuset (MAS), grundlagt
1896. Hygieniska aspekter och risken för smittspridning gjorde att
byggnaderna uppfördes friliggande i ett öppet parklandskap. Utmed
Rörsjökanalen och Slottsparken finns ett speciellt stråk av offentliga
byggnader som uppförts på donationsjordar och som brukar kallas
institutionsbältet. Trots de skilda verksamheterna och byggnadsstilarna bildas
genom grönskan ett sammanhållet inslag i stadsbilden.

Angränsande huvudgator har oftast utbyggda cykelvägar. Inne i områdena
finns inga separata cykelvägar. Detta upplevs inte som något problem
eftersom hastigheten är låg genom området. Gångbanorna är väl tilltagna och
medger möjlighet till lugna promenader. Materialet är oftast asfalt på
gångbanorna. Inom MAS används röd asfalt. Asfalt medger en god
framkomlighet för funktionshindrade och äldre.

Gatukaraktärer

Parkering och trafikreglering

Gatumiljöerna inom institutionsområdena präglas av den omgivande
grönskan och den rogivande omgivningen. I områden med en inre
gatustruktur som t ex MAS har gatorna funktionen av lokalgator medan

Parkering sker normalt på anvisade parkeringsplatser i parkeringshus. Viss
kantstensparkering förekommer. Vinkelrät parkering innanför gångbanan
förekommer framförallt inom MAS området.

Malmö Allmänna Sjukhus, ca 14,5 m bred

Malmö Östra Sjukhus, ca 8 m bred

Gång- och cykel

Plantering

Planteringarna är idag rikliga och väl planerade men många håller på att
försvinna i kommande exploatering framför allt kring MAS. Växtligheten
bidrar starkt till den lugna och vackra atmosfär som karaktäriserar områdena.
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Trafiksäkerhet

Hastigheten på gator inom dessa områden är idag vanligtvis låg. På
angränsande gator som t ex Drottninggatan, Regementsgatan samt gatorna
runt MAS är hastigheterna betydligt högre.
Råd och riktlinjer

Utemiljön kring institutionerna är mycket karaktärsfull och tydlig. Idag håller
många av de fina miljöerna på att försvinna i och med att området förtätas
och får nya funktioner. Vid förändringar är det viktigt att bevara denna
speciella karaktär av hus i park och gator i park. Återplantering av träd är
därför mycket viktig vid ny- och ombyggnader.
Vid förändringar kan eventuellt asfalten på gångbanorna bytas mot
betongplattor för att tydliggöra funktionen och samstämmigheten med
övriga centrala delar.
Förtätning eller förändring av miljöerna kring institutionerna kan innebära att
trafikstrukturen förändras och att separata cykelbanor och andra
parkeringslösningar kan komma att behövas för att skapa trygga och
trafiksäkra trafikmiljöer.
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Verksamhetsområden
Hamnar

Kontor, industrier och stormarknader

Malmö hade ursprungligen ingen hamn. Fartygen fick ankra på redden och
småbåtar fraktade in gods och passagerare till en lång brygga, den s k
färjebron. Den nuvarande hamnen började byggas 1775. Efter sekelskiftet
1800 ökade intresset för hamnens utveckling och investeringstakten höjdes.
Genom Kockums varvs etablering i området tillfördes en intressent med
internationella krav.
Markbristen var ett problem för utvecklingen av hamnen och behovet av ny
industrimark var stort. Stora utfyllnader i hamnområdet blev ett sätt att lösa
problemet. Genom denna utveckling fick staden ett industriområde som skar
av det naturliga sambandet mellan havet och staden.
Sedan 1800-talet har hamnen varit i ständig utveckling. De äldre och mer
centralt belägna delarna omvandlas idag till kontors- och bostadsområden
medan hamnverksamheten hanteras i nya terminalanläggningar.
Den renodlade industriverksamheten har blandats med packhus, magasin,
enstaka bostadshus, rangerbangård och uppställningsytor för containers och
fritidsbåtar. Allt är sammanbundet i ett välutvecklat system av breda och
rätvinkliga gator.

Det gynnsamma läget vid sundet, hantverk och handel har varit grunden för
Malmös utveckling. Länge rymdes hela stadens kommersiella verksamhet
innanför kanalerna (bortsett från hamnverksamheten, merparten av
födovaroproduktionen och särskilt eldfarliga och illaluktande verksamheter).
En och samma fastighet innehöll ofta såväl butiker och verkstäder som
kontor och bostäder.
När fabrikerna började uppföras i mitten av 1800-talet hamnade de också
innanför kanalerna inom gångavstånd från arbetarnas bostäder. Där
återfanns de stora textilindustrierna MAB och MYA. Av dessa centralt
belägna industribyggnader finns bara f d hattfabrikens byggnad vid Gustav
Adolfs torg kvar.
Senare verksamheter etablerades i direkt anslutning till staden men utanför
stadskärnan. De etablerades tillsammans med nya arbetarkvarter såsom
Holmen vid nuvarande Davishallstorg, Lugnet, Möllevången och Sofielund.
Vid den täta kvartersstadens tillkomst låg bostäderna och verksamheterna
sida vid sida. Under den efterföljande glesare kvartersstaden samlades
industrierna i särskilda områden, ofta mer perifert i takt med att
transportmöjligheterna ökade.
Åtskillnaden mellan bostadsområden och verksamhetsområden förstärktes
med de storskaliga bostadsområdena. Bilismens ökade betydelse har även
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inneburit att stora delar av kontor och detaljhandel flyttat ut från stadskärnan
till den glesa stadsbygd som växer fram längs trafiklederna.
Spännvidden mellan olika typer av verksamheter och deras miljöer är stor.
Här inryms allt från skräpiga lager till vackra kontorsbyggnader. Gemensamt
är den stora friheten i utformning och placering av bebyggelsen samt den
stora anpassningen till bilen.
Gatukaraktärer

Karaktäristiskt för de senare uppförda verksamhetsområdenas gaturum är de
kraftigt tillbakadragna fastigheterna, upp till 20 meter. Detta ger ett mycket
brett gaturum som ofta känns eftersatt i fråga om detaljer, materialval och
omsorg. De äldre områdena som t ex vid Sorgenfri och Sofielund har en mer
stadsmässig karaktär med kontorsbyggnaderna i liv med gatan eller med
förgårdsmark.

Scheelegatan - huvudgata 24 m bred

Bariumgatan - lokalgata 12 m bred

Hemsögata - lokalgata 25 m bred

Vevaxelgatan - lokalgata 19 m bred

Gång- och cykel

Verksamhetsområdenas gator är bilorienterade och kan därmed upplevas
som ogästvänliga för gående och cyklister. Ett område med mycket kontor
och stormarknader har oftast en större andel gående och cyklister än de
renodlade hamn- och industriområdena. Där det finns cykelbanor i
verksamhetsområden idag, ligger dessa främst längs huvudgatorna.
På gångbanor finns idag både betongplattor och asfalt som beläggning.
Plantering

Planteringarna är oftast få inom dessa områden. Men vissa gator har fina
trädplanteringar vilka ger gatan karaktär och begränsar gaturummet.

Parkering och trafikreglering

Parkering sker huvudsakligen på kvartersmark inom dessa områden. I vissa
områden förekommer viss långtidsparkering av lastbilar på gatan. I äldre
områden dominerar kantstensparkering.
Trafiksäkerhet

Områdena ligger ofta lite avsides och gatornas raka dragning och breda
sektioner lockar många till alltför höga hastigheter, t ex Hemsögatan.
Utbyggda cykelnät och säkra övergångar för gående och cyklister saknas ofta
i verksamhetsområdena.
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Råd och riktlinjer

Karaktären inom verksamhetsområdena varierar mycket. I äldre
verksamhetsområden är det viktigt att bevara den grönska som finns. Den
bör även kompletteras med nya träd där utrymme finns. I yngre
verksamhetsområden bör stora träd planteras för att ge struktur och karaktär
åt gaturummen. Med fördel bör större träd väljas då gatans mått och
verksamheternas arkitektur är i en större skala. Buskplanteringar bör
undvikas dels p g a att fastighetsägarna önskar få en annonsering av sin
verksamhet och dels ur brotts- och säkerhetssynpunkt De planteringsytor
som finns längs gator, speciellt i hamnområdet, bör inte avyttras till
tomtmark eller anläggas med parkering. Ytorna är tillkomna för eventuell
framtida spårtrafik, men kan i avvaktan på detta användas för att skapa
cykelbanor längs de större gatorna.
Tyngre industriområden trafikeras med lastbilar och bilar som måste kunna
komma fram på ett bra sätt i både korsningar och in- och utfarter utan att
äventyra andra trafikanters 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 hårda tag av tung trafik.
Körbanor i asfalt är det bästa medan större ytor med annan användning t ex
lastning och lossning även kan beläggas med betongsten. Granitkantstöd bör
väljas framför betongkantstöd eftersom betongkantstödet ofta går sönder vid
på- och överkörning av tyngre fordon.

Fotgängare och cyklister bör prioriteras vid planering och ges bra cykelvägar,
trygga gångbanor och trafiksäkra gång- och cykelöverfarter. Cykelbanor bör
med fördel vara genomgående förbi infarter samtidigt som de ska vara tydligt
markerade för bilisten. Dubbelriktad cykelbana bör finnas på minst en sida
på huvudgator och uppsamlingsgator. Är trafiken ringa på lokalgator kan
cykling ske i gatan. Gångbanor bör finnas på båda sidor om körbanan och
får inte vara för smala. Som oskyddad trafikant känner man sig lätt liten intill
de större fordon som trafikerar dessa områden.
Parkering längs gator i verksamhetsområden bör undvikas då
framkomligheten för den tunga trafiken bör prioriteras och parkering ofta
kan lösas bättre på kvartersmark. I områden med lättare verksamheter och
kontor är ofta personbilstrafiken större och parkeringsbehovet därmed också
annorlunda. Korttidsparkering kan här förekomma längs gatan. I äldre
industriområden där förgårdsmark förekommer bör denna bevaras och inte
tas i anspråk för parkering.
Backning vid ut- och infarter från tomter i dessa områden ska i största
möjliga mån undvikas av trafiksäkerhetsskäl. Vändning, lastning och lossning
bör ske på kvartersmark.
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B. Gatans olika funktioner
Gatan är stadens livsnerv. Det är i staden de flesta av oss lever, här sker
vardagens alla rörelser, till jobb och skolor, affärer m m. Detta ställer krav på
goda vistelsemiljöer som tillgodoser de mänskliga krav som ställs såväl på
vackra miljöer som säkra, trygga och tillgängliga miljöer. Här sker transporter
av alla de slag med olika krav på framkomlighet. Alla gator behöver inte klara
alla stadens funktioner utan kraven varierar efter läge i staden, trafikmängd,
målpunkter etc.
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Gaturummet – den goda gatan
Den goda gatan är ett uttryck som har sin grund i upplevelsen av gatan. En
upplevelse som baseras på proportioner och detaljer. I Den Goda Stadsgatan
står det ”Gatusektionen i sig, d v s gatans bredd i förhållande till husens höjd,
bestämmer gaturummets huvudkaraktär”. Känslan av stadsmässighet ökar
med trängre gaturum. Sektionen bör normalt ha större bredd än höjd. Den
principen utgår från praxis och reglerna i äldre svenska
byggnadsförordningar. Den uppfattning om skala som gaturummet
förmedlar bygger på förhållandet till människans mått.
Olika byggnadsförordningar för bredder och höjder i gaturummet har gällt
för olika tider. Detta återspeglar sig tydligt i de olika delar av staden som har
tillkommit under flera olika epoker. Staden och dess gaturum är inte
homogena utan ett levande dokument över tidens gång.
För att en gata ska vara en god stadsgata krävs att vissa fysiska kvaliteter och
funktioner är tillgodosedda. Vissa av dessa är enkla medan andra är mer
krävande. Flera av kvaliteterna är direkt relaterade till stadsplanering, såsom
tillgänglighet, skapande av mötesplatser, publikvänlighet, säkerhet, komfort,
delaktighet och ansvar. För att skapa en bra gata räcker det inte med att
tillgodose en eller två av dessa kriterier utan de flesta måste finnas med.

murar och vegetation. Antalet byggnader längs med gatan får gärna vara
många, då detta ger större komplexitet och en ökad detaljrikedom än en
enhetlig byggnadskropp. Gatans golv är alltid en horisontellt begränsande
faktor.
Det finns ett tydligt förhållande mellan det vertikala och horisontella i
gaturummet, vilket ger gatans proportioner. Med tiden och genom olika
byggnadsstadgar har dessa proportioner förändrats och justerats.
I den medeltida staden kan förhållandet mellan höjd och bredd vara 1:0,3
vilket ger mycket smala gränder.

Fysiska kvaliteter och kriterier

Allmänt är gator ofta lika med en miljö på fordonens villkor. Viktigt att
betona är att gatan också är till för andra aktörer som cyklister och gående.
Det måste finnas plats att röra sig, även tvärs över gatan.
Gaturummet ska vara trevligt att vistas i och ha en god fysisk komfort.
Blåsten kan dock ofta ställa till med problem i de flesta städer, speciellt de
kustnära. Detta bör beaktas och om möjligt bearbetas för att skapa bra
miljöer. Likaså bör gaturummet erbjuda såväl skugga som sol för varma
respektive kalla dagar.
Gatan ska vara begränsad, väl definierad i golv och väggar såväl som start
och slut. Vertikalt begränsas gatans väggar av omgivande husfasader, staket,
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Fersens väg (ca 1:1,4) är ett exempel på
gata i Malmö som kan representera goda
stadsgator. Här är det gatuträden som
bildar mellanväggar i det stora gaturummet!

Gaturummet ska ha ett innehåll som engagerar ögat. Med detta menas främst
fysiska inslag såsom andra människor, ljusets och vindens spel i trädens bladoch grenverk, fasader med olika ytstruktur, skyltar m m. Upplevelsen är
mycket beroende på med vilken hastighet man färdas genom rummet. Ett
attraktivt rum ska ha en lämplig skala och lagom komplexitet i innehåll och
detaljer.
Det optimala gaturummet ska vara slutet men inte ogenomsiktlig. Man ska
kunna se, eller ha känslan av att kunna se, vad som finns bakom
gaturummets väggar.
Champs-Elysée i Paris, ca 80 m bred
bild hämtad från Internet

Som motsats finns t ex Champs-Elysées i Paris och Passeig de Gracia i
Barcelona. Här fungerar trädplanteringarna som de horisontellt begränsande
elementen istället för husens fasader. Vidgas bredden över 140 meter (Great
Streets) blir avgränsningarna så vaga att känslan av öppet fält inträder istället
för torg, trots att de yttre vertikala gränserna är höga.
De flesta 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 flera mindre rum med hjälp
av t ex träd som då bildar mellanväggar i det stora gaturummet. På detta sätt
kan även dessa gaturum få de proportioner som karakteriserar den goda
gatan.

Kvaliteter som förhöjer

Att skapa ett bra och tilltalande gaturum är svårt, då vissa kvaliteter är svårare
att påverka än andra. Mycket av det vi upplever som positivt kräver också tid
att få en vackert åldrad yta. Andra människor, folkliv är dock det viktigaste
för en tilltalande miljö.
En del allmänna kriterier som förhöjer upplevelsen är trädplanteringar och
genomtänkta grunddrag, detaljer såsom belysning, val av markmaterial,
mönsterläggning, bänkar, grindar, fontäner, skyltar, kiosker m m. En
variation i gatubredden ger möjlighet till större och mindre platsbildningar
vilket skapar möjlighet till ökade aktiviteter. Gaturummet ska vara tillgängligt
för alla och upplevas som tryggt att vistas i. En gata som erbjuder utåtriktade
verksamheter i husens bottenvåningar får mer liv och rörelse.
Att medvetet ta tillvara och utnyttja gatans och omgivningens topografi kan
ge spännande upplevelser och siktlinjer. Alla gator behöver inte vara lika.
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Genom att skapa kontraster, speciella trädval och materialval m m ges
gaturummen karaktär.

av högsta prioritet vilket ger en utformning som motiverar och säkerställer
för gatutypen anpassade hastigheter. Skillnaden i funktion mellan
huvudgatunätet och lokalgatunätet bör framgå av utformningen.
Gatans sidoområden bör ha tillräckliga utrymmen för väg- och
trafikanordningar, såsom skyltar, diken, slänter m m. Tillräckliga utrymmen
bör även finnas för angöring, fastighetsanslutningar och busshållplatser samt
för eventuell gatuparkering.
Trafikreglering

Exempel på kvalité som förhöjer gångbanor längs Passeig de Gracia i Barcelona. Betongplattor
formgivna av Gaudi.

Skötseln och driften av stadens gaturum 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.
Allmänna dimensioneringsprinciper

Det som avses med allmänna dimensioneringsprinciper är de grundläggande
önskemålen om gators funktionella utformning.
För gator i huvudgatunätet eftersträvas en geometrisk utformning som
medger en hastighet som är relaterad till gaturummet och dess funktion som
huvudgata utan att säkerheten för trafikanterna äventyras. Det är därför
viktigt att noga studera trafikprognoser samt vilka typer av fordon som
kommer att trafikera områdets gator vid ny- och ombyggnad. Särskilt ska
utformningen studeras så att stora fordon och olika fordonskombinationer
fungerar väl i gaturummet och i korsningar. För alla gator är en hög säkerhet
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I lagstiftningen finns en mängd trafikregler som alla trafikanter ska känna till
utan att några vägmärken behöver sättas upp. Det finns också möjlighet att
lokalt bestämma om trafikregleringar. Skillnaden är att de senare alltid kräver
ett vägmärke. Förhållandevis många regleringar kommer till därför att den
geometriska utformningen inte är så tydlig att det är självklart för trafikanten
vad som gäller. Den bästa regleringen är den som inte behövs, en strävan bör
därför vara att materialvalet och utformningen ska stödja funktionen av
gatan. Om en reglering ändå måste göras krävs det formella beslut av
tekniska nämndens trafikdelegation.
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Motorfordonstrafik
Bilen är både en välståndsskapare och en källa till störningar av olika slag.
Bilen som färdsätt vid arbetsresor utgör cirka 45 % av förflyttningarna inom
Malmö och hälften av alla resor med bil är under 5 kilometer långa. Malmös
gatunät har en hög kapacitet med breda gator som medför relativt höga
hastigheter och få köbildningar.
Materialet nedan kommer i stora delar från VGU och TRAST, som är de
nya verktyg som ersatt ARGUS och VU94 respektive TRÅD. VGU är ett
hjälpmedel för planering och projektering av gator och vägar. Även Malmös
egen standard finns representerad. Det finns också tysk och dansk standard,
som är intressant att ta del av i vissa delar. Dessa dokument heter
Empfehlungen fur die Anlage von Erschliessungsstrassen EAE 85/95 och Byernes
trafikarealer Haefte 3X Tvaerprofiler. De är främst framtagna för befintlig miljö.
Trafikflöde

Trafikflödet i ett givet snitt i gatan varierar starkt med tid på dygnet, vilken
vecka, månad eller år det är. De trafikräkningar som görs av Gatukontoret
bildas av medelvärdet från dygnen tisdag till torsdag och betecknas
medelvardagsdygn, MVD. Detta måste beaktas vid användandet av resultatet
från trafikräkningarna, eftersom dimensionering av gator och vägar oftast
utgår från årsmedeldygn (ÅMD). ÅMD avser beräknad medeltrafik för ett
genomsnittsdygn grundat på mätningar under en given tidsperiod, där alla
veckans dagar ingår. Värdena räknas sedan upp till årsvärde med hjälp av
årsvariationskurvor. MVD motsvarar ca 1,1 x ÅMD.
Det väsentligaste vid klassificering av en gata är gatans funktion. Det vill säga
om dess trafikuppgift är att föra trafik mellan områden (huvudgata) eller om
den ska fördela/samla upp trafik inom ett område (lokalgata).
Nedan redovisas några exempel på gator i Malmö med olika trafikflöden. En
trafikflödeskarta över Malmös större gator med angivna trafikmängder
redovisas som en bilaga i slutet på rapporten.

Trafikflöde fordon/dygn
1 000
2 000-3 000
3 000-4 000
5 000-6 000
7 000-9 000
10 000-11 000
12 000-14 000
15 000-19 000
20 000-22 000
24 000
22 000-27 000
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Gata (delsträcka)
Bispgatan, uppsamlingsgata
Strandgatan, uppsamlingsgata
Rudbecksgatan, uppsamlingsgata
Tessins väg, uppsamlingsgata
Bellevuevägen (Rudbecksg - Köpenhamnsv),
huvudgata
Munkhättegatan (Inre Ringvägen – Ystadvägen),
huvudgata
Lorensborgsgatan (Stadiong – Regementsg),
huvudgata
Pildammsvägen (Stadiong – Carl Gustafs v),
huvudgata
Ystadvägen, huvudgata
Södra Förstadsgatan (vid MAS), huvudgata
Nobelvägen (Ystadvägen – Industrigatan),
huvudgata

Rudbecksgatan, exempel på gata med
trafikflöde 3 000-4 000 fordon per dygn
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Korsningstyper

Korsningar mellan allmänna vägar delas i VGU in i sex olika korsningstyper,
som i sin tur delas in i mindre respektive större korsningar. De mindre
korsningarna (A-C) karaktäriseras av att inga åtgärder som avsevärt förbättrar
framkomligheten för sekundärvägen vidtagits. Medan de större korsningarna
(D-F) förbättrar framkomligheten för sekundärvägen samtidigt som
trafiksäkerhetsnivån höjs väsentligt.
Val av korsningstyp görs med hänsyn till bl a trafikmängd, referenshastighet,
framkomlighet, trafiksäkerhet, miljö och kostnader. För närmare information
om korsningsval hänvisas till VGU.

E. Signalreglerad korsning

F. Delvis eller helt planskild korsning

Illustrationer från VGU

A. Korsning utan trafiköar

B. Korsning med trafikö på
sekundärvägsanslutning

C. Korsning med vänstersvängskörfält
på primärväg

D. Cirkulationsplats

Körfält

Antalet körfält är beroende av trafikflödets storlek, korsningsutformning och
korsningsavstånd. Hänsyn måste också tas till önskemålet om kontinuitet i
gatustandarden. Om korsningsavståndet är större än 400-500 meter är
trafikflödets storlek och sammansättning av stor betydelse för valet av antal
körfält. Vid ÅDT (årsdygnstrafik) under 11 000 är tvåfältig sektion normalt
tillräcklig medan Ådt över 18 000 kräver ofta fyrfältig sektion för att ge god
standard. För intervallet mellan 11 000 till 18 000 finns inga enkla
dimensioneringsregler. Vid kortare korsningsavstånd bör antalet körfält
anpassas till behovet i korsningarna. Det innebär att det kan bli aktuellt att
välja en fyrfältig sektion där det finns behov av vänsterkörfält i varje
korsning. I avvägningen om två eller fler körfält skall väljas, bör även tas med
möjligheten för gående och cyklister att passera gatan på ett trafiksäkert sätt.
Om det finns stort behov för oskyddade trafikanter att korsa gatan, t.ex.
många målpunkter på båda sidor, bör valet kanske bli två i stället för fyra
körfält längs sträcka mellan korsningar.
Länklängder i lokalgatunätet

En viktig förutsättning för god trafiksäkerhet i det lokala gatunätet är att
bilarna färdas med så låg hastighet att de hinner stanna inför oväntade
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konflikter. Låg hastighet uppnås i första hand genom korta gator. Det är
därför viktigt att man planerar så att man i efterhand slipper anlägga fysiska
åtgärder för att minska hastigheterna. Långa gatusträckor kan behöva delas
upp i delsträckor s k länkar. Gatukorsningar eller korsningar med gc-vägar
utgör naturliga delningspunkter. I övergången mellan länkar vidtar man vid
behov fartdämpande åtgärder. Fartdämpning kan ske med olika typer av
farthinder på sträcka och med olika typer av korsningsutformningar. Behovet
av fartdämpning och typ av åtgärd bör prövas från fall till fall. Följande
länklängder ger god, mindre god och låg standard om effektiva fartdämpande
anordningar och/eller tydliga uppdelningar finns mellan länkarna
0
50
Vr 50
km/h
Vr 30 God
km/h

100
God

150

200

Mg
Mg

m
Låg

Låg

Länklängder i lokalgatunätet, Mg = mindre god. Tabell från VGU

God standard innebär att nästan inga bilister kommer att överskrida
referenshastigheten. Mindre god standard och låg standard innebär att många
bilister kommer att överskrida referenshastigheten.
Som exempel på låg standard från Malmö kan nämnas Notariegatan som är
reglerad till 30 km/h och Norra vägen som är reglerad till 50 km/h. Båda
dessa gator är långa och breda samt saknar fartdämpande åtgärder.
Korsningsavstånden varierar mellan 60-120 meter på Notariegatan, vilket
innebär att den hamnar i intervallet ”mindre god”. Med tanke på att inga
fartdämpande åtgärder vidtagits blir slutbedömningen ”låg”. På Norra vägen
är korsningsavstånden ca 50 - 150 meter, vilket innebär att den hamnar i
intervallet ”god”. Även här saknas fartdämpande åtgärder och
slutbedömningen blir därför ”mindre god”. Ett bra exempel på en gata som
har försetts med fartdämpande åtgärder är Bragegatan, där korsningarna
höjts upp.
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Upphöjd korsning Bragegatan - Sevedsgatan

Korsnings- och anslutningsavstånd i huvudgatunaätet

Ett ökat antal korsningar i huvudgatunätet innebär en större olycksrisk.
Därför måste antalet korsningar begränsas. Avståndet mellan de enskilda
korsningarna är inte lika betydelsefullt. De kortare korsningsavstånd som
motsvarar mindre god standard kan därför tillämpas för att lokalisera
enskilda korsningar på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till bebyggelse,
terrängförhållanden och gatuprofil. Nedan redovisas standardnivåerna för
olika korsningsavstånd för en huvudgata med referenshastigheten 50 km/h.
0
>8000
ÅDT
<5000
ÅDT

100

200
Låg

Låg

Mg

300

400
Mg

m
Hög

Hög

Korsningsavstånd vid olika trafikmängder, Mg = Mindre god. Tabell från VGU
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På huvudnätets sträckor främjas säkerheten genom att utfarter från tomter,
parkeringsplatser, serviceanläggningar etc. begränsas. Nedan visas
standardnivåerna för anslutningstäthet för en gata med referenshastigheten
50 km/h.
0
>8000
ÅDT
<5000
ÅDT

100
Låg
Låg

200

300

Mg

400

m

Hög
Hög

Anslutningsavstånd vid olika trafikmängder, Mg = Mindre god. Tabell från VGU
Krockvåldskurva

Bild från Lugna gatan

Kurvan visar sambandet mellan hastighet och risken att bli dödad eller
allvarligt skadad i en kollision mellan bil och fotgängare. Kurvan visar att vid
30 km/h är risken för att en fotgängare dör vid en kollision 10 % medan när
hastigheten ökar till 50 km/h så ökar risken till 80 %.
3 4

Det är således viktigt att gatornas utformning stämmer överens med den
faktiska hastighet som önskas på olika typer av gator. Gatorna bör ges en
tydlig geometrisk utformning, som stödjer gatans funktion, så att trafikmiljön
blir självklar för trafikanterna och bidrar till ett trafiksäkert beteende.
De två andra kurvorna visar kollision mellan bilar.
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Brandväg
De krav som Malmös räddningstjänst ställer på åtkomligheten för
räddningsfordon är de samma som finns specificerade i SBN 80, 37:511. En
kort sammanfattning presenteras nedan:
 Fri höjd: 4,0 meter
 Bärighet:: 100 kN axeltryck
 Körbanebredd: minst 3 meter
 Väglutning: högst 8 %
 Inre kurvradie: minst 7,0 meter
 Vertikalradie: minst 50 meter
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Om fastigheten kan utrymmas med bärbara stegar, upp till 11 meter, ska en
väg enligt ovan finnas högst 50 meter från den bortersta delen av fastigheten
som ska utrymmas.

Brandväg krävs normalt då gatunätet inte ger åtkomlighet för
räddningstjänstens fordon vid släckningsinsats eller utrymning. Exempel på
detta är när räddningstjänstens stegbil behövs för att genomföra en
utrymning. Detta gäller vid alla byggnader med fönsterutrymning med mer
än 11 meter till underkant på fönstret på översta våningen.
Fönster som alternativ utrymning är accepterat vid bostäder, kontor och
dylikt avsedda för maximalt 15 personer. För byggnader över 8 våningar eller
28 meter accepteras inte fönsterutrymning utan de ska utföras med trapphus
som står emot brand och rök.
Förutom kraven ovan ska en brandväg även följa kraven enligt nedan:
 Ligga högst 9 meter från husvägg
 Utformade med minst 1 meter hårdgjord yta på var sida om
körbanan
 Uppställningsplats med högst 8,5 % lutning i någon riktning
 Markeras med standardiserad skylt ”Brandväg”
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Gång- och cykeltrafik

Separering av gång- och cykeltrafik

Vid korta avstånd dominerar gångtrafiken. Vid sträckor längre än 2-3
kilometer är det endast en mycket liten andel som gör sina ärenden till fots.
De flesta rörelserna till fots och som startar i den egna bostaden har
målpunkter inom stadsdelen. De vanligaste målpunkterna är parkeringsplats
(för att resa vidare med bil), stadsdelscentrum, skola och busshållplats.
Generellt i Sverige görs cirka 10 % av alla resor med cykel vilket motsvarar
cirka 2,5 % av det totala trafikarbetet. I Malmö görs cirka 30 % av alla resor i
staden med cykel och det vanligaste sättet att ta sig till jobbet i Malmö är med
cykel. Undersökningar visar att gränsen för acceptabelt cykelavstånd ligger
vid 5-6 kilometer. Att cykla fem kilometer tar cirka femton minuter. Med
Malmös goda förutsättningar som stadens kompakta form, topografin och
det milda vädret så finns det goda möjligheter att öka cyklandet i Malmö.

Kartan redovisar
avstånd i Malmö
från Gustav Adolfs
torg.
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Gående och cyklister är generellt sett mycket olycksdrabbade. Av
sjukhusrapporterade olyckor i Malmö (1999-2005) svarar de för cirka 35 %
av antalet dödade och svårt skadade i trafiken, men endast för cirka 5 % av
trafikarbetet, d v s antal personkilometer. Primärt syftar separering av gångoch cykeltrafik från biltrafiken till att gående och cyklister ska kunna färdas
säkert och tryggt, men kan också bidra till ökad komfort och trivsel.
Separering av cyklister från gående har samma ändamål. Sekundära effekter
är ökad framkomlighet för samtliga trafikanter och minskad barriäreffekt av
biltrafiken. Behovet av separering är särskilt stort för barn, äldre och
personer med funktionsnedsättningar såsom syn- och hörselskadade samt
rörelsehindrade. Trafikolycksstatistik ger inte tillräcklig information för
rekommendationer om att separera gångbana från cykelbana. En sådan
separering ökar emellertid ofta tryggheten, vilket är väsentligt för vissa
kategorier av gående.
De mer avskilt liggande gång- och cykelvägarna genom parker och större
institutioner med lite folk kan kännas otrygga under dygnets mörka timmar.
Likaså upplevs inte äldre gång- och cykeltunnlar alltid som det trygga och
säkra alternativet. Tunnlarnas ibland skymda öppningar och avsaknaden av
överblickbarhet gör dem till otrivsamma platser som undviks nattetid och
även dagtid i vissa områden.
Kvalitet
Vr Separeringsform vid angivet bilflöde
God
Cykelbana
50
Mindre god
Cykelfält
Cykelbana
km/h
Låg
Blandtrafik
Cykelfält
Cykelbana
God
Blandtrafik
Cykelfält
< 30
Mindre god
Blandtrafik
km/h
Låg
Bilflöde b/Dh
0
100
300
Separeringsform för cykeltrafik på sträcka. Tabell från VGU
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Korsningar med gång- och cykelbanor

Inom en del befintliga gatumiljöer finns det inte utrymme att separera
cyklisterna från bilisterna med en egen cykelbana. Cykelbana kan då göras i
körbanan genom målning med en heldragen linje samt vägmärke, som
cykelfält eller som vägren. På ett flertal platset i Malmö används målad
vägren eftersom denna lösning tillåter angöring. I anslutning till korsningar
övergår dock vägrenen till ett cykelfält för att cyklisternas framkomlighet inte
ska hindras här. Många upplever inte målad vägren som en säker lösning.
Om utrymme finns bör därför separerad cykelbana anläggas i första hand vid
ombyggnader i befintlig miljö. Vid nybyggnation bör avskilda cykelbanor
anläggas.

Principskiss av målad
Principskiss av målat cykelfält. Principskiss av målad vägren.
cykelbana. Parkering är tillåten Parkering är förbjuden både i Parkering är tillåten i
utanför linjen.
och utanför cykelfält.
vägrenen.

I korsningar utgör gång- och cykelöverfarter konfliktpunkter. Här möter
gående och cyklister bilarna direkt och det bör noga övervägas vilket eller
vilka trafikslag som ska prioriteras. Korsningarna kan antingen utformas på
motorfordonens villkor eller på de oskyddade trafikanternas villkor med en
genomgående gångbana alternativt gång- och cykelbana. På motsvarande sätt
kan gång- och cykelbanor vid in- och utfarter utformas. Detta bör noga
övervägas tillsammans med en uppskattning av hur stor andel av de olika
trafikanterna som rör sig längs gatorna samt in och ut till fastigheten. Enligt
Trafikförordningen har fordonsförare som korsar (kör över) en upphöjd,
genomgående, gång- eller cykelbana väjningsplikt mot all korsande trafik.
Detsamma gäller den som kör ut från en tomt.
Om man väljer att prioritera de oskyddade trafikanterna, bör lösningen
tydligt visa att det finns en genomgående gångbana alternativt gång- och
cykelbana som korsande trafik har att ta hänsyn till. Detta kan t ex göras
genom att gångbanans alternativt gång- och cykelbanans beläggning görs
genomgående över korsningen eller in- och utfarten. Samtidigt är det dock
viktigt att in- och utfarter tydligt markeras för bilisterna, eftersom
parkeringsförbud råder vid in- och utfarterna. Detta kan uppnås genom att
t ex sänka eller ta bort kantstenen vid infarten samt använda en avvikande
beläggning i skyddsremsan på den del som representerar infart.
Vid korsningar med huvudgator är det viktigt att beakta trafiksäkerheten.
Utformningen måste bedömas från fall till fall, men exempel på lösningar
kan vara upphöjning eller signalreglering.

God standard ska eftersträvas för såväl sträckor som korsningar. Det är
också viktigt att en jämn standard bibehålles längs ett långt stråk.
Cyklister i blandtrafik kan prioriteras i trafiksignalreglerade korsningar genom
att cyklisternas stopplinje ligger närmare korsningen än bilisternas. Detta
innebär att cyklisterna får ett litet försprång när signalen slår om till grönt.
Cyklisterna blir dessutom mer synliga för bilisterna genom sin framskjutna
placering.
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Parkering

Exempel på bra utformad korsande gångbana,
Tessins väg vid Ola Hanssonsgatan.
Foto Lars Ahlman
Att tänka på vid anläggning av gc-vägar
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Lokalisera och utforma gc-vägarna så att de blir gena, trygga, vackra
och bekväma samt att de blir lätta att underhålla.
Anpassa bebyggelse och gc-vägar till varandra så att näten blir lätt
tillgängliga.
Differentiera näten i ett huvudnät och ett lokalnät.
Separera så långt som möjligt gc-trafik från biltrafik med hänsyn till
gående och cyklisters säkerhet, hälsa och trevnad samt bilisters
framkomlighet.
Speciell omsorg bör ägnas åt utformning av korsningar där man
måste skapa ett väntutrymme för båda gående och cyklister som är
på väg att korsa gatan, utan att detta hindrar gående och cyklister
som färdas längs gatan.

Med angöring menas en kortvarig uppställning för på- eller avstigning eller
lastning av gods. Parkering avser en mer långvarig uppställning.
Gator är främst avsedda för den rörliga trafiken. Parkering på gator bör
därför i första hand upplåtas för verksamheter med korta ärenden eller
högfrekventa besök. När parkering övervägs bör även den stadsbildsmässiga
effekten av parkerade bilar beaktas.
Gatusektionen bör i första hand utformas med hänsyn till åtkomlighet och
säkerhet för biltrafik och gång- och cykeltrafik. Angöring och/eller parkering
på gata komplicerar trafiksituationen. Detta kan ge effekter som minskad
framkomlighet och åtkomlighet samt försämrad trafiksäkerhet. Allmänt bör
ett restriktivt synsätt tillämpas avseende parkering på gata. Gatuparkering bör
ses som ett provisorium i väntan på en permanent lösning på tomtmark.
Varudistribution ska normalt inte ske från gatan. Ibland kan emellertid
varumottagning behöva anordnas. Åtkomligheten till varuintaget kan då
tillgodoses med t ex lastzon.
I Plan- och bygglagen 3 kap, 15 § föreskrivs följande:
”Tomter som tas i anspråk för bebyggelse skall anordnas på ett sätt som är lämpligt med
hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur och kulturvärden på platsen.
Dessutom skall tillses att lämpligt utrymme för parkering, lastning och lossning av fordon i
skälig utsträckning anordnas på tomten eller i närheten av denna.
Om det inte finns tillräckliga utrymmen för att anordna både parkering och friyta, skall i
första hand friyta anordnas”
Kommunen har det övergripande ansvaret för parkeringsplanering. Den
anger i detaljplan var parkering ska ordnas. Kommunen har dock ingen
skyldighet att ordna parkering. Denna skyldighet ligger på fastighetsägaren.
Kommunen anger det parkeringsbehov som fastighetsägaren har att
tillgodose. Detta redovisas i gällande Parkeringsnorm för bil och cykel i Malmö.
Den parkeringspolicy som tillämpas anger att ”Malmö skall erbjuda goda
parkerings- och angöringsmöjligheter inom ramen för kraven på god
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bebyggd miljö, hög trafiksäkerhet, god framkomlighet för samtliga trafikanter
samt god åtkomlighet för i första hand funktionshindrade,
utryckningsfordon, kollektivtrafik och nyttotrafik”. Vidare ska
parkeringsbehovet i första hand tillgodoses för boende, i andra hand för
besökande och i tredje hand för sysselsatta.
Olika typer av parkering

Tvärställd parkering i omedelbar anslutning till körbana förutsätter för god
trafiksäkerhet och framkomlighet att trafiken på körbanan är av lokal
karaktär. Vid VR 30 km/h bör bilflödet vara högst 200 b/h och vid VR
50 km/h högst 100 b/h. Tvärställd parkering är av trafiksäkerhetsskäl inte
lämpligt på grund av backningsrörelser ut i gatan under dåliga
siktförhållanden. Tvärställd parkering av större omfattning bör utformas med
ett manöverfält utanför genomgående körfält så att bilar på väg in eller ut
från p-platserna inte inkräktar på den genomgående trafikens utrymme.
Tvärställda parkeringar bör helt undvikas där cyklister inte kan färdas på
separerad cykelbana framför bilarna, eftersom cyklister är ännu svårare än
bilar att upptäcka vid backning. Ofta är den tvärställda parkeringen placerad
på kvartersmark, vilket får till följd att möjligheten till kantstensparkering på
allmän platsmark försvinner. Tvärställd parkering innanför gångbanan bör
undvikas. Enkelsidig tvärställd parkering ska undvikas vid dubbelriktad gata.
Tvärställd parkering kan även medföra problem vintertid då målningslinjerna
är täckta av snö. Det måste klart framgå att parkeringen är snedställd med
t ex en tilläggstavla.
För att uppnå god standard enligt VGU förutsätts att ingen längsgående
uppställning tillåts längs en gata. Mindre god standard uppstår om tillåten
hastighet är < 50 km/h, det är färre än 200 cyklister/dygn i körbanan och
biltrafiken uppgår till högst 5 000 bilar/dygn eller 300 bilar/h i mest
belastade riktning. Större flöden av bilar och/eller cyklister medför låg
standard. Uppställningen bör ordnas så att backning i angränsande körfält
minimeras. Längsparkering utan utbyggda gångbaneklackar, t ex vid
korsningarna, gör körbanan bred för oskyddade trafikanter att korsa. Vid
utformning med klackar är det dock vikigt att fickorna får tillräckligt djup,
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samt är placerade så i längdled att onödig skyltning kan undvikas. Som vid all
utformning är det alltså viktigt att den geometriska utformningen stämmer
överens med gällande trafiklagstiftning, så den blir tydlig för trafikanterna. Se
även skriften Självklar parkering för bra och dåliga exempel. Smala fickor i
kombination med smal körbana är ingen bra lösning. Som exempel kan
nämnas Regementsgatan, där angöring med lastbil i fickorna hindrar
framkomligheten för busstrafiken i gatan, i synnerhet i anslutning till
refugerna vid vägkuddarna. (Vägkudde, se bild under kapitel B, Busstrafik och
hastighetsdämpande åtgärder).

Roslins väg, längsparkering utan klackar

Linnégatan, längsparkering med klackar och
mittrefug

Parkering och reglering

I Malmö är det vanligt att huvudgatorna är reglerade som huvudleder, vilket
betyder att i grunden gäller parkeringsförbud. Parkering har däremot tillåtits
på många sträckor där det finns ett behov och där gatubredden tillåter det.
Utgångspunkten för nya områden bör vara att parkeringsförbud ska gälla på
huvudgator, eftersom parkeringsbehovet samt angöring vid lastning och
lossning ska tillgodoses på kvartersmark, enligt Plan- och bygglagen.
I många nybyggda småhusområden har det blivit vanligt att bygga körbana
och gångbana med olika material i ett plan, utan kantsten. Ett rättsfall visar
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emellertid att vid en sådan utformning är hela gatans bredd att betrakta som
körbana. Det innebär att parkering är tillåten på sidoytor med avvikande
material, vilket ger trafikanterna otydliga signaler då ytan ofta missuppfattas
som gångyta.

som de utgör farliga hinder för funktionshindrade. Se tips och råd i
Cykelparkeringshandbok för Malmö, förslag till standard i gatumiljö samt
utformningsexempel. Införandet av en s k möbleringszon med plats för bänkar,
papperskorgar, lyktstolpar etc, har bidragit till att man spontant även parkerar
cyklar i möbleringszonen, vilket ger en bättre ordning. På gator som är
reglerade som gå- eller gårdsgata gäller dock parkeringsförbud, utom på
särskilt anordnad plats. Detta gäller även cyklar. I Malmö har vi valt att inte
anordna cykelparkering på gågator. Det är därför viktigt att cykelparkering
anordnas i anslutande gator, så att inte otillåten uppställning sker i
möbleringszonerna på gågatorna.

Nummertrevägen, byggd i ett plan. Parkering
är tillåten på den plattsatta ytan.

På gator som är reglerade som gå- eller gårdsgata gäller parkeringsförbud,
utom på särskilt anordnad plats. Det gäller även cyklar, som därför ska
placeras i cykelställ.
Cykelparkering

Cykelparkering ska enligt Plan- och bygglagen i första hand anordnas på
tomtmark. I Parkeringsnorm för bil och cykel i Malmö finns anvisningar om
parkeringsbehovet vid bostäder och vissa offentliga anläggningar. Allmänna
cykelparkeringars placering och utformning är avgörande för hur mycket de
kommer att utnyttjas. För korttidsparkering är närheten viktigast medan vid
längre tids parkering är det säkerheten och möjligheten att låsa fast cykeln
som värderas högst. Cykelparkering för korttidsparkering ska inte ligga längre
bort än 25 meter från målet. Om en cykelparkering inte är bekväm och
inbjudande för cyklisten så är risken stor att cyklarna parkeras utanför
cykelstället.
Det kan även vara ett problem att cyklar står uppställda längs fasader och vid
gatumöbler, vilket blir resultatet om det finns stor brist på cykelställ. Dessa
cyklar hindrar ofta framkomligheten för både cyklister och gående samtidigt
4 0

Cykelparkering på Storgatan

Cykelparkering på Möllevångsgatan
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Kollektivtrafik
Malmös gator berörs av kollektivtrafik i form av stadsbusstrafik och
länsbusstrafik som båda drivs av Skånetrafiken. De stora knutpunkterna är
Södervärn, Värnhemstorget och Gustav Adolfs torg samt Centralstationen.
För att kollektivtrafiken ska vara attraktiv som alternativ till andra färdmedel,
måste turtätheten och bekvämligheten vara hög.
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Glugghållplats

Glugghållplats är en kantstenshållplats med uppehåll i kantstensparkeringen.
För att möjliggöra en bra angöring är det viktigt att hållplatssträckan inte gös
för kort.

Hållplatser

Hållplats placeras normalt efter gatukorsning och övergångsställe. Om
bussen står omedelbart före övergångsställe skymmer den sikten mellan
korsande gångtrafik och biltrafik. I hållplatsområdet råder förbud att stanna,
men på- och avstigning är tillåten om inte bussen hindras.
Det finns flera olika typer av hållplatser. Bilderna nedan kommer från Bättre
busshållplatser.
Körbanehållplats

Körbanehållplats är en kantstenshållplats utan parkering. Bussen kan
blockera eller störa bakomvarande trafik, såvida inte körfältet närmast
kantsten görs så brett att det rymmer både en stillastående buss och
omkörande bilar.

Fickhållplats

Fickhållplats ligger skild från gatan. En fördel med att anlägga hållplats i ficka
är att en stillastående buss inte hindrar annan biltrafik, men en nackdel är att
bussen måste göra en stor sidoförflyttning vid in- och utkörning. Det är
viktigt att stoppet inte tar för lång tid. För att spara tid är hållplatser utan
ficka därför att föredra eftersom bussen slipper rörelserna i sidled.
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Klackhållplats

Busstrafik och hastighetsdämpande åtgärder

En klackhållplats är en utbyggnad i form av en klack som innebär att bussens
hållplats ligger i gatan. Bussen behöver inte göra någon sidoförskjutning och
det kräver endast ett uppehåll i kantstensparkeringen på 15 meter för
normalbuss. Hållplatsen skjuter in i gatan istället för att vara en ”utbuktning”
av gatan. Har gatan endast ett körfält i vardera riktningen så innebär det att
trafiken bakom måste stanna och vänta bakom bussen under av- och
påstigning så länge det finns mötande trafik, därefter finns det möjlighet att
köra förbi. För att förhindra omkörning kan refuger anläggas.

Många av de traditionella åtgärder som används för att dämpa bilisters
hastighetsnivå till 30 km/h enligt Lugna gatan och Säkrare trafikmiljö i tätort,
innebär att busstrafiken får stora svårigheter att upprätthålla samma
hastighetsnivå som före ombyggnaden. När sådana åtgärder införs i stor
skala skapar detta betydande svårighet för busstrafikens konkurrenssituation.
Traditionella hastighetsdämpande åtgärder såsom gupp och upphöjda
korsningar innebär att bilar normalt kan passera i 25-30 km/h, medan
bussarna måste ner till 15 km/h för att passera på ett för passagerarna inte
alltför obekvämt sätt. Det är därför viktigt att välja åtgärder som är
tillfredsställande både med hänsyn till säkerhet och till busstrafikens
framkomlighet. I skriften Bussar och Lugna gatan, Kör buss snabbt utan att det går
fort redovisas 14 exempel på bra åtgärder som t ex vägkudde, h-gupp,
upphöjd passage med flack ramplutning, cirkulationsplats.

Hållplatsområde

En hållplats kräver mer än en yta i gatan. Det finns också ett behov av
utrymme för avstigningsyta, väderskydd samt cykelparkering.
Avstigningsytan är särskilt viktig där det finns en separerad cykelbana mellan
gångbanan och körbanan. Denna yta måste finnas för att påstigande inte ska
utgöra ett hinder för cyklisterna och för att avstigande inte ska komma i
säkerhetskonflikt med cyklisterna när de går av bussen.
I samband med en hållplats ska det även finnas goda möjligheter att korsa
gatan på ett säkert sätt.
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Vägkudde på Regementsgatan
Bild från Handbok om farthinder

H-guppet ger bussen en längre ramp än
personbilarna och därmed en mer
jämförbar hastighetsdämpning.
Bild från Bussar och Lugna gatan

B .

Plantering
Grönskans betydelse

Växlighet och grönska har stor betydelse för upplevelsen av staden. Förutom
de rent visuella effekterna bidrar trädplanteringarna och övrig vegetation till
ett förbättrat mikroklimat, bl a genom ökad luftfuktighet och
temperaturutjämning. Trädens positiva effekt på luftkvaliteten är
väldokumenterad, bl a förbättras stofthaltsvärden och lokalklimat.
Trädplanterade gator har även en fartdämpande effekt på trafiken genom att
träden längs gatan ger ett visuellt intryck av att gatorna är smalare. Träd längs
gatorna hjälper även trafikanterna genom att förtydliga och styra deras
färdväg.
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Val av växtmaterial

Träd ger gatan liv och karaktär. Artvalet är av stor betydelse. Boulevarder,
esplanader och alléer är identitetsskapande men även det solitära trädet har
stor betydelse. Ett stort ensamt träd ger karaktär och identitet åt platsen och
torget. De små träden ger den mindre gatan en intimitet och närhet som kan
vara svår att uppnå utan träd.

Ett stort ensamt träd ger karaktär och identitet åt platsen
Exempel från gården i Kv. S:t Gertrud.

Miljön uppfattas av de flesta som lugnare, och mer trivsam i en grön omgivning. Exempel från
Augustenborgsgatan och Östra Ryttmästaregatan.

Stadens gator erbjuder inte några idealiska växtförhållanden för träd.
Luftföroreningar, vägsalter, låg fuktighet och stora växlingar i temperatur och
markförhållanden är några av de problem som påverkar trädens
livsbetingelser. Att skapa så goda förhållanden som möjligt är vikigt likaså att
välja rätt art och sort för att få en så optimal utveckling som möjligt.
Växtvalet måste anpassas efter utrymme och möjlighet till jordvolym.

Olika träd tar olika plats i gaturummet. Träd är också ett levande material
som växer till och förändras med åren. Vilken miljö ska skapas och vilket
tidsperspektiv finns? Vilka funktioner ska prioriteras? Ska gatan kantas av en
rad med träd trots att sektionens mått inte tillåter en tillräcklig växtbädd?
Frågor att ta ställning till i planeringen är om det skapas en duglig livsmiljö
för träd som tillåts utnyttja sin fulla livscykel, exempelvis 300 år för en lind,
eller om det kanske räcker med 10 år. För att gaturummet ska få den
eftersträvade grönskan och snabbt uppnå den för arten typiska storleken och
formen, krävs att markförhållandena är optimala. Dessutom krävs att rätt art
och sort väljs för respektive plats, t ex vindtåliga arter för vindutsatta lägen.

4 3

B.

GATANS

OLIKA

FUNKT IONER

Krav på markförhållanden

Beroende på art och sort har träd olika krav på ståndortsbetingelser.
Eftersom träd i hårdgjord stadsmiljö lever under onaturliga förhållanden är
det av största vikt att växtbädden är dimensionerad efter trädens krav på
utrymme. För att växa behöver träd tillgång på syre, vatten och näring. Om
växtbetingelserna blir för tuffa kan inte träden överleva utan för en tynade
tillvaro. Mycket kan göras på konstgjord väg som förbättrar förhållandena.
Tillförsel av mull från ytan främjar mikrolivet i marken som i sin tur ger
bättre tillskott av såväl näring som syretillförsel. Genom ökad mullhalt och
porvolym under mark blir även jordens vattenhållande egenskaper bättre.
Allt detta hör intimt samman med storleken på växtbädden och tillförsel av
mull i form av förmultnade växtdelar från t ex örtartade perenner och
lövrester. Med en tillräckligt stor växtbädd klarar träden sin försörjning själva
utan större krav på skötsel.
Problem med trädrötter i ledningar och belagda ytor

Vissa arter bör helt undvikas i täta, hårdgjorda stadsmiljöer t ex pil och
poppel. Dessa arter har rotsystem med hög rotenergi och en benägenhet att
växa in i och förstöra beläggningar och ledningar om växtbetingelserna är
dåliga. Förtätad mark och för lite utrymme tvingar trädrötterna att leta sig till
ledningar och markytan för att finna syre till sin överlevnad. Följden av detta
blir mycket höga kostnader för reparationer. För att undvika detta måste
problemen förebyggas redan vid planering och projektering, främst genom
att välja rätt trädart för platsen. I naturen tar sig trädrötter fram som de vill
men i vår stadsmiljö finns det många hinder för trädrötter att breda ut sig
och ta samma plats som i en naturlig miljö.
Ökad samordning

De svårigheter som här presenteras kan ge intrycket av att det egentligen inte
alls finns plats för några träd i stadens gaturum. Faktum är att vårt äldre
trädbestånd har etablerats under förhållanden som var betydligt
gynnsammare än dagens. Vid sekelskiftet fanns gott om utrymme under
marken. Många av de träd som har planterats på senare år har inte samma
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förutsättningar som sekelskiftets trädbestånd att bli livskraftiga och resliga
trädindivider. Ökad samordning mellan olika intressen och större hänsyn till
trädens krav i olika situationer är den enda möjligheten att motverka denna
utveckling.

När gaturummet inte lämnar utrymme till grönska blir resultatet funktionellt för trafik men
bidrar föga till våra behov av estetik, skydd för vind och sol etc. Exempel från Mariedalsvägen och
Linnégatan.
Skelettjord och rotspärr

Skelettjord är ett bra sätt att förbättra markförhållandena för trädet. Genom
att använda skelettjord kan begränsningen i jordvolym för trädens
ståndortskrav få viss kompensation. Skelettjord är en jordblandning som
består till en tredjedel av växtjord och till två tredjedelar av bergkross. Med
krossmaterial som ”skelett” kan jorden användas i överbyggnader för
hårdgjorda ytor. För att minska problemen med rotinträngning kan rotspärr
användas. Normalt sätts då en typ av korrigerad plast ner i jorden mellan 70100 cm och dess ovankant ligger 5 cm under markytan. Från trädets centrum
sätts plasten 2,5 meter åt vardera hållet.
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Möblering

Dagvatten

För att livet i gatan ska fungera måste gaturummet inredas. Trafiksituationen
i staden är idag relativt komplicerad och kräver en reglering som medför
omfattande informationssystem i form av av bl a skyltar, målning och
signalanordningar. Informationsflödet påverkar den visuella miljön men även
människans möjlighet att förflytta sig på ett säkert och tryggt sätt. Gatans
rum innehåller dessutom en mängd andra föremål förutom de som tillhör
trafikfunktionerna. Dels vanliga möbler som bänkar, blomsterkärl, cykelställ
och papperskorgar, men också belysning, reklamskyltar, brevlådor, trädstöd,
trädgaller, biljettautomater, elskåp m m.
Möblernas placering kan göra olika funktioner i gaturummet tydligare.
Grupperas de tillsammans ökar de varandras betydelse. Vid busshållplatsen
ska alltid finnas papperskorg med askkopp men där kan även placeras t ex
belysningsstolpe, bänk, cykelställ, orienteringskarta och postlåda. Se även
Stadsmiljöprogram för Malmö stad.
Vid ombyggnad av befintlig miljö bör utgångspunkten även för möbleringen
vara gatans ursprungliga karaktär. Vid om- och nybyggnad strävar
Gatukontoret efter att anlägga en möbleringszon längs gågatorna i de
centrala delarna av Malmö. I möbleringszonen bör all utrustning som t ex
bänkar, papperskorgar och belysningsstolpar placeras. Genom användning
av avvikande material eller avgränsning bildas ett sammanhängande ledstråk
invid gångytan, vilket även är till hjälp för personer med funktionshinder.
För närvarande pågår ett fördjupat arbete på Gatukontoret, Åtgärdsprogram för
enkelt avhjälpta hinder, som tar upp hur små hinder i utemiljön kan utgöra
oöverkomliga hinder för personer med rörelsehinder och
funktionsnedsättningar.

Dagvatten är ett samlande begrepp för det regn, spol- och smältvatten som
rinner på hårdgjorda ytor eller på genomsläpplig mark via diken eller
ledningar till recipienter (hav, sjöar, åar m fl) eller reningsverk.
Idag finns flera olika sätt att ta hand om dagvatten från våra gator. Vanligast
är ännu den traditionella metoden med brunnar och sammanbindande
ledningssystem eller att dagvattnet leds via öppna ränndalar. Men mer och
mer har den öppna dagvattenhanteringen börjat användas p g a
underdimensionerade ledningssystem, ekologiskt tänkande och att denna
metod anses vara mindre kostsam än att leda vattnet till reningsverk.
Hanteringen av dagvattnet inom gatusektionen och gatumiljön blir alltmer
vanlig. Malmö Stad har idag en Dagvattenpolicy för Malmö som alla bör arbeta
efter. Den är dock i vissa avseenden inte tillräckligt detaljerad och därför
kommer en förvaltningsövergripande dagvattenstrategi för Malmö att tas
fram på initiativ av VA-verket. Denna strategi kommer troligen att närmre
belysa t ex hur förorenat dagvatten från Malmös gatunät bör hanteras.
VA-verket bör alltid kontaktas när gatans dagvattensystem ansluts till VAverkets ledningar eller dammar.
Traditionell dagvattenhantering

Den traditionella metoden innebär att dagvattnet leds ner i rännstensbrunnar.
Rännstensbrunnarna placeras intill gatans kantsten oftast på ett avstånd av ca
30 meter mellan dem. Dimensioneringen av dagvattensystemet bör göras av
en va-ingenjör så att det får rätt kapacitet.

4 5

B.

GATANS

OLIKA

FUNKT IONER

Dagvatten i öppna ränndalar

När dagvatten leds i öppna ränndalar så synliggörs förloppet tydligare jämfört
med den traditionella metoden. Ränndalar finns som prefabricerade element
i betong eller så kan de skapas med hjälp av t ex smågatsten. Dagvattnet leds
via den öppna ränndalen till en rännstensbrunn eller ett fördröjningsmagasin
och därefter vidare i ledningar. Även här bör en va-ingenjör se över
dimensioneringen av dagvattensystemet. Vanligt är att vatten blir synligt en
längre tid genom en viss fördröjning. Detta dagvattensystem har större
kapacitet och är mindre känsligt vid större regn jämfört med traditionell
dagvatten hantering.

Augustenborg, Malmö, kanal foto John Dolocek Öppen ränndal, veck, Lyon, Frankrike

Öppen ränndal i betong, Göteborg
Minikanal, Bo01, Västra Hamnen, Malmö
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Ränndal i smågatsten, Nyvej, Danmark
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Öppen dagvattenhantering

Den öppna dagvattenhanteringen är egentligen inget nytt påfund utan har
varit det vanligaste sättet i mindre hårdgjorda miljöer, t ex diken längs med
vägen, att ta hand om dagvattnet. Det var också det enda sättet man tidigare
använde i den medeltida staden innan vattnet kunde ledas bort snabbt i
ledningar. Det som är nytt är att det igen i den moderna staden ställs krav på
att lösa dagvattenproblemet med öppen hantering. Tanken är att vattnet ska
fördröjas och renas på sin väg till recipienten.
Vid användandet av en öppen dagvattenhantering måste en noggrann
dagvattenutredning göras. Öppen dagvattenhantering kan kräva stora
utrymmen och därmed en noggrann höjdsättning av aktuellt område, vilket
medför att kapacitetsberäkningar bör göras. Detta ska vara med redan i
detaljplaneskedet och är VA-verkets ansvar.
Öppen dagvattenhantering bidrar till ökad fördröjning och rening av
dagvatten. Det bidrar också till att ekologiska mervärden skapas.
Att leda dagvattnet ytligt och därmed synligt ger pedagogiska fördelar.
Genom att synliggöra dagvattnet kan kunskapen om vattnets kretslopp och
biologin i vattendrag öka.
När öppen dagvattenhantering används med både fördröjning, rening och
pedagogik bör alltid de estetiska värdena tas med och beaktas. Det är av
yttersta vikt att utformning och planering av systemet görs på ett tilltalande
sätt.

Våt damm, Husie Mosse Malmö

Våta dammar, Mariastaden Helsingborg

Våt damm, Husie Mosse, utlopp, Malmö,
foto Tilla Larsson

Våt damm, Augustenborg, Malmö foto
Lars-Erik Widarsson

Olika anläggningar för öppen dagvattenhantering

Det finns idag en mängd olika anläggningar för öppen dagvattenhantering.
Nedan återfinns de vanligast använda i Sverige med exempel från Malmö.
Våta dammar d v s dammar med en permanent vattenyta. Dessa dammar
fungerar både som rening och fördröjning. I Malmö har vi t ex
Toftanäsmagasinet och Husie mosse.

Befintlig bäck som används bl a som våt
damm, Risebergabäcken
foto Lars-Göran Svensson
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Lorensborgsgatan översilningsyta, Malmö
foto Ulf Thysell

Fördröjningsmagasin, Bo01, Västra Hamnen
Malmö

Lorensborgsgatan, damm och filtervall, Malmö
foto Ulf Thysell

Öppna diken, vägdiken, är de idag vanligaste ”anläggningarna” och återfinns
i princip längs alla våra vägar utanför städerna.

Konstgjord våtmark återfinns i Malmö i Sallerupsvägens våtmark.
Översilningsytor är ofta stora gräsklädda ytor som vattnet sakta silas över
och därmed både renas och fördröjs. I Malmö finns dessa i anslutning till
filtervallen invid Lorensborgsgatan.
En filtervall är en uppbyggd vall av grusmateriel i olika fraktioner där
dagvattnet silas igenom och både rening och fördröjning uppnås. Vallar finns
anlagda i Elinelund och invid Lorensborgsgatan.
Svackdike, Mariastaden, Helsingborg

Svackdike Svågertorp, Malmö

Svackdiken är svagt skålade diken som kan vara med eller utan gräs samt
med eller utan makadam och dräneringsledning under, dock med ett djup i
skålen på ca 0,1 meter. Dagvattnet renas och fördröjs. I Svågertorps
verksamhetsområde finns sådana svackdiken anlagda.
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Svackdike, Hannover, Tyskland

Svackdike, Växjö

Övriga anläggningar för öppen dagvattenhantering som kan utgöra ett
komplement till de ovan nämnda är t ex översvämmningsytor som vid höga
flöden kan översvämmas men som annars står i princip torra. Ytan kan t ex
läggas i anslutning till ett dike men kan också ha in- och utloppsledningar. I
Malmö har denna typ av anläggning utförts i Annestad, Bunkeflostrand.
Sandfilter har ungefär samma funktion som filtervall ovan.
Infiltrationsmagasin finns som stenkistor i Käglinge, ett äldre projekt i
Malmö.
Oljeavskiljare som endast fungerar för rening finns längs Västra Varvsgatan.
Filteranläggningar, typ brunnsfilter, finns inte utfört i Malmö. Oljeavskiljare
och även brunnsfilter är metoder som inte rekommenderas p g a dålig
erfarenhet.
Volymmagasin belägna under mark fungerar som fördröjning och finns i
Malmö i form av stora ledningar på ett flertal ställen.
Perkolationsmagasin finns inte i Malmö p g a av de täta markförhållandena.
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mycket viktiga så att systemet fungerar till fullo. Malmö har till stor del
mycket täta jordar som omöjliggör infiltration.
Dagvatten bör inte rinna över gång-, cykel- och körytor utan bör rinna under
dessa ytor inklusive deras överbyggnad. Även säkerhets- och
tillgänglighetsperspektiv bör beaktas. Öppen dagvattenhantering får aldrig bli
ett hinder för de personer som rör sig över allmän platsmark.
Dagvatten från allmänna ytor ska inte ledas in på angränsande kvartersmark.
På motsvarande sätt ska vatten från kvartersmark inte ledas ut på allmän
platsmark på ett sådant sätt att isbildning och andra olägenheter uppstår.
Träd och deras rotsystem som står nära t ex svackdiken bör inte komma i
direkt kontakt med dagvattnet då detta under vintertid kan innehålla mycket
salt. Detta innebär att träd inte ska stå nere i svackdiket. Dessutom ska
svackdikets
undre
konstruktion,
makadamuppbyggnad
med
dräneringsledning, och trädens trädgropar hållas skilda åt. Dagvattnet får inte
heller tränga in i gatans överbyggnad. Att kombinera en dräneringsledning
för dagvattnet med gatans överbyggnadsdränering är inte att rekommendera
då gatans överbyggnad ska hållas torr.
De dammar, diken, stråk m m som ofta behöver anläggas för att den öppna
dagvattenhanteringen längs gatan ska fungera fullt ut placeras idag gärna i
eller nära parker och grönområde. Dessa dagvattenanläggningars ytor bör
vara ett tillskott utöver planerade parkers och grönytors arealer. De bör på ett
harmoniskt och naturligt sätt arbetas in i varandra för att berika och
komplettera varandra. Detta för att säkerställa att de gröna ytorna får
tillräcklig storlek och att det inte endast blir ytor för dagvattenhantering.
Dagvattenhanteringen bör berika de rekreativa miljöerna, inte ta yta ifrån
dessa.

Konstruktion – gestaltning

Konstruktion, dimensionering, kapacitetsberäkning, gestaltning samt driftoch skötselaspekter för anläggningar med öppen dagvattenhantering är
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C. Mått
Gatans karaktär är mycket beroende av sin omgivning. Stenstadens gator har
en annan karaktär än gatorna i områden med friliggande bebyggelse. Likaså
ger trädgårdsstadens uppbyggnad en viss utformning. Detta är viktigt att ha
med sig vid utformningen av stadens gator. Gatan är inte enbart hopsatt av
mått och funktioner utan ska även spegla sin omgivning. Vid nyexploatering
eftersträvas ofta olika stadskaraktärer. Den överordnade estetiska karaktären
och gatans funktion måste få ge avtryck i gatans utformning och i valet av
måttkedjor.
Utformningen av gatan ger mer eller mindre tydliga signaler till trafikanterna.
Genom en tydlig utformning, en väl vald bredd, djupa trottoarer m m ges
signaler till bilister, cyklister och gående om trygga zoner, hastigheter, gatans
dignitet och orientering i staden.
Ytterligare information om detaljer går att finna i Malmö Gatukontors
Teknisk Handbok.
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Gaturummet
Förhållandet mellan husens höjd och gatornas bredd har förändrats med
tiden genom antagande av nya byggnadsstadgar, brandstadgar,
hälsovårdstadgar m m. På grund av olika historiska anledningar har
gaturummets väggar ytterligare förändrats, oftast blivit högre, vilket har
förändrat de ursprungliga proportionerna.
1800-talets stadsbyggnadstankar sammanfattades av Joseph Stubben i den
mycket omfattande boken Der Städebau. Vid normala bredder anges att gatan
vid kraftig trafik bör delas in så att vardera gångbanan är en femtedel och
körbanan tre femtedelar av bredden. Vid mindre trafik bör gångbanorna
göras bredare, vardera en fjärdedel och körbanan hälften av gatubredden.
Trädplanterade gator kräver normalt en större bredd. Enkel eller dubbel
trädrad, enkla eller dubbla körfält, enkel eller dubbel förgårdsmark,
alternativen är många. Nederst i illustrationen visas dåvarande indelningen av
Unter den Linden i Berlin.
Gatans bredd bör normalt endast vara något större än väggarnas höjd.
Måtten överskrids naturligtvis för större gator men där kan t ex
trädplanteringar komplettera och dela upp rummet i stället för byggnadernas
fasader.
De flesta gator som anses vara bra gator har ett höjd- och breddförhållande
på 1:1.1 - 1:2.5 som t ex Fersens väg. Se även vidare i kapitel A samt i
Gaturummet under kapitel B.
Fersens väg (ca1:1.4) är exempel på en
gata i Malmö som kan representera
goda stadsgator. För gatan är det
gatuträden som är väggarna i
gaturummet.
1800-talets stadsbyggnadstankar enligt Joseph Stubben.
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Gatubredd 12 m

Gatubredd 15 m

Gatubredd 18 m

Gatubredd 21 m

MÅTT

Gatubredd 24 m

1 våning
höjd 5,1 m

2 våningar
höjd 9,0 m

3 våningar
höjd 12,9 m

4 våningar
höjd 16,5 m

Illustrationen beskriver olika förhållanden mellan gatans bredd och husens höjd. Från Albert Lindhagen förlageblad till 1874 års byggnadsstadga.
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Motorfordonstrafik
Materialet nedan kommer i stora delar från VGU och TRAST, som är de
nya verktyg som ersatt ARGUS och VU94 respektive TRÅD. VGU är ett
hjälpmedel för planering och projektering av gator och vägar. Även Malmös
egen standard finns representerad. Det finns också tysk och dansk standard,
som är intressant att ta del av i vissa delar. Dessa dokument heter
Empfehlungen fur die Anlage von Erschliessungsstrassen EAE 85/95 och Byernes
trafikarealer Haefte 3X Tvaerprofiler. De är främst framtagna för befintlig miljö,
vilket innebär att måttangivelserna är snävare än i VGU.
Utrymmesbehov för motorfordon

Vägbanebredden i gatusektioner beräknas med hjälp av ett antal fasta och
variabla byggbitar där breddmått adderas till varandra. De fasta byggbitarna
utgörs av fordonens bredder som redovisas i kapitel D Typfordon. De
vanligaste bredderna är 1,8 meter för personbil och 2,6 meter för buss och
lastbil. De variabla måtten representeras av sidoavstånd, vilka redovisas
nedan. Sidoavståndens mått varierar med typ av trafikant, hastighet och
utrymmesklass.
I ett enskilt körfält bör inte bredden understiga 3,5 m mellan de båda
kantstenarna eller andra sidohinder som t ex stolpar. Ett smalare mått
försvårar för snöröjningsfordon att underhålla gatan på ett effektivt sätt. En
annan konsekvens av smala körfält är ett större slitage på konstruktionen
med spårbildning som följd. Dessa är svåra att förebygga och ger en högre
underhållskostnad.
Gator bör inte utformas med en bredd motsvarande 1,5 körfält utan det ska
tydligt framgå av gatans utformning hur många fordon som kan köra i bredd
för att inte skapa missförstånd och osäkerhet hos trafikanterna.
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Sidoavstånd

För sidoavståndens används följande beteckningar:
u Avstånd mellan uppställt fordon och vägbanekant
v Avstånd mellan fordon i rörelse och vägbanekant, med eller utan
kantstöd
h Avstånd mellan fordon i rörelse och hinder (> 2 m högt) vid eller
utanför vägbanekant
a Avstånd mellan två fordon i möte eller omkörning. Avståndet varierar
med fordonstyp.
C Cyklist, gående, rullstolsburen
P Personbil i rörelse
p Stillastående personbil
L Lastbil eller buss i rörelse l Stillastående lastbil eller buss

Möte eller omkörning mellan två bussar.
Illustrationer från VGU

Personbilar möts bredvid uppställd buss.
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Vägbanebredder

Vr (km/h)

70

50

30

Utrymmesklass

A

B

A

B

A

B

C

u

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

v (C vägbanekant)

0,10

0,00

0,10

0,00

0,10

0,00

0,00

v (C kantstöd)

0,25

0,10

0,25

0,10

0,25

0,10

0,10

v (P)

0,70

0,40

0,40

0,20

0,20

0,10

0,10

v (L)

0,70

0,40

0,40

0,20

0,20

0,10

0,10

h > 0,2 m (C)

0,40

0,30

0,40

0,30

0,40

0,30

0,30

h > 0,2 m (P)

1,20

0,90

0,90

0,70

0,50

0,40

0,40

h > 0,2 m (L)

1,20

0,90

0,90

0,70

0,50

0,40

0,40

a (C/P)

0,80

0,60

0,50

0,40

0,40

0,20

0,20

a (L/L) a (C/L)

1,30

1,00

1,00

0,70

0,70

0,50

0,40

a (P/P) a (P/L)

1,00

0,70

0,70

0,50

0,35

0,35

0,35

a (p/P)

0,90

0,60

0,60

0,40

0,35

0,35

0,35

1,10

0,90

0,80

0,60

0,50

0,40

0,40

Sidomått

a (l/L)

a (l/P)

Sidoavståndsmått. Vr = referenshastighet. Tabell från VGU.
Se även bild och tabell på föregående sida. För definition av utrymmesklasser se sidan 71.

Tabellen nedan visar för olika gatutyper exempel på val av dimensionerande
trafiksituation och förslag till vägbanebredd med hänsyn till gatans uppgift.
Exemplen redovisar lokalnätsgator med cykeltrafik i körbanan.
Gatutyp Vr,
Normal DTS,
Vägbanebredd Indelning
km/h utrymmesklass A
Gator
30
(LBn+LBn)
6,5 m
F+F
viktiga för
(LBn+LBn+C)
8,0 m
F+F, alt
godstrafik
V+F+F+V
(C+LBn+LBn+C)
9,0 m
V+F+F+V
50
(LBn+LBn)
7,0 m
F+F
Övriga
30
(P+C)
3,5 m
K
gator i
(LBm+C)
4,0 m
K
lokalnätet
(LBn+C), (P+P)
4,5 m
K
(LBm+P)
5,0 m
K
(LBn+P)
5,5 m
K
(LBn+LBn)
6,5 m
F+F
(C+LBn+LBn+C)
9,0 m
FC+F+F+FC
50
(LBn+P)
6,0 m
F+F
(LBn+LBn)
7,0 m
F+F
Vr = referenshastighet, DTS = dimensionerande trafiksituation, C = cykel, P = personbil,
LBm = minibuss eller liten lastbil, LBn = tung lastbil eller normalbuss. F+F = körbanan kan
delas med mittlinje i två körfält, K = körbanan är så smal att den inte ska delas i körfält.
Tabell från VGU.

Brandväg
Se under kapitel B, Brandväg.
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Gång- och cykeltrafik

bitarna representeras av sidoavstånd mellan trafikanter samt avstånd till
vägbanekanter och sidohinder, vilka definieras nedan.

Utrymmesbehov för gående och cyklister

Cyklisters, mopedisters och rullstolsburnas m fl utrymmesbehov varierar
med fordonets storlek och med förarens förmåga i olika avseenden.
Utrymmesbehovet - längd, bredd och höjd – är grundvärde för
dimensionering av bredder på banor, gc-överfarter och vägar. Grundvärdena
enligt nedan används, varvid cyklisten även representerar mopedister.

v Avstånd mellan trafikant i rörelse och vägbanekant, med eller utan
kantstöd ≤ 0,2 m
h Avstånd mellan trafikant i rörelse och räcke eller hinder vid eller utanför
vägbanekant samt kantstöd >0,2 m
a Avstånd mellan två trafikanter i rörelse

Illustrationer från VGU

Cyklist Gående Gående med Gående med
Rullstol
barnvagn
ledsagare/ledarhund
Längd 2,00
Bredd 0,75

0,70

1,70
0,70

1,20

1,40
0,80

Tabell från VGU.
Sidoavstånd

Dimensionering sker på samma sätt som för gatusektioner. Det vill säga
genom att addera de fasta måtten från trafikanterna med de variabla måtten
för vald utrymmesklass i den dimensionerande trafiksituationen. De variabla
5 6

Illustrationer från VGU.
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Sidoavstånd för gående, cyklister m.fl. för olika utrymmesklasser

Utrymmesklass:
A
B

Sidomått

Trafikant

v vägbanekant
v kantstöd,
kamflexlinje

samtliga
samtliga

0,10
0,25

0,00
0,10

h >0,2 m
(stolpar, träd, staket)

gående
cyklist, rullstol

0,25
0,40

0,10
0,30

a

gående – gående
rullstol - gående/cyklist
gående – cyklist
cyklist - cyklist

0,25
0,50
0,50
0,75

0,10
0,20
0,20
0,30

M Å T T

Dubbelriktad cykelbana kräver minst 2,5 meters bredd. Om cykeltrafiken
överstiger 3000 cyklar/dygn bör bredden ökas till 3,0 meter, och om den
överstiger 5000 cyklar/dygn bör ytterligare 0,5 meter läggas till bredden.
Kombinerade gång- och cykelbanor behöver minst 3,0 meters bredd. Denna
utformning bör endast användas vid små flöden på gång- och cykeltrafiken.
Kombinerade gång- och cykelbanor bör undvikas inom bostadsområden,
nära entréer eller utfarter. Asfalterade gång- och cykelbanor vars bredd är 4
meter eller mer uppdelas med en målad linje (t ex C2,5+G1,5). Bredden på
friliggande gång- eller cykelbana bör inte understiga 2,5 meter för att
renhållnings- och snöröjningsfordon ska kunna underhålla stråket.
Vid cykeltrafik i gatan bör körfältet vara 4,5 meter brett vid refuger och andra
hinder, för att få en god standard (t ex K3,5+C1,0).

Tabell från VGU. (En kamflexlinje är en linje med räfflor som bullrar när man kör över den).

Med mått enligt utrymmesklass A dimensionerar man för en
omkörningssituation där trafikanterna inte behöver anpassa sig till varandra.
Med mått enligt B måste trafikanterna i viss mån anpassa sig till varandra vid
såväl möte som omkörning.
När en gång- och cykelbana angränsar mot en vägbana med tillåten parkering
ska en skiljeremsa utföras, se under Övrigt i detta kapitel.
Malmös standard

I Malmö används ett antal generella minimimått för gång- och cykelbanor,
som av erfarenhet visat sig fungera bra.
Gångbanor görs generellt 2,0 meter breda. Inne i stadsmiljö, där husen intill
är högre, bör däremot minst 2,5 meter för att gångbanan inte ska upplevas
som för trång. Vid friliggande gc-väg görs gångbana intill cykelbana minst
1,5 meter bred.
Minsta mått bör för enkelriktad cykelbana vara 1,5 meter. Vid enkelriktad påeller avfart i trafiksignalreglerad korsning, kan måttet minskas till 1,0 meter.
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Parkering
Längsparkering

Längsparkering är den uppställningsform som enklast inordnas med en gatas
form och riktning. Längs gator med normalbreda körfält kan bredden på
parkeringen göras 2,0 meter. Längs gator där körfältsbredderna av olika
anledningar har begränsats samt på platser där det finns behov av lastzoner
måste bredden ökas upp till 2,5 meter för att inte uppställda fordon ska
inkräkta på körfälten.
För att tona ner en gata med kantstensparkering, som vissa tider på dygnet
annars lätt kan upplevas bred, kan med fördel klackar byggas ut vid samtliga
korsningar och övergångsställen. Detta underlättar samtidigt för gående att ta
sig över gatan. Vid anläggning av klackar är det dock viktigt att ta hänsyn till
eventuell lastning och lossning i gatan. Om det finns behov av lastzoner på
sträckan bör klackarna vara 2,5 meter breda.

de parkerade bilarna, d v s längst från gatan. Förväntas många cyklister längs
gatan, bör vinkelparkering inte användas. Djupet på en vinkelparkering bör
också vara något större än det normala 5,0 meter så att bilen inte står i direkt
anslutning till körbanan. Den vägbanebredd som krävs på en gata med
snedparkering beror förutom av de passerande fordonens breddbehov också
av det utrymme som krävs för fordonens in- och utkörning. Detta beror i sin
tur dels på rutans bredd och dels av parkeringsvinkeln.

Exempel på vinkelrät parkering. I Malmö
målas vinkelräta parkeringsplatser som
bilden visar, 2,5 m breda och 5 m långa.
Friutrymmet bakom parkerad bil bör ökas
till 7 meter vid större trafikmängder
Illustration från VGU (förenklad).

Exempel på snedparkering. I Malmö görs
fickorna 2,5 m breda. Lutningen varierar från
plats till plats beroende på tillgängligt utrymme.
Observera enkelriktad trafik.
Illustration från VGU (förenklad).

Cykelparkering

Exempel på längsparkering. I Malmö målas inte parkeringsplatserna vid längsgående parkering.
Vinkelparkering

Vinkelparkering ska undvikas längs allmänna gator, eftersom olycksrisken vid
backande fordon är uppenbar. Vinkelparkering kan endast i undantagsfall
accepteras på lokalgator med lite trafik. Om vinkelparkering används bör
denna anslutas direkt mot körbanan. Gångbanan placeras i dessa fall framför
5 8

En cykelparkering ska vara bekväm och man ska utan problem kunna ta ut
och in cykeln ur parkeringen. Är cykelparkeringen inte bekväm är risken stor
att cyklarna parkeras utanför cykelstället. Vid dubbelsidig parkering
rekommenderas ett avstånd på 2,0 meter mellan två cykelparkeringar.
Nedan visas utrymmesbehovet för cykelparkeringar i 90 respektive 45
graders vinkel. Det rekommenderade avståndet mellan två parkerade cyklar
är 0,70 meter.
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Kollektivtrafik
Utrymme för buss

Illustrationer från Cykelparkeringshandbok för Malmö.

Placeras cykelställen på gångbanor måste det finnas ett friutrymme på minst
1,5 meter för att inte de gåendes framkomlighet ska hindras.

Illustrationer från Cykelparkeringshandbok för Malmö.

Enligt de generella reglerna i Trafikförordningen råder förbud att stanna eller
parkera inom 10 meter före och efter en korsning samt närmare än 10 meter
före markerat övergångsställe. Det innebär att busshållplatser inte får placeras
inom dessa avstånd.
I Malmö tillämpas nedanstående mått för olika hållplatstyper. Större avstånd
kan behövas för anpassning till magasinlängder (t ex köande fordon vid en
trafiksignal), körfältsbyte för vänstersvängande buss m m. Måtten för
bussens utrymme är angivna för normalbuss. Vid ledbuss ökar måtten
genomgående med 10 meter. För exempelvis busshållplats på sträcka blir
hållplatslängden således 10 plus 35 meter för ledbuss.
I Malmö markeras hållplatsområden vid behov med streckad gul linje på
körbanan utanför ränndalen. Hållplatser bör inte placeras mittemot varandra
med hänsyn till risken för dels okontrollerad korsande gångtrafik och dels
trängningen av biltrafiken om bussar kör ut samtidigt från båda hållplatserna.
Normalt placeras hållplats efter gatukorsning och övergångsställe.
Införande av nya hållplatser kräver formellt beslut av tekniska nämndens
trafikdelegation. Utformningen av hållplatser och hållplatsområde bör ske i
samråd med Skånetrafiken, då det är många parametrar som påverkar
utformningen, som t ex typ av bussar och antal passagerare.

Mitt på kvarter

Ytterligare mått och exempel på cykelparkeringslösningar finns i
Cykelparkeringshandbok för Malmö.
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Efter korsning

I Malmö bör fickhållplatser normalt undvikas då sidoförförflyttningen bl a
ger obekvämt körsätt och är tidskrävande. På gator med intensiv trafik kan
de dock vara bra eftersom de inte stör den övriga trafiken vid angöring.
Bredden och längden på fickan anpassas efter förhållandena på respektive
plats. Ju kortare och snävare fickan är desto längre ut i körbanan kommer
bussen när den kör ut från fickan. Vid större mängd trafik och mer än ett
körfält utanför fickan bör inte bussen ta mer än ett körfält i anspråk.

Före korsning
Klackhållplats

Efter övergångsställe

Har gatan endast ett körfält i vardera riktningen vid klackhållplats, innebär
det att trafiken bakom måste stanna och vänta bakom bussen under av- och
påstigning så länge mötande trafik finns, därefter finns det möjlighet att köra
förbi. För att förhindra omkörning kan refuger anläggas. Se även lämplig
användning i kapitel B.
Hållplatsområde

Före övergångsställe

Fickhållplats

6 0

I hållplatsområdet råder förbud att stanna, men på- och avstigning är tillåten
om inte bussen hindras. Definitionen av hållplatsområde är 20 meter före
och 5 meter efter informationsbäraren (hållplatsstolpen).
Avstigningsytan måste vara minst 2,25 meter bred för att passagerare med
barnvagnar, rollatorer och liknande ska få plats. På avstigningsytan ska det
även finnas utrymme för hållplatsstolpen.
Där det är många påstigande resenärer skall hållplatsområdet också inrymma
ett väderskydd. Det innebär att gångbanan då måste breddas i motsvarande
grad. I Malmö brukar en gångbanebredd på 1,5 meter eftersträvas framför
väderskydd, liksom minst 0,75 meter till fast hinder, som exempelvis
husvägg. För att uppnå fullgod tillgänglighetsanpassning av hållplatsområdet

C .

är det också viktigt att på en sträcka av 6 meter från hållplatsstolpen och
bakåt åstadkomma en fri bredd på 2,30 meter, för att man med rullstol ska
kunna ta sig av och på bussen. Typritning finns att hämta i Skånetrafikens
hållplatshandbok 2006. Det är kommunen som i samråd med Skånetrafiken är
ansvarig för placering och val av väderskydd.
Det är ofta lämpligt att placera ut cykelställ vid hållplatsen. Man bör då
försöka få plats till minst fem cyklar. Detta gäller i första hand hållplatser som
ligger perifert på linje in mot centrum. Som gräns kan man då tänka sig
området utanför Inre Ringvägen/Annetorpsvägen. Även mer centralt
placerade hållplatser kan ibland behöva förses med cykelställ. Detta gäller då i
första hand större bytespunkter och regionbussarnas hållplatser.

M Å T T

Plantering
Utrymme för träd

Vikten att hitta utrymme och platser för träd i stadsmiljön kan inte nog
understrykas. Träd behövs såväl för vår hälsa och naturligtvis för alla sina
biologiska kvaliteter. Men trädens betydelse för stadens skönhet, upplevelsen
och vistelsen i staden får inte underskattas.
Staden behöver sina träd om än förutsättningarna för en god utveckling
ibland är svåra. Träden måste leva med dagens luftföroreningar, vägsalt, låg
luftfuktighet, stora växlingar i temperatur och markfuktförhållande.
Vid valet av träd måste hänsyn tas till, vilken typ av miljö eftersträvas, viket
tidsperspektiv ska gälla etc. Vilka mått som krävs beror främst på platsen och
typ av träd. Växtval måste anpassas efter det utrymme som är tillgängligt
ovan mark såväl som tillgång till jordvolym under mark.
Volymen på trädets krona balanseras av dess rotvolym. Förväntas en specifik
krondiameter av ett nyplanterat träd bör utrymmet i mark vara förhållandevis
lika stort. Det finns idag modeller för att beräkna hur stora jordvolymer olika
arter kräver för att syretillförseln ska bli bra. Varbergs kommun t ex använder
en
sådan
beräkningsmodell.
Modellen
utgår
från
trädets
kronprojektionsområde (krondiameter) och med hjälp av variablerna
avdunstning och jordens vattenhållande förmåga beräknas sammantaget
vilken jordvolym som krävs för respektive trädart.
Storlek på växtbädd

Gatukontoret utgår ifrån att nyplanterade träd ska ha tillgång till minst 12 m³
jordvolym När träden sedan växer till sig har de naturligt ett behov av större
jordvolym, upp till 300 m³ beroende på art och sort. Som hjälp för att räkna
ut trädens behov av jordvolym kan en grovt förenklad formel användas som
utgår från trädkronans area. Enligt formeln 0,5–0,75 m³/m² ger detta för ett
bergskörsbär Prunus sargentii med kronaraean 28 m² att arten kräver minst
14 m³ i jordvolym. Önskas en fullt utvecklad skogsek Quercus robur med
kronarea på ca 490 m² innebär det att den kräver tillgång till minst 245 m³
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jordvolym. För träd i gatumiljö är dessa kvantiteter inte praktiskt möjliga att
åstadkomma.
Någon form av lathund för vilken art och sort som passar är inte möjlig att
utforma, och än mindre arbeta efter, då träd är levande material med stor
variation i utrymmesbehov. Kunskap om växtlighet är nödvändig för att
kunna avgöra lämpligt växtval för varje enskild plats.
Som ledning till fungerande mått på växtbäddar följer nedan en genomgång
av mått på planteringsytor för olika träd indelat efter höjd på träden.
Naturligtvis finns det arter som har större krav på jordvolym och andra som
kan klara mindre för att kraven kompenseras på annat sätt. Vi har alla sett
hur träd kan klamra sig fast i de mest omöjliga ställen t ex vid bergskanter
och åkanter där det rinnande vattnet kan kompensera den lilla jordvolymen.
Listan kan därför endast ses som exempel.

g/c
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kb

Mellanstora träd

Exempel på mellanstora träd med en
höjd på 12-18 meter är oxel och
småbladig ask.
Planteringsytan bör vara minst
3 meter bred.
Minsta mått från gc-väg är 1,0 m.
Minsta mått från gata är 2,0 m.

g/c

kb

Stora träd

Små träd

Exempel på stora träd med en höjd
på 18-25 meter är ek (stora), lind
(stora), platan och hästkastanj.
Planteringsytan bör vara minst
4 meter bred.
Minsta mått från gc-väg är 1,5 m.
Minsta mått från gata är 2,0 m.

Exempel på små träd med en höjd
på 8-12 meter är rönn- och olika
Prunus arter.
Planteringsytan bör vara minst
3 meter bred.
Minsta mått från gc-väg är 1,0 m.
Minsta mått från gata är 1,5 m.
Denna typ av träd passar bäst på
gator med lite trafik och ingen tung
trafik förutom sopfordon. Det är
mest lämpligt att placera träden i
mitten av planteringsytan.

g/c

kb
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Mycket små träd

g/c

kb

Exempel på mycket små träd med
en höjd på mindre än 8 meter är
gullregn, prydnadskörsbär och
prydnadsapel
Planteringsytan bör vara minst
2 meter bred.
Minsta mått från gc-väg är 1,0 m.
Minsta mått från gata är 1,0 m.
Denna typ av träd är lämpligast i
mindre villagator och är därför sällan
använda i mer offentliga gaturum.
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Att tänka på intill träd och trädplantering





Undvik att låta gräs växa intill trädet då det konkurrerar för mycket
med trädrötterna.
Fri höjd i gatan under trädkronorna ska vara 4,7 meter, och i gångoch cykelbana 2,6 meter.
För maskinell gräsklippning krävs 2 meter bredd för att komma åt
t ex gräslister mellan träd och gata.

Torg och andra hårdgjorda ytor (gårdsgator m m)

Träd som planteras i hårdgjorda ytor ska ha tillgång till en jordvolym på
minst 12 m3. Detta gäller även vid användning av skelettjord. Om en
gemensam växtbädd, trädgrav, används, behövs dock inte 12 m3 för varje
enskilt träd. Träd som samplanteras i en större volym utvecklas bättre än när
de står var för sig.
Närmast trädstammen behövs en öppen yta på 1,5 x 1,5 m. Hårdgjord mark
för nära intill träden gör det omöjligt för dessa att tillgodose syretillförsel och
gasutbyte. Någon form av organisk tillförsel bör ske för trädens utveckling,
t ex med hjälp av örtartade perenner. Estetiskt och funktionellt går detta
dock inte alltid att genomföra. Träden får då kompenseras på annat sätt för
att ges en god utveckling. Med marktäckande perenner planterade under
träden gynnas jordens mikroliv, vattengenomsläppligheten ökar,
vattenavrinning förhindras och på sikt ges en bättre syresättning av
växtbädden.

Träd kan ha olika from på krona - men ändå samma rotstorlek och därmed samma behov av
jordvolym.




En samordning bör ske vid placering av träd i förhållande till
belysning, skyltar och trafiksignaler.
Säkerhetsavstånd till centrum ledningar: el, tele, gas, fjärrvärme samt
vatten- och avloppsledningar bör vara minst 3 meter. Detta mått kan
vara förhandlingsbart med respektive ledningsägare om man t ex
arbetar med rotskydd För vissa typer av va-ledningar gäller fem
meter enligt PM angående rotinträngning i va-ledningar. Fler kommentarer
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angående problemen träd – ledningar går det att läsa om i
Kommentarer till Trädplanteringar – Va-ledningar väg 101.
Avstånd från byggnad till träd bör vara minst 5 meter Även avstånd
till fastighetsgränser bör beaktas eftersom trädkronor i vissa fall inte
tillåts att växa in över tomtgränser.
Plantera inte träd i dagvattendiken. Miljön blir för våt och ohälsosam
för träd när vägsalt rinner ner och samlas i diket.
Tänk på att träden kan ha olika form på kronan, men ändå samma
rotstorlek och behov av jordvolym.

Möblering
Möblernas placering är lika viktig som deras utformning. Bäst är om
möbleringen kan samordnas i såväl utformning som placering.
Framkomligheten ska bibehållas och därför ska utrymme för möblering
räknas med vid gaturummets utformning. Vid planering ska även hänsyn tas
till de funktionshindrades behov. De vanligaste föremålen i gaturummet är:
 Bänkar – alldeles nödvändiga för vilopauser, särskilt för äldre och
rörelsehindrade. Bänkar bör inte placeras intill husfasader där de stjäl
plats från gångytan och är till stort hinder för funktionshindrade.
Bänkarna bör vara utplacerade med ett inbördes avstånd av ca
25 meter i starkt frekventerade stråk, såsom gågator. I de centrala
delarna för övrigt bör avstånd mellan bänkar inte överstiga 50 meter
i gaturummet, och i de större parkerna är 100 meter ett lämpligt
avstånd. Invid bänkar ska det alltid finnas papperskorg. Bänkarna
bör ha armstöd för att underlätta för äldre och funktionshindrade att
kunna ta sig upp.
 Cykelställ – slarvigt parkerade cyklar på gångbanor inskränker på fri
bredd och kan ge starkt försämrad framkomlighet, särskilt för
funktionshindrade. Cyklisten parkerar vanligtvis sin cykel nära
målpunkten och kedjar fast den vid närmaste stolpe i brist på
cykelställ. Cykelställ ska placeras ut med stor omsorg och med
hänsyn tagen till olika målpunkter. Parkeringen bör vara skild från
gångbanan och kan lämpligen placeras i möbleringszonen alternativt
i planteringszonen mellan träden om ytan där är hårdgjord. Fungerar
inte detta bör en separat cykelparkering anläggas. Cykelställ ska
placeras så att synskadade inte riskerar att gå in bland cyklarna. En
bilparkeringsplats kan i längdriktning ersättas med ett cykelställ med
plats för 5-7 cyklar. För bästa komfort bör avståndet mellan två
cyklar inte understiga 0,70 meter.
 Belysningsstolpar – placeras lämpligen i skiljeremsan eller i
möblerings-/planteringszonen. I planteringszonen placeras de

C .

centrerat mellan träden. Belysningsstolpar kan också med fördel
placeras i mittrefuger. I annat fall ska gångytan vara tillräckligt bred
för att även rymma dessa. Gångytan bör vara 2 meter bred eller 1,80
meter bred med vändzoner, för att det ska vara möjligt att vända
med rullstol. Vid ombyggnad i befintlig miljö kan det vara svårt att få
till tillräckligt breda gångbanor. Gångytans fria bredd ska då vara
minst 1,50 meter. Vändzoner med en minsta bredd på 2 meter ska
finnas med jämna intervall. Vid enstaka punkter accepteras en fri
bredd på 1 meter. Den slutliga placeringen av belysningsstolpar i
gaturummet och deras inbördes avstånd i längdriktningen avgörs av
den samlade ljusbilden för platsen.
 Papperskorgar – bör placeras med täta intervall i områden där
människor rör sig mest. Områdets enskilda karaktär avgör
placeringen.
 Hundlatriner – bör placeras med täta intervall där hundar vistas och
rastas, vanligen grönstråk, och helst inte med större avstånd än
200 meter. Områdets enskilda karaktär avgör placeringen.
 Blomsterurnor – för utsmyckning av gaturummet bör placeras så de
inte stör övrig trafik. De kan placeras i gaturummets mittrefug,
skiljeremsa och/eller i möblerings-/planteringszon. Blomsterurnor
kan även undantagsvis användas som fartdämpande åtgärder men då
är placeringen givetvis annorlunda.
Se även Stadsmiljöprogram för Malmö stad.
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Exempel på möblering i möbleringszon i Malmö
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Dagvatten

Övrigt

Dagvatten kan hanteras på många olika sätt och kombinationer. Nedan
redovisas de i Malmö vanligaste förekommande sätten.

Skiljeremsa

Traditionell dagvattenhantering

Denna lösning kräver inget extra utrymme i den totala gatusektionen.
Dagvatten i öppna ränndalar

Väljs ett dagvattensystem med öppna ränndalar ska deras bredd läggas till i
den totala gatusektionsbredden.
Öppen dagvattenhantering

Det utrymme som öppen dagvattenhantering kräver ska räknas in i den
totala gatusektionen. Att ge ett fast mått går inte, utan kapacitetsberäkningar
bör alltid göras.
De dammar, diken, stråk m m som ofta behöver anläggas för att den öppna
dagvattenhanteringen längs gatan ska fungera fullt ut placeras idag gärna i
eller nära intill parker och grönområde. Dessa dagvattenanläggningars yta bör
vara utöver parkers och grönytors arealer. De bör på ett harmoniskt och
naturligt sätt arbetas in i varandra för att berika och komplettera varandra.
Detta för att säkerställa att de gröna ytorna får tillräcklig storlek och att det
inte endast blir ytor för dagvattenhantering. Dagvattenhanteringen bör berika
de rekreativa miljöerna, inte ta yta ifrån dessa.
Redan i detaljplaneskedet bör dagvattenhanteringens mått inarbetas för att
säkerställa att tillräckligt utrymme finns.

När en cykelbana ligger i direkt anslutning till körbanan bör det finnas en
skiljeremsa mellan körbanan och cykelbanan. Denna remsa ska fungera som
avstigningsyta, zon för skyltar och trafiksignaler. Skiljeremsan förhindrar
även att cyklisterna kommer i konflikt med bildörrar som öppnas.
Skiljeremsa som innehåller trafiksignalstolpe ska göras så bred att en
signalstolpe kan placeras minst 1,0 meter från kantstenen för att undvika att
stolpen och signalhuset körs ned eller vrids. Mittrefuger som innehåller
trafiksignalstolpar ska vara minst vara 1,5 meter breda.
Skiljeremsa som innehåller vägmärken ska ha tillräcklig bredd för att kunna
placera stolpen så att skyltkanten är mellan 0,3-0,5 meter från kantstenen.
Eftersom alla skyltar inte är lika stora bör man inte mäta från stolpen.
Vägmärken har en bredd från 0,41 upp till 0,9 meter. Avståndet från
eventuell cykelbanekant till skyltstolpe bör vara 0,4 meter. Dessa mått krävs
för att inte skylt och stolpe ska bli påkörda.
Skiljeremsans Utrymmesklass
bredd
(se kap D)
1,0
A
0,8
B
0,5
C
Tabellen redovisar Malmös utrymmesklasser för skiljeremsor

Utrymmesklass C bör endast användas vid kortare sträckor där det inte finns
något behov av avstigning eller där det inte finns några skyltar. Om gata
utförs med uppställningsfält bör, enligt VGU, sidoremsa mot gc-bana
utföras med minst 1,0 meters bredd för att gc-trafikanter inte ska skadas eller
hindras av bildörrar som öppnas.
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Vid placering av skyltar är det också viktigt att ta hänsyn till att tungt lastade
fordon vid angöring lutar in över gångbanan, vilket kräver att området
närmast körbana är hinderfritt. En parkerad lastbil med kapell, maximalt
snedlastad, vid kantstenen på en bomberad gata kan luta upp till ca 60 cm in
över gång- eller cykelbana.

Mått för vägmärkens placering

Utrymmesbehov vid lutning med maximalt snedlastad lastbil,
enligt prov utförda av Gatukontoret Malmö.
Fri höjd
Skyltar ska placeras så att risken
för att köra på vägmärken
elimineras.

Vid gångbana som är smalare än 2,5 meter placeras skyltstolpen vid husvägg,
häck eller dylikt, vid gångbanebredd på 2,5 meter eller mer placeras skylt vid
kantsten enligt bilden ovan.
Skyltar som sätts i en båge placeras på motsvarande sätt. Principen är att
bågens form ska vara densamma som skyltens. Höjden till skyltens
underkant bör vara minst 0,5 meter. Det viktigaste är dock att kontrollera att
inte skyltarna blir skymda bakom t ex parkerade bilar.

Fri höjd i gata ska vara 4,5 meter plus 0,2 meter säkerhetsmarginal. På
gångbana är fri höjd invid skyltar 2,1 meter medan det i gångtunnlar är fri
höjd 2,5 meter plus 0,1 meter säkerhetsmarginal. På cykelbana invid skyltar
och i cykeltunnlar är fri höjd 2,5 meter plus 0,1 meter säkerhetsmarginal . I
ridtunnlar ska den fria höjden vara 3,0 meter plus 0,1 meter
säkerhetsmarginal.
Sikt

Ju högre upp en förare sitter, desto bättre kan han överblicka trafiken och
omgivningen. Ögonhöjd är det vinkelrätta avståndet mellan körbana och
förarens öga och varierar med fordonstypen. För personbil är ögonhöjden
1,1 meter, för cyklist 1,5 meter och för buss 2,05 meter.
Det är viktigt att kontrollera både de horisontella och vertikala sikttrianglarna
vid all ny- och ombyggnad, samt vid granskning av detaljplaner. Detta gäller
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för såväl bil som cykeltrafik. Siktområdets storlek bestäms enligt nedan.
Inom de skrafferade områdena bör inte finnas siktskymmande föremål.
Vid exploatering rekommenderas att hörnavskärning av fastighetshörn görs
för att öka sikt i korsningar med gator resp cykelbanor i områdena.

Siktområde för korsning mellan huvudgata
och gång- eller cykelväg.
Illustration från VGU.

0

5
Låg

Lc
0
Siktområde för korsning mellan två gator i huvudgatunät. Sekundärgatan är reglerad med
väjningsplikt. Illustrationer från VGU.

0

1

2

Ls

3

4

5

6
God

Låg

m

20

Lb

10

40

15
Mg
60

80

Låg

Vr 50 km/h

100

20

m
God

120

140

Mg

m
God

Längd i gång- och cykelvägen respektive längd i gatan vid referenshastighet 50 km/h. Mg = mindre
god. God standard eftersträvas. Tabellvärden från VGU.

Längd i sekundärgatan vid referenshastigheten 50 km/h. God standard eftersträvas.

0
Lp
Vr 50 km/h

20

40
Låg

60

80

110
Mg

120

m

God
Siktområde för korsning mellan gc-vägar.
Illustration från VGU.

Längd i primärgatan vid referenshastigheten 50 km/h. God standard eftersträvas.
Mg = mindre god. Tabellvärden från VGU

0
LÖ
LG

7
Låg
Låg

10
Mg

15
Mg

20

m
God

God

Längder i gång- och cykelvägarna. Mg = mindre god. God standard eftersträvas.
Tabellvärden från VGU.
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D. Definitioner och begrepp
I detta kapitel återfinns beskrivningar och förklaringar på de begrepp, ord
och förkortningar som ofta används i arbetet med gator och trafikmiljöer.
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Gatutyper

Indelningen av Malmös biltrafiknät redovisas i Översiktsplan för Malmö 2000,
se även kapitel Bilagor.

Att klassificera gator syftar till att klargöra dels vilken trafikuppgift gatulänken
har dels vilka kvalitetsmål med avsikt på omgivningens trafiktålighet,
framkomlighet, trafiksäkerhet etc som bör tillämpas för att uppgiften ska
fyllas.

Gång- och cykelnät

Biltrafiknät

I VGU delas gatorna i tätorter in i ett huvudnät och ett lokalnät. Huvudnätet
är dessutom uppdelat i övergripande respektive övrigt huvudnät.
I bl a Malmö delas gatorna in på lite mer detaljerad nivå. Biltrafiknätet indelas
i ett huvudnät och ett lokalnät. Huvudnätet är ett sammanhängande nät för
förflyttningar mellan områden/grannskap och genom tätorten. Lokalnätet är
för förflyttningar inom områden/grannskap.
Huvudnätet omfattar:
 Genomfarter och infarter; gator
för trafik till, från och genom
staden


Gång- och cykelvägnätet delas in i ett huvudnät och ett lokalnät.
 Huvudnätet omfattar hela staden och binder samman stadens olika
grannskap och leder ut till andra tätorter. Det är till för lite längre
resor t ex mellan bostad och arbete eller service.
 Det lokala nätet binder samman viktiga målpunkter såsom bostäder
med skolor, lokalt centrum, busshållplatser, bollplan o s v inom
grannskapet. Lokalnätet används mycket av yngre skolbarn och ofta
av äldre fotgängare och personer med funktionsnedsättningar.
I Malmö stads cykelprogram och Översiktsplan för Malmö illustreras de cykelstråk
som ingår i huvudcykelnätet samt de planerade nya cykelförbindelserna i
detta nät, se även kapitel Bilagor. För att uppnå en önskad tillgänglighet för
cyklisterna i staden bör nätet ha en maskvidd på cirka 500 meter.

Huvudgator; gator för trafik
mellan grannskap

Lokalnätet omfattar:
 Uppsamlingsgator; gata som samlar
upp trafiken från lokalgator


Lokalgator; gata för trafik som till
övervägande del har målpunkt vid gatan.
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Typfordon
De egenskaper hos vägfordon som är av betydelse vid planering och
utformning av trafikanläggningar är längd, bredd, höjd, vikt, vändradie,
accelerations- och retardationsförmåga samt miljöpåverkan. För lastbilar är
största tillåtna bredd 2,6 meter. Längden av fordon och fordonståg, inklusive
last, får inte överstiga 24 meter. För bussar kan man räkna med en största
bredd av 2,6 meter och en största längd av cirka 12 meter (ledbussar
18 meter).
Vid utformning utgår man i regel från dimensionerande typfordon, d v s
distinkta fordonstyper med olika egenskaper enligt ovan. I VGU finns 17
olika typfordon, som har valts så att de täcker dimensionerande egenskaper
hos vanliga personbilar, bussar, lastbilar och lastbilskombinationer:
P
Ph
LBm
Los
LBn
Bf
Bb
Bbsa

personbil
personbil med husvagn
små lastbilar, minibussar m m
oljebil och sopbil
2- till 4-axliga stora lastbilar
och stadsbussar
förlängd normalbuss
boggibuss
boggibuss med tvångsstyrd
bakre boggiaxel

Bl
Lps
Lskog
Ts
S
Lmod
Lspec
Lu
Ldrift

ledbuss
lastbil med påhängsvagn eller
släpvagn
skogsbil
traktor med släp
skördetröska
modulfordon
specialfordon
utryckningsfordon
driftsfordon

I Malmö är det vanligaste scenariot att det är typfordon LBn som
dimensionerar sektionsbredden, medan svängradien även hos andra fordon
kan påverka korsningsutformningen. Enligt de lokala trafikföreskrifterna i
Malmö är det inte tillåtet att framföra fordon eller fordonståg som är längre
än 12 meter inom ett område som i princip avgränsas av Yttre Ringvägen i
7 2

Malmö (med undantag för hamnområdet). Gator bör således inte
dimensioneras för längre fordon än så. För närmare information se kartan
Tung trafik som finns att hämta hos Trafikregleringsenheten på Malmö
Gatukontor.
Nedan följer en beskrivning av de vanligaste typfordonen. För information
om övriga typfordon hänvisas till VGU. Illustrationerna nedan är från VGU.
Typfordon P

Typfordon P är personbilar och övriga bilar med motsvarande storlek och
prestanda t ex små lastfordon typ ”pick-up” och stationsvagnar.

Längd 4,9 m
Bredd 1,8 m
Axelavstånd 2,8 m

Överhäng fram 0,8 m
Höjd 1,5 m
Vändradie 5,5 m med körvidd 4,0 m

Typfordon LBm

Typfordon LBm är minibussar och små lastbilar. Dessa finns i många
modeller med varierande mått och prestanda.

Längd 7,0 m
Bredd 2,2 m
Axelavstånd 3,8 m

Överhäng fram 1,4 m
Höjd 2,0 m
Vändradie 7,5 m med körvidd 4,5 m
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Typfordon LBn

Typfordon Bl

Typfordon LBn är tunga lastbilar och normalbussar. Tunga, två- till fyraxliga
lastbilar och normalbussar finns i flera modeller. Tunga lastbilar är vanligen
kortare än normalbussar och har kortare överhäng fram.

Typfordon Bl är en ledad buss. Vissa modeller har tvångsstyrd bakaxel.

Längd 12,0 m
Bredd 2,55 m
Axelavstånd 6,0 m

Överhäng fram 2,6 m
Höjd 4,5 m (lastbil) och 3,2 m (buss)
Vändradie 12 m med körvidd 6,5 m

Typfordon Bb

Höjd 3,2 m
Vändradie 12 m med körvidd 7 m

Typfordon Lps

Typfordon Bb är en buss med boggi bak.

Längd 15,0 m
Bredd 2,55 m
Överhäng fram 2,6 m

Längd 18,0 m
Bredd 2,55 m

Höjd 3,9 m
Markfrigång 0,35 m
Vändradie 14 m med körvidd 7 m

Typfordon Lps är dragbilar med påhängs- eller släpvagn. Dessa finns i
många modeller med varierande mått och prestanda. En 24-meters lång
dragbil med 3-axlig släpvagn har ungefär samma utrymmesbehov vid sväng i
en korsning som en 16 meter lång dragbil med påhängsvagn.

Längd 16,0 m
Bredd 2,6 m

Höjd 4,5 m
Vändradie ca 16 m med körvidd ca 12,5 m
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Utrymmesklass

Standardbegrepp

En utrymmesklass beskriver tillgängligheten och komforten för trafikanter i
trafiksituationer, som sväng i korsning samt möte och omkörning på sträcka.
Enligt VGU definieras tre utrymmesklasser nämligen A, B och C.

Standardbegreppen i VGU används för att så långt möjligt visa i vilken grad
en viss utformning tillgodoser olika mål.

Klass A

God standard

Ger en god kvalitet som i regel kan tillämpas vid nybyggnad.

Bilarna framförs i egna körfält utan att körareor inkräktar på gång- och
cykelbanor, vägrenar, trafiköar, skiljeremsor med- eller motriktade körfält.
Gående och cyklister på gångbana, cykelbana eller gc-bana etc behöver inte
anpassa sig till varandra. Utrymmesklassen bedöms i dimensionerande
trafiksituationer ge god trygghet/säkerhet och körkomfort.

Mindre god standard

Klass B

Innebär en låg kvalitet som i regel bör undvikas. Anläggningar med låg
standard kan få begränsad livslängd.

Bilar kan på sträcka behöva inkräkta på motriktade körfält vid omkörning av
cyklist. Körarean för bilar får inkräkta med högst 1 meter på motriktat
körfält. Vid möte med andra bilar krävs hastighetsminskning.
På gångbanor, cykelbanor och gc-banor etc krävs en viss anpassning mellan
gående och cyklister. Utrymmesklassen bedöms i dimensionerande
trafiksituationer ge mindre god körkomfort, men god trygghet/säkerhet om
trafikanterna anpassar hastigheten.
Klass C

Bilarna inkräktar på sträcka i motriktade körfält vid omkörning av cyklister.
Vid möte mellan dimensionerande bilar krävs mycket låg hastighet. Det
utrymme som erbjuds i dimensionerande trafiksituationer bedöms ge låg
körkomfort, men god säkerhet vid låg hastighet.
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Kan tillämpas vid besvärliga nybyggnadsförhållanden och vid exempelvis
förändringar i befintliga områden.
Låg standard

D .

Ord och förkortningar

D E F I N I T I O N E R

O C H

B E G R E P P

Skelettjord

B/Dh alternativt f/Dh är bilar eller fordon per dimensionerande timme.

Jordblandning som består till en tredjedel av växtjord och till två tredjedelar
av krossmaterial. Med krossmaterial som ”skelett” kan jorden användas som
överbyggnad i hårdgjorda ytor.

Bombering

Ståndort

B/Dh alternativt f/Dh

En gata med dubbelsidig skevning kan benämnas som bomberad.
Dimensionerande timme, Dh

Den dimensionerande timmen avser vanligtvis rusningstrafik under morgonoch eftermiddagstid under anläggningens livslängd. Den grundas på
trafikprognos eller framräkning av förväntad trafikmängd på grundval av
uppskattad årlig tillväxt. Normalt antas att Dh motsvarar 0,13xÅMD eller
0,11xVMD.
Dimensionerande trafikflöde

Anges som antalet fordon per maxtimme under årsdygn, ÅD, eller
årsmedeldygn, ÅMD, alternativt vardagsmedeldygn, VMD. Om trafikens
dygnsvariation inte är känd kan överslagsmässigt antas att maxtimtrafiken
utgör 10-12 procent av dygnstrafiken.
DTS

Dimensionerande trafiksituation, d v s den trafiksituation för vilken
banbredd och korsningar dimensioneras. Dts beskrivs med hjälp av
typfordon, utrymmesbehov och utrymmesklasser.
Gröning

Liten offentlig grönyta som endast har en storlek mellan 0,2-1 hektar.
Funktion och innehåll varierar.
Körvidd

Körareans bredd i en viss sektion, t.ex. när ett fordon svänger.
Personkilometer

Personkilometer är ett mått på utfört transportarbete. En personkilometer
innebär en förflyttning av en människa en kilometer. Se transportarbete.

Växtplats samverkan av alla ståndortsfaktorer gällande jordart, ljus, tillgång
på vatten och näring, konkurrens från andra växter och mikroklimatet utgör
tillsammans växtplatsens ståndort vilket bestämmer en växts möjlighet att
utvecklas.
Trafikarbete

Mäter fordonens förflyttning till skillnad mot transportarbetet. Se
transportarbete.
Trafikflöde

Trafikmängd per tidsenhet som passerar ett visst snitt.
Transportarbete

Mäter lastens förflyttning till skillnad mot trafikarbetet. Transportarbetet
beräknas genom att multiplicera trafikarbetet med genomsnittlig lastfaktor.
Transportarbetet redovisas i personkilometer för persontransporter och i
tonkilometer för godstransporter.
Se trafikarbete.
VMD MVD

Vardagsmedeldygnstrafik, avser uppmätt medeltrafik under vardagsdygn
(mån-fre) under en given tidsperiod. Se dimensionerande trafikflöde.
Vr

Referenshastighet, anges vid planering till 30, 50, 70 eller 90 km/h och i
överensstämmelse
med
planerad
hastighetsgräns.
Gatulängd,
sektionsutformning, sidoförhållanden och tekniska åtgärder är några av de
faktorer som kan påverka förarnas hastighetsval så att 30 km/h erhålls utan
skylting.

Skevning

En ytas, t ex vägbanas, tvärlutning.
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OCH

BEGREPP

ÅD eller ÅDT

Årsdygnstrafik, avser det totala flödet under året dividerat med antal dagar
under året. Se dimensionerande trafikflöde.
ÅMD

Årsmedeldygnstrafik, avser beräknad medeltrafik för ett genomsnittsdygn
grundat på mätningar under en given tidsperiod, där alla veckans dagar ingår.
Värdena räknas sedan upp till årsvärde med hjälp av årsvariationskurvor. Se
dimensionerande trafikflöde.
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E. Exempel
Här illustreras några exempel på tillämpning av kapitel B och C i gaturummet
med en kortfattad diskussion.
Det är dock viktigt att påpeka att detta endast är exempel. Varje gata
och plats är unik. Gatans önskade karaktär måste diskuteras och noga
beaktas så att inte gatans funktioner och därmed tekniska mått blir
det enda dimensionerande. Omgivande byggnaders höjd, antal
våningar etc ger gatans väggar. För att få karaktärsfulla och vackra
gator måste stadsplanering och trafikplanering gå hand i hand.
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Utformning av gaturum

Översikt över exempel på gatusektioner.

Det är Gatukontorets uppgift att i samarbete med Stadsbyggnadskontoret
och Fastighetskontoret planera den fysiska staden. Gatans karaktär, funktion,
och läge i staden ger förutsättningar för dimensioneringen. Ett vackert
gaturum skapas genom en samsyn av funktioner och mått. Varje gata är unik
och bör noga analyseras.

Gatutyp

Cykel

Huvudgata

Utan separat Utan parkering
cykelbana

Det är även viktigt att skapa goda gaturum. Gaturummet har både golv och
väggar och innehåller en hel rad olika funktioner som ska samsas inom en
begränsad bredd. Även förhållandet mellan väggarnas höjd och golvets
bredd, H:B, har betydelse för upplevelsen av gaturummet och därmed
trafikanternas beteende.
Mått i exempel 1-19 är enligt Malmös standard. De mått som återfinns i
VGU är Vägverkets rekommendationer för landets kommuner.

Körfält Exempel

2
4
2
4
2
4
2
4
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Uppsamlingsgata Utan separat Utan parkering

2
2
2
2
2

10
11
12
13
14

Utan separat Utan parkering
cykelbana Med parkering
Med separat Utan parkering
cykelbana Med parkering
Utan separat Utan parkering
cykelbana

2
2
2
2
2

15
16a, 16b
17
18a, 18b
19

Med parkering

Gatustruktur och gaturum

I stadens gatunät finns en strukturell indelning av gatorna med avseende på
deras trafikfunktion och förhållandet till varandra. Mot bakgrund av detta så
har gatusystemet delats in i huvudnät och lokalnät. Huvudnätet omfattar
genomfarter och infarter till staden. Det vill säga gator för trafik till, från och
genom staden. Nätet omfattar även huvudgator för trafik mellan stadsdelar.
Lokalnätet omfattar uppsamlingsgator som samlar upp trafiken från
lokalgatorna samt lokalgator för trafik som till övervägande del har målpunkt
vid gatan.

Parkering

E X E M P E L

Med separat Utan parkering
cykelbana
Med parkering
Huvudgata med
trädplantering

Med separat Utan parkering
cykelbana Med parkering
cykelbana

Med parkering
Med separat Utan parkering
cykelbana Med parkering
Uppsamlingsgata Med separat Utan parkering
cykelbana Med parkering
med träd
Lokalgata

Lokalgata, med
reglering
gårdsgata
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Att tänka på i korthet
Körbanor

Gatans trafikmängd samt korsningstäthet avgör det antal körfält som bör
väljas. Vid ÅDT under 11 000 är tvåfältig sektion normalt tillräcklig medan
ÅDT över 18 000 oftast kräver fyrfältig sektion för att ge god standard.
Oftast utformas gator utan en upphöjd längsgående refug. Refug finns då
endast vid korsningar där den bör vara minst två meter bred. I huvudgator
med två körfält bör ett separat vänstersvängfält anordnas. En mittrefug av
smågatsten, nedsänkt i gatunivå, ger ofta en hastighetsdämpande effekt.
Bredden kan vara 0,5 – 2 meter. Avstånd mellan kantsten och refug bör vara
3,5 meter p.g.a. snöröjning.
Då VA-verket ska gå in i gatan med sina ledningar kräver de idag en minsta
fri bredd på 7 meter p g a framtida schaktmöjligheter.
Körbanor i huvudnätet

Gator i huvudnätet utformas med två eller fyra körfält. I Malmö kan i
undantagsfall sex körfält behövas.
Tvåfältig sektion kan i vissa fall användas vid ÅDT upp till omkring 24 000 i
enstaka punkter som t ex gång/cykel överfart. Det kan medföra att det blir
köbildning under en begränsad tidsrymd vid rusningstrafik, men fördelen blir
en säkrare korsning för de oskyddade trafikanterna.
I exemplen nedan har huvudgatorna utrymmesklass A, d v s två Lbn kan
mötas. Lbn = tung lastbil eller normalbuss. H:B i exemplen nedan anger
förhållandet mellan måtten på gaturummets väggar och golv.
Körbanor i lokalnätet

Gator i lokalnätet utformas normalt med två körfält. I undantagsfall kan fyra
körfält behövas för uppsamlingsgator.
Vid två körfält på uppsamlingsgator kan trafikprognoser i enstaka fall visa på
att separat vänster- och/eller högersvängfält behövas. Det är då viktigt att
utrymme för detta redan finns med i ett tidigt planeringskede.
8 0

Exemplen nedan visar uppsamlingsgator utrymmersklass B, d v s en Lbn
och en personbil kan mötas och lokalgator med utrymmesklass B, två
personbilar kan mötas. Lbn = tung lastbil eller normalbuss. H:B i exemplen
nedan anger förhållandet mellan måtten på gaturummets väggar och golv.
Lokalgator utformas med två körfält. Här finns det större möjlighet att
minska körbanebredden för att sänka hastigheten. Beroende på trafikmängd
kan körfältens bredd minskas till 3,25/3,0 meter. Om avsikten är att gatan
ska regleras som gårdsgata kan gatans totala bred minska ytterligare. Bredden
bör dock inte bli mindre än att en personbil och ett större fordon typ
sopbil/flyttbil kan mötas i låg hastighet. Se även vidare under exempel 19,
lokalgata med reglering gårdsgata.
Cykelbanor i huvudnätet

Separat cykelbana rekommenderas eftersom trafikintensiteten i huvudnätet
normalt är mycket hög. Målpunkter samt cykelintensiteten avgör om det ska
vara cykelbana på en eller båda sidor av gatan. Vid nybyggnad bör
dubbelriktad cykelbana eftersträvas på båda sidor av gatan. I befintlig gata vid
utrymmesbrist kan cykelfält i nödfall accepteras. Utrymmet är då 1,5 m.
Cykel i lokalnätet

Separat cykelbana rekommenderas framför cykel i körbana då
trafikintensiteten på uppsamlingsgator är hög. Målpunkter samt
cykelintensiteten avgör om det ska vara cykelbana på en eller båda sidorna av
gatan. När cykeltrafik förekommer i gatan bör körfälten breddas med ca
1,0 meter.
Cykel i körbana bör normalt inte vara något problem i lokalgator. När
cykeltrafik återfinns i gatan bör körbanan breddas med ca 1,0 m vid refuger .
Separerad cykelbana väljs vanligtvis då den ingår i ett överordnat cykelstråk
och/eller p g a närhet till attraktiva målpunkter så som skola, idrott o s v.
Beräknat antal cyklister samt målpunkters placering styr oftast valet av
separerad cykelbana på en eller båda sidor av gatan.

E .

Gångbanor i huvudnätet och lokalnätet

Gångbanors bredd är främst beroende av antalet fotgängare vilket till stor del
är beroende av omgivningen. Typ av funktioner, målpunkter, antal entréer i
fastigheterna, i vilken del av staden (centrum eller villaförort) gatan är
belägen, hushöjder m m påverkar bredden. De delar i sektionerna som oftast
är mest variabla är idag gångzonerna. Gångbana rekommenderas vara minst
1,5 meter.när den ligger intill cykelbana och minst 2,0 meter för övrigt.
Parkering

Parkering tar ca 2 meter. Vid användning av klackar för att skapa
parkeringsfickor är måttet 2,5 meter. I korsning där klackar finns bör
körbanan vara 4,5 meter för att ge utrymme för Lbn + C, d v s
klack 2,5 + bil 3,5 + cykel 1.
Genom att arbeta med klackar och/eller parkering i planteringsremsan
mellan träden kan gatans bredd minimeras. Detta är viktigt både för
gaturummets proportioner och för säkerheten för de oskyddade
trafikanterna.
Lastzon kräver en bredd på minst 2,5 meter. Längs en huvudgata bör inte
lastbilen sticka ut i körbanan. Ytor för lastning och lossning ska främst lösas
på kvartersmark. Vid enstaka fall är detta inte möjligt. Lastzon längs
huvudgata bör undvikas så långt som möjligt p g a den ofta höga
trafikintensitet som ger en låg säkerhet för dem som lastar och lossar varor
och gods.

E X E M P E L

närheten av målpunkten. Uppsamlingsgator rekommenderas ha en parkering
på 2 meter.
Parkering längs lokalgator är mer fexibelt. Finns det önskemål om parkering
kan framkomligheten komma att minska för motorfordon. Vid en smalare
körbana måste motorfordon köra i zick-zack. Detta kan vara acceptabelt vid
låg trafiktrafikmängd och då extra låg hastighet önskas.
Plantering

Växtlighet och grönska har stor betydelse för upplevelsen av staden. Träd ger
gatan liv och karaktär. Artvalet är av stor betydelse för vilken miljö som ska
skapas. Boulevarder, esplanader och alléer är identitetsskapande men även
det solitära trädet har stor betydelse. Ett stort ensamt träd ger karaktär och
identitet åt platsen eller torget. De små träden ger den mindre gatan en
intimitet och närhet som kan vara svår att uppnå utan träd.
Olika träd tar olika plats i gaturummet. Träd är också ett levande material
som växer till och förändras med åren. Trädplanterade gator har även en
fartdämpande effekt på trafiken.

Parkering i huvudnätet

Parkering längs huvudgator bör i möjligaste mån undvikas. Finns målpunkter
längs gatan som är av intresse för allmänheten kan parkeringsplatser placeras
i närheten av målpunkten. Huvudgator rekommenderas ha ett utrymme för
parkering på 2,5 meter.
Parkering i lokalnätet

Parkering längs uppsamlingsgator bör minimeras. Finns det målpunkter längs
gatan som är av intresse för allmänheten kan parkeringsplatser placeras i
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Möblering

För att livet i gatan ska fungera måste gaturummet inredas. Gatans rum
innehåller en mängd andra föremål förutom de som tillhör
trafikfunktionerna. Dels vanliga möbler som bänkar, blomsterkärl, cykelställ
och papperskorgar, men också belysning, reklamskyltar, brevlådor, trädstöd,
trädgaller, biljettautomater, elskåp m m.
Möblernas placering kan göra olika funktioner i gaturummet tydligare.
Grupperas de tillsammans ökar de varandras betydelse. Vid busshållplatsen
ska alltid finnas papperskorg med askkopp men där kan även placeras t ex
belysningsstolpe, bänk, cykelställ, orienteringskarta och postlåda.
En zon för gaturummets möbler kan placeras mellan gångbanan och/eller
gång- och cykelbanan, körbanan där den då kan samverka med skiljeremsan
eller planteringszonen. Möbleringszonen kan även placeras invid fasad. Då
ligger den dock på kvartersmark.
Genom användning av avvikande material eller avgränsning bildas ett
sammanhängande ledstråk invid gångytan, vilket även är till hjälp för
personer med funktionshinder.
Ledningar

Avstånd mellan träd och ledningar: el, tele, gas, fjärrvärme samt vatten- och
avloppsledningar bör vara minst 3 meter. Detta mått kan vara
förhandlingsbart med respektive ledningsägare om man t ex arbetar med
rotskydd. För vissa typer av va-ledningar gäller 5 meter.
Då VA-verket ska gå in i gatan med sina ledningar krävs det idag en minsta
fri bredd på 7 meter p g a framtida schaktmöjligheter.
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Exempel 1

Klågerupsvägen

G2,0+K7,0+G2,0 totalt ca 11 meter
Mindre huvudgata utan mittrefug i
ett villaområde. Parkering tillåten på
en sida.
Trafikmängd: 2 700 MVD

Huvudgata utan separat
cykelbana, utan parkering
och med två körfält.
Mått enligt Malmös
standard, se även s 78

I exempel 1 ovan visas hur en huvudgata med ett körfält i vardera riktningen
kan gestaltas. Cykeln är placerad i gatan vilket dock inte rekommenderas i
Malmö för huvudgator med hög trafikbelastning. Vi arbetar med att få bort
denna lösning. I befintlig gata kan i nödfall cykelfält målas. Utrymmet är då
1,5 m.
Vid korsningar måste gatan ofta breddas för att få plats med höger- och/eller
vänstersvängfält. Används bred mittrefug kan vänstersvängfält placeras i
denna.
Körfältets bredd bör väljas så att gaturummets tydlighet ökar d v s 1½ körfält
undviks.
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Exempel 2

Lindängsvägen

G3,2+Pl3,5+K9,0+M5,0+K9,0+Pl
3,5+ G1,75 totalt ca 35 meter
Större huvudgata i ett av Malmös
ytterområde där parkering tidigare
har varit tillåten. Här återfinns
plantering även vid gatans sidor.
Trafikmängd: 9 200 MVD
Huvudgata utan separat
cykelbana, utan parkering
och med fyra körfält
Mått enligt Malmös
standard, se även s 78.

I exempel 2 ovan visas hur en huvudgata med två körfält i vardera riktningen
kan gestaltas. Cykel i körbana på huvudgata rekommenderas dock inte i
Malmö p g a hög trafikmängd. Vi arbetar med att få bort denna lösning. I
befintlig gata kan i nödfall cykelfält målas. Utrymmet är då 1,5 m.
De tre exempel som visas från Malmö är tre relativt stora huvudgator, dock
inte de största i Malmö. Lindängsvägen tillkom under en period då
trafikprognoser var mycket optimistiska. Lindängsvägens bredd är väl
tilltagen men det bör tilläggas att parkering tidigare har varit tillåten här. Alla
tre gatorna har tillkommit under den period då separata gång- och cykelvägar
skapades centralt i bostadsområdena skilt från gatan, därför finns det inte
cykelbana längs gatorna. På fotona går det även se hur träd kan skapa ett mer
tilltalande gaturum. Vid val av antalet körfält bör bredden väljas så att
målning av körfält kan ske och på så sätt öka tydligheten i gaturummet. Detta
medför att otydligheter så som 1½ körfält undviks.
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Mariedalsvägen

G3,5+K17+G3,5 totalt ca 24 meter
Större huvudgata relativt centralt i
Malmö. Parkering är inte tillåten.
Längs gatan finns ingen plantering.
Trafikmängd: 12 200 MVD

Västra Kattarpsvägen

(Förgårdsmark ca 17+) G3,0+Pl2,7
+K12,5+Pl2,7+G3,0
(+förgårdsmark inkl parkering 13)
totalt ca 25 meter
Större huvudgata med ca 1½ körfält
i vardera riktningen vilket inte
rekommenderas idag. Gatan är
vackert planterad. Planteringsytan är
dock för smal för dessa plataner. Vid
nyplantering
bör
planteringsbredden för större träd uppgå till
fyra meter. Trafikmängd: 9 200

E .

Exempel 3

Exempel 4

Huvudgata
utan
separat
cykelbana, med parkering och
med två körfält
Mått enligt Malmös standard, se även
s 78

Exempel 3 ovan visar hur en huvudgata med ett körfält i vardera riktningen
och med parkering kan gestaltas. K4,0 m har valts för att i korsning kunna få
plats med ett vänster- alternativt högersvängfält. K4,0+P2,5 m övergår då till
att bli K3,0 m plus ett vänster- alternativt högersvängfält 3,5 m. 1 meter är
för cykel i gatan. Cykel i körbana på huvudgata rekommenderas inte i Malmö
p g a hög trafikmängd. Vi arbetar med att få bort denna lösning.
Linnégatan

G3,5+P2,0+K3,5+M1,0+K3,5+P2,0
+ G2,5 totalt 18 meter
En huvudgata med något smalare
mittrefug av smågatsten i körbanenivå. Mittrefug kan ha en
hastighetsdämpande effekt. Gatan
har parkering längs båda sidor med
klackar för att minska gatans bred
för de gående som ska korsa.

E X E M P E L

Trafikmängd: 4 600 MVD

Huvudgata utan separat
cykelbana, med parkering och
med fyra körfält.
Mått enligt Malmös standard, se
även s 78

Exempel 4 ovan visar hur en huvudgata med två körfält i vardera riktningen
och med parkering kan utformas. Även här finnas det behov av att i
korsningar se över hur höger- och vänstersvängfält bör placeras. Cykel i
körbana på huvudgata rekommenderas inte i Malmö p g a hög trafikmängd.
Mariedalsvägen

G6,0+K16-21+G6,0 med parkering
på båda sidor, totalt ca 28-33 meter
Huvudgata som idag är starkt
trafikerad. I det avsnitt som bilden
visar finns det dessutom en hög
frekvens av oskyddade trafikanter
p g a attraktiva målpunkter i
området.
Trafikmängd 13 500 MVD
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Exempel 5

Gottorpsvägen

Huvudgata med separat
cykelbana, utan parkering
och med två körfält.
Mått enligt Malmös standard,
se även s 78

I exempel 5 ovan visas hur en huvudgata med ett körfält i vardera riktningen
och med separata cykelbanor kan gestaltas. Körfältets bredd bör väljas så att
gaturummets tydlighet ökar, d v s 1½ körfält undviks.
Malmö förordar att cyklister längs huvudgator separeras från körbanan p g a
den oftast höga trafikmängden.
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1,5+GC3,0+Pl3,5+K7,0+Pl3,5+
GC3,0+ 1,5 totalt 23 meter
Gatan är en vackert trädplanterad
huvudgata ute i Bunkeflostrand.
Gatans trafikmängd kommer att öka
vartefter Bunkeflostrand byggs ut.
Separat gång- och cykelbana finns
på båda sidor av gatan då en större
skola ligger i gatans omedelbara
närhet. Längs gatan är parkering inte
tillåten.
Bunkeflostrand är ett av Malmös
barnrikaste bostadsområden vilket
innebär att vartefter gatusystemet
byggs ut bör gång- och cykelnätet
utvecklas i samma takt.
Trafikmängd: 3 900 MVD

E .
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Flintrännegatan

1.5+GC2,5+Pl2+K6,0+M11+K6,0
+Pl2+GC2,5+1.5 totalt ca 35 meter
Huvudgata med mittrefug och
mycket tung trafik samt 1½ körfält,
vilket inte rekommenderas.
Trafikmängd: 6 000 MVD
Jägersrovägen
Huvudgata
med
separat cykelbana,
utan parkering och
med fyra körfält.
Mått enligt Malmös
standard, se även s 78

G3,0+C2,0+S1,0+K12,1+S1,0+
C2,0+G3,0 totalt ca 24 meter
Större huvudgata utan mittrefug
men med i korsningarna utbyggda
1,5 m breda klackar och 2,0 m bred
refug, parkering är tillåten.
Trafikmängd: 12 000 MVD

I exempel 6 ovan visas hur en huvudgata med två körfält i vardera riktningen
och med separat cykelbana kan gestaltas. Malmö förordar att cyklister längs
huvudgator separeras från körbanan p g a den oftast höga trafikmängden.
Vid val av antalet körfält bör bredden väljas så att målning av körfält kan ske
och på så sätt öka tydligheten i gaturummet. Detta medför att otydligheter så
som 1½ körfält undviks.

8 7

E.

EXEMPEL

Exempel 7

Exempel 8

Huvudgata med separat
cykelbana, parkering och två
körfält.
Mått enligt Malmös standard, se
även s 78

Exempel 7 ovan visar hur en huvudgata med ett körfält i vardera riktningen,
med separat cykelbana och med parkering kan gestaltas. K4,0 meter har valts
för att i korsning kunna få plats med ett vänster- alternativt högersvängfält.
K4,0+P2,5 meter övergår då till att bli K3,0 meter + ett vänster- alternativt
högersvängfält 3,5 m.
Ellenborgsvägen

G1,8+C2.3+Pl1,5+K9,0+Pl1,5+C2,3
+G1,8 totalt ca 20 meter
Huvudgata med parkering tillåten på
ena sidan av gatan.
Trafikmängd: 4 000 MVD

8 8

Huvudgata med separat
cykelbana, med parkering och
med fyra körfält.
Mått
enligt
Malmös
standard, se även s 78

Exempel 8 ovan visar en huvudgata med fyra körfält i vardera riktningen,
med separat cykelbana och med parkering kan utformas. Även här finnas det
behov av att i korsningar se över hur höger- och vänstersvängfält bör
placeras.
Malmö förordar att cyklister längs huvudgator separeras från körbanan p g a
den oftast höga trafikmängden.
Vid val av antalet körfält bör bredden väljas så att målning av körfält kan ske
och på så sätt öka tydligheten i gaturummet. Detta medför att otydligheter så
som 1½ körfält undviks.

E .

Exempel 9 Större gata med trädplantering

E X E M P E L

Västra Varvsgatan

G1,6+C2,4+Pl2,45+K4,56
+M13+K4,56+Pl2,45+
C2,4+G1,6 tot ca 35 meter
Trafikmängd: 5 200
Fersens väg
Gata med separat cykelbana,
både med och utan parkering,
med fyra körfält och
trädplantering.
Mått
enligt
Malmös
standard, se även s 78

Gatan är tydligt indelad i
flera rum. Väggen mot S:t
Petriskolans
skolgård
består här av en trädrad.

Gator med större mått kan med fördel trädplanteras. Genom trädplantering
kan därmed gatan delas upp i flera gaturum och på så sätt minskas gatans
total bredd visuellt. Saknas t e x en husfasad kan denna vägg ersättas med en
trädplantering.
Trädplanterade gator har även en fartdämpande effekt på trafiken. I en
sektion som denna kan parkeringsfickor skapas genom att planteringsytorna
mellan träden utnyttjas för biluppställning.
Artvalet har stor betydelse för den miljö som ska skapas. Olika träd tar olika
plats i gaturummet. Träd är också ett levande material som växer till och
förändras med åren. Förväntas ett fullt utvecklat träd i den större skalan,
måste trädet ges riktigt bra förutsättningar från början.
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Exempel 10

Exempel 11

Uppsamlingsgata utan separat
cykelbana, utan parkering och med
två körfält.
Mått enligt Malmös standard, se även s
78

Exempel 10 ovan visar hur en uppsamlingsgata med parkeringsförbud och
cykel i gatan kan utformas.
Johanneslustvägen

(förgårdsmark med P5 +) G2,5 inkl Pl +
K7,0 + G2,5 inkl Pl (+ förgårdsmark
med P5) totalt ca 22 meter
En uppsamlingsgata som har förbud
mot tung trafik och parkeringsförbud
längs vissa sträckor. Gatan är vackert
trädplanterad och cykling sker i gatan.
Trafikmängd: 2 600-3 300 MVD

9 0

Uppsamlingsgata
utan
separat cykelbana, med
parkering och med två
körfält.
Mått enligt Malmös
standard, se även s 78

Exempel 11 ovan visar hur en uppsamlingsgata med parkering och cykel kan
utformas. Körbanan är här totalt 13 meter bred. Vid jämförelse med Ramels
väg nedan som är en gata i Rosengård med en körbana på totalt 11 meter
upptäcks snabbt att 11 meter är för brett för Ramels väg. Slutledning blir då
att trafikprognosen noga ska studeras innan valet av bl a körbanans totala
bredd. Varje gata är unik.
Ramels väg

G3,0+Pl1,7+K11+G1,4+Pl totalt ca
17 meter
Uppsamlingsgata med parkering tillåten
på båda sidor. I Rosengård finns
dessutom
cykelnätet
inne
i
bostadsområdet, skilt från gatan.
Trafikmängd: 3 800 MVD

E .

Exempel 12

E X E M P E L

Exempel 13

Uppsamlingsgata
med
separat cykelbana, utan
parkering och med två
körfält.
Mått enligt Malmös
standard, se även s 78

Exempel 12 visar hur en uppsamlingsgata med separat gång- och cykelbana
utan tillåten parkering kan utformas.
Norra vägen

Uppsamlingsgata med
separat cykelbana, med
parkering och med två
körfält.
Mått enligt Malmös
standard, se även s 78

Exempel 13 visar hur en uppsamlingsgata med separat gång- och cykelbana
och med parkering på båda sidor kan utformas. Parkeringen är här två meter
bred. Genom att arbeta med klackar längs gatans sträckning kan körbanans
totala bredd minskas.

Pl3,0+GC3,5+Pl2,75+K6,5+Pl3,25+
GC3,0+Pl3,0 totalt ca 25 meter
Uppsamlingsgata i Bunkeflostrand med
parkering förbjuden på del av gatans ena
sida. Separat gång- och cykelbana finns på
båda sidor av gatan. Trädplantering längs
gatan gör att gaturummet delas upp och
upplevs därmed inte lika brett.
Ett bra sätt att arbeta då flera funktioner behöver samsas i gatan.
Trafikmängd: 1 300 MVD
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Exempel 14 Uppsamlingsata med trädplantering

Exempel 15

Uppsamlingsgata
med
separat
cykelbana, med
parkering och
med två körfält.
Mått enligt
Malmös standard,
se även s 78

Gator med större mått kan med fördel trädplanteras. Genom trädplantering
kan därmed gatan delas upp i flera gaturum och på så sätt minskas gatans
total bredd visuellt. Saknas t e x en husfasad kan denna vägg ersättas med en
trädplantering. Trädplanterade gator kan ha en fartdämpande effekt på
trafiken. I en sektion som denna kan parkeringsfickor ibland skapas genom
att planteringsytorna mellan träden utnyttjas för biluppställning.
Artvalet har stor betydelse för den miljö som ska skapas. Olika träd tar olika
plats i gaturummet. Träd är också ett levande material som växer till och
förändras med åren. Förväntas ett fullt utvecklat träd i den större skalan,
måste trädet ges riktigt bra förutsättningar från början.
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Lokalgata utan separat
cykelbana, utan parkering och
med två körfält.
Mått enligt Malmös standard,
se även s 78

Exempel 15 visar hur en lokalgata med parkeringsförbud kan utformas.
Cykling sker i gatan vilket vanligtvis inte är några större problem då
trafikintensiteten bör vara relativt låg. Körbanan i exemplet har en total
bredd på sju meter. I kommande exempel 16a och 16b går det att på foto
från några av Malmös gator se att fastän parkering är tillåten längs dessa gator
så är körbanans totala bredd där i flera fall smalare än körbanan i skissen
ovan där parkering inte tillåts. Detta visar hur viktigt det är att noga planera
körbanans bredd efter vilka fordon som ska kunna passera varandra och hur
god framkomligheten längs gatan bör vara.

E .

E X E M P E L

Beritta Gurrisgatan

Exempel 16a

G1,6+K5,4+G1,8 totalt ca 8,8 meter
Trafikmängd: ingen uppgift

Bennets väg
Lokalgata utan separat
cykelbana, med parkering på
en sida och med två körfält
Mått enligt Malmös standard,
se även s 78

I exempel 16a visas hur en lokalgata med parkering tillåten längs en sida kan
utformas. På foto här intill från några av Malmös gator går det att se att
fastän parkering är tillåten längs gatan så är körbanans totala bredd i alla
exempel smalare än i skissen ovan. Detta visar hur viktigt det är att noga
planera körbanans bredd efter vilka fordon som ska kunna passera varandra
och hur god framkomligheten längs gatan bör vara. Genom att arbetar med
klackar vid parkering minskas bredden på körbanan för de gående som skall
passera.
Se även på de olika gatorna i Malmö hur träd och grönska bidrar till att
berika gaturummet. På Beritta Gurrisgatan och Calle Ljungbäcks gata
återfinns planteringarna inne på tomt.

G3,0+K7,5+0,35(+P17) totalt ca 11 meter
Trafikmängd: 1 000 MVD

Calle Ljungbäcks gata

G1,5+K5,0+G1,5 totalt ca 8 meter.
Trafikmängd: ca 590 MVD
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Exempel 16b

Lokalgata utan separat
cykelbana, med parkering
på båda sidor och med två
körfält.
Mått enligt Malmös
standard, se även s 78

I exempel 16b visas hur en lokalgata med parkering tillåten längs båda sidor
kan utformas. På foto här intill från några av Malmös gator går det att se att
fastän parkering är tillåten så är körbanans totala bredd i alla exempel smalare
än i skissen ovan. Detta visar hur viktigt det är att noga planera körbanans
bredd efter vilka fordon som ska kunna passera varandra och hur god
framkomligheten längs gatan bör vara. Genom att arbetar med klackar vid
parkering eller placera parkeringsfickor mellan träd så minskas bredden på
körbanan för de gående som skall passera.
Se och jämför även fotona på de olika gatorna i Malmö hur träd och grönska
kan bidra till att berika gaturummet. Småfolksgatans planteringar är dock
tyvärr för smala för att träden i framtiden skall kunna utvecklas fullt ut. På
Ö Stallmästaregatan och Vendelsfridsgatan återfinns den för gatorna
tidstypiska förgårdsmarken gestaltad på två olika sätt som i flera avseende
berikar gatan. Förutom plantering kan denna yta även inrymma
cykelparkering, bänkar m m.
9 4

Småfolksgatan

Vendelsfridsgatan

G2,0+P/Pl2+K5,0+P/Pl2+G2,0
totalt ca 13 meter. Planteringsbredden
är här för smal om inte speciella
åtgärder görs.
Trafikmängd: ingen uppgift

(förgårdmark 15-20+)G2,6+
K8,0 +G2,6 (+ förgårdsmark 15
- 39) totalt ca 13,2 meter. Den
gröna förgårdmarken spelar en
viktig roll för gatans totala
intryck.
Trafikmängd: ingen uppgift

Ö Stallmästaregatan

Sofielundsvägen

(förgårdmark 4,0 +)G2,0+K7,0+G2,0
totalt 11 meter
Trafikmängd: ingen uppgift

G3,5+P2,0+K7,0+P2,0+G3,5
totalt ca 18 meter
Trafikmängd ca 1 500 MVD

E .

Exempel 17

E X E M P E L

Exempel 18b

Lokalgata
med
kombinerad gång- och
cykelbana, utan parkering
och med två körfält
Mått enligt Malmös
standard, se även s 78.
Exempel 18a

Lokalgata
med
kombinerad gång- och
cykelbana, med parkering
på en sida och med två
körfält.
Mått enligt Malmös
standard, se även s 78

Lokalgata
med
kombinerad gång- och
cykelbana,
med
parkering på båda sidor
och med två körfält.
Mått enligt Malmös
standard, se även s 78

Cykel i körbana bör normalt inte vara något problem i lokalgator. Separerad
gång och cykelbana väljs vanligtvis då den ingår i ett överordnat cykelstråk
och/eller p g a närhet till attraktiva målpunkter såsom skola, idrott o s v. En
kombinerad gång- och cykelbana väljs endast i undantagsfall då cykeltrafiken
beräknas bli ringa. Funktionshindrade har ofta stora problem eftersom både
gående och cyklister delar samma bana. Beräknat antal cyklister samt
målpunkters placering styr oftast valet av separerad cykelbana på en eller
båda sidor av gatan.
I exempel 18a och 18b visas hur en lokalgata med parkering tillåten längs en
eller båda sidor kan utformas. På foto från några av Malmös gator, ovan i
exempel 16a och 16b, går det att se att fastän parkering är tillåten så är
körbanans totala bredd i alla exempel mindre än vad exempel 16a, 16b, 18a
och 18b visar. Detta visar hur viktigt det är att noga planera körbanans bredd
efter vilka fordon som ska kunna passera varandra och hur god
framkomligheten som eftersträvas. Genom att arbetar med klackar vid
parkering minskas bredden på körbanan för de gående som ska korsa gatan.
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Exempel 19, Lokalgata med reglering gårdsgata

Mått enligt Malmös standard, se
även s 78

En gårdsgata är en regleringsform av en lokalgata. På en gårdsgata ska
trafikanterna inte färdas fortare än i gångfart, ca 5 km/h. Alla trafikanter
samsas om samma yta och inga speciellt avgränsade gångbanor eller
cykelbanor finns. Parkering längs gårdsgatan är endast tillåten på markerade
platser, detta gäller såväl bil som cykel. Enligt Trafikförordningen får en gata
regleras som gårdsgata endast om den är avsedd för gående och inrättad så
att fordon inte kan framföras med högre hastighet än gångfart.
Att utforma en lokalgata som ska regleras eller fungera som gårdsgata är en
komplex uppgift. Gårdsgatans främsta kännetecken är att alla trafikanter ska
hålla en mycket låg hastighet och samsas om samma utrymme. För att uppnå
detta bör flera olika parametrar samstuderas. Till en viss del kan sektionens
trängre mått dämpa hastigheten. Men den största effekten uppnås troligen då
hela gatan studeras som helhet. En rak gata ger t ex oftast högre hastighet.
Genom att studera gatans geometri, d v s hur gatan svänger, antalet
korsningar, länklängder m m förändras fokus och siktlinjen. Gatans bredd,
möjligheten till möten och omkörningar är andra viktiga val i utformningen.
Planteringar och val av markmaterial bidrar också till att sänka hastigheten.
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Det är dock viktigt att gatan är tydlig i sin geometri och gestaltning. Den får
inte upplevas som rörig då detta kan försämra trafiksäkerheten.
Försök att arbeta så att vid nybyggnation de ibland tråkiga nödlösningarna,
t ex pollare, blomsterlådor, gupp m m undviks. Vid ombyggnad av befintliga
gator är det betydligt svårare och geometrin är oftast redan låst. Även här bör
pollare, gupp o s v i möjligaste mån undvikas även om det är mycket svårt.
Gatans geometri och möblering ska utformas och gestaltas på ett sådant sätt
att hastigheten inte överstiger 5 km/h.
Gatan kan utformas med enkelsidig skevning eller som bomberad beroende
på intilliggande fastigheters höjdsättning. Dagvatten från gatan får inte ledas
ut på tomt utan ska tas om hand längs gatan, se även under kap B, Dagvatten.
Då VA-verket ska gå in i gatan med sina ledningar krävs det idag en minsta
fri bredd på 7 meter p g a framtida schaktmöjligheter.
För kännedom kan också nämnas att det i samband med framtagandet av en
ny Vägmärkesförordning pågår diskussioner om att införa ett nytt begrepp, s k
torggata. Märkets innebörd avses vara detsamma som för gårdsgata, men
utan kravet på gatans utformning. Det är dock oklart när den nya
Vägmärkesförordningen är färdig.

Exempel på hur en gårdsgata kan utformas,
Stockholm
Enkelsidigt skevad gata med brunn i ena kanten för
avvattning av gatumark.

E .

Checklista vid val av sektion i gaturummet
Denna checklista innehåller exempel på flera frågeställningar som ofta ställs i
samband med val av gaturummets sektion. Dessa återfinns även i VGU.
Allmänt

Vilken typ av område är det? (kap A)
Hur ser den intilliggande bebyggelsen ut? (kap A)
Är det ombyggnad eller nybyggnad?
Vilka målpunkter finns i området eller intill området?
y Skola
y Arbetsplatser
y Service
y Busshållplatser
y Kultur
y Badplatser
y Parker
y Lekplatser
y m fl
Trafikmängd, nuläge – prognos 10 år – prognos 20 år?
Vilken typ av trafik kommer att trafikera gatan?
y Andel tung trafik
Karaktär

Typ av gata, lokalnät eller huvudnät? Huvudgata, uppsamlingsgata eller
lokalgata etc?
Hur ser intilliggande gatusystem och gaturum ut?
Vilken ställning/funktion i stadsdelen har gatan? Orientering, identitet.
Hur ser angörings- och parkeringsbehovet ut längs gatan?
y service
y butiker
y andra målpunkter av allmänt intresse

E X E M P E L

y behövs separat parkeringsyta
y cykelparkering
Hur kommer cykelnätet att se ut i området?
y Separat cykelnät inne i området
y Separata cykelbanor längs gatan
y Kombinerade gång- och cykelbanor
y Cykla i gatan
y Kombinera ovan i större områden
Gångbanans bredd?
y Typ av område
y Butiker
y Antal gående
y mm
Trädplantering längs gatan?
Avvattning av dagvatten?
y Traditionellt system
y Öppet system
Belysning
Flexibilitet i gaturummet
Samanvändning av olika funktioner. Längsgående plantering kan t ex
innehålla en eller flera funktioner så som:
y Trädplantering
y Busshållplats
y Angöringsfickor
y Belysning
y Vägskyltar
y Möblering så som bänkar, papperskorgar, hundlatriner m m
y Cykelställ
y Skelettjord
y mm
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Tillgänglighet och säkerhet

Sikt
Säkerhet för gående och cyklister
y Säkra passager
y Upphöjda övergångar
y Refuger
Tillgänglighetsanpassning för funktionshindrade
Trygghet
Korsningspunkter
y Korsning av gående och cyklister
y Korsning motorfordon (val av korsningstyp)
Hastighetsdämpande åtgärder
y Geometri
y Gupp
Framkomlighet
y Drift- och underhållsfordon
y Ambulans, brandkår, polis osv
 Utrymning
 Utryckning
Trafiksäkerhetsåtgärder
Hur ser behovet ut av mittrefuger
y Längsgående (överkörningsbara eller inte överkörningsbara)
y Endast vid gång- och cykelpassager
Trafikreglering

Hur ska gatan regleras?
Trafikanordning, skyltar m m
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Bilagor
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Malmös indelning i stadskaraktärer

Trafikflödeskarta över Malmö

Ur Översiktsplan för Malmö 2000.
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B I L A G O R

Biltrafiknätets indelning i Malmö

Cykelvägnätets indelning i Malmö

Ur Översiktsplan för Malmö 2000.

Ur Översiktsplan för Malmö stad 2000.
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Ö V R I G T

Övrigt
Foton och illustrationer är tagna respektive gjorda av arbetsgruppen där inte
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