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5.1 LEDANDE DOKUMENT 

 

Anläggnings AMA 13 

Allmän material- och arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten.  

Svensk Byggtjänst. 

 

Svensk Standard  

SS-EN 1176(1-7) och SS-EN 1177 Säkerhetsnormer för lekredskap. 

 

Handbok för tillgänglig utemiljö, Huddinge kommun 

Tillgänglig utemiljö (Huddinge kommuns hemsida) 

 

Gestaltningsprogram för Huddinges offentliga miljöer 

Gestaltningsriktlinjer vid möblering av det offentliga rummet i Huddinge 

Gestaltningsprogram för Huddinges offentliga miljöer (Huddinge kommuns hemsida) 

 

https://www.huddinge.se/globalassets/_gemensamma/styrdokument-overgripande/riktlinjer/tillganglig-utemiljo-riktlinje.pdf
https://www.huddinge.se/globalassets/_gemensamma/styrdokument-overgripande/program/gestaltningsprog-rev-20160908.pdf
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5.2 SITTPLATSER 

Riktlinje: 

För att alla människor ska kunna röra sig och vistas på lika villkor i den offentliga miljön 

ställs krav på tillgängliga sittplatser. I vilken utsträckning sittplaster ska anläggas och till 

vilken utformning är framförallt beroende av de fysiska förutsättningarna och det behov som 

finns i närområdet. 

 

Lämpligt avstånd mellan soffor i utemiljön varierar. I anslutning till lokala centra och primära 

gångstråk bör möjlighet till vila finnas med högst 50 meters mellanrum. Inom tättbebyggda 

områden bör avståndet mellan sittplatser i anslutning till gångstråk inte vara längre än cirka 

150-200 meter. I parkmiljöer, grönområden samt vid gångstråk mellan bostadsområden bör 

avståndet mellan sittplatser inte överskrida 250 meter. I områden utanför de centrala 

bostadsområdena kan avståndet mellan soffor vara större men ska anpassas efter gåendes 

frekvens, miljön och behov. 

 

Färgval av soffa ska vara kontrasterande mot omgivningen. 

 

Utformning: 

Typritning-05 Sittplats (Huddinge kommuns hemsida) 

Tillgänglig utemiljö (Huddinge kommuns hemsida) 

 

Modell: 

Gestaltningsprogram (Huddinge kommuns hemsida) 

https://www.huddinge.se/globalassets/stadsplanering-och-trafik/for-dig-som-utforare/gatas-handbok-inkl-typritningar/typritning-sittplats.pdf
https://www.huddinge.se/globalassets/_gemensamma/styrdokument-overgripande/riktlinjer/tillganglig-utemiljo-riktlinje.pdf
https://www.huddinge.se/globalassets/_gemensamma/styrdokument-overgripande/program/gestaltningsprog-rev-20160908.pdf
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5.3 PAPPERSKORGAR 

Riktlinje: 

Papperskorgar placeras ut med jämna intervall längs välanvända gångstråk eller i parker och 

torgmiljöer. De bör stå i naturliga knutpunkter där gestaltningen tillåter en papperskorg. 

 

Utformning och modell: 

Gestaltningsprogram (Huddinge kommuns hemsida) 

https://www.huddinge.se/globalassets/_gemensamma/styrdokument-overgripande/program/gestaltningsprog-rev-20160908.pdf


5 

HANDBOK  

KSF Gatu- och trafiksektionen, NBF Natur- och gatudriftsavdelningen 

Huddinge Kommun  

 

5.4 TRÄDSKYDD OCH MARKGALLER 

Riktlinje: 

Gestaltningsprogram (Huddinge kommuns hemsida) 

 

Modell: 

Gestaltningsprogram (Huddinge kommuns hemsida) 

https://www.huddinge.se/globalassets/_gemensamma/styrdokument-overgripande/program/gestaltningsprog-rev-20160908.pdf
https://www.huddinge.se/globalassets/_gemensamma/styrdokument-overgripande/program/gestaltningsprog-rev-20160908.pdf
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5.5 CYKELPARKERING 

 

Riktlinje: 

Viktigt vid placering av cykelparkering är att de ej placeras i gångstråk så att de utgör en fara 

för synskadade och ej heller medför framkomlighetsproblem.  

 

Modell: 

Gestaltningsprogram (Huddinge kommuns hemsida) 

 

https://www.huddinge.se/globalassets/_gemensamma/styrdokument-overgripande/program/gestaltningsprog-rev-20160908.pdf
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5.6 POLLARE 

 

Riktlinje: 

Pollare används som permanenta avstängningsanordningar för att hindra infart och öka 

säkerheten. De används också för att markera gränser mellan olika trafikanter. 

 

Modell: 

Gestaltningsprogram (Huddinge kommuns hemsida) 

 

https://www.huddinge.se/globalassets/_gemensamma/styrdokument-overgripande/program/gestaltningsprog-rev-20160908.pdf
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5.7 RÄCKEN OCH STÄNGSEL 

 

Räcken används som: 

- Avkörningsskydd 

- Handledare vid branta lutningar på gc-vägar och i trappor 

- Skydd mellan gata och gc-väg 

 

Stängsel används vid: 

- Bergskärning (ej naturliga bergskanter) högre än 3m. 

- I direkt anslutning till bostads-, lek- och idrottsområden vid: 

* bergskärningar högre än 2m 

* naturliga bergskanter högre än 3m 

* stödmurar högre än 1.5m 

- I mittremsa för att förhindra gångpassage. 

 

Utformning: 

Tillgänglig utemiljö (Huddinge kommuns hemsida) 

 

Modell: 

Gestaltningsprogram (Huddinge kommuns hemsida) 

https://www.huddinge.se/globalassets/_gemensamma/styrdokument-overgripande/riktlinjer/tillganglig-utemiljo-riktlinje.pdf
https://www.huddinge.se/globalassets/_gemensamma/styrdokument-overgripande/program/gestaltningsprog-rev-20160908.pdf
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5.8 GRINDAR OCH BOMMAR 

 

Riktlinje: 

Utifrån de för- och nackdelar som hinder för med sig bör man se till gång- och cykelbanornas 

funktion i första hand. Vilken typ av resa används de för och vems anspråk och trygghet ska 

prioriteras.  

 

Regionala cykelstråk och kommunala huvudcykelstråk (arbetsresor)  

Dessa stråk är avsett för cykling mellan kommunens olika delar och för resor till angränsande 

kommuner. De ska vara sammanhängande, lättorienterade och ha en enhetlig standard.  

Stråken ska vara högprioriterat för vinterunderhåll och ska också ge möjlighet till högre 

hastigheter för cyklister. På dessa cykelvägar ska hinder inte förekomma.  

 

Lokala cykelstråk (barns skolresor)  

Lokalnätet är avsett för cykling inom kommundelarna till skolor, centrumanläggningar och 

dylikt.  I det lokala nätet ska i första hand fotgängare samt cyklister som gör kortare resor 

prioriteras. Här är det viktigt att sänka hastigheter och arbeta med en trygg miljö. Hinder är ett 

sätt att möta detta behov och kan tillåtas. På dessa cykelvägar kan hinder tillåtas om särskilda 

skäl föreligger.  Varje plats är unik och ska detaljstuderas. 

 

Utformning: 

Placering av hinder ska medge bekväm passage för cykel, barnvagn och rullstol utan att man 

tvingas använda stödremsa. Det ska alltid finnas minst 1,5 m fri bredd mellan hinder vilket 

uppfyller kravet på god hastighetsdämpning för cykel och moped samtidigt som den tillåter en 

bekväm passage.  

Hinder ska ej placeras i gång- och cykeltunnlar! Om det finns behov av hinder för bil ska de 

sättas utanför tunnelmynningen väl synliga. 

 

Typritning-06 Bilspärr (Huddinge kommuns hemsida) 

 

Modell: 

Gestaltningsprogram (Huddinge kommuns hemsida) 
 

https://www.huddinge.se/globalassets/_gemensamma/styrdokument-overgripande/program/gestaltningsprog-rev-20160908.pdf
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5.9 BULLERPLANK 

 

Utformning: 

 

Gestaltningsprogram (Huddinge kommuns hemsida) 

 

Typritning-15 Plank (Huddinge kommuns hemsida) 

 

Sikt se även kap 2.10.1 samt 12.9 

https://www.huddinge.se/globalassets/_gemensamma/styrdokument-overgripande/program/gestaltningsprog-rev-20160908.pdf
https://www.huddinge.se/globalassets/stadsplanering-och-trafik/for-dig-som-utforare/gatas-handbok-inkl-typritningar/typritning-plank.pdf
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5.10 PLANTERINGSURNOR 

 

Riktlinje: 

Planteringsurnor placeras i torgmiljöer eller på refuger och deras viktigaste användning är att 

vara ett vackert inslag i den offentliga miljön. 

Urnorna ska placeras så att de inte skymmer sikten samt att skötsel och vattning kan ske på ett 

betryggande och trafiksäkert sätt. 

 

Utformning: 

Gestaltningsprogram (Huddinge kommuns hemsida) 

 

https://www.huddinge.se/globalassets/_gemensamma/styrdokument-overgripande/program/gestaltningsprog-rev-20160908.pdf
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5.11 TEKNISKA ANLÄGGNINGAR 

 

Exempel på teknisk anläggning 

 Transformatorstation 

 Återvinningsstation 

 Pumpstation 

 El och teleskåp 

 

Utformning: 

Gestaltningsprogram (Huddinge kommuns hemsida) 

 

https://www.huddinge.se/globalassets/_gemensamma/styrdokument-overgripande/program/gestaltningsprog-rev-20160908.pdf
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5.12 PARKUTRUSTNING 

 

ENBART RESERVDELAR OCH KOMPLETTRING TILL BEF. UTRUSTNING 

Komplettering och reservdelar anskaffas hos den som tillverkar utrustningen. 

 

ENSKILDA PROJEKT 

Inom ramen för enskilda sker upphandling enligt LOU. 


