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Visionen för Söderstaden
Kommunfullmäktige i Stockholms stad fattade i juni 2010 beslut om 
att godkänna Vision Söderstaden 2030. Söderstaden är ett utpekat 
stadsutvecklingsområde som omfattar stadsdelarna Gullmarsplan/
Nynäsvägen, Globenområdet och Slakthusområdet. I visionen ingår att 
utvidga Stockholms innerstad söderut och skapa en sammanhängande 
tät och mångfunktionell stadsmiljö med urbana kvaliteter söder om 
Skanstull. 

Planprogrammet för Slakthusområdet
Ett planprogram för Slakthusområdet godkändes av stadsbyggnads-
nämnden i februari 2017. Planprogrammet möjliggör en utveckling av 
Slakthusområdet från ett relativt slutet renodlat verksamhetsområde 
till en blandad stadsdel med bostäder, nya arbetsplatser, förskolor, 
skolor, idrottsfunktioner, handel, mat och nöjen. Kopplingarna till 
omgivande stadsdelar stärks och Slakthusområdet utvecklas som en 
del i en sammanhängande stadsväv. Planprogrammet lägger fast de 
viktiga principerna för stadsdelens fortsatta utveckling och är brett 
förankrat bland stadens förvaltningar, allmänhet och verksamma i 
Slaktusområdet. 

Mål och syfte
Målet med Kvalitetsprogram för offentliga rum 2.0 är att 
vidareutveckla ursprungsidéerna för Slakthusområdet och konkretisera 
planprogrammets intentioner i gestaltningsprinciper för offentliga 
rum – gator, parker, fickparker och torg. Kvalitetsprogrammet 
beskriver även trafikfunktioner och anger generella principer för 
trafikföring, angöringsfrågor, tillgänglighetsfrågor, avvattning mm. 
Kvalitetsprogrammet ska användas som underlag för kommande 
detaljplaneläggning, markanvisning och projektering och ska även 
fungera som underlag för förankring hos stadens huvudmän för drift 
och underhåll.

Avgränsning och fortsatt arbete
Kvalitetsprogrammet har föregåtts av ett utredningsarbete, där olika 
lösningar har prövats och funktionella och estetiska aspekter har 
studerats med syftet att säkra planprogrammets vision och säkerställa 
genomförbarheten. I vissa fall har mindre avsteg behövt göras i 
förhållande till planprogrammet, exempelvis rörande fickparkernas 
placering och gatornas karaktär och utformning.

Kvalitetsprogrammet lägger fast övergripande principer, men går 
inte in på detaljerade mått eller tekniska lösningar. I den fortsatta 
processen kommer kvalitetsprogrammets principer att prövas och 
preciseras på en mer detaljerad nivå. Många frågor är platsspecifika 
och behöver studeras i relation till varje fastighet eller kvarter. Denna 
version har tagit tillvara erfarenheter från detaljplan 1 samt andra 
förutsättningar som ändrats, t ex delar av strukturen.

Relaterade styrdokument
Kvalitetsprogram för offentliga rum för Slakthusområdet relaterar 
till Stockholms stads övergripande styrdokument och riktlinjer. 
Viktiga utgångspunkter är de strategier samt program för till exempel 
mobilitet och parkering, arkitektur, dagvatten och skyfall som tagits 
fram i parallella processer. Kvalitetsprogram för offentliga rum bör 
samläsas med Övergripande kvalitetsprogram för arkitekturen i 
Slakthusområdet för fullständig bild. Båda dokument utgör underlag 
för arbetet med detaljplanerna inom området. 

BAKGRUND KVALITETSPROGRAM FÖR OFFENTLIGA RUM

Kvalitetsprogrogrammet 2.0 är ett övergripande dokument för hela 
Slakthusområdet, det är en uppdatering av det tidigare v1.3. 

Kvalitetsprogram för 
offentliga rum v2.0 
2021-09.24
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Rökerigatan

Diagonalen

Ett område med särpräglad karaktär
Slakthusområdet är med sin struktur, sin bebyggelse och sin intressanta historia 
ett stadsutvecklingsområde med unika förutsättningar. Området har många av den 
klassiska stenstadens efterfrågade kvaliteter, med väldefinierade gaturum och en 
tydlig kvartersindelning. Bebyggelsens kontraster i volym, ålder och karaktär har 
skapat en variationsrik stadsmiljö som speglar områdets användning och olika tiders 
ideal. 

Tre ledmotiv för Slakthusområdets utveckling
Utvecklingen av området bygger vidare på den befintliga stadsstrukturen, med stor 
respekt för de karaktärsdrag som gör området speciellt. Det labyrintiska gatunätet 
med långa gator och korta tvärgränder vidareutvecklas och kopplas starkare till 
omgivningen. Gaturummens intimitet och flikighet tas tillvara i en mångfald av små 
platser och parker. En stor del av bebyggelsen bevaras och brokigheten utnyttjas 
för att skapa karaktärsfulla offentliga rum. Planprogrammet för Slakthusområdet 
beskriver tre ledmotiv för områdets utveckling: 

Arkitektonisk variation, mångfald av verksamheter och historiskt djup
De befintliga husen förmedlar Slakthusområdets historia och genom ny bebyggelse 
fortsätter områdets berättelse. Akitekturen skapar en varierad och mångfacetterad 
stad med plats för olika verksamheter på kort och lång sikt. 

Ett sammanhållande golv som bildar ett gemensamt offentligt rum
Slakthusområdets gator och öppna platser utgör i första hand offentliga rum med 
plats för mänskligt liv, aktiviteter och möten. En landskapsutformning där ett 
samlande golv är centralt, ger stöd åt den inriktningen och bidrar till att ge stadsdelen 
en särskild identitet och särprägel.

Ett finmaskigt nätverk av grönska och gröna stadsrum
Slakthusområdets historiska struktur rymmer inga större parker eller torg. I förslaget 
åstadkoms en urban grönstruktur genom ett nätverk av parker, fickparker, grönskande 
platser och stråk samt kvarterens framskymtande grönska. 

UR PLANPROGRAMMET

Evenemangstorget 

Illustrationsplan från Planprogrammet 2016-12-16

Illustrationer David Wiberg ur planprogram för Slakthusområdet. Källa SBK.

Tidigare strukturplan 161216 
Källa SBK
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Ett sammanhållande golv

Flikighet med frisen som övergångszon 
mellan offentligt och privat

Gröna parker, torg och stråk

Ett finmaskigt nätverk av 
grönska och gröna stadsrum

Illustrationer ur 
Planprogrammet för 
Slakthusområdet, källa SBK.

Illustrationsplan för Slakthusområdet, 
Svartstreckad linje markerar 
det område som omfattas av 
kvalitetsprogrammet, rödstreckad 
linje  preliminär gräns för 
detljplanerna för Slakthusområdet. 
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Gaturummet - arena för stadsliv
När Slakthusområdet utvecklas till en tät och blandad stadsdel 
kommer gaturummet bli ett av stadsdelens viktigaste offentliga rum, 
då det finns få större parker och torg. 

Gaturummet ska skapa förutsättningar för vardagens rörelser mellan 
bostad, arbetsplats, skola, favoritplatser och fritidsaktiviteter – och 
det ska fungera som arena för stadsliv. Det ska gestaltas för rörelser, 
möten och handel, för lek och aktiviteter och för vila och betraktelser. 
Gaturummet – från fasad till fasad – ska vara tydligt offentligt och 
gestaltas med ett sammanhållet och tillgängligt golv. Den befintliga 
flikigheten i strukturen bevaras och lyfts fram med frisen, ytorna 
närmast fasaderna, som också markerar övergången och gränsen  
mellan offentligt och privat.

Det sammanhållande golvet signalerar att fordonstrafik framförs i låg 
hastighet och med stor hänsyn till oskyddade trafikanter. Det är robust 
och tillåter olika typer av användning. Även tillfälliga evenemang, 
som loppis, kvartersfest, marknad och uteservering ska beredas plats i 
gaturummet. 

Parker och torg -     
karaktärsstarka offentliga rum av hög kvalitet
En ny väv av offentliga rum skapas med gator, parker, torg och 
fickparker. Varje plats får en individuell utformning som samspelar 
med Slakthusområdets industrihistoria och anpassas till omgivande 
bebyggelse samt funktioner. Det ska finnas en variation i karaktär, 
funktioner och program inom området. Tillsammans ska de offentliga 
rummen kunna tillgodose människors olika behov av platser för 
rekreation, aktivitet, samvaro och återhämtning i vardagen. 

ÖVERSIKT

2. OFFENTLIGA RUM

Slakthusgränds förlängning västerut (visualisering)
Slakthusgränds förlängning är en bilfri gata. Den är planterad 
med träd och ytor för buskar och perenner på ena sidan. Den 
innehåller såväl möblerade och programmerade ytor som öppna 
oprogrammerade som kan användas för uteserveringar och 
evenemang. 

OFFENTLIGA RUM
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ANVÄNDNING - VARDAGSLIV OCH EVENEMANGSBESÖKARE

Användning
Slakthusområdet kommer att bli en stadsdel som rymmer stor 
variation av funktioner och bli en plats för boende, studenter, 
kontorsarbetare och besökare. Den nordöstra delen utvecklas med 
en tyngdpunkt mot handel, restauranger, service och kontor. Den 
västra respektive södra delen har mer fokus på boende med förskolor 
och skolor, här kommer troligtvis också en stor del av de boendes 
vardagsliv pågå. Vid evenemang i Tele2 arena samt Globen är det 
framförallt i de östra delarna som besökstrycket förväntas bli stort. 
Tunnelbanan får nya uppgångar i nordöstra delen och mitt i området 
vid Centrala parken. 

Bevarade strukturen sätter ramar
Exploateringsnivån för hela Slakthusområdet motsvarar Hammarby 
sjöstad eller St Eriksområdet på Kungsholmen. I den nordöstra delen 
kommer många av de befintliga husen bevaras vilket bidrar till en 
lägre bebyggelseskala och ett lägre exploateringstal än i de övriga 
delarna. Den givna strukturen sätter ramar för kvarters- och gatumått. 
Detta begränsar möjligheten att skapa rymliga och solbelysta 
bostadsgårdar och många av de boende i norra och västra delen 
kommer till stor del använda de allmänna ytorna för rekreation. 

I den södra delen med mycket ny bebyggelse är exploateringstalen 
högre, och är jämförbara med Liljeholmskajen eller Nordvästra 
Kungsholmen. Här är hushöjderna högre, men kvarter och 
bostadsgårdar rymligare och gatorna bredare. 

Ny bebyggelse planeras också i angränsande projekt, Söderstaden 
samt Årstastråket, norr om Slakthusområdet. Detta innebär att 
stadsdelen på sikt hamnar i ett tätare sammanhang med fler invånare 
som delar på samma friytor. 

Evenemangsbesökare
Globen har plats för 15 000 personer i publiken och Tele2 Arena 
35 000. När evenemangen sammanfaller kan det bli upp till 50 
000 besökare, vilket ger kraftiga folkströmmar genom området. 
Störst flöden blir det i de östra delarna kring Evenemangstorget, 
Rökerigatan, Arenavägen och tunnelbaneuppgångarna, vid Centrala 

parken och Norra entrétorget, med intilliggande stråk och fickparker. 
Det är svårt att hitta jämförbara områden med motsvarande tryck 
från verksamheter och event. I planering och utformning av de 
allmänna platserna är det viktigt att skapa beredskap och möjlighet 
till flexibilitet för de mycket stora flöden som kan uppstå vid stora 
evenemang.

Nära till parker, längre till natur
I programförslaget är parkerna väl fördelade inom området. Alla 
boende når en park inom 200 meter. Omkring 60% av de boende har 
500 meter eller mindre till en stadsdelspark (park om minst 3 hektar). 
Den planerade upprustningen av Lindeparken, strax utanför området, 
är en angelägen åtgärd för att öka parktillgången. Slakthusområdet 
har ingen direkt närhet till vatten eller naturområden som erbjuder 
utblickar, rymd och rörelsefriher. Årstaskogen, Hemskogen, 
Nytorps gärde och Nackareservatet blir viktiga för promenader, 
naturupplevelser och rekreation på längre håll och kopplingarna dit är 
viktiga i utformningen av allmän plats. 

Parker och platser med många kvaliteter 
Generellt är ytorna i Slakthusområdet mycket värdetäta. Varje 
plats rymmer många kvaliteter. Flest kvaliteter har de större 
offentliga rummen Fållan, Frötallen, Centrala parken, Södra 
parken och Evenemangstorget, dessa har mellan 8-12 sociotoper 
(vistelsekvaliteter). Dessa siffror är jämförbara med många av 
innerstadens parker, men i Slakthusområdet ska de samsas på mindre 
ytor. En översiktlig analys enligt Stockholms parkriktlinjer visar att 
boende i Slakthusområdet får tillgång till de flesta kvaliteter inom 
rekommenderat avstånd, men det finns en brist på större öppna ytor 
för bollek och bollspel. 

Friytetillgång och andel grönyta 
En analys av friytetillgången visar att andelen allmänna ytor 
med vistelsevärden (sociotopytor) sammanlagt ligger på ca 14%. 
Friyteguiden rekommenderar 15 % friyta, då upplever man en god 
tillgång. Om även gågator och bilfria gator räknas till vistelseytor, 
ökar andelen sociotopytor till 21%, vilket är jämförbart med 
exempelvis delar av Södermalm.  Mängden grönyta (grön oas) per 
boende är 5,8 kvadratmeter, vilket motsvarar de tätaste delarna 

av innerstaden, området kring Norra Real i Vasastan har i snitt 6 
kvadratmeter per boende. Mindre än 10 kvadratmeter grön oas per 
boende innebär ett potentiellt högt besökstryck med ett stort slitage 
som följd. Utformning och materialval blir extra viktigt för att skapa 
platser som håller över tid.  Det ställer också krav på hur man planerar 
för skötsel och underhåll för att klara det höga besöktstrycket.

Stor dagbefolkning 
Slakthusområdet rymmer ca 14 000 kontorsplatser och ca 1 500 
gymnasieplatser. I friyteguiden som verktyg ingår inte jämförelsemått 
för allmän plats relaterat till dagbefolkning (kontorsplatser, skolor 
mm). Då Slakthusområdet har en stor andel dagbefolkning och 
inte tar hänsyn till dessa riskerar behovet av friytor underskattas. 
Gymnasieskolorna får inga eller marginella egna friytor, vilket 
betyder att de flesta elever är hänvisade till allmänna platser. Till detta 
kommer förskolor, skolor, besökare till service och målpunkter samt 
högskolestudenter. 

Förskolor och skolor
I området planeras 6 förskolor med ca 540 barn samt en grundskola 
med ca 900 barn. Ambitionen är att förskolegårdarna ska vara minst 
1000 kvadratmeter, vilket ger ca 11 kvadratmeter per barn. För 
skolbarnen blir ytan ännu mindre. Med begränsade egna ytor blir 
skola och förskolor helt beroende av allmänna parker för att klara 
sin dagliga utevistelse. Störst tryck blir det sannolikt på Fållan, 
Södra parken och Frötallen som alla måste tåla hårt slitage. Även 
Centrala parken, Triangelparken, Entréparken och fickparkerna 
blir betydelsefulla. För barngrupper som kan gå längre blir 
Grynkvarnsparken, Lindeparken och Blåsutparken utanför området 
viktiga utflyktsmål. 
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Bostäder

Skolor och förskolor

Handel, restauranger, service

Handel restauranger, service i bottenvåning
Kontor

Evenemang, kultur idrott

Teknik
Högskola
Tunnelbana/Tvärbana

Kvarterens användning

OFFENTLIGA RUMv
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Besökstryck och användning

 200 m från förskola (så långt en förskolegrupp  
 enkelt tar sig). Blå fylld cirkel visar förskolans läge.
 
 200 m från förskola i intilliggande område. Röd  
 fylld cirkel visar förskolans läge. 

 Stort besökstryck vid evenemang

 Skolor 

 Lekplats i park

 Lekfull fickpark

Offentliga rum

 Parker

 Torg

 Fickparker

 Gator med parkkarktär

 Bilfria gator/Gågator/Gångfartsområden
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Aktivt stadsliv

Grundläggande stadsliv

Stilla stadsliv

Stadsliv och stråk 

3. GATURUMMET
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Utgångspunkter för trafiken
En förutsättning för att Stockholm ska kunna nå klimat- och 
utsläppsmålen är att staden klarar en övergång till hållbara 
transportmedel. Stockholms stads framkomlighetsstrategi anger en 
tydlig inriktning för trafiken som innebär att de hållbara trafikslagen 
gång-, cykel- och kollektivtrafik ska prioriteras framför biltrafik. 
Slakthusområdet ligger i den täta kransen runt Stockholms innerstad, 
med väldigt goda förutsättningar för hållbart resande. Området 
trafikeras både av tvärbanan och av tunnelbanan med två stationer i 
området. Södermalm och innerstadens stora utbud ligger på gång- och 
cykelavstånd. 

De gator och trafikleder som omger Slakthusområdet är redan idag 
hårt trafikerade. En utgångspunkt vid all planering är att minimera 
ökningen av biltrafiken för att inte öka trängseln ytterligare. I 
Slakthusområdet sätter de smala gatorna i området tydliga ramar 
för trafiken. En hög grad av samordning mellan olika trafikslag och 
funktioner är därför nödvändig. För att kunna ta tillvara områdets 
potential för stadsliv, behöver ytor för bilar minska till förmån för 
gående, cyklister och vistelse. Målet enligt den mobilitets- och 
parkeringsstrategi som tagits fram för området är att få ska äga egen 
bil och att andelen som reser till fots, med cykel och kollektivtrafik 
ska vara minst lika hög som i innerstaden, dvs 85%. 

Hög prioritet för gång och cykel
Den täta stadsstrukturen ställer krav på väl genomtänkta principer 
för fördelning av det begränsade gatuutrymmet. För att kunna ta 
tillvara områdets stora potential för stadsliv, behöver ytor för bilar 
generellt minska till förmån för gående, cyklister och vistelse. En 
traditionell Stockholmsgata, med körbana i mitten och gångbanor på 
sidorna, fördelar en relativt stor del av utrymmet till fordonstrafik och 
uppställning av bilar. I Slakthusområdet är den fördelningen mellan 
trafikslagen varken möjlig eller önskvärd utom på ett fåtal gator dit 
merparten av biltrafiken i första hand leds, lokala huvudgator och 
lågfartsgator.

Gatuhierarki och gatutyper
Fem gatutyper med olika utformning och karaktär har definierats 
för Slakthusområdet (huvudgatorna Enskedevägen och 
Palmfeltsvägen ligger i drirekt anslutning men hanteras inte inom 
kvalitetsprogrammet). Området får en tydlig gatuhierarki med lokala 
huvudgator som kommer att bära huvuddelen av biltrafiken i området. 
De mindre lokalgatorna utformas i första hand för gående och är av 
fyra typer: bilfria gator, gågator, gångfartsområde och lågfartsgator.  
Varje gatutyp har sina grundegenskaper vad gäller funktion och 
utformning. Inom typen finns variationer, där varje gata kan vara unik 
vad gäller möjligheterna till trädplantering och möblering, placering 
av cykelbanor, möjligheter till angöring eller utformning av gränssnitt 
mellan bebyggelse och gata. Gatuutformningen styrs också av att vissa 
gator kommer att vara intensivt befolkade med stundtals mycket höga 
gångflöden t ex vid större evenemang i intilliggande arenor medan 
andra blir stillsammare bostadsgator.  

Tydlighet i gatuutformningen
En utgångspunkt för utformningen är att ta tillvara det brokiga 
i dagens gatunät och samtidigt öka tydligheten för att skapa 
en tryggare och mer trafiksäker miljö. Gestaltningen ska vara 
självinstruerande och tydliggöra gatans roll och funktion. Material, 
gatubredd, möblering och plantering utformas så att de samverkar 
med gränssnittet mellan bebyggelsen och gatan samt att funktionen 
stödjer önskat beteende. Golvet signalerar att fordonstrafik framförs 
i låg hastighet och med stor hänsyn till oskyddade trafikanter. 
Gestaltningen är tålig och flexibel så att den kan möta förändringar 
över tid. Genom trafikregleringar är det möjligt att styra gatans 
användning eller anpassa trafiken efter framtida behov.

Gatutyper      s 11
Det sammanhängande golvet  s 16

TRAFIK OCH GATUFUNKTIONER



Bilfri gata. Rum för cyklister, fotgängare och vistelse. 
Biltrafik förekommer i princip inte. 

Gågata eller motsvarande. Transporter till fastigheter 
tillåts.

Gångfartsområde. Gata med blandtrafik. Gående 
prioriteras, bilar i gångfart. Begränsad mängd 
biltrafik, stor hänsyn till oskyddade trafikanter.

Lågfartsgata. Gata med separat gång- och 
cykelbana. Biltrafik i låg hastighet.

Lokal huvudgata. Gata med separat gång- och 
cykelbana. Bil- och busstrafik i 30 km/h. Gående och 
cyklister korsar gatan i ordnade passager

Huvudgata. 
Gata med separat gång- och cykelbana. Bil- och 
busstrafik. Gående och cyklister korsar gatan i 
ordnade passager. 
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BILFRI GATA

Sektion och planutsnitt, skala 1:200 A3
Exempel Slakthusgränds förlängning

Planutsnitt Slakthusgränds förlängning, skala 1:800 A3

GATUTYPER

Hela gatan i samma nivå med golvets beläggning av asfalt och 
granitöar i hela gatans bredd, alternativt en egen beläggning som 
hör ihop med platsbildning t ex kring Fållan och på Slakthusgränds 
förlängning. Möblering främst i möbleringszoner, det kan vara 
flyttbara möbler och planteringskärl. Platser kan skapas för 
uteserveringar. Biltrafik ej tillåten, inte ens för angöring. Gatutypen 
öppnar upp för större flexibilitet. Hur flexibilitet kan skapas tas fram i 
detajlplanearbetet. 

Slakthusgränds förlängning 
(del av), Gator runt Fållan, 
Västra gatan (del av), 
Rökerigatan (del av), 
Styckmästargatan (del av), 
Slakthusgränd, Östra gatan, 
Boskapsvägen (del av) och 
Diagonalen (del av). 

(Gatunamn se plan s 6)
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GÅGATA GÅNGFARTSOMRÅDE

Körbana och gångbana i samma nivå och med golvets beläggning av 
asfalt och granitöar i hela gatans bredd. Utformning och möblering till 
viss del beroende av stadsliv och stråk (se sid 10) och trafikfunktion. 
I de ofta trånga gatorna kan det vara svårt att få plats med möblering, 
men det behövs tunga, flyttbara möbler för att göra trafiken säker. 
Blandtrafik med anpassning till gåendes hastighet. Korttidsangöring 
och platser för parkering med handikapptillstånd anpassas efter behov 
och möjlighet.

Körbana och gångbana i samma nivå och med golvets beläggning 
av asfalt och granitöar i hela gatans bredd. Utformning och 
möblering till viss del beroende av stadsliv och stråk (se sid 10) 
samt trafikfunktion. I de ofta trånga gatorna kan det vara svårt att 
få plats med möblering, men det behövs tunga, flyttbara möbler 
för att göra trafiken säker. Endast angöringstrafik till entréer och 
verksamheter, i övrigt ingen biltrafik. Korttidsangöring och platser 
för parkering med handikapptillstånd anpassas efter behov och 
möjlighet.

Sektion och planutsnitt, skala 1:200 A3
Exempel Rökerigatan Exempel Livdjursgatans förlängning

Sektion och planutsnitt, skala 1:200 A3

Planutsnitt Rökerigatan, skala 1:800 A3 Planutsnitt Livdjursgatans förlängning, skala 1:800 A3

Hallgränd,    
Livdjursgatan (del av), 
Styckmästargatan, Slakthusgatan, 
Slakthusgränds förlängning (del 
av),  Charkmästargatan (del av), 
Rökerigatan, Södra vägen och 
Livdjursgatans förlängning (del av), 
Norra gränd

Västra gatan (del av) 
Livdjursgatan (del av), Stora 
skorstensgatan (del av), 
Livdjursgatans förlängning (del 
av) och Kylhusgatan
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LÅGFARTSGATA LOKAL HUVUDGATA

Körbana för bil i asfalt med kantsten 12cm, inga refuger. 
Genomgående körbana och övergångställen. Gångbana i asfalt med 
granitöar i möbleringszon. Dubbelriktad cykelbana i asfalt. Angöring 
och platser för parkering med handikapptillstånd i fickor längs gatan.

Smala körbanor för bil i asfalt med kantsten 12 cm. Gångbana och 
möbleringszon med golvets beläggning med asfalt och öar av granit. 
Dubbelriktad cykelbana i asfalt på Boskapsvägen, Hallmästarvägen 
och Charkmästarvägen. Upphöjda korsningar. Inga anordnade 
övergångsställen utom närmast skolor där större flöde väntas. 
Korttidsangöring och platser för parkering med handikappstillstånd 
i gata. gångbana med golvets beläggning asfalt och granitöar.  
Utformning och möblering till viss del beroende av stadsliv och stråk 
(se sid 10) .

Exempel Boskapsvägen Exempel Hallvägen
Sektion och planutsnitt, skala 1:200 A3 Sektion och planutsnitt, skala 1:200 A3

Planutsnitt Boskapsvägen, skala 1:800 A3 Planutsnitt Hallvägen, skala 1:800 A3

Boskapsvägen, Stora 
skorstensgatan, Hallmästargatan, 
Charkmästargatan, Diagonalen 
(del av), Södra gatan (del av), 
Slakthusgatan (del av) samt Östra 
Trädskolevägen

Hallvägen, del av 
Diagonalen samt 
Arenavägen. 

GATURUMMET
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Diagonalen västerut (visualisering)
En bild som visar idéerna kring områdets mobilitet. Gående, cyklister 
och kollektivtrafik  gynnas. Under skolgården ligger mobilitetshuset 
med bilparkering och cykelparkering.
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Trafik och gatutyper
• Maxhastighet 30 km i timmen i området
• Övergångsställen på lokala huvudgator 

hastighetssäkras.
• För gågator och gångfartsområden gäller hastighet 

anpassad efter gående. Möte mellan motorfordon på 
enstaka platser. 

• Gatornas utformning ska vara självinstruerande och 
tydliggöra funktionen. 

• Gatorna dimensioneras för typfordon LBn och körsätt C 
• Golvets upphöjda nivå är prioriterad i korsningspunkter 

på lågfartsgator. 

Parkering och angöring
• Området utgör zon med parkeringsförbud . På- och 

avstigning, in- och utlastning samt nyttoparkering 
tillåten. Parkering för rörelsehindrade får ske på platser 
efter tillstånd samt på gågator i upp till 3tim.

• Trafikalstrande verksamheter, som exempelvis garage 
och verksamheter med mycket leveranser undviks på 
gågator och gångfartsområde.

• Boende- och besöksparkering för bilar i gemensamma 
garage (mobilitetshus). Boendeparkering för cykel 
anordnas inom fastigheten. Besöksparkering för cykel 
ordnas i första hand inom fastigheten. Vid publika mål 
kan besöksparkering ordnas på allmän gatumark.

• Angöring/parkering med handikapptillstånd möjliggörs 
inom 10 m från entré. Där det inte är möjligt gäller max 
25 meter. Platserna placeras företrädelsevis på gatans 
skuggsida.

GENERELLA PRINCIPER

Trafiksäkerhet
Högsta tillåtna hastighet inom området är 30 km/tim, men 
flertalet gator är utformade för att bilar ska köra i gångfart. Korta 
kvarterslängder, smala gator med många entréer, trädplantering, 
möblering och enhetlig markbeläggning i en nivå verkar tillsammans 
så att hastigheten blir låg och gående ges prioritet. Hörnavskärningar 
i trånga korsningar blir viktiga för att klara sikt. Korsningspunkter 
mellan lokalgator är upphöjda för att sänka hastigheten och korta 
ned accelerationssträckor. Det stora antalet gående och cyklister 
som kommer att befolka vissa av gaturummen bidrar också till att 
hastigheter hålls nere och att oskyddade trafikanter ges företräde. 
Biltrafiken styrs i första hand till lokala huvudgator och lågfartsgator, 
bl a genom placering av mobilitetshus. Dessa gator har dubbelriktade 
cykelbanor, vilket minskar risken för konflikter mellan cyklister och 
bilar. Cykelbanorna är min 2,5 m. 

För att skapa trygga övergångar för skolbarn och äldre anordnas 
extra övergångsställen, t ex vid Diagonalen samt Boskapsvägen vid 
Hallmästarvägen.

Dimensionerande trafiksituation
Gator och korsningspunkter i Slakthusområdet dimensioneras 
för tolv meters lastbil (typfordon LBn) och fordon får inkräkta 
helt på motriktat körfält och gångytor i korsningar (körsätt C). På 
lågfartsgatorna är möte mellan fordon endast möjligt i vissa punkter. 
Fordon ska kunna passera ordnade angöringsplatser och parkering för 
rörelsehindrade. På lågfartsgator får fordon som angör stå i körfältet. 
Bakomvarande trafik får då köra om i motriktat körfält. I enstaka 
fall kan man behöva vänta på fordon som stannat för  att exempelvis 
släppa av eller på någon. För Arenavägen är lastbil,  typfordon Lpec 
(19 m), dimensionerande. 

Bilparkering och angöring
I Slakthusområdet införs ett generellt parkeringsförbud. 
Korttidsangöring, exempelvis för på- och avstigning samt in- och 
utlastning, är tillåten. All parkering (för boende, verksamma, och 
besökare) hänvisas till gemensamma mobilitetshus och enstaka garage  
i området. Vid behov kan särskilda lastplatser ordnas. På en del av 
gatorna i området kan det finnas anledning att styra verksamheternas 
transporter till tider med få gående och cyklister. 

I Slakthusområdet planeras flera skolor, bland annat en större 
grundskola och ytterligare en gymnasieskola utöver den existerande 
restaurangskolan. I enlighet med stadens plan för säkra och 
trygga skolvägar planeras ingen särskild parkering för personal 
eller besökande i anslutning till skolan, utan dessa hänvisas till 
mobilitetshusen. Angöring och parkering för rörelsehindrade skall 
dock möjliggöras nära entréer. Plats för hämtning och lämning med bil 
ska inte ordnas i skolans närområde.  

Cykelparkering
Cykelparkering för boende och arbetsplatser ordnas inom fastighet. 
Även besöksparkering ordnas i första hand inom fastighet, exempelvis 
genom indrag i fasad för nybyggnation. Där det är möjligt och 
lämpligt ordnas besöksparkering på gatan, exempelvis i anslutning 
till publika lokaler. Cykelparkeringen ska placeras i närhet av 
målpunkten, vilket för korttidsparkering innebär 25 meter och för 
långtidsparkering 50 meter från entré. Cykelparkeringen bör ge plats 
även för lådcyklar och specialcyklar och ställen ska medge fastlåsning 
i både ram och bakhjul. Cykelparkeringen ska företrädesvis placeras i 
möbleringszoner, vara väl belyst och väl synlig. 

TRAFIK OCH PARKERING
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Smala gaturum Flikighet och frisen Platt område - ränndal Gatugränska Öar i granit
Omsorg minskad randighet

Trivsamt gaturum, vistelsegata
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DET SAMMANHÅLLANDE GOLVET

Slakthusområdets gator har historiskt haft ett enkelt industriellt golv, 
ursprungligen av gatsten och grus för att senare beläggas med asfalt. 
I vissa lägen fanns smala gångbanor närmast fasad, men hela ytan var 
körbar, utan nivåskillnader.

När Slakthusområdet omvandlas till en blandad stadsmiljö är 
det sammanhållande golvet och gaturummet som går från fasad 
till fasad ett karaktärsdrag att ta tillvara och vidareutveckla. Det 
sammanhållande golvet får en enkel utformning som håller ihop 
gaturummen och bidrar till att ge stadsdelen en tydlig identitet och 
egen särprägel. Golvet blir en lugn bas, där gående, cyklister och livet 
på gatan ges stort utrymme. Utformningen ska ge en tydlig signal om 
att bilen är underordnad och rör sig på de gåendes villkor. Typiskt för 
området är att markmaterialet på gatorna i de flesta fall ligger i nivå 
över hela gatans bredd. De lokala huvudgatorna och lågfartsgatorna 
får kantsten mellan gångbana och körbana för öka tryggheten för 
gående och cyklister. 

Golvet får en flexibel och tålig utformning för att klara olika trafikslag 
och skiftande aktiviteter. Bakom materialval och gestaltning ligger 
ambitionen att skapa en stark karaktär för Slakthusområdet, men 
också att klara tekniska krav på trafikbelastning, vattenavrinning, 
tillgänglighet, underhåll, kvalitet och ekonomi. Golvets bas är 
asfalt, till det läggs fris och öar av granit. Frisen ramar in kvarteren 
och markerar fastighetsgränsen, fickparker i kvarter får fris mot 
kvartersmark men inte mot gata. Frisen omgärdar inte parker eller 

torg, som får egen gestaltning och möter golvet med sitt egna 
markmaterial. Frisen löper runt alla kvarter inom Slakthusområdet, 
men håller sig på Slakthusområdets sida av Lindevägen samt avslutas 
i Enskedevägen och Palmfeltsvägen.  
 
Flikighet i gaturummet
Gatorna bidrar starkt till Slakthusområdets karaktär. Många gator 
är smala och har en rumslighet präglad av den bebyggelse och 
verksamhet som finns och har funnits på platsen. Verksamheternas 
logistikkrav har skapat en struktur med förgårdar, skärmtak och 
lastkajer som ger karaktär åt dagens gaturum och ger området en egen 
särprägel. Den flikighet som uppstått tas tillvara när ny bebyggelse 
läggs till och befintliga byggnader omvandlas. Lastkajer, skärmtak 
och trappor bevaras där det är möjligt. Ny bebyggelse kan med 
fördel göras med indrag från gatan för att anknyta till den flikiga 
karaktären. Särskilt framför högre byggnader kan ett indrag vara en 
möjlighet som samtidigt skapar mer rymd, luft och ljus i gaturummet. 
Utstickande lastkajer och skärmtak, indragna entréer, förskjutningar i 
fasadliv och de små rumsbildningar som fickparkerna utgör, bidrar till 
gaturummets flikighet. 



FICKPARK

FÖRSKJUTNING AV 
FASADLIV

FÖRSKJUTNING AV 
FASADLIV

AVSKURET
HÖRN PÅ HUS

LASTKAJ

AVSKURET
HÖRN PÅ HUS

FÖRSKJUTNING AV 
FASADLIV

INDRAG AV 
ENTRÉ

FICKPARK
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Principer för gaturummets flikighet
Utstickande lastkajer och skärmtak, indragna 
entréer, förskjutningar i fasadliv och de små 
rumsbildningar som fickparkerna utgör, bidrar till 
gaturummets flikighet. 
(Ex  Rökerigatan i en tidigare plan)

Det sammanhållande golvet
Bilderna visar utdrag ur 
Slakthusområdets historia, 
golvet går från fasad till 
fasad. 

Det sammahållande golvet

• Håller samman området arkitektoniskt.
• Tar tillvara Slakthusområdets industrikaraktär 

och  bevarar känslan av ett sammanhållande, 
identitetsskapande golv som går från fasad till fasad. 

• Har stöd i kulturhistorien. Tar tillvara och förstärker 
områdets karaktär och gaturummens flikighet. Spara 
lastkajer, trappor och skärmtak m m där det är möjligt. 
Ny bebyggelse kan med fördel ha fasadindrag då det 
är funktionellt motiverande, för att anknyta till den 
flikiga karaktären och skapa ett sammanhållet uttryck i 
området.

• Understödjer gatornas funktioner för transport och 
vistelse. Utformningen ska ge en tydlig signal om att 
bilen är underordnad de gående.  

• Asfalt som basmaterial, fungerar ekonomiskt över tid.
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Golvets material
Huvudmaterialet i det sammanhållande golvet är en stenrik asfalt med 
ljus finkornig ballast. Att den är ljus ska bidra till att mildra effekten 
av värmeöar samt ge ett ljusare intryck. Finkornigheten bidrar till 
mindre buller. Asfalten kompletteras med granit: i frisen som markerar 
kvarteren, i ”öarna” för att skapa variation och i de linjära elementen. 
Granit är ett klassiskt, beständigt och gediget material som signalerar 
kvalitet och omsorg vilket ökar vistelsevärdet och trivseln i det 
asfalterade gaturummet. 

Golvet varierar i olika delar av Slakthusområdet och anpassas efter 
de olika förutsättningarna. I den gamla delen där gatorna är smala och 
mycket av den befintliga bebyggelsen sparas är andelen asfalt större. 
Övriga området får fler granitöar. 

Frisen
Områdets flikighet lyfts fram genom att rama in kvarteren med en 
fris av granit och planteringar. Den bildar en övergångszon mellan 
det offentliga och det privata rummet och kan understödja att gatorna 
används för vistelse. Frisen får inte bebyggas, men den del som 
ligger på kvartersmark kan möbleras och användas av boende eller 
verksamheter, för t ex planteringar, sittbänkar eller uteservering och på 
så sätt skapa liv i gaturummet. Den följer gatans riktning och hanterar 
hörnavskärningar. 

Frisen har en viktig funktion att säkerställa ett grönt gränssnitt mellan 
gata och byggnad och för att hantera dagvatten på kvartersmark 
genom att i partier vara planterad. Den hjälper även till att ta upp 
nivåskillnader vid entréer till befintliga byggnader och underlättar 
praktiskt och visuellt övergången mellan asfalt och bebyggelse. 

Frisen hanterar mötet mellan gata och kvarter och bidrar till 
flikigheten. Frisen är som standard 1 meter och uppdelad mellan 
gatumark (0,5 meter) och kvartersmark (min 0,5 m) där den ofta möter 
fasad. Vid indrag mindre än två meter följer frisens material med in 
och möter fasad. I de fall kvartersmarken är djupare än två meter vid 

Håller samman området arkitektoniskt.
Understödjer gatorna funktioner för 
transport och vistelse.  
Har stöd i kulturhistorien.
Fungerar ekonomiskt över tid.

Öarna och frisen

Asfalt

Golvet

De linjära 
elementen

Öar och fris och av granit. Utförs 
flammad och sågad där det 
behövs av tillgänglighetsskäl. 

Format utreds med provytor, 
alternativen mindre hällar storlek 
160x160 mm resp smågatsten 
kommer att utvärderas.

Fris med sittplats på kvartersmarkFris i nivå med gata, kantstål 
markerar fastighetsgräns

Planterad fris med upphöjt 
kantstål som naturligt ledstråk

Fastighetsgräns

Fastighetsgräns

Fastighetsgräns

Asfalt med ljus, 
stenrik ballast

Avvattningsränna av granit 
med tillgänglig utformning.

Ledstråksplattor av granit med 
tillgänglig utformning.

Breda sk Borgmästarstenar 
används som kantsten. 

Exempel på rännsten 
av storgatsten.

indragna fasader kan man välja annat material för hela ytan så länge 
1 m lämnas för fris av granit (0,5 + 0,5 m) längs fastighetsgräns. I 
smala partier eller trånga korsningar kan frisen istället minska på 
kvartersmark, denna situation uppstår oftast runt befintliga hus och 
fastigheter. Kring befintliga hus följer frisen fasaderna och bryts mot 
utstickande trappor, lastkajer eller skärmtak som sticker ut på golvet. 

Fastighetsgränsen synliggörs av en stålkant som delar frisen mellan 
gatumark och kvartersmark. Stålkanten ligger i nivå med omgivande 
mark förutom vid planteringar och där så behövs för att skapa 
naturliga ledstråk. Kant i fris ska vara minst 6 cm men inte högre än 
50 cm. Frisen på gatumark hålls fri från möblering, planteringar eller 
andra hinder.

Öarna
För att skapa variation, stödja gatutyper och för att öka 
trafiksäkerheten läggs öar av granit till golvet, i vissa delar 
utgörs öarna av planteringar. Det finns tre typer av öar, de fasta 
placeringarna, de semifasta samt de fria. Begreppen förklaras på nästa 
sida. Öarna har en trafikorienterande funktion genom att markera 
korsningar där olika gatutyper möts, de används även för att placera 
fasta möbler, lyfta fram arkitekturen, markera viktiga entréer eller för 
att skapa variation i gaturummet.

De linjära elementen
Breda kantstenar (s k borgmästarsten), rännstenar, avvattningsrännor 
och ledstråk i granit kompletterar golvet, bidrar med kvalitet och 
omsorg i det övrigt asfalterade gaturummet.    

Förvaltning och förändring
Vid framtida lednings- samt gatuarbeten kommer en lappning och 
lagning ske av golvets asfalt samt granitöar. Där det är asfalt kommer 
detta bli som synliga årsringar och bli en del av golvets mönster. Då 
öarna redan delar in golvet med dess asfalt i delar förstärks mönstret 
över tid. Öar återläggs med granitstenen på sin plats och blir ett 
bestående material med lång hållbarhet. 



Fast placeringFri placeringFri placering

Exempel på placering av de olika typerna av öarna
Livdjursgatans förlängning
plan skala 1:400

Semifast 
placering
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Golvet varierar i olika delar av Slakthusområdet
Digital golvet-plan finns att tillgå. Fråga projektledare på SBK. 

Fast placering - hela gatans bredd:  
korsningar där olika gatutyper möts 
för att öka trafiksäkerheten genom att 
markera övergångar mellan gatutyper.

Semifast placering - del av gatans bredd: 
för att understödja gatufunktioner, t ex 
gatumöblering och trädplanteringar, 
lastkajer eller för att markera viktiga 
entréer eller fickparker. Går från fris till 
linjärt element. 

Fri placering - del av gatans bredd: 
för att skapa variation i gaturummen 
och minska stora ytor av asfalt, 
framför allt i bostadstäta kvarter. Går 
från fris till linjärt element. 

Följande typer av granitöar finns;

GESTALTNINGSPRINCIPER 

Frisen
• Markerar fastighetsgräns och ramar in kvarteren, 

förmedlar övergången mellan kvarterens privata gårdar 
och gatornas offentliga miljö. 

• Generellt 1 m bred (0,5m kvartersmark och 0,5m på 
gatumark. Indrag mindre än 2m på kvartersmark beläggs 
med frisens material. 

• Lyfter fram flikigheten. Utstickande element vid befintliga 
hus bryter frisen och sticker ut på golvet.   

• Möjliggör grönska mot fasad samt hanterar takdagvatten, 
kant min 6 cm och max 50 cm hög.  

• Tar upp nivåskillnader. 
• Stenläggningen följer riktningen i gatan och fyller ut 

hörnavskärningar. 

• Den gamla delen (gul); 
framförallt kontor och 
handelsverksamhet med stora 
flöden av gående. Befintlig 
bebyggelse som sparas och 
bär mycket av områdets 
historia. Den klarar och 
mår bra av en ”råare”, mer 
avskalad  variant av golvets 
utseende. Mindre mängd 
granit, mindre grönska i frisen, 
mindre gatugrönska eftersom 
gatorna är smala och bebyggelsen 
låg. De har cirka en granitö per 
kvarterslängd plus de som behövs för 
att understödja gatutyp.

• Övriga området (blå); nya bostadskvarter, skolor och 
förskolor som behöver nyttja gaturummet som sin 
närmiljö. Har 2-3 granitöar per kvarterslängd plus de som 
behövs för att understödja gatutyp. 

• Söder om Diagonalen (rosarandigt); I huvudsak ny 
bebyggelse, med högre byggnader, större kvarter med 
stor andel bostäder. Området lutar ganska kraftigt så 
ndragna entréer behövs för att hantera tillgänglighet. 
Området behöver hantera större mängder dagvatten 
och stora ledningspaket. Gatorna behöver breddas med 
trädplanteringar för dagvattenhantering samt för att 
möta husens skala. Har 2-3 granitöar per kvarterslängd 
plus de som behövs för att understödja gatutyp. 

Bilfri gata
Asfalt och granitöar i 
hela gatans bredd ut 
till fris. Har gröna öar 
(planteringsytor) med/
utan träd eller träd i 
granitö (skelettjord). 
Gatutypen finns främst 
i övriga området norr 
om Diagonalen. 

Fördelning och placering av granitöar styrs av gatutyp:
Gågata
Asfalt och granitöar i 
hela gatans bredd ut till 
fris. Tillägg med gröna 
öar (planteringsytor) 
eller träd i granitöar 
(skelettjord). Gatutypen 
finns främst i den 
gamla delen.

Gångfartsområde
Asfalt och granitöar i 
hela gatans bredd från 
fris till fris.

Lågfartsgata
Asfalt i körbana, 
granitöar i möblerings-
zonen och gångbana.

Lokal huvudgata
Asfalt i körbana och på 
trottoarer, granitöar i 
möbleringszon.



Planutsnitt som visar variation i trädval

Plantering i frisen, Malmgårdsvägen 
Södermalm
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GATURUMMETS GRÖNSKA
Ett finmaskigt grönt nätverk
Slakthusområdets industrimiljö innehåller idag sparsamma inslag 
av grönska. Större träd finns på ett par ställen i gatumiljön men 
framförallt i ett stycke sparad naturmark som ska bli parken Frötallen i 
områdets västra del. 

När stadsdelen utvecklas byggs en grön struktur. Ambitionen är att 
skapa ett finmaskigt grönt nätverk med parker, trädplanterade torg och 
gröna gaturum. Grönskan mjukar upp de hårdgjorda stadsrummen 
och är viktig för människors välmående, för lokalklimatet, för 
omhändertagande av dagvatten och för att gynna områdets biologiska 
mångfald. 

Trädplanterade gator
Gatorna har en viktig roll som offentliga rum och det är angeläget 
att de får en grön karaktär. I de befintliga delarna av området gör 
begränsade gatubredder och ledningsstråk det svårt att få plats med 
träd i önskad utsträckning. Där det är möjligt, med hänsyn till gatans 
mått och funktioner, planteras gatuträd, exempelvis längs Hallvägen, 
Slakthusgränds förlängning, Boskapsvägen, Livdjursgatan samt på de 
nya gatorna söder om Diagonalen. Dessa trädplanterade gator bildar 
en grön stomme som knyter ihop flera av Slakthusområdets viktigaste 
parker och platser. Gatuträd är positivt inte bara för ökad trivsel och 
upplevelsevärdet, utan bidrar också till dagvattenhantering och ett 
gott mikroklimat samt för att dämpa effekten av s k värmeöar. Detta 
är extra viktigt i och med att asfalt är det dominerande materialet i det 
sammanhållande golvet. Träd i större flikigheter, fickparker, parker 
och på torg blir värdefulla komplement som bidrar med trädvolymer i 
gaturummet. 

Gröna promenader
Diagonalen blir ett viktigt grönt promenadstråk och länk mellan 
Nytorps gärde och Årstaskogen via naturparken Frötallen i området. 
Vistelsevärdena på Slakthusgränds förlängning förstärks med öar av 
grönska i gaturummet i form av träd, busk- och perennplanteringar. 

Trädkoncept: sammanhållen variation
Det övergripande konceptet för trädval i gaturummet är att varje 
kvarter har en art i trädraderna. Det arkitektoniska uttrycket i 
trädraderna hålls samman genom att välja arter med liknande 
kronform. På Diagonalen görs planteringarna gruppvis. Upplevelsen 
för respektive kvarter blir sammanhållen, men variationen av trädarter 
längs gatan och inom stadsdelen ökar den visuella omväxlingen, den 
biologiska mångfalden och resiliensen i området. 

Den gröna frisen
Klätterväxter, buskar, häckar, vårlök och perenner längs gatans 
väggar blir mycket viktiga gröna bidrag till gatumiljön, speciellt i 
smala gatusektioner där gatuträd inte får plats. Störst visuell effekt 
får växtlighet i exponerade lägen – vid entréer, i kvartershörn, vid 

synliga gavlar och i fickparker. Frisen ger möjlighet att anlägga 
planteringar utmed fasaden och det är främst här som möjlighet ges 
att tillföra grönska i de smalaste gaturummen där trädplantering inte 
ryms. Planteringskanten kan också tjäna som ett naturligt ledstråk 
och ska vara minst 6cm hög och maximalt 50cm hög. Vid indragna 
fasader ökar möjligheten att få till generösare planteringsytor. Längs 
fasader i stråk med aktivt stadsliv ska minst 20% av fasadlängden 
planteras, längs fasader i stråk med grundläggande stadsliv ska 
minst 40% planteras och i stråk med stilla stadsliv planteras minst 
50% av fasadlängden. Planteringsmöjligheterna styrs vidare av 
bottenvåningarnas utformning – fönstersättning, balkonger, burspråk 
och skärmtak. Särskilt viktigt blir detta vid befintliga hus, där 
grönskan måste anpssas efter både befintliga förutsättningar och 
eventuella nya funktioner. Mobila planteringar i krukor och lådor är 
viktiga komplement till frisens fasta planteringar. 

Grönska på terrasser, gårdar och tak
Alla insatser för att skapa urban grönska och ett grönare gaturum är 
värdefulla. Det skapar en rikare, mer inbjudande stadsmiljö och ger ett 
behagligare och mer hälsosamt stadsklimat med jämnare temperaturer 
och högre luftfuktighet. Den grönska som tillkommer på privat mark – 
på terrasser, bostadsgårdar och tak har stor betydelse för upplevelserna 
av gaturummet när de blir synliga i gatumiljön. Det kan handla om 
grönska som tittar fram över murar, räcken och genom öppningar i 
bebyggelsen. 

Gårdsgrönska som bidrar till 
ett grönare gaturum

Initiativ från boende som förstärker 
upplevelsen av grönare gator. 

Fasadgrönska Planteringar som hanterar dagvatten, 
Norra Djurgårdsstaden



Kopparlundsvägen Västerås, grönt gränssnitt mot gatan där ca 50% av vänstra 
fasaden är planterad.

Exempel på en planterad fris (100% av 
fasadlängden är planterad) men som inte uppnår 
sitt syfte att bidra till ett grönare gaturum. (Google 
Maps)

Exempel på en planterad fris på 
Nordenskiöldsgatan, Malmö (100% av 
fasadlängden är planterad) 

Jakob Nilsgata, Malmö, grönt gränssnitt mot gatan där ca 20% av 
högra fasaden är planterad.

Kostergränd, Malmö, grönt gränssnitt mot gatan där ca 40% av högra 
fasaden är planterad.

GATURUMMET

Min 20% av fasadlängd planteras (Aktivt stadsliv)

Min 40% av fasadlängd planteras (Grundläggande stadsliv)

Min 50% av fasadlängd planteras (Stilla stadsliv)
Trädplanterade gator

Det gröna gränssnittet
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GESTALTNINGSPRINCIPER 
Gaturummets grönska
• Gatuträd placeras på gator med tillräcklig bredd och 

där ledningsdragning tillåter. En variation av arter 
är viktig för hållbarhet och mångfald, en trädart per 
kvarter, varje gata kan innehålla tre till fyra arter. 

• Skira trädsorter med högre ljusinsläpp är en fördel då 
gatorna är smala.

• Planteringsöar anläggs på bilfria gator som en del av 
golvets öar där så är möjligt avseende framkomlighet 
samt ledningsdragningar.

• Planteringsytor utformas för insläpp av dagvatten, 
antingen med upphöjd stålkant med slitsar 
alternativt stålkant i nivå med omgivande mark. 
Planteringsräcken skyddar mot slitage. 

Mål för gränssnitt mot kvartersmark
• Grönare gaturum med plantering i frisen. Aktiva 

gränssnitt planteras i minst 20% av fasadlängden, i 
öppna gränssnitt minst 40% och stilla gränssnitt minst 
50%. 

• Kant mot planterad fris minst 6cm och max 50cm hög. 
• Växtbäddar under hela frisens bredd (både gatu- och 

kvartersmark) för att skapa goda växtförutsättningar 
och förutsättningar för tillvaratagande av dagvatten.

• Växter bör vara robusta och tåliga samt ge stor effekt 
i gaturummet. Klätterväxter och buskar ger mycket 
grönska. Höga perenner, marktäckare och vårlök 
är uppskattade komplement. Växter kan bidra med 
blomprakt och främja biologisk mångfald. 

• Växtval anpassas till frisens bredd, fönstersättning, 
lägen för balkonger, skärmtak och burspråk. 

• Träd och planteringar på kvartersmark får gärna 
placeras så att att de bidrar till upplevelsen av grönare 
gaturum. 
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GATURUMMETS MÖBLER

Möblering
Slakthusområdets gator är smala och kan därför möbleras endast 
i begränsad omfattning med hänsyn till framkomlighet för trafik, 
räddnings- och driftfordon. Gatorna med fokus på gående (bilfria 
gator, gågator och gångfartsområden) har möbleringszoner fördelade i 
gatans mittersta zon. Zonen närmast fasad hålls fri för framkomlighet 
som gångstråk. 

Platsanpassade gatumöbler som samspelar med golvets utformning 
kan bidra till att stärka områdets identitet och särprägel. Några få 
robusta grundtyper kan kombineras till olika sittgrupper som placeras 
på strategiska platser i gaturummet. De förbättrar användbarhet 
och vistelsevärden i gaturummet, påverkar trafikflöden och dämpar 
hastigheten. De används framförallt på gågator och gångfartsområden. 
Mer tillfälliga möbler kan användas som komplement vid tillfälliga 
evenemang, sommartorg och -gågator eller då andra behov uppstår. I 
fickparker och i kvartersmarkens friser och flikar lämnas plats för det 
spontana och unika. 

Möbler och utrustning från Stockholms 
möbelprogram
Gatumöbler väljs i första hand från Stockholms möbelprogram. 
Metall i möbler och utrustning ges färgen vit-aluminium (RAL 9006) 
med sitsar i bänkar av oljat trä. Färgen är vald som en blinkning 
till omgivningen och de historiska byggnaderna med många ljusa 
ståldetaljer, samtidigt som den fungerar bra ihop med de nya 
tillskotten. Gatumöblerna är utvalda för att samspela med golvets 
utformning och lyfta fram områdets industrikaraktär. Plattstålet är 
genomgående för parksoffa, cykelställ och stamskydd. Trädgallret 
i segjärn får över tid ett vackert rustikt utseende. Den urbana 
parksoffan Operas vinklar harmonierar med de platsanpassade 
möbler som används som komplement i området. Gatumöblerna har 
armstöd, ryggstöd och plats för rullstol bredvid. Utrustning såsom 
cykelpollare, skräpkorgar, trädgaller, stamskydd etc väljs i första hand 
ur Stockholms möbelprogram. 

Parksoffa ’Opera’/Veksö

Exempel på möblerad fris från Köpenhamn. Uteserveringar vid torg eller platser. Tllfälligt evenemang på gata i Köpenhamn. 

Stamskydd 510108 /JOMTrädgaller ’Cortland’/Nordic Parks Skräpkorgar ’BigBelly Solar’/Bigbelly,  
’Cox P’/Nordic Parks

Cykelställ ’Mipos’/City Miljö Möbler Cykelpollare 
’Urban’/Vestre

RAL 9006 Vit-aluminium 
på möbler och utrustning
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GESTALTNINGSPRINCIPER 

Gaturummets möblering
• Möbler ur Stockholms möbelprogram är basen i 

områdets möblering, de är utvalda och färgsätts 
för att samspela med gatukaraktärerna och 
industrihistorien. 

• Platsanpassade möbler skapar karaktär åt gatorna, 
olika moduler möjliggör ett flexibelt sätt att styra 
användningen av gatorna. Möblerna är flyttbara.

• Korsningar som övergår i gågata eller 
gångfartsområde markeras med möblering som bjuder 
in gående och markerar begränsad tillgänglighet för 
fordonstrafik. Drift, ledningar och flexibilitet gör att 
dessa med fördel kan utgöras av de platsanpassade 
möblerna, som är tunga men flyttbara vid behov. 

• Bilfria gator kan ges en flexibel möblering. Ett exempel 
är flyttbara, men generösa trädäck. 

• Planteringskärl används på smala gator där 
trädplantering i gata inte ryms. 

• Fritt driftmått ska vara  2,5m. 

Platsanpassade gatumöbler, tunga flyttbara möbler av 
betong eller granit som dämpar hastigheten på gatorna och 
samtidigt kan användas för att sitta på. De kan förses med sits 
av trä samt reflexer för att minska påkörningsrisk. 

Exempel på mångfuntionella möbler, visualisering från 
Slakthusgatans förlängning. 

Platsanpassade möbler
De platsanpassade möblerna utförs av betong eller granit med sits och 
ryggstöd av trä i vissa delar. Möblerna är ritade speciellt för att stå i 
trafikmiljöerna i Slakthusområdet. De är byggda som ett modulsystem 
där de olika typerna kan sättas ihop i olika kombinationer. De är 
tunga men flyttbara och tål påkörning, de förses också med reflexer. 
De placeras främst på gångfartsområden samt gågator och främjar 
vistelse och signalerar att fordonstrafikanter befinner sig på en yta 
för gående, vilket stärker gatutypen. Möbleringen bryter siktlinjer 
och körspår för fordon och bidrar därmed till att sänka hastigheten. 
Centrerade möbleringszoner gör att bilister endast kan mötas på vissa 
platser längs gatan. Att möblerna är flyttbara innebär att dess placering 
kan justeras över tid, beroende på hur trafikflödena utvecklar sig. 
Möblerna placeras så att ett fritt driftsmått om 2,5 m säkerställs.

Drift och underhåll
Gatorna utformas så att de är framkomliga för driftfordon och 
avfallshantering enligt stadens krav om fritt utrymme på 2,5 meter. 
Snö plogas till strängar och forslas bort efterhand vid stora snöfall och 
långvarig kyla. Vissa platser, så som Evenemangstorget, kan fungera 
som upplag för snö. 



Linspänn fasad till 
fasad

Väggarmatur samt 
strålkastarstolpe 6m

Befintliga 
fackverksstolpar 
återanvänds

Enskedevägen nya 
parkstolpar längs GC, 
befintliga gatustolpar förses 
med nya armaturer

Under utredning

Linspänn fasad till 
stolpe 9m, med/utan 
armatur mot GC 4m

Parkstolpe 4m

Parkstolpe 4m samt 
strålkastarstolpe 6m

Enkelsidigt montage 
stolpe m gatubelysning 
8m med/utan armatur 
mot GC 4m

Dubbelsidigt montage 
gatustolpe 8 m, med/utan 
armatur mot GC 4m
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GATURUMMETS BELYSNING
Belysningen ska bidra till att hålla samman området arkitektoniskt 
och industrikaraktär och historia tas till vara med väl valda principer, 
stolpar och armaturer. 

På gator, torg och i parker ljussätts fasader, träd och andra 
rumsskapande element. Särskild hänsyn tas till övergången mellan de 
storskaliga offentliga platserna och de småskaligare bostadskvarteren. 

Slakthusområdet präglas av föränderlighet - i flöden av människor 
över dygnet och säsonger, i vardagslivet och i anslutning till olika 
evenemang. Delar av belysningen längs de mest aktiva gatorna 
förbereds för att kunna förändras, till exempel med ökad intensitet 
eller förändrad ljusfärg under vissa tider. Detta samspelar med 
ljussättningen av de större torgen och parkerna.

Landmärken såsom skorstenar, torn, och solitära byggnadsmoment 
kan med fördel ljussättas för att berika gaturummet, orienteringen på 
natten samt för att stärka identiteten i området. Julbelysning förbereds 
på större gator, torg och platser. Konst ljussätts eller integreras med 
ljus.

Linspännsbelysning
Över gatorna hänger linspända armaturer, infästa i fasaderna på 
var sida av gatan. Den linspända belysningen är gaturummets tak, 
som speglar den allmänna markens sammanhållande golv. Det 
gemensamma rummet förstärks och antalet stolpar minimeras i 
de trånga gaturummen. Vid de äldre, ofta låga byggnaderna är det 
inte möjligt att använda linspänn och här varieras belysningen med 
strålkastarstolpar och väggarmaturer. 

Hallvägen är lokal huvudgata, med ett gång- och cykelstråk längs 
gatans östra sida. På delar av gatan fästs linspännen in på stolpar i 
trädrad på östra sidan. På stolparna finns en lägre arm med belysning 
in mot gång- och cykelbana.

För att markera gågator eller gränssnitt mellan gata och park kan 
linspännen och armaturer monteras i ett tätare och mer zick-zack-
artat arrangemang. Enstaka linspännsarmaturer lyser ner genom 
löv- och grenverk för att skapa ett mer levande intryck och mönster 
på marken.Valda delar av linspännsanläggning kan dimensioneras för 
julbelysning, framför allt i delar av området med aktivt stadsliv (se 
diagram s10) t ex Rökerigatan och Evenemangstorget. 

De gröna promenaderna: 

Exempel på linspända armaturer i 
”zick-zack” över en gata/park. 

Exempel på trångt gaturum med 
linspänn och sammanhållande golv från 
fasad till fasad, Amsterdam

Armatur typ Way monteras på 
linspänn eller stolpe.  

Strålkastarstolpar i lägen där det 
inte är möjligt med linspänn. 

Befintlig stolpar 
återanvänds.

Belysningsprinciper



Parkstolpar och högre strålkastarstolpar,   
exempel från Slakhusgränds förlägning, sektion 1:200 

Exempel Stolpe 9m med aramtur mot GC samt 
väggarmatur mellan fasader, sektion 1:200

Exempel dubbelsidigt montage gatustolpe 
samt väggarmatur, sektion 1:200

Exempel Hallvägen, linspänn fasad-fasad, 
sektion 1:200

Höga stolpar mot körbana och lägre mot 
cykelbana. Parkarmaturer mot gångbana. 
Exempel från Diagonalen, sektion 1:200
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GESTALTNINGSPRINCIPER 

Gaturummets belysning
• God ljuskvaliteten med varmvit ljusfärg, 3000 Kelvin, 

och god egenfärgs-återgivning, som lägst CRI 80. 
Ljuskällor utgörs av LED-teknik med god avbländning 
och god visuell komfort. 

• Bidrar till gestaltningen och stöder orientering.
Fokus på trygghet och upplevelsen av en väl 
omhändertagen utomhusmiljö. 

• Armaturer, teknik, styrteknik, stolpar och materiel har 
god drift- och miljöekonomi. 

• Tar tillvara områdets industrikaraktär och förstärker 
känslan av ett sammanhållande, identitetsskapande 
gaturum med golv och tak som går från fasad till 
fasad. 

• Linspända armaturer bildar ett enhetligt tak 
i stora delar av området. Vid äldre och lägre 
fastigheter varieras och anpassas utformningen med 
strålkastarstolpar och väggarmaturer. 

• Armatur typ Way, ger allmänljus och monteras på 
linspänn samt på gatustolpar. Körfri höjd under 
linspännsarmatur ska vara minst 4,7 m, infästningar i 
fasad blir då på en höjd av cirka 7-9 m. 

• Belysning är styrbar i scener av intensitet och till vissa 
delar färg

• Valda gator förbereds för julbelysning
• Ljussättning samt eventuell integrering av belysning i 

konstverk utreds vidare tillsammans med Stockholm 
konst. 

Slakthusgränds förlängning och Diagonalen
De två gatorna Slakthusgränds förlängning och Diagonalen är viktiga 
stråk för gående i området och utformas för vistelse. 

Slakthusgränds förlängning är en bilfri gata med parkkaraktär 
Träd och möbler ljussätts med strålkastare på 6 m stolpar och 4 m 
parkstolpar ger allmänljus. 

På Diagonalen placeras parkstolpar längs parkstråkets norra sida. 
Dubbelarmade 8 m stolpar placeras i trädraden längs parkstråkets 
södra sida. De ger ljus åt den dubbelriktade gatan och mot och 
cykelvägen.
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GATURUMMETS TILLGÄNGLIGHET

Tillgänglighet för funktionsvarierade
Slakthusområdets gator och platser ska utformas för tillgänglighet 
med avseende på olika funktionsvariationer, exempelvis med 
ledstråk för synnedsatta och med lutningar och parkering som 
fungerar för rörelsehindrade. På grund av Slakthusområdets 
speciella förutsättningar med de trånga gaturummen, kan det ibland 
vara nödvändigt att göra vissa avsteg och anpassningar eller hitta 
platsspecifika lösningar. 

Norra delen av Slakthusområdet är i huvudsak plant med endast 
små lutningar, vilket är gynnsamt från tillgänglighetssynpunkt. I 
södra delen finns dock gator och platser med större lutning, där 
höjdsättningsfrågan behöver bevakas mer noggrant i den fortsatta 
processen. Tillgängligheten till entréer kommer att behöva lösas 
genom indrag i fasader vid nybyggnation. Dessa indrag kan utformas 
så att de anknyter till områdets historiska flikighet även i delarna med 
i huvudsak ny bebyggelse.  

Angöring
Enligt stadens riktlinjer ska tillgänglig angöring samt parkering med 
handikapptillstånd kunna ske inom tio meter från entré. Där det inte 
kan ordnas gäller Plan- och bygglagens krav, 25 meter från entré. 
Områdets princip med gemensamma garage/mobilitetshus innebär att 
avståndet från bostaden ofta överstiger båda dessa avstånd. Parkering 
kan då ordnas på gautmark efter särskild ansökan.  

Vid utformningen av korsningspunkter med biltrafik krävs särskild 
uppmärksamhet kring tillgänglighet. De lokala huvudgatorna som har 
mest biltrafik i området är en utmaning. Mittrefuger vid passager över 
gatan inryms inte alltid till exempel. För att barn och äldre ska klara 
att korsa gatan behöver särskilt dessa passager vara väl belysta och 
upphöjda.  

Orienterbarhet för synskadade
Längs varje gata ska minst en sida av gatan ha ett orienterande 
stråk för synnedsatta. I första hand ska dessa ledstråk utgöras av 
naturliga ledstråk som t ex en ytskiktsgräns mellan hårdgjorda- 
och grönytor, murar m m. I andra hand anläggs taktila ledstråk i 
form av sinusplattor. Dessa ledstråk läggs enbart längs gator där 
en skyddad zon för gående kan åstadkommas, t ex på gator där 
trädrad och möblering avgränsar gång- och biltrafik (Kylhusgatan 
och Livdjursgatan i blått i plan intill). I övriga gator skapas ett 
naturligt ledstråk i frisen, förlagt i fastighetsgränsen. Det består av en 
nivåskillnad på 6 cm. 

Planen redogör för vilken ledstråksprincip som gäller för ett utsnitt av 
de gator som ingår i etapp 1.

Teckenförklaring
Befintlig bebyggelse

Ny bebyggelse

Kvartersgräns

Gräns för DP1

Naturligt ledstråk

Taktilt ledstråk

Upphöjd fris

Taktial ledstråk som på bilden används endast i undantagsfall. 
Här syns ledstråksplattor av granit med tillgänglig utformning.

Exempel på plan för 
tillgänlighet i etapp 1.
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GESTALTNINGSPRINCIPER 

Tillgänglighet
• Orienterade stråk längs en sida av gatan för 

synnedsatta. 
• Tillgänglig angöring ska kunna ske inom tio meter från 

entré. Parkering med handikapptillstånd ska ordnas 
inom 10 meter från entré, om behov uppstår. Där det 
inte kan ordnas gäller Plan- och bygglagens krav, 25 
meter från entré. 

• Boendeparkering för funktionshindrade ska helst 
lösas på kvarttsmark men kan lösas på gatumark efter 
särskild ansökan - vilket vanligast förekommande i  
området. 

• I den södra delen av området förekommer större 
lutningar och tillgängligheten till entréer ska lösas 
på kvartersmark genom indrag i fasader. Indrag kan 
utformas så att de anknyter till områdets flikighet. 
Entréer placeras så att murar och ramper kan 
undvikas. 

• I varje gata ska finnas minst ett orienterande stråk som 
fungerar för synskadade, ett ledstråk. I första hand ska 
dessa ledstråk utgöras av naturliga ledstråk, i andra 
hand anläggs taktila ledstråk. Taktila ledstråk läggs 
enbart längs gator där en zon skyddad från biltrafik 
kan åstadkommas, t ex på gator där trädraden 
avgränsar gång- och biltrafik. 

• I övriga gator skapas ett naturligt ledstråk i frisen, 
förlagt i fastighetsgräns. 

Boskapsvägen (Lokal huvudgata)/Kylhusgatan (Gångfartsområde) med taktilt ledstråk som upphör över den 
upphöjda korsningen. Den överkörbara kantstenen är en hjälp att orientera sig emot för en synskadad. Öar 
över hela gatans bredd mellan friserna på Kylhusgatan, markerar att gatutypen byts. 

Kylhusgatan

Taktilt ledstråk i skyddad zon 
mellan trädrad och fasad trädrad

Typ av granitplattor och naturliga 
ledstråk för orientering håller på att 
utredas. 
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Exempel entréerExempel naturligt ledstråk 
upphöjt kantstål i fris

Exempel på gatukorsning

Vid entréer och släpp som är mindre 
än 3m löper frisen obruten förbi.

I båda exempel redovisas höjdskillnad på fris 
mot kvartersmark redovisat som plantering. 

Vid entréer och släpp som är mer än 3m 
läggs sinusplattor i stadens del av frisens 
bredd (0,5m)

Planterad fris med upphöjt 
kantstål som naturligt ledstråk

Fastighetsgräns
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