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Detta dokument har tagits fram i samband med 
planprocessen för kv Odde, på uppdrag av 
Exploateringskontoret Stockholm stad, under 2017- 2018. 
Studien syftar till utgöra underlag till omvandling av 
Hanstavägen från trafikled till urbant stråk. 

I budgeten för 2018 har det beslutats om att påbörja 
planering för omvandling av Hanstavägen från trafikled till 
urban miljö. 

Enligt ÖP ska det prioriterade strategiska sambandet 
mellan Kista, Husby och Akalla stärkas genom att utveckla 
Hanstavägen till urbant stråk. 
Hanstavägen, utöver delen som ingår i det primära 
vägnätet, samt Torshamnsgatan och Kistagången kan på 
sikt omvandlas till urbana stråk kantade med ny blandad 
bebyggelse.

Denna utredning analyserar befintliga urbana stråk och 
stadsgator för att finna de komponenter som bygger upp ett 
urbant stråk. Avslutningsvis appliceras dessa komponenter 
på Hanstavägen och prövar hur en omvandling från 
trafikled till urbant stråk skulle kunna förverkligas.
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Urbant stråk

Rapporten Urbana stråk ingår som ett kunskapsunderlag 
i arbetet med att uppdatera Stockholms översiktsplan 
och beskriver omvandling av vägar eller trafikleder till en 
sammanhängande stadsmiljö med tät funktionsblandad 
bebyggelse. Här sammanfattas viktiga delar ur rapporten.

Urbant stråk Medium
Rapporten Urbana stråk delar in vägar i tre kategorier, 
small, medium och large, beroende på vägens storlek och 
funktion. Hanstavägen faller under kategorin medium.

Definition av denna typ av gata lyder: “Överbreda gator 
med regional betydelse och med sidoområden som på 
kort ellerlång sikt omvandlas till levande stadsmiljöer. 
Dessa kopplar samman befintliga stadsdelar på ett  
effektivt och varsamt sätt längs hela sträckan eller på 
delsträckor. Gatorna kommer ha en fortsatt viktig lokal, 
och i vissa fall regional, trafikfunktion för person- 
och näringslivstransporter, men kompletteras med 
gång- och cykelvägnät både längs med och tvärs över 
gatan. Därutöver prioriteras utrymme i de flesta fall för 
högkvalitativ kollektivtrafik.”

Gatans förutsättningar

Vid omvandling av befintliga trafikleder, gator och 
sidoområden till urbana stråk måste hänsyn tas till 
lokala förutsättningar. Målet är dock att omvandlingen 
skall förena behovet av en mer levande stadsmiljö som 
integrerar och kopplar samman närliggande områden samt 
att bibehålla den nödvändiga trafikfunktion som gatan har i 
ett lokalt och regionalt perspektiv. 

Gatan som plats

Vägar leder någonstans, medan gator både leder 
någonstans och är någonstans, de är ett mål i sig. Det 
urbana stråket bär en stor potential att bli ett offentligt 
rum för möten utöver att vara en länk mellan platser. 
Detta främjar den sociala hållbarheten i en stad där platser 
för mänskliga möten är en av de viktigaste delar där god 
stadplanering kan bidra.

Rum för förflyttningar

Ett levande urbant stråk är ett rum för förflyttningar där 
gång-, cykel- och kollektivtrafik likställs mer än tidigare 
med biltrafiken. Ett mer hälsosamt och miljömässigt 
färdsätt skall prioriteras.

Rum för stadsliv

Ett levande urbant stråk är ett rum med goda 
förutsättningar för stadsliv, där människor trivs att 
vistas även för sociala aktiviteter. Levande stadsgator 
är trivsamma och trygga eftersom de är omgivna av 
bebyggelse där bottenvåningarna har en användning och en 
utformning som tillför staden liv.

Rum med närhet

Ett levande urbant stråk erbjuder närhet för de som lever 
och verkar längs gatan. Närheten skapas genom att gatan är 
en integrerad del av en finmaskig och väl sammankopplad 
stadsstruktur med god genhet och tillräcklig 
korsningstäthet. Gatan skall knyta samman stadsdelar.

Rum med funktionsblandning

Ett levande urbant stråk är en del av en struktur som ger 
plats för service och urbana verksamheter. En struktur där 
stadens många olika funktioner inryms.



Levande stadsgator

Stadsgatans uppgift
Gatan har två huvudfunktioner - att stödja människors 
möjligheter till vistelse och rörelse. Vistelse är stadsliv. De 
som vistas på platsen vill använda de möjligheter som finns 
i gaturummet - butiker, restauranger, sittplatser, möjlighe-
ten att träffa andra människor. Rörelse är trafik i alla dess 
former. I praktiken kan inte dessa två funktioner skiljas åt, 
för den som reser gör det för att komma fram till en plats. 
En person som går bidrar till stadslivet samtidigt som 
hen förflyttar sig. Platsens attraktivitet är beroende av de 
möjligheter till vistelse som finns samt till den rörelsen av 
människor som finns där. 

Planeringen ska ta hänsyn till balansen mellan gatans två 
funktioner - vistelse och rörelse. Det handlar inte bara om 
hur mycket plats som avsätts till vistelse utan lika mycket 
om hur det befintliga utrymmet för vistelse används. 
 

Människan i fokus
Grunden i en livfull staden är närvaro av människor. När 
fler människor inbjuds till att gå, cykla och uppehålla sig i 
stadsrummet ökar livfullheten. Skapas bra förutsättningar 
för detta i stadsbyggandet ökar närvaron av människor och 
följden blir den livfulla staden. De aktiviteter vi företar oss 
i en stad kan delas in i nödvändiga och frivillga aktiviteter. 
Nödvändiga aktiviteter gör vi oavsett hur väl utformad en 
stad är, som t ex att gå till skola eller jobb eller vänta på 
bussen. Frivilliga aktiviteter är rekreativa och roliga, som 
t ex att strosa, titta på utsikten eller leka. Viljan till att göra 
dessa frivilliga aktiviteter bygger på att det finns goda 
stadskvalitéer. Det är de frivilliga aktiviteterna som skapar 
mest känsla av stadsliv och främjar en socialt hållbar stad. 

Att utgå från människan i hantering av skalor och hastighet 
är en förutsättning för att människan ska vilja röra sig och 
uppehålla sig på en plats. Staden blir då anpassad till oss 
som fysiska varelser.

Människans skala
Principen är att skapa stadsrum anpassade efter människ-
ans skala. Antingen är rummet i sin struktur redan anpassad 
till den mänskliga skalan eller så kan skalan hanteras med 

mindre rum som placeras i en struktur av större skala. 
Skala handlar både om rummens storlek i höjd, bredd och 
längd såväl som avstånd vad gäller hur vi uppfattar vår 
omgivning utifrån sikt och närhet. 

Generellt är ett avstånd på 500 m något som de flesta 
fotgängare anser vara acceptabelt. Denna sträcka upplevs 
dock olika beroende på vad som händer längs den.
Det sociala synfältet är ungefär 100 m. Här kan vi uppfat-
ta andra männisor. På avstånd om 25 m kan vi registrera 
känsloyttringar och på avstånd upp till 7 meter uppfattar vi 
alla detaljer. Dessa mått är nycklar kring rumslig utform-
ning och graden av händelser och detaljering.

Hur vi håller vårt huvud när vi går och hur vårt synfält är 
utvecklat påverkar hur vi upplever byggnaderna när vi går 
längs gatan. Den visuella kontakten mellan byggnader och 
gata är möjlig från de nedersta fem våningarna och det är 
främst de två nedersta våningarna som ger oss mest upp-
levelse. Vårt synfält gör att när vi går längs en fasad är det 
främst bottenvåningarna som vi upplever och som väcker 
vårt intresse. Om bottenvåningarna är rika i variation och 
detalj kommer våra stadspromenader bli likaså. Därför är 
det den transparenta, välkomnande och aktiva fasaden som 

Ett attraktivt offentligt rum består av många faktorer: 
stadens form, skala och blandning av funktioner, arkitektur, 
konst, grönska, flöden av människor och gods mm. Gatan är 
en del av stadens offentliga rum och bör därför innehålla 
dessa faktorer. Nedan följer ett  resonemang som tar stöd 
i stadens olika styrdokument samt teorier av Jan Gehl med 
syfte att definiera en levande stadsgata.
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ger stadsrummet en mänsklig skala precis där det betyder 
som mest, nära och i ögonhöjd. Principen om smala enhe-
ter och många upplevelser är också viktigt längs gator som 
inte har publika program. Detta kan skapas med portar, 
byggnadsdetaljer eller grönska. 

Även fasadens möte med gatan har stor betydelse. En 
bottenvåning som spiller ut i gaturummet bidrar till liv vare 
sig det rör sig om en uteservering, möjligheter att sitta vid 
fasaden eller förgårdsmark för sociala möten.

Människans hastighet
Ett viktigt princip vid utformning av gator, som skall fung-
era för både rörelse och vistelse, är att hastigheten anpassas 
till människans hastighet. Det är mer liv i en stadsstruk-
tur där rörelsen är långsam. Genom att skapa städer där 
fler går och cyklar skapas mer liv i gaturummet. Stadsliv 
skapas därför genom att få människor att röra sig lång-
sammare och stanna oftare. En stad som strävar efter att få 
människor att välja att gå måste ha en struktur med korta 
gångavstånd, attraktiva offentliga miljöer och en variation 
av funktioner. Ofta är känslan av färre människor som 
uppehåller sig på en plats mer livfull än att många som rör 

sig snabbt genom staden. Detta innebär att det inte bara är 
mängden människor som skapar liv utan vilket beteende de 
männskor som vistas på en plats har.

Människan och grönska
I modern stadsplanering används gatugrönska för att 
hantera klimatfrågor i form av dagvattenhantering, par-
tikelupptagning, temperaturreglering samt att bidra till 
den biologiska mångfalden. Vikten av gatugrönska ur ett 
upplevelsevärde som främjar människans hälsa, både ur ett 
mentalt och fysiskt perspektiv, är också en viktig aspekt.
Människan är en biologisk varelse med en inbyggd relation 
till naturen. Miljöpsykologisk forskning pekar på att vi 
lever mer hälsosamt i närhet av grönska. Vi upplever gröna 
miljöer mer positiva än miljöer med avsaknad av grönska. 
Vi återhämtar oss bättre, blir mindre stressade och känner 
en större social tillhörighet i gröna miljöer. Stadens gröna 
rum främjar även rekreation och rörelse.
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Karta över Stockholm med studerade gator och stråk utpekade

Studerade stadsgator och sektioner 
exempelgator

I detta dokumnet har studier gjorts på ett antal utvalda gator 
och stråk i Stockholm med syftet att finna en verktygslåda 
med ett antal nycklar som är nödvändiag för att skapa en 
levande stadsgata. Urvalet representerar både goda och 

dåliga exempel. 

Den analysmetod vi använt oss av är promenaden, där vi 
rört oss från punkt A till B. Längs med vår väg har vi både 
kartlagt och känt in  de olika stadsbyggnadselement vilka 

tillsammans påverkar upplevelsen av ett urbant stråk. 

De studerade gatorna är:
Lugnets allé (1) och Hammarby allé (2) i Hammarby 
sjöstad, Folkungagatan (3 och 4), Hornsgatan (5 och 6), 
Långholmsgatan (7) på Södermalm och Lindhagensgatan 
(8 och 9) på Nordvästra Kungsholmen. 
Utöver dessa gator har vi även studerat några utvalda 
gatupartier för att exeplifiera olika sektioner för rmslig 
hantering av gaturummet. De redovisade sektionerna är 
Nordenflychtsvägen (10), Drottningholmsvägen (11) på 
nordvästra Kungsholmen samt Jaktgatan (12) i Norra 
Djurgårdsstaden.

Funktioner och mått
Gatans olika funktioner och mått i sektion har kartlagts. 
Hur fungerar gatan för rörelse? Vilka trafikslag är priorite-
rade och hur är upplevelsen för främst gående och cyklister 
med den rådande funktionsindelningen och mått? Hur på-
verkas upplevelsen av rådande ljud- och ljusförhållanden?
Hur fungerar gatan för vistelse? Vilka aktiviteter finns 
längs gatan och hur upplevs dessa i förhållande till de 
dominerande hastigheterna?

Målpunkter och korsningar
Finns målpunkter längs med stråket och hur många? Hur 
kopplar målpunkterna till stråket?
Hur många kornsningspunkter finns och hur kopplar dessa 
till varandra och gatans kontext? Är gatan en barriär? 

Proportioner
Hur är gatan uppbyggd rumsligt? Vilken skala råder både 
i gaturummet som helhet och i gatans gångzoner och 
vistelseytor. Vad bygger upp den rumsliga upplevelsen för 
främst gående och cyklister. Gatans väggar, tak och golv.

Variation
Hur upplevs gatan i sin sträckning? Hur är kringliggande 
fasader utformade och vad har byggnaderna för innehåll? 
Hur påverkar byggnadernas utformning och innehåll 
gatan? Finns andra element som ex gatuträd och grönska. 
Hur är dessa placerade och vilka funktioner tillför de 
gatan?
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Analysdiagram

Fasader
Elevation

Det är en variation i byggnaderna 
och det finns ett flertal mindre 
lokaler i bottenplan. 

Lugnets allé

Lugnets allé är ett centrumstråk genom Hammarby sjöstad 
som tillsammans med Hammarby allé bildar stadsdelens 

huvudgata. 

Tvärbana och buss går längs gatan och vid tvärbanans 
hållplatser bildas mindre centrumplatser med skola, affärer 
och restauranger vilket ger liv i gaturummet. Flera mindre 
vistelseytor längs gatan bjuder in till att stanna upp. Gatan 
har tydliga målpunkter med tvärbanans hållplats vid 
Sickla kaj, parkrummen längs det korsande vattnet Sickla 
Kanal samt skola och kulturskola. Ännu landar inte gatan 
i någon målpunkt i riktning mot Henriksdal då stadsdelen 
fortfarande är under byggnation vilket gör att gatan tappar 
attraktivitet i denna riktning. De korsande parkstråken 
bidrar till att gatan upplevs som ett promenadstråk. 

Gångbanan är bred och trädkantad. Cykelbana är placerad 
i gata, då trafikhastigheten här är relativt låg går det ändå 
går bra att cykla här. Tvärbanan går i mitten av gatan 
på en upphöjd yta kantad av dubbla trädrader. Detta gör 
att gatan får viss barriäreffekt. Målpunkter i form av 
hållplatser placerar sig centralt i gaturummet, vilket delvis 
bryter barriären tillsammans med många övergångställen 
som skapar många korsningspunkter. De många träden 
delar upp gaturummet och ger gatan en behaglig skala 
tillsammans med uppglasade lokaler i kringliggande 
bottenvåningar. Lokalerna annonserar sig ofta med 
markiser eller skyltar i gaturummet. De omgivande husens 
höjd i relation till gatans bredd ger en ljus och luftig 
känsla.

• Gatusträcka 600 m
• 9 övergångställen, 80-160 m distans
• 9 offentliga målpunkter, ca 100-200 m distans
• Tvärbana och busstrafik
• ca 6 000 fordon/dygn
• 30 km/h
• Totalbredd gata 36 m
• Hushöjd 6-7 vån, takfotshöjd ca 19-22 m
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Analysdiagram

Fasader
Elevation

Det är en variation i 
byggnaderna och det finns 
ett flertal mindre lokaler i 
bottenplan. 

Hammarby allé är ett centrumstråk genom Hammarby 
sjöstad som tillsammans med Lugnets allé bildar stadsdelens 
huvudgata. 

Gatan har tydliga målpunkter med stationslägen för 
tvärbana och buss, stadsdelspark och lokaler i samtliga 
bottenvåningar vilket livgör gaturummet. Gatan har en 
större trafikmängd än Lugnets allé då gatan kopplas ut mot 
Södra Länkens tunnel och leder vidare in mot Södermalm. 
Tvärkopplingar mot parkstråk och kajpromenad sker via 
lokalgator vilket skapar en viss otydlighet i kopplingen 
mot intilliggande offentliga rum. Destå tydligare kopplar 
gatan till sina målpunkter i längsriktning. Gatan upplevs 
mindre som ett promenadstråk utan mer som en gata 
mellan målpunkter. Tvärbanans barriärverkan i gatans mitt 
upplevs inte så påtaglig då skalan på bebyggelsen spelar 
väl mot gaturummets bredd. De stora uppglasade lokalerna 

Hammarby allé, Sicka Kaj till Mårtensdal

är visuellt tydliga från motsatt gångbana vilket minskar 
barriärverkan och det finns många övergångsställen vilket 
ger många korsningspunkter. Då dragningen längs gatan är 
i längdsrikting blir barriäreffekten också mindre.

• Gatusträcka 1000 m
• 11 övergångställen, ca 60-100 m distans
• 9 offentliga målpunkter, ca 200-400 m distans
• Tvärbana och busstrafik
• ca 7 000 fordon/dygn
• 30 km/h
• Totalbredd gata 37 m
• Hushöjd 7 vån, takfotshöjd ca 22 m 
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Analysdiagram

Delar av sträckan har lokaler i botten, 
kontakten mellan bottenvåning och gata 
minskar, butiker och restauranger spiller inte 
ut i gaturummet.

Fasader
Elevation

B

B BB

T

Droskan

Katarina norra

Medborgar-

platsen

Medborgarhuset

Folkungagatan, Medborgarplatsen till Renstiernas gata

Folkungagatan västra del är en huvudgata på östra Söder-
malm. Gatan fungerar även som huvudlänk för trafik mot 
Värmdöleden och Söderledstunneln. 

Gatan har en tydlig målpunkt med tunnelbanestation vid 
Medborgarplatsen. Här finns även en centrumpunkt med 
matbutik och service. Gatan har därför en tydlig riktning 
västerut. Övriga målpunkter med t ex en mindre park har 
lägre dignitet. Gatan har genomgående lokaler i bottenvå-
ningen vilket livgör gatan. Livet från lokalerna tas ner av 
att ilen är högst prioriterad och dominerar gaturummets 
känsla. Cykelbana finns på kringliggande parallellgator 
och gångbanorna är smala i förhållande till den mängd 
människor som rör sig längs gatan. Övergångsställen finns 
i varje kvartershörn. Då vissa kvarter är långa känns det 
ibland långt mellan korsningspunkterna. Det finns inga 
gatuträd längs gatan. Trädgrönska tittar fram i gaturum-
met i punkter från intilliggande park samt kvartersmark. 

Gatan har en stor trafikmängd och ljudnivån är hög. Detta 
tillsammans med avsaknad av gatuträd gör att gatan inte 
lockar till vistelse utan är främst ett stråk för människor på 
väg. Då många kringliggande målpunkter ligger i gatans 
tvärriktning är det vanligare att gatan korsas än att folk 
färdas längs med den. Upplevelsen av Folkungagatan fär-
gas starkt av hur den upplevs i sina ändpunkter. Den västra 
delen av gatan har  långa monotona fasader och trånga 
gångbanor och domineras av biltrafik. Gaturummet känns 
stort då ytorna där männsikor rör sig är trånga och saknar 
en mindre rumlighet.

• Gatusträcka 600 m
• 7 övergångställen, ca 100-170 m distans
• 5 offentliga målpunkter, ca 300 m distans 
• Tunnelbana och busstrafik
• ca 14 000 fordon/dygn 
• 30 km/h
• Totalbredd gata 24 m
• Hushöjd 7 vån, takfotshöjd ca 23 m

7 våningar
23 m

3 2 2 512

24

gång

gång

körbana

angöring

angöring
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Det är en variation 
i byggnaderna och 
det finns ett flertal 
mindre lokaler i 
bottenplan. 

Basis 
konstskola

Stigbergsparken

B

B B

Parkering

Barriär

Folkungagatan, Renstiernas gata till Londonviadukten

Folkungagatan östra del är en huvudgata främst för bil på 
östra Södermalm. Gatan fungerar även som huvudlänk för 
trafik mot Värmdöleden och Söderledstunneln. 

Gatan har ingen tydlig målpunkt vilket gör att det inte 
finns någon tydlig dragningspunkt och känslan blir att man 
lämnar staden. Attraktiviteten avtar stark åt öster.Längs 
gatan finns en park, en konstskola och Ersta sjukhem. 
Bebyggelsen längs gatan känns i stora delar enkelsidig 
då den norra sidan av gata möts av park, markparkering 
samt punkthus. Den södra sidans bebyggelse har lokaler i 
bottenvåning vilket skapar mer liv till gatan. Bilen är högst 
prioriterad, cykelbana finns främst i trottoarzon och släpps 
i delar ut i körbanan. Gångbanan är separerad från cykel 
med en trädrad eller ligger parallellt mellan körbanan och 
Stigbergsparken. Gatans tvärkopplingar sker med branta 
gator och trappor mot den omgivande topografin vilket inte 

skapar en naturlig och enkel koppling mot omgivningen 
även om övergångsställen är placerade i varje 
kvartershörn. Gatan har en stor trafikmängd och och 
ljudnivån är hög. Upplevelsen av Folkungagatan färgas 
stark av hur den upplevs i sina ändpunkter. Den östra 
delen av gatan löses upp och tappar hela sin rumlighet 
ner mot Londonviadukten. Sträckan med avsaknad av 
fasad på norra sidan blir för lång för att rumsligheten 
skall bestå i gaturummet, vilket även minskar den 
rumsliga upplevelsen av Stigbergsparken.

Fasader
Elevation

• Gatusträcka 700 m
• 7 st övergångställen, ca 70-140 m distans
• 5 offentliga målpunkter, ca 100-200 m distans
• Busstrafik
• ca 12 000 fordon/dygn
• 30/40 km/h
• Totalbredd gata 48 m
• Hushöjd 5 vån, takfotshöjd ca 19 m

Analysdiagram

B
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Fasader
Elevation

En stor variation av lokaler 
fyller gatans bottenvåning 
där lokalerna spiller ut 
i gaturummet med en 
brokighet av skyltar, flaggor, 
varor, “gatupratare” och 
markiser.

Hornsgatan, Mariatorget till Zinkensdamm

Hornsgatan är en stadsgata där sträckan mellan Slussen och 
Zinkensdamm är en målpunkt i sig.

Trots att gatan har ett tydligt fokus på biltrafik känns 
trottoarzonerna livliga. Längs gatan finns många 
större publika målpunkter som Slussen, Mariatorget, 
Hornstull och Zinkensdamms IP. Här finns även fyra 
tunnelbanestationer samt stombuss. Övergångsställen 
är placerade vid varje kvartershörn. Då vissa kvarter är 
mycket långa känns vissa sträckor till korsningpunkter 
långt bort. Man har god visuell kontakt mellan gatans 
olika trottoarzoner vilket gör att gatan inte upplevs som en 
barriär trots trafikmängden. Bebyggelsens bottenvåningar 
har ett varierat innehåll av lokaler där även den varierande 
höjden på sockelvåningen skapar en livfull variation. 
Ljudnivån från trafiken är hög och trängseln mellan 
människor och trottoarens alla objekt är påtaglig. Gatan 

har en hög aktivitet med många besökare och upplevs 
livlig i alla sina delar. Ljudnivån, luftkvalitén och de smala 
måtten för gång och cykel gör gatan mindre attraktiv som 
vardagsstråk till arbete, skola och förskola. 
Cykelbanor är placerade i körytorna vilket skapar 
osäkerhet för cyklister. Gatans trädrader i ytterkant trottoar 
bidrar även till det trånga måttet för gående. Relationen 
mellan hushöjd och gatubredd ger ett relativt intimt rum 
trots sin storlek. Zonen där månniskor rör sig känns dock 
för trång och bitvis mörk.

• Gatusträcka 700 m
• 9 övergångställen, ca 100-220 m distans
• 9 offentliga målpunkter, ca 100-300 m distans
• Tunnelbana och busstrafik
• ca 15 000 fordon/dygn
• 30 km/h
• Totalbredd gata 19 m
• Hushöjd 5-6 vån, takfotshöjd ca 22-25 m

Analysdiagram
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Analysdiagram

Fasader
Elevation

Delar av sträckan har 
lokaler i botten, kontakten 
mellan bottenvåning och 
gata minskar, butiker och 
restauranger spiller inte ut 
i gaturummet.

Hornsgatan, Zinkensdamm till Hornstull

Denna del av Hornsgatan fungerar som huvudgata 
mellan Zinkensdamm och Hornstull. Det är även en av 
huvudgatorna för Södermalms koppling mot omgivande 

större motorleder kring staden. 

Hornsgatan från Zinkensdamm till Hornstull domineras av  
biltrafik. De större publika målpunkterna Zinkensdamm 
och Hornstull med sina tunnelbanestationer ligger 
på ett avstånd av ca 1 km. Det finns målpunkter på 
båda sidor av gatan, som skola, Drakenbergsparken, 
Skinnarviksberget och Högalidsparken men gatan kopplar 
inte tydligt mot dessa pga topografi. Kopplingar sker ofta 
med trappor, vilket gör att sträckan upplevs som lång. 
Gatan upplevs som en barriär då körytan är bred och 
det finns få visuella attraktioner på motsatta gångbanan. 
Övergångställen är placerade vid kvartershörn ed långa 
mellanrum då kvarteren är stora. Stora delar av sträckan 
upptas av storskaliga och monotona fasader utan levande 
bottenvåningar. Gatan upplevs inte som ett trevligt 

vistelsestråk mycket på grund av trafikmängden och de 
storskaliga slutna byggnadsvolymerna. Gatan upplevs inte 
heller som del av ett stråk pga sin bristande kontakt med 
de omgivande gatorna och platserna. Det finns ett flertal 
parallella stråk med mindre trafik, som leder till samma 
målpunkter, som man som gående väljer i första hand.
Gångbanan är bred och trädkantad och känns ofts tom då 
flödet av männsikor är lågt och byggnadens bottenvåningar 
inte ger liv till gatan. Sista delen ner mot Hornstull 
ligger cykelbana intill gångbanan vilket gör det säkrare 
för cyklister. Gaturummet upplevs stort och ödsligt med 
monotona fasader och få människor i rörelse.

• Gatusträcka 1000 m
• 8 övergångställen, ca 120-220 m distans
• 12 offentliga målpunkter, 200-400 m distans
• Tunnelbana och busstrafik
• ca 23 000 fordon/dygn
• 30 km/h
• Totalbredd gata 29 m
• Hushöjd 6-7 vån, takfotshöjd ca 21-23 m
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Analysdiagram
Fasader
Elevation

Det är en variation i 
byggnaderna och det finns 
ett flertal mindre lokaler i 
bottenplan. 

Långholmsgatan

Långholmsgatan är en stadsgata med stora trafikmängder 
som fungerar som länk mellan olika stadsdelar och större 
motorleder. Den är även huvudgatan i ett stadsdelscentrum.

Gatan har tydliga målpunkter med Tanto och Hornstull i 
ena änden och Västerbron och Långholmen i den andra. 
Korsningspunkter leder ner mot Bergsundsstrand, till
Högalidsparken och upp till Högalidsskolan. Det finns 
en gångbro över gatan som kopplar ihop skolan med 
Högalidsparken och vidare bort mot Zinkensdamm. 
Gångbron används av skolbarn och erbjuder en säkrare 
väg till skolan. Gatusträckan är välanvänd då det är 
mångas genaste väg mellan tunnelbanan och hemmet. 
Den stora trafikmängden samt att man går tätt intill en 
bred cykelbana gör det otryggt för barn att gå och cykla 
här. Gångbanorna är för smala i relation till den mängd 
människor som rör sig här. Gatan upplevs även som en 

barriär då körytan för bil dominerar gaturummet. Åtgärder 
har gjorts för att prioritera upp cykel med breddade 
cykelbanor utanför gångbanan. Det svårt att prata i 
normal samtalston och luftkvalitén är dålig. Gatan är inte 
trädplanterad men det finns ett fåtal träd vid torget, och 
mindre platsbildningar längs gatan. Gatan upplevs kal och 
relativt mörk och avsaknaden av ett omhändertaget rum för 
gående är påtaglig.

• Gatusträcka 400 m
• 5 övergångställen samt 1 gångbro, ca 70-130 m distans
• 8 offentliga målpunkter, ca 50-150 m distans
• Tunnelbana och busstrafik
• 28 000 fordon/dygn
• 40 km/h
• Totalbredd gata 24 m
• Hushöjd 6 vån, takfotshöjd ca 21 m
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Fasader
Elevation

Det är en variation i 
byggnaderna och det 
finns ett flertal mindre 
lokaler i bottenplan. 
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Sankt Görans 

sjukhus

Barriär

Thorildsplans 
gymnasium

Lindhagensgatan,  Lindhagensplan till Kjellgrensgatan

Lindhagensgatan kopplar den nya stadsdelen Nordvästra 
Kungsholmen mot trafikplatsen Lindhagensplan. Den 
fungerar även som trafiklänk med påfart till Essingeleden. 

Gatan skiljer två delar på Kungsholmen, Torildsplan 
och Stadshagen. Gatan skildrar dessa delar med 
olika karaktärer längs sina motsatta sidor med lägre  
bostadsbebyggelse, Torildsplan, på den ena sidan och högre 
kontorsbebyggelse mot Stadshagen, på den andra sidan. 
Gatan har publika målpunkter i sin förlängning i vardera 
ände med Rålambshovsparken och Hornsbergs Strandpark 
på ett avstånd om drygt 1 km. I förlängningen finns 
även en stor Ica Maxi. Tunnelbana finns i angränsande 
områden Torildsplan och Stadshagen. Det finns ett flertal 
korsningspunkter in i den äldre bostadsbebyggelsen 
med gator. Mellan kontorshusen kopplar gatan med 
återvändsgränder mot parkstråk. Parkstråken leder ofta 
med trappor vidare i den branta topografin mot Stadshagen. 
Övergångställen är placerade i de äldre gatornas anslutning 
till Lindhagensgatan med relativt lång distans mellan. 
Bil och gång är prioriterat och trafikmängden är hög. 

Gatan upplevs som en barriär och gaturummet är brett i 
förhållande till den kringliggande skalan på bebyggelsen. 
Lokaler finns främst i de storskaliga kontorshusen 
och vänder sig främst till de verksamheter som finns i 
byggnaderna. I de äldre bostadskvarteren finns enstaka 
lokaler.
Gångbanan är bred och trädkantat. Cykelbanan är smal 
och ligger intill gångbanan vilket gör att det känns osäkert 
både för gång- och cykeltrafikanter. I gatans mitt finns en 
dubbel trädraden vilket gör gaturummet grönt och tar ner 
upplevelsen av trafikmängden.

• Gatusträcka 500 m
• 5 st övergångställen, ca 130-200 m distans
• 3 offentliga målpunkter, ca 300 m distans
• Busstrafik
• a 15 000 fordon/dygn
• 40 km/h
• Totalbredd gata ca 38 m
• Huhöjd 4-6 vån, takfotshöjd ca 14-20 m

Analysdiagram
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Analysdiagram

Fasader
Elevation

Det är en variation i 
byggnaderna och det 
finns ett flertal mindre 
lokaler i bottenplan. 

Lindhagensgatan, Essingeleden till Hornsbergs strand

Den norra delen av Lindhagensgatan har karaktär av 

huvudgata i bostadskvarter. 

Med nyare bostadsbebyggelse längs båda sidor av gatan 
är trafikmängden mindre och hastigheten lägre än gatans 
förlängning mot Lindhagensplan. Gatan slutar vid vattnet 
med en sidoordnad plats mot Hornsbergs strand, Moa 
Martinsson Torg. Detta är ingen tydlig målpunkt även om 
den ligger i anslutning till ett flertal parker och händelser. 
Övergångställen är placerade vid varje korsning som är 
förskjuten på motsatt sida vilket inte skapar en naturlig 
korsande rörelse. Här rör man sig längs gatan men den 
bjuder inte in till att stanna, det finns inga platsbildningar 
som visar sig i gaturummet. Gatan har viss barriäreffekt 
med den dubbla trädraden i gatans mittzon och få visuella 
attraktioner på motsatt sida gatan. Gångbanan är bred utan 

trädrad mot körytan och upplevs kal och utan rumslighet. 
Cykelbana upplevs smal och gränsar gångbanan mot 
körytan med angöringszon. 
Det finns en del lokaler i bottenvåningarna som ej 
annonserar sig tydligt inte i gaturummet, lokalerna är stora 
och till viss del slutna.

• Gatusträcka 500 m
• 5 st övergångställen, ca 80-140 m distans 
• 6 offentliga målpunkter, ca 150-300 m distans
• Busstrafik
• 5 000-10 000 fordon/dygn
• 40 km/h
• Totalbredd gata ca 28 m
• Hushöjd 7 vån, takfotshöjd ca 21 m
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Jämförande gatustudie
Målpunkter och kopplingar

Hammarby allé
Tydliga målpunkter i tvärbanans hållplatser där centrum 
bildas med större samling butiker i ena änden och 
stadspark med torg i andra. Målpunkterna annonserar sig 
med gott sikktavstånd. De offentliga platsernas visar sig 
i gaturummet. De längsgående kopplingarna är strakare 
än deregelbunda tvärkopplingarna i form av lokalgator. 
Kopplingar mot omkringliggande offentlga rum och vattnet 
ger ingen ledtråd till vart de leder.   

Hornsgatan, Mariatorget till Zinkensdamm
Gatan har starka målpunkter i form av offentliga platser, 
kollektivtrafik och levande bottenvåningar. Målpunkterna 
har en god fördelning längs stråket. Tvärkopplingar med 
gator söderut är tydliga och regelbundna. Kopplingar 
norrut är svagare pga av topografin.  

Hornsgatan, Zinken till Hornstull
Gatan har långt mellan målpunkter. Hornstulls 
centrumbildning och torg är den starkaste målpunkt men 
är placerad förskjuten från gatan. Tvärkopplingar fungerar 
dåligt. De är oregelbundet placerade och hanterar svår 
topografi.

Lugnets allé
Målpunkterna annonserar sig starkt längs hela gatan. 
Flertalet mindre platsbildningar är placerade längs gatan. 
Tvärkopplingarna upplevs starkare än längskopplingen. 
Breda parkstråk med platsbildningar passerar gatan 
regelbundet ocg skapar god avläsbarhet.

Långholmsgatan
Gatan har tydliga målpunkter i sin sträckning och 
omgivning. Målpunkterna annonserar sig i gaturunmmet. 
Gatans tvärgående kopplingar hanterar både gatans nivå 
och omgivande topografi med övergångsställen och 
gångbro. Den höga trafikmängden gör dock att korsande 
rörelser i plan känns svåra. 
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Sammanfattning
Ett urbant stråk behöver målpunkter i sin direkta anslut-
ning och i båda ändar. Avståndet mellan målpunker bör ej 
överstiga 500 m då det upplevs för långt. Händelser bör 
ske med jämnt intervall för att skapa god sikt mot målen. 
100 m är ett avstånd som människan kan uppleva och 
förstå ett sammanhang.

Ett urbant stråk kan inte klara sig själv isolerat utan 
behöver ingå i ett finmaskigt nät med sin omgivning. 
Kopplingar bör vara tydliga och annonsera kringliggande 
målpunkter för att främja rörelse och god avläsbarhet för 
människor. Det urbana stråket och dess kopplingar skall 
både samla människor och skapa valfrihet i rörelse.  

Lindhagensgatan, Lindhagensplan till 
Kjellgrensgatan
Inga tydliga målpunkter. De målpunkter som finns 
utgörs av kollektivnoder. Gatan upplevs endimensionell 
och linjär. Gatans kopplingar är förskjutna och slutar i 
topografisk barriär i öster mot Stadshagen med trapplopp 
och nivåskillnader. Kopplingar mot Torildsplan är ej 
tydliga i sin annonsering. Gatan har ingen tydlig koppling 
mot  större publika platser/målpunkter. 

Lindhagensgatan, Essingeleden till 
Hornsbergs strand
Även om det finns en tydlig målpunkt mot vattnet 
annonserar den sig inte tydligt i gaturummet. Gatans 
tvärgående kopplingar är ofta förskjutna och ger ingen 
tydlig ledning till kringliggande målpunkter. 

Folkungagatan, Medborgarplatsen till 
Renstiernas gata
Gatan har en tydlig målpunkt i ena änden med tunnelbana 
och Medborgarplatsen. Övriga målpunkter längs gatan 
har mycket lägre dignitet. Upplevelsen är att man korsar 
gatan mer än man rör sig längs den, då det finns starkare 
målpunkter i tvärgående riktning än i gatans längsgående 
riktning.

Folkungagatan, Renstiernas gata till 
Londonviadukten
Gatan saknar tydliga målpunkter och känslan är att staden 
tar slut i gatans östra ände. Trots detta finns målpunkter 
längs gatan som t ex en park. Det svaga rumsliga 
sammanhanget i denna del av gatan och avsaknad av 
målpunkt i gatans östra slut gör dock att parken minskar 
i attraktivitet. Tvärgående korsningar hantera ofta en svår 
topografi till kringliggande områden vilket minskar denna 
rörelse.
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Hammarby Allé
Bebyggelsens höjd spelar väl med gatans bredd och skapar 
en god proportion till det större gaturummet. Gatans rika 
innehåll av funktioner och trafikslag delar upp gaturummet 
i olika delar och gatuträd hjälper till att skapa rumslighet 
mellan alla dessa funktioner. Träden, angöringszonen för 
bilar samt hanteringen av bottenvåningar med lokaler 
skapar en fin rumslig upplevelse i den mänskliga skalan. 
Bebyggelsens bottenvåningar med större uppglasade 
lokaler skapar god synlighet mellan gatans olika sidor och 
relaterar även de till skalan.

37

4 4

7 våningar
22,5 m

3,5 3,5

6 våningar
19 m

36

Lugnets Allé
Relationen mellan gatans bredd och husens höjd skapar en 
ljus och luftig miljö. Gaturummet skulle upplevas mycket 
större om den inte fylldes med 4 trädrader som kantar 
spårtrafiken i mitten och trottoarzonerna. Bottenvåningens 
lokaler med större glaspartier annonserar sig i gaturummet 
med markiser, skyltar och utställda objekt. Allt detta bidrar 
till upplevelsen i den mänskliga skalan.

Jämförande gatustudie
Gaturummets proportion



7 våningar
23 m
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24
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Folkungagatan, Medborgarplatsen till 
Renstiernas gata
Trots att gatan inte är bred i förhållande till omgivande 
hushöjd så upplevs gaturummet stort. Körfälten dominerar 
och den mänskliga skalan med trottoarzoner känns kal 
och trång utan rumslig hantering i den mindre skalan. 
Fasadernas lokaler lyckas inte väga upp dominansen av 
bilarna. Avsaknad av träd och andra mindre rumsliga 
objekt är påtaglig.

Folkungagatan, Renstiernas gata till 
Londonviadukten
Denna del av Folkungagatan saknar i stora delar rumslighet 
i det större gaturummet. Avsaknaden av fasad på långa 
sträckor på den norra sidan gör att gatan tappar sitt 
sammanhang i öster. Den södra sidans trottoar med lokaler 
i bottenvåning och trädrad innehåller den mänsklig skalan 
i sin rumshantering. Detta räcker dock inte då det stora 
gaturummet bitvis saknar väggar.

5 våningar
19 m

2 2
48

5-6 våningar
22,5-25 m

19

4 4

Hornsgatan, Mariaorget till Zinkensdamm
Denna del av Hornsgatan upplevs som en större stadsgata.
Relationen på hushöjd och gatubredd skapar tillsammans 
ett intimt gaturum trots gatans storlek. Det mindre rumsliga 
sammanhanget i trottoarzonen känns dock för intimt och 
trångt och upplevelsen blir att biltrafiken dominerar. Två  
trädrader är placerade i trottoarzonen och minskar bilarnas 
dominans samtidigt som de tränger ihop gångzonen som 
upplevs för smal.



6 våningar
21 m

24
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Lindhagensgata, Lindhagensplan till 
Kjellgrensgatan
Gatans bredd står ej i relation till husens höjd. Den lägre 
äldre bebyggelsen skapar inte tillräcklig rygg till gatan. 
Lindhagensgatans trädrad i mitten delar av gaturummet 
och tar ner upplevelsen av trafikmängden. Trädraden längs 
trottoarzonen ger en rumslighet till gång- och cykelbanan. 
Den smala cykelbanan känns dock som att den inkräktar på 
de gående zon vilket minskar inbjudan till vistelse. Delvis 
avsaknad av publika lokaler gör heller ej att man stannar 
upp.

4 våningar
14 m

3 4

37,5

Långholmsgatan
Långholmsgatan är ett förhållandevis smalt gaturum i 
förhållande till kringliggande bebyggelse. Trots detta 
upplevs gaturummet stort och barriärverkan är tydlig 
mellan de två trottoarzonerna trots att de visuellt är nära. 
Långholmsgatan domineras av körytor för bil och cykel. 
Gångbanorna känns smala och upptryckta mot fasaderna 
och de breda cykelbanorna och den intensiva biltrafiken 
gör att man helst rör sig nära längs fasaden. Avsaknaden 
av en rumslig upplevelse i de mänsliga skalan är påtaglig. 
Avsaknaden av träd ger intrycket av en hård gatumiljö.

Hornsgatan, Zinkensdamm till Hornstull
Denna del av Hornsgatan upplevs som ett storskaligt 
trafikrum. Relationen på hushöjd, gatubredd, långa 
monotona fasader och pauser med omgivande bergpartier 
skapar en situation där den mänskliga skalan saknas. 
Trottoarbredden är bitvis generös och trädplanterad. 
Trafikmängden och bitvis avsaknad av lokaler i husens 
bottenvåning gör dock att man inte bjuds in till vistelse.

6-7 våningar
21-23 m

29

3 3 3 3
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Sammanfattning
Hus och gata ska stå i relation till varandra, dvs. inget 
av objekten får dominera i stadsrummet. Samtidigt som 
byggnaderna måste rama in gaturummet behöver de 
relatera till den mänskliga skalan samt tillåta tillräckligt 
inflöde av ljus samt genomströmning av luft. Gatan 
innehåller ofta flera rumsliga skalor. Det större rummet 
hanterar hela sektionen medan det mindre rummet hanterar 
de ytor vi människor går och vistas i. Antingen hanteras 
hela rummet utifrån den mänskliga skalan eller så kan 
mindre rum bildas i det större. Fasaders möte med gatan, 
innehåll i bottenvåningar, vegetation och gatumöblering 
kan tillsammans bidra till den rumsliga upplevelsen och 
skalan. En strategisk placering av gatans olika funktioner 
kan också bidra till en rumslig upplevelse. Slutsatsen 
är att det inte är husens höjd i relation till gatans bredd 
som är den enda faktorn som skapar rumslighet och 
upplevelsevärde. Hanteringen av gatans olika zoner och 
dess innehåll och proportion väger ofta tyngre.

3 3

7 våningar
22 m

27,5

Lindhagensgatan, Essingeleden till 
Hornsbergs strand
Lindhagensgatan trädrad i mitten delar av gaturummet 
och tar ner upplevelsen av trafikmängden. Då träden står 
långt från där människor går upplevs ändå gaturummet 
som stort. Husens skala relaterar väl till hela gatusektionen 
men trottoarzonen och människor vistelseytor känns små 
och kala i förhållande till bebyggelsen. Den rumsliga 
upplevelsen i den mänskliga skalan saknas. 
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Verktygslåda
Målpunkter och kopplingar

Högst 500 m mellan målpunkter
Ett urbant huvudstråk måste koppla mellan större 
målpunkter. Detta ger ett början och slut till stråket och 
gör att attraktiviteten bibehålls i gatans hela sträckning. 
Publika platser och program bör eftersträvas för 
målpunkterna för att säkerställa kontinuiteten i aktiviteten. 
En större mataffär eller samling med mindre butiker, 
restauranger och caféer utgör även starka målpunkter men 
kan inte garanteras i stadsplaneringen.

Högst 100 m mellan händelse
Vikten av att säkerställa ett gott siktavstånd mellan 
händelser i gaturummet för att ge ledning och orientering 
i gaturummet. Korsningspunkter med övergångställen 
bör placeras med ett avstånd av ca hundra meters distans. 
Övriga händelser i gaturummet kan vara publika platser, 
hållplatser för kollektivtrafik, skola, korsande stråk, 
matbutik etc.

Tydliga korsningspunkter
Tillgängliggör intilliggande områden genom att 
skapa korsningspunkter med god genhet och tydlig 
orienterbarhet. Tvärgående kopplingar får signum 
och tydlig hierarki. Fokus bör ligga på gångtrafik vid 
utformning av korsningspunkterna. Korsande stråk som 
leder mot större målpunkter bör ges samma dignitet i skala 
och utformning som det urbana stråket, annars kan det 
urbana stråket ge en barriärverkan för korsande rörelser.
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Länka och locka
Omgivande platser och målpunkter kan tillåtas annonsera 
sig i det urbana stråket. De ska ge en tydlig förnimmelse 
om vart de leder till. Genom detta länkas stråket till sin 
omgivning och till kringliggande målpunkter. 

Tydliga omkopplingar
Om korsande stråk inte kan utformas parallellt utan att 
de ligger förskjutna, skall denna förskjutning tas om 
hand i utformningen av gaturummet. Som gående skall 
korsningspunkterna vara tydliga och ge ledning vidare.

Samlade händelser
För att främja liv är det bra att skapa en koncentration 
av händelser. Vistelseytor längs det urbana stråket bör 
placeras på platser med goda vistelsekvalitéer. De samlade 
händelserna kan skapa en nod som även leder vidare till 
kringliggande målpunkter. 
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Rum i rummet
Den mänskliga skalan skall omhändertas i gaturummet.
Vistelsevärden skall placeras där människan rör sig. 
Gaturummet kan utformas med en rumslig sekvens där 
skalan minskar och tätheten i upplevelse ökar i närhet av 
de ytor där människor går och cyklar.

Placering av gatans funktioner
Strategisk placering av gatans funktioner skall stödja 
uppbyggnaden i den mänskliga skalan och bidra till 
upplevelsevärden främst för gående. Gångbanans bredd 
kan varieras och få en större bredd på den sida med 
mest sol. Avgränsning av gångytan mot andra trafikslag 
som cykel och bil bör omhändertas så gångzonen känns 
fredad. Detta kan göras med trädrader, möblering och 
angöringszon för bilar. 

Rumsskapande element
Fasadutformning, bottenvåningar, entréer, gatugrönska och 
gatans möblering är delar som skall hantera upplevelsen i 
den mänskliga skalan.

Verktygslåda
Gaturummets proportion



Nedan visas tre exempel på hur en strategisk placering av gatans funk-
tioner kan användas för att skapa rumslighet i den mänskliga skalan. 
Materialval i gatuutformningen bidrar även till variation och detaljering 
som anpassats för den gåendes hastighet.

Nordenflychtsvägen - indelning av funktioner
Gatans olika trafikslag är indelade med avgränsande 
zon med träd. Den dubbla trädraden placerad i grus i 
trottoarzonen skapar parkkaraktär. Träden skapar även 
bra avstånd för gående både till cykel- och biltrafik. 
Utplacerade bänkar bjuder in till vistelse tillsammans med 
sittbara nicher i fasad.      

Verktygslåda
Gaturummets proportion, exempelgator

Drottningholmsvägen - rum i rummet
Gångbanan är hanterad som tydligt rum i rummet med 
bredkroningt träd samt belysningsstolpe i grönyta. Gatan 
har en bredare gångbana i solläge. Cykel och gång är 
separerade med trädrad. Mittzon med dubbelrad träd 
mellan körbana tar ner skalan på det breda gaturummet. 

Jaktgatan - gatugrönska, detaljrikedom och 
gånghastighet
Artrik plantering ger vistelseyta i gatan samtidigt som den 
hanterar dagvatten. Omsorg i detaljering i markmaterial 
på gångytor. Variation i skalor med hjälp av vegetation. 
Möjlighet till varierad rörelsehastighet och upplevelse. 
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7 våningar
22 m

4 6 2 5,5 2 4,5

21,5

7 våningar
23 m

2 2 7 2 2 1,75 2,52,5

21,5

8 våningar
27 m

3 5,52 22,5 2,52 27 7

45
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Fasadens möte med gatan
Bebyggelsens möte med gatan kan få en mjuk zon där 
bottenvåningens innehåll kan spilla ut i gatan , tex lokalers 
skyltprogram, markiser, uteserveringar bostadsentréer 
samt förgårdsmark som kopplar till bebyggelsens 
innehåll. Genom detta bidrar bebyggelsen till variationen i 
gaturummet.

Variation i bottenvåning
Gaturummets variation skall ta hänsyn till upplevelsen 
för den gående med människans gånghastighet i fokus. 
Indelningar i fasad, detaljering, placering av entréer och 
lokaler skall ha en täthet som utgår från upplevelsen från 
hastigheten hos den gående människan. Var 10:e meter 
bör en ny händelse ske för att vi skall uppleva variation i 
gånghastighet.

Verktygslåda
Gaturummets variation
För att en stadsgata ska genera liv behöver gatan locka till 
vistelse förutom rörelse. Genom att skapa en varierad miljö 
så lockas vi till att röra oss långsammare och stanna upp. 
En långsammare hastighet och pauser skapar möjlighet för 
mänskliga möten vilket ökar attraktivitet för vistelse. 

Golvet
Gatans golv kan varieras i materialval för att signalera 
olika zoner och hastigheter. Materialen kan även bidra till 
att minska skalan på körytorna och genom detta skapa ett 
intimare gaturum med fler upplevelser för den gående.
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Målpunkters annonsering
Publika platser som annonserar sig i gaturummet bidrar 
till variation i upplevelsen av gatan och ger ledning. 
Bebyggelsen bör ta hänsyn till befintliga kvaliteter där 
publika platser och målpunkter ges förtur till goda sollägen 
och andra förutsättningar som främjar vistelse.

Variation med gatugrönska
Vegetation bidrar till gatans variation och skapar en hälso-
mässig, hållbar och  positiv miljö. Vegetation kan bidra till 
variation med val av olika träd, planteringar samt klätter-
växter på fasader. Tillsammans utgör de även lösningar för 
hantering av dagvatten, partikelupptagning, teperaturregle-
ring och bidrar till den biologsika mångfalden.



Nedan visas tre exempel på hur en strategisk placering av gatans funktioner 
kan användas för att skapa rumslighet i den mänskliga skalan. 
Materialval i gatuutformningen bidrar även till variation och detaljering som 
anpassats för den gåendes hastighet.
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Jämförande gatustudie
Gaturummets variation, exempelgator

Jaktgatan och Nordenflychtgatan
Hantering av gatugrönska, materialval i trottoarzonen samt 
möblering bidrar till variation och kan uppmana till olika 
hastigheter och pauser för gående. 

Folkungagatan
Att skapa ett möte mellan gatan och andra publika rum 
bildar variation i gaturummet. En park som möter gatan 
skapar en paus i byggnationen och grönskan ger ett annat 
innehåll till gatubilden. 

Hornsgatan
Ett varierat fasaduttryck och ett rikt innehåll i 
byggnadernas innehåll ger liv till gatan. Att verksamheter 
i bottenvåning tillåts träda ut i trottoarzonen suddar ut 
gränsen mellan byggnad och gata och bjuder in. Allt detta 
i samverkan skapar variation i upplevelsen vilket gynnar 
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