PROGRAM • POLICY • STRATEGI • HANDLINGSPLAN • RIKTLINJER

Huvudgator
i Örebro.
Hur stadens huvudgator kan utvecklas
och vad det kan bidra till

Örebro kommun
orebro.se

|2019-10-11|

|Sam 685/2019|

2

HUVUDGATOR I ÖREBRO

PROGRAM
Uttrycker värdegrund och önskvärd utveckling av verksamheten.

POLICY
Uttrycker ett värdegrundsbaserat förhållningssätt och principer för
vägledning.

STRATEGI
Konkretiserar ett program eller en policy och utgör en grund för
Prioritering.

HANDLINGSPLAN
Beskriver konkreta mål och åtgärder.

RIKTLINJER
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Inledning
Utgångspunkter
Att kunna förflytta sig – till skolan, arbetsplatsen, parken eller mataffären – är ett
självklart syfte med stadens huvudgator. Men de utgör även viktiga vistelsemiljöer där
människor kan mötas och stanna till. Gatorna möjliggör för människor att leva ett gott
vardagsliv. Därför måste de utformas med helhetstänkande och omsorg så att de bidrar
till en god livskvalitet och en hållbar framtid.
Flera styrdokument för Örebros kommun har använts som inspiration och underlag i
framtagandet av dessa riktlinjer, se förteckning över referenser i slutet av dokumentet.

Syfte och målgrupp
Syftet med dokumentet är att skapa en gemensam bild av vilka funktioner och kvaliteter
som är viktiga för Örebros huvudgator. De tar avstamp i kommunens mål inom berörda
områden och målet är att skapa attraktiva och hållbara lösningar som står sig över tiden.
Riktlinjerna ska ligga till grund för arbetet med att omvandla befintliga huvudgator från
dagens karaktär av trafikleder till en utformning som speglar uppsatta mål och önskade
funktioner och kvaliteter. Dokumentet är även tänkt att fungera som en inspiration vid
planering av nya huvudgator i staden.
Den primära målgruppen för riktlinjerna är kommunala tjänstepersoner och konsulter
som jobbar på kommunens uppdrag.

Implementering och genomförande
Samverkan och förankring

För att skapa goda helheter krävs bred samverkan. Det främjar delaktighet och
medskapande från olika delar av samhället.
Inom kommunen är det av största vikt att många kompetensområden samverkar kring
utvecklingen av huvudgatorna. Det krävs kompetens om bland annat övergripande
planering, detaljplanering, trafikplanering, gatuutformning, drift och underhåll men även
för kultur, grönstruktur, barns lek och folkhälsa.
Riktlinjerna har utarbetats av enheten stadsmiljö & trafik på Stadsbyggnad, utifrån en
rapport framtagen av konsultföretaget ÅF 2017. Innehållet har förankrats i flera steg,
såväl internt inom förvaltningen som med andra berörda delar av den kommunala
organisationen, framför allt inom Tekniska förvaltningen.
Planeringsstöd och finansiering

Utvecklingen av huvudgator kan främst ske på två sätt:


Vid exploatering, där detta dokument kan används som stöd i planprocessen.
Kostnaderna för genomförande regleras i exploateringsavtal.



Vid utveckling av befintliga stadsmiljöer, där detta dokument kan användas som
stöd. Finansiering görs inom ramen för ordinarie budgetarbete, normalt som en
trafikinvestering, men kan även göras tillsammans med andra intressenter och
regleras därefter.
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I utvecklingen av huvudgator där flera funktioner och kvaliteter samverkar skapas värden
för flera olika kommunala intressen och ansvarsområden. Hur detta påverkar investering,
reinvestering och kostnader för drift och underhåll på kort och lång sikt måste anpassas
till varje projekt. Den breda ansatsen kring vad en huvudgata ska vara och bidra till kan
också vara underlag för diskussion om hur en kommunal organisation planerar och
fördelar budget kopplat till både investeringar och drift och underhåll.

Läsanvisning
Först beskrivs de tre typer av huvudgator som finns i Örebro, och vilka utmaningar de
står inför.
Detta följs av ett kapitel som beskriver principer för hur framtidens huvudgator i Örebro
kan utvecklas. Först beskrivs alla aspekter som måste beaktas och vars betydelse varierar
från fall till fall. Det avslutas med två exempel för hur stadsgator kan vara utformade,
illustrerade med inspirationsbilder.
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Dagens huvudgator i Örebro
Olika typer av huvudgator
Ett trafiksystem består av flera olika typer av vägar och gator, som varierar utifrån dess
funktion och var i staden den är belägen. Nedan följer en beskrivning av tre olika slags
huvudgator som finns i Örebro. I översiktsplanen finns alla stadens huvudgator utpekade
i kartlagret ”huvudnät för biltrafik och vägtransporter”.
Större huvudgator i centrala staden

I centrala Örebro finns ett antal större huvudgator vars utformning främst bidrar till att
erbjuda hög framkomlighet för motorfordonstrafik. Denna typ av huvudgator skapar
med sina stora fordonsflöden och relativt höga hastigheter barriärer i staden, vilket
minskar rörligheten för andra trafikslag. Utformningen saknar ofta kopplingar till de
verksamheter eller funktioner som ryms i omgivande bebyggelse. De har också relativt
liten del av ytorna i gatusektionerna avsatta för oskyddade trafikanter.
Exempel på huvudgator av trafikledkaraktär i centrala Örebro är Rudbecksgatan, Östra
Bangatan, Borgmästargatan, Hertig Karls Allé och Västra och Östra Nobelgatan.

Figur 1. Exempel på större huvudgata i centrala staden – Västra Nobelgatan vid Tegnérlunden.

Större huvudgator i övriga staden

Utanför stadskärnan finns huvudgator vars utformning, funktion och omgivning skiljer
sig från de huvudgator som är centralt belägna. Dessa gator fungerar ofta som större
trafikleder och förbinder centrala Örebro med kringliggande stadsdelar och orter. De är
klassiska exempel på stads- och trafikplanering enligt SCAFT-modellen från 1960-talet,
där gaturummen är breda utan angränsande bebyggelse och där gatans olika trafikslag
separeras i plan. Gatorna har hög framkomlighet men upplevs som barriärer för
korsande trafik då det är långt mellan korsningspunkter. Gemensamt för dessa gator är
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att de ofta har en viktig roll för busstrafiken och cykeltrafiken, samtidigt som flödet av
privata motorfordon är högt.
Exempel på större huvudgator i utkanten av staden är Karlslundsgatan, Ekersvägen,
Östra Bangatan, CV-gatan, Ormestagatan, Södra Infartsleden och Gällerstavägen.

Figur 2. Exempel på större huvudgata utanför centrala staden – Ekersvägen vid Varberga centrum.

Mindre huvudgator i staden

Utöver de huvudgator som idag fungerar som trafikleder finns mindre huvudgator som
ligger i anslutning till stadskärnan och/eller fungerar som en huvudgata genom en
stadsdel. Många av dessa gator saknar separata cykelbanor och grönstruktur. Ofta har de
inte planerats med hänsyn till verksamheters behov och oskyddade trafikanters möjlighet
att passera gatorna på ett säkert sätt.
Exempel på mindre huvudgator i staden är Engelbrektsgatan, Storgatan på norr och
Bromsgatan.
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Figur 3. Exempel på mindre huvudgata i staden – Engelbrektsgatan med vy mot Oskarstorget.

Utmaningar med befintliga huvudgator
Det finns flera skäl till varför Örebros huvudgator behöver omformas:
Möta det växande Örebro

En större befolkningsmängd innebär fler som rör sig i staden och mer leveranser av
varor och tjänster. För att möta en ökad efterfrågan på rörelser bör stadens huvudgator
planeras för smarta och yteffektiva förflyttningar. För att bibehålla god tillgänglighet och
mobilitet krävs att utrymmessnåla och kapacitetsstarka trafikslag prioriteras. Gång-,
cykel- och kollektivtrafik är mångdubbelt mer yteffektivt än privatbilism och måste
därför prioriteras på bekostnad av biltrafiken. Det skapar förutsättningar för minskad
trängsel, ökad valfrihet och möjliggör för fler människor att förflytta sig på kommunens
huvudgator.
Skapa hållbara helhetslösningar

Stadens trafik utgörs primärt av människor och inte av fordon. Därför bör en stads gator
fylla en mycket större och mångfacetterad roll än att enbart vara ett transportrum. Det är
viktigt att värna om helheten vid planering och utveckling av befintliga och framtida
huvudgator. Utgångspunkten ska var att skapa ett hållbart transportsystem utifrån
trafikprogrammets intentioner.
Stärka Örebros attraktivitet

Örebros huvudgator utgör pulsådror i staden och skapar förutsättningar för både rörelse
och vistelse. Utformningen av Örebros framtida huvudgator ska bidra till att skapa en
balans mellan god livskvalitet för boende och god tillgänglighet för kommunens
invånare, dess besökare och för näringslivet. Hur stadens gator utformas avgör i vilken
utsträckning de bidrar till att utveckla kommunen och stadskärnan till att bli mer socialt,
miljömässigt och ekonomiskt hållbar.
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Framtidens huvudgator i Örebro
Vad är en huvudgata – målbilden
Det primära syftet med huvudgatan är att transportera människor och gods. Därefter kan
det, beroende på var i staden gatan ligger och vad som finns innanför väggarna, skapas
förutsättningar för mötesplatser och vistelse, i syfte att stödja och utveckla stadslivet.
Målet är att gatan och bebyggelsen ska fungera som en helhet när det gäller skala,
struktur, uttryck och innehåll. Gaturummets utformning och rörelse ska bidra till livet i
byggnaden och vice versa. En helhet, där funktion samspelar med stadsliv, är nyckeln för
att skapa en attraktiv huvudgata.

Människan – staden – förflyttningen – stadslivet
I utvecklingen av Örebros huvudgator ska planeringen utgå från att stadens ytor ska
användas för att bidra till stadens attraktivitet. God gestaltning, som skapar tillgänglighet
och som samtidigt är nytänkande och vacker, lockar människor att spendera mer tid på
en plats vilket skapar underlag för handel, möten och kulturella yttringar. Detta är
betydande förutsättningar för ett attraktivt stadsliv som bidrar till både ökad social och
ekonomisk hållbarhet.
Huvudgatan är en del av staden där människor förflyttas mellan platser. Dessa rörelser
har olika syften, mål och destinationer. En del rörelser är nyttotransporter där snabbast
möjliga resa värderas högre än exempelvis vistelse och upplevelser. Andra typer av
förflyttningar sker endast på grund av gatans läge i staden med närhet till olika
målpunkter. Gemensamt för alla dessa rörelser är att de utgör stadens puls och stadsliv.
Beroende på gatans läge, trafikmängder, utrymme mellan byggnaderna och
förutsättningar ovan och under mark möjliggörs olika funktioner och kvaliteter.
Exempelvis kan en huvudgata i nära anslutning till en park ges en mer grön och
parkliknande karaktär, medan en mindre huvudgata med många verksamheter längs
sträckan anpassas för handel och uteserveringar.
Nedan beskrivs principer för hur huvudgatorna kan utvecklas utifrån olika perspektiv:








Huvudgator med plats för alla
Trygga och säkra huvudgator
Huvudgatan som plats för rörelse
Huvudgatan som plats för vistelse
Huvudgatans utformning och gestaltning
Huvudgator som är gröna, blå och med god ljusmiljö
Huvudgator som främjar folkhälsa

Dessa principer överlappar varandra och positiva synergieffekter uppstår om de används
som planeringsunderlag för Örebros framtida huvudgator.
Huvudgator med plats för alla

Den offentliga miljön ska utformas så att människor oavsett ålder, kön och
socioekonomisk bakgrund är inkluderade. Extra hänsyn ska tas till barn, äldre och
personer med funktionsnedsättningar. Det skapar huvudgator som främjar jämlikhet och
jämställdhet.
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Vid utformning av huvudgator ska det säkerställas att gatans primära funktion – att
transportera människor och gods – uppfylls. Hänsyn ska tas till den växande stadens
behov av mobilitet, vilket medför att smarta och kapacitetsstarka lösningar prioriteras,
samtidigt som det är viktigt att säkerställa att såväl gående, cyklister och motorfordon får
en plats i gaturummet.
Olika trafikanters behov och förutsättningar måste balanseras. Barn- och skolungdomar
kan behöva en trafiksäker och trygg väg till skolan, samtidigt som framkomlighet för
exempelvis bussar och cyklar är viktigt för pendlare. Avvägningar måste göras i varje
gatuavsnitt för att avgöra hur gatan ska se ut och vilken funktion som ska ha högst
prioritet.
Huvudgator med plats för alla











Arbeta med tillgänglighetsanpassning och sittmöjligheter
Skapa naturliga ledstråk
Arbeta med drift och underhåll under hela året
Prioritera färdsätt som inkluderar olika samhällsgrupper, barns
perspektiv ska särskilt beaktas
Arbeta med ljusmiljöer som bidrar till ökad tillgänglighet, trygghet
och säkerhet
Skapa variation i gatumiljön
Skapa huvudgator som överbygger barriärer
Tillskapa eller omdisponera ytor och prioritera gång-, cykel- och
kollektivtrafik
Vid gestaltning, utgå från närmiljöns lokala förutsättningar och
möjligheterna på den aktuella platsen
Där potential finns, skapa platser för såväl kommersiell som ickekommersiell vistelse

Trygga och säkra huvudgator

Stadens huvudgator ska vara trygga och säkra platser för stadens invånare och besökare.
En ökad trygghet leder till ökad inkludering, vilket skapar förutsättningar för ett mer
jämlikt och jämställt användande av de offentliga miljöerna. Gator som befolkas och har
ett varierat och rikt stadsliv skapar identitet, social kontroll och främjar interaktion över
generationer, kulturer och sociala grupper. Att se och ses av andra bidrar oftast till ökad
trygghet vilket gör en gata mer attraktiv under större delen av dygnet och över flera
årstider.
Trafiksäkerhet är en viktig aspekt vid utformningen av huvudgator. Trafiktempot har
stor inverkan på trafiksäkerheten. Ett lugnt trafiktempo i gatumiljön möjliggör för fler att
röra sig i staden och ökar friheten att i större utsträckning och större del av livet
bibehålla en självständig rörlighet. Med ett lugnare trafiktempo minskar även
barriäreffekterna då det blir lättare att passera tvärs över gaturummet. Utformning på
detaljnivå är särskilt viktig ur denna aspekt för att människor oavsett ålder eller fysisk
eller mental förmåga ska kunna förstå miljön, känna sig trygga att röra sig längs, passera
och vistas utmed Örebros huvudgator.
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Trygga och säkra huvudgator













Utgå från att gatorna ska vara och upplevas som trygga och säkra
oavsett tid på dygnet eller året
Samla olika trafikslag längs ett och samma stråk för ökad trygghet
under dygnets alla timmar – rörelse skapar trygghet
Undvik att separera trafikslag från varandra i plan
Vid stora trafikflöden och/eller högre hastigheter, separera
fotgängare från cyklister och cyklister från motorfordonstrafiken
Separering mellan trafikslagen på egen bana kan tydliggöras med
olika markmaterial, målning och nivåskillnader (kantsten)
Arbeta med ljusmiljöer som bidrar till ökad tillgänglighet, trygghet
och säkerhet
Gestalta gatan och dess sidoområden så att den bidrar till ökad
trygghet, undanröj gömställen och ytor med risk för
överraskningsmoment
Anpassa gatans utformning och linjeföring efter oskyddade
trafikanters behov av lägre trafiktempo, extra omsorg ska läggas
vid att utforma säkra korsningspunkter och hållplatser
Minska barriäreffekter genom att möjliggöra för korsande rörelser,
antalet korsningspunkter beror av det tvärgående flödets storlek
Planera för god orienterbarhet och alternativa vägval

Huvudgatan som plats för rörelse

Trafiken i en stad utgörs till stor del av vardagsresor t.ex. till och från jobbet, skolan och
fritidsaktiviteter, men även av varutransporter, nyttotrafik och nöjesresor. Örebros
huvudgator ska tillgodose god tillgänglighet för transporter av människor och gods med
olika trafikslag.
När Örebro växer behövs kapacitet för fler rörelser. Det kan åstadkommas genom att
omdisponera huvudgatorna för att i större utsträckning prioritera resande med
kapacitetsstarka och utrymmessnåla transportmedel som gång, cykel och kollektivtrafik. I
Figur 4 ges ett exempel på hur mycket yta olika trafikslag tar i anspråk vid förflyttning,
vilket tydligt understryker vikten av att prioritera de utrymmessnåla och kapacitetsstarka
transportmedlen.
Satsningen på de utrymmessnåla och kapacitetsstarka transportmedel bidrar inte bara till
att fler människor kan förflytta sig utan även till ett mer jämlikt transportsystem med
större rörelsefrihet för olika samhällsgrupper. En större andel människor i olika åldrar
och med olika socioekonomiska förutsättningar kan gå, cykla och åka kollektivtrafik än
de som kan äga och köra en privat bil. Ett transportsystem som utformas för olika typer
av färdslag skapar dessutom ökade valmöjligheter och robusthet över tid.
Tillgängligheten ökar således och fler i samhället kan ta del av stadens utbud och service.
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Figur 4. Kapacitet för olika trafikslag – principfigur.

Genom att planera för ett lägre och jämnare trafiktempo för fordonstrafiken kan
kapaciteten på gatorna öka samtidigt som livsmiljön för stadens invånare förbättras när
det gäller buller, luftkvalitet och trafiksäkerhet. Med lågt trafiktempo avses ett tempo
som främjar gående och cyklister. På huvudgator i centrala delar av staden där det rör sig
en stor andel oskyddade trafikanter och där korsningspunkterna är många och
bebyggelsen ligger dikt an gatan är 30–40 km/h en trafiksäker hastighet på motorfordonstrafiken. I utkanten av staden, där motortrafikens framkomlighet är prioriterad
och där anspråken att korsa gatan till fots eller med cykel är lägre och där bebyggelsen
inte angränsar till gatan, är 50 km/h en rimlig hastighet på sträckor. Vid passager bör
hastigheten sänkas till 30 km/h. I möjligaste mån ska gatan vara självförklarande, dvs. att
utformningen ska spegla den hastighet som eftersträvas.
En gatas kapacitet beror till stor del av hur korsningspunkterna längs stråket är
utformade. Därför ska stor omsorg läggas vid att utforma bra korsningar. Vilken
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korsningsutformning och lösning som väljs beror av platsens förutsättningar och ska
studeras från fall till fall. Vid stora kollektivtrafikflöden bör signalanläggningar användas.
Framtidens fordonsflotta kommer sannolikt helt eller delvis utgöras av elbilar och andra
fossilfria fordon. Det bör ge bättre luftkvalitet och mindre buller i städerna. Men
problem kvarstår med trängsel, barriäreffekter och partikelutsläpp. Det är därför viktigt
att planera för en balanserad mix av gång-, cykel-, kollektiv- och biltrafik på våra gator.
Kapacitet, tillgänglighet och framkomlighet









Säkerställ plats för alla trafikslag
Prioritera trafikslag som på mindre yta kan transportera fler
resenärer, både i trafiksignaler och vid tilldelning av utrymme
I stråk där effektiv kollektivtrafik prioriteras bör separata körfält
införas och farthinder för bussarna undvikas. I stråken bör passager
för gående och cyklister i möjligaste mån läggas vid hållplatser, för
att undvika stopp på sträckan
Låt utryckningsfordon nyttja kollektivtrafikens körfält för ökad
framkomlighet
Skapa sammanhängande stråk med trottoarer på båda sidor av
körbanan och med cykelbana på minst en sida av gatan.
Anpassa gatans utformning, bredd och linjeföring för ett jämt och
lågt trafiktempo
Minska gatans barriäreffekt genom att placera passager i naturliga
rörelsestråk, utforma säkra korsningspunkter och hållplatser för
oskyddade trafikanter

Huvudgatan som plats för vistelse

Staden som miljö är ett uttryck för människors vilja att samexistera. Stadens gator
möjliggör dels en förflyttning av människor och gods men möjliggör även möten mellan
människor och därmed utbyte av idéer, varor och tjänster. Huvudgator ska därför inte
endast utformas för rörelser utan även för vistelse, urban rekreation, möten, olika
kulturyttringar och handel.
Vistelse och rörelse på gatan behöver fungera i symbios med varandra, utan att skapa nya
konflikter. Gestaltning och uttryck på gatan skapar möjlighet för kringliggande
bebyggelse och verksamheter samtidigt som gatan behåller sin attraktiva funktion för
människor.
Huvudgator ska utformas för olika syften och för flexibel användning där funktionen
kan ändras över tid eller över dygnets timmar. Exempelvis kan ytor fungera som
vistelseytor under dygnets ljusa timmar och som parkeringsytor kvälls- och nattetid. En
gata kan även omvandlas från en gata för fordonstrafik och parkering på vintern till en
gågata med uteserveringar på sommaren. Exempel på detta är den del av
Engelbrektsgatan utanför slottet som målades rosa och omvandlades till gågata under en
sommar, se figur 5.
Huvudgatans ytor kan användas för att inbjuda till medskapande från invånare,
föreningar eller verksamma och kan ses som en möjlighet att testa olika funktioner,
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konstnärliga utformningar och gestaltningar. Detta inbjuder till delaktighet och gör
Örebro mer attraktivt för både invånare och besökare.

Figur 5. Rosa gatan i Örebro – exempel på hur en central gata kan förändras för att möjliggöra plats för vistelse.

Vistelse och stadsliv











Utgå från närmiljöns förutsättningar och, där potential finns,
skapa platsbildningar för spontana och planerade möten
Möjliggör kommersiella och icke kommersiella vistelseytor
Bjud in näringsidkare, föreningar och invånare till
medskapande
Skapa breda trottoarer med plats för uteserveringar,
promenader och förflyttningar
Tillgängliggör bebyggelsen genom att anlägga p-platser för
såväl cykel som bil samt angöringsytor för bl.a. varutransporter
Inför reglering för mer tillgänglig och anpassad bilparkering
Säkerställ plats för väntande vid hållplats, det tar ofta upp mer
ytor än man tror och måste tas med i tidigt skede
Skapa attraktiva busshållplatser och dra nytta av rörelsen som
skapas kring dessa platser
Arbeta med flexibla ytor för parkering – ändra funktion över
dygnet och året

Huvudgatans utformning och gestaltning

Örebros huvudgator ska bidra till att kunna orientera sig enkelt i staden. Hur de utformas
och gestaltas sätter ramarna för vilka funktioner som ges plats, vilket till stor del påverkar
människors vardag. Proportionerna mellan hushöjder och gatubredder samt gatans
möblering är viktiga parametrar för att skapa attraktiva gaturum för människor. Vad som
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händer på första våningen, var entréer är placerade och hur de är utformade påverkar
upplevelsen av en huvudgata. Det är viktigt att ta ett helhetsgrepp på gaturummet från
fasad till fasad för att skapa en visuell och fysisk koppling mellan gatans båda sidor. En
varierad bebyggelse och en blandad karaktär på gaturummen ökar upplevelsen och
orienteringen längs en gata och bidrar till ett rikt stadsliv. En huvudgata som har samma
gestaltning längs hela sträckan utan uppbrott upplevs som monoton och kan bidra till
höga hastigheter, likt en rodelbana, och ska därför undvikas.

Figur 6. Karlsdalsallén i Sörbyängen.

Figur 7. Stenbackevägen vid Södra Ladugårdsängen.
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Utformning och gestaltning






















Utgå från den mänskliga skalan – det gäller såväl gatans
geometriska utformning som val av växter, möblering, skyltar,
avstånd mellan korsningspunkter och val av träd.
Utgå alltid från den aktuella platsens förutsättningar
Ta hänsyn och utforma gatan efter befintliga och/eller
planerade entréer och mötesplatser
Minska barriärer med hjälp av täta korsningspunkter (max 200m
mellan två korsningspunkter som utgångspunkt)
Tänk helhet från fasad till fasad – skapa visuella och fysiska
kopplingar över gatan
Skapa variation och en blandning längs gatan genom att
jobba med olika detaljeringsgrader och skalor
Skapa rumslighet med hjälp av vertikala element så som träd
och belysningsstolpar
Utgå från principen ju längre mellan korsningspunkter för gång
och cykeltrafik, desto viktigare med trottoar och cykelbanor på
båda sidor av gatan, för att minska barriäreffekter
Var återhållsam med längsgående refuger
Portaler och stora vägskyltar bör undvikas.
Smalare körbanor för motorfordonstrafik sänker hastigheter och
ökar trafiksäkerheten
Undvik svackdiken och lösa vägkanter – arbeta med kantsten
och underjordisk vattenhantering
Skapa en attraktiv och spännande miljö genom att addera
konst och design – på marken och på höjden
Utformning och reglering ska gå hand i hand – självförklarande
gaturum ska eftersträvas
Undvik stora korsningar och planskilda korsningar då de bidrar
till stora omvägar för oskyddade trafikanter, ineffektiv
markanvändning och brist i orienterbarhet.
Arbeta med olika material och beläggningstyper, både utifrån
estetik och robusthet/kvalitet
Drift och underhållsaspekten ska lyftas fram i tidigt skede
Säkerställ plats för belysningsstolpar, signaler och vägskyltar,
dessa tar ofta mer plats än man tror och är viktiga för att gatan
ska fungera.

Huvudgator som är gröna, blå och med god ljusmiljö

Gröna och blå värden, det vill säga växtlighet och vatten, är kvaliteter som tillsammans
med belysning är viktiga visuella element för att skapa attraktiva stadsmiljöer där
människor trivs över dygnets alla timmar och årets skiftningar. Samtidigt har gatorna en
viktig funktion för hantering av nederbörd och skydd mot väder och vind.
Huvudgatan är en viktig del av stadens robusthet i förebyggande arbete mot översvämningar, skyfall och andra oväntade händelser. En fungerande dagvattenhantering
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(rening och fördröjning) är viktigt för att skapa en robust stadsmiljö där gatan bidrar till
att minska påverkan av yttre faktorer.
Olika trädarter ger gaturummen en egen karaktär och identitet med lövverk, blomning
och ibland höstfärger. De gröna och blå strukturerna i Örebros huvudgator ska, utöver
estetiska värden, bidra till flera ekosystemtjänster. De främjar biologisk mångfald,
fördröjer och renar dagvatten, hanterar skyfall, skapar bättre mikroklimat och kopplar
samman grön och blå infrastruktur i staden och med omlandet.
Befintliga stadsträd är ömtåliga och kräver särskild uppmärksamhet när gator omskapas.
Här måste kommunens trädråd kopplas in för bedömning redan i ett tidigt skede. Träd
och annan grönska kan även komma i konflikt med VA och andra ledningar i marken,
något som måste utredas i tidigt skede.

Figur 8. Cirkulationsplats vid Stenbackevägen med fördröjningsmagasin i mitten.

Gröna, blåa gator med god ljusmiljö










Skapa förutsättningar för att kunna bevara befintliga träd och
grönska.
Trädrådet ska alltid kopplas in vid värdering och bevarande av
befintliga stadsträd.
Plantera gatuträd och skapa trädalléer
Variera och anpassa växtmaterialet till platsen – tänk på årets
alla säsonger
Anlägg öppen dagvattenhantering typ ”rain gardens”
Rening av dagvatten ska finnas på alla gator med mer än 5000
motorfordon per dygn
Arbeta med multifunktionella ytor
Skapa vackra, smarta, trygga och energieffektiva ljusmiljöer för
alla trafikantgrupper
Skapa högkvalitativa ljusmiljöer med fokus på funktion, estetik,
miljö och ekonomi

17

18

HUVUDGATOR I ÖREBRO

Huvudgator som främjar folkhälsa

Huvudgatorna i Örebro ska utformas för att främja fysisk aktivitet och innehålla en stor
mängd grönska. Då fler rör sig till fots, med cykel eller kollektivtrafik ökar den fysiska
aktiviteten, folkhälsan och välbefinnandet. Hur den fysiska miljön utformas och vilka
förutsättningar och prioritering vi ger olika trafikslag har en betydande påverkan på
folkhälsan. Trafikbuller, luftföroreningar och fysisk inaktivitet är exempel på problem
som bidrar till ohälsa bland medborgare. Gröna kvaliteter i gaturummet bidrar till
förbättrad luftkvalitet, inspirerar till fysisk aktivet, minskar stress och bidrar till ökat
välmående.
Ett annat vanligt hälsoproblem är halk- och fallolyckor. Äldre personer är
överrepresenterade i denna typ av olyckor, som till stor del sker på vinterhalvåret och
innan gruset tas upp på våren. God vinterväghållning och kontinuerlig drift och
underhåll är därför mycket viktigt för att minska antalet olyckor.
Bullernivåer i staden kan minska genom att gator utformas för lägre och jämnare tempo,
bebyggelse anpassas för att skärma av buller samt genom att använda beläggningstyper
som bullrar mindre.
Genom att planera staden för fossilfria fordon och premiera transportmedel som inte
medför partikelutsläpp förbättras luftmiljön i staden. Miljözoner och dubbdäcksförbud
är lösningar som kan användas för att minska partikelhalterna.

Folkhälsa






Bevara befintliga stadsträd och plantera nya träd och olika
typer av grönska
Prioritera trafikslag för ökad fysisk aktivitet
Skapa ett gent och framkomligt gångtrafiksnät och
cykeltrafiksnät
Arbeta med drift och underhåll för att minska risken för fall- och
halkolyckor
Skapa bättre förutsättningar för att minska bullernivåer och
partikelutsläpp från fordonstrafik
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Exemplet Trädgårdsgatan i Örebro
Under 2016–2017 byggdes Trädgårdsgatan i Örebro om från trafikled till att bli
en gata med mer stadskaraktär. Bland annat anlades en dubbelriktad gångoch cykelbana och mängden grönska i gaturummet ökades. Ombyggnaden
skapade högre kvaliteter i staden med mindre barriäreffekter och en säkrare
miljö för oskyddade trafikanter. Hastigheten för biltrafiken har minskat, utan att
tiderna för busstrafiken och utryckningsfordonen ökat. Bilderna visar
Trädgårdsgatan före och efter ombyggnation.

Figur 9. Trädgårdsgatan i Örebro före ombyggnad.

Figur 10. Trädgårdsgatan i Örebro efter ombyggnad 2016–2017.
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Principlösningar och exempel
I detta kapitel beskrivs och exemplifieras två typer av huvudgator: En i centrumnära läge
där gaturummet är begränsat och en i ett mer perifert läge där gaturummet och avståndet
mellan byggnaderna längs gatan är större.
Båda exemplen visar hur en huvudgata kan utformas för att åstadkomma de funktioner
och kvaliteter som beskrivs i förgående kapitel. De två exemplen skiljer sig åt för att
understryka att alla huvudgator är unika och att det beroende på bland annat läget i
staden, byggnadernas innehåll, trafikmängder och kopplingar till omkringliggande
gatunät har olika förutsättningar och olika funktion.
Exempel 1 – inspirationsbilder för en centrumnära huvudgata

Vid den centrumnära huvudgatan läggs stort fokus på god tillgänglighet och rikt stadsliv.
Mängden oskyddade trafikanter är stor liksom utbudet av butiker, restauranger,
arbetsplatser m.m. Skalan, rumsligheten och utformningen utgår tydligt från en mänsklig
skala samt från de oskyddade trafikanternas perspektiv, behov och förutsättningar.

Figur 11. Inspirationsskiss med perspektiv från cykelbana. Illustration: ÅF.

En huvudgata av denna typ rymmer fotgängare, cyklister, kollektivtrafik, allmän
motorfordonstrafik, utryckningsfordon och lättare godstransporter. Det skapar möjlighet
för hög tillgänglighet och kapacitet sett till mängden människor som kan förflytta sig
längs gatan. Kvarteren är korta, vilket möjliggör en tät upprepning av korsningspunkter
och en god kontakt mellan gatans båda sidor, något som minimerar barriäreffekter och
ökar överblickbarhet, orientering och trafiksäkerhet.
Åtgärder som varierande markbeläggning, upphöjningar och sidoförskjutningar bidrar till
ett lugnt trafiktempo och god trafiksäkerhet samtidigt som gatans barriäreffekt minskar.
Körbanans bredd och linjeföring främjar ett lågt och jämt trafiktempo.
En tydlig separering mellan gående och cyklister möjliggör god tillgänglighet för
oskyddade trafikanter. Tydliga ledstråk och visuellt attraktivt designade ledstråk hjälper
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personer med funktionsnedsättningar att hitta mellan olika målpunkter. Varierande
markmaterial och kontraster används för att tydliggöra separering mellan fotgängare och
cyklister. Gatan och motortrafiken inramas med hjälp av planeringar, träd och annan
växtlighet för att skapa ett grönt stadsrum.
Belysning finns längs hela sträckan och är anpassad för att ge goda ljusförhållanden för
såväl gång- och cykeltrafik som för motortrafiken. Vid korsningspunkter finns extra
förstärka belysningspunkter för att öka trafiksäkerheten och tryggheten för oskyddade
trafikanter.

Figur 12. Inspirationsskiss med perspektiv ovanifrån. Illustration: ÅF.

Gatan har tydliga zoner med en visuell koppling mellan fasaderna vilket möjliggör
korsande rörelser och en god helhetsupplevelse. Denna typ av gata utformas generellt
sett inte med längsgående mittrefuger, förutom i korsningspunkter där refuger möjliggör
säkra passager i två steg.
Tillbakadragna fasader kan skapa mindre platsbildningar för vistelse, uteserveringar,
handel och/eller grönska. Utformningen av entréplanet är av stor vikt för att skapa en
intressant, varierande, trygg och levande huvudgata med god tillgänglighet.
Zonen mellan dubbelriktad cykelbana och körbana för motorfordonstrafik kan med
fördel variera utmed sträckan och dess innehåll anpassas för att komplettera bebyggelsen
och de verksamheter som finns i dem. Zonen kan bland annat rymma gatuträd,
cykelparkering, angöringsfickor för motorfordon, hållplats för kollektivtrafik, längsgående parkering, laddningsinfrastruktur för elbilar och elcyklar, lastnings- och
lossningsplats för varutransporter och avfallshantering, konst, upplag för vinterväghållning, belysning, öppen dagvattenhantering, planteringar och sittmöjligheter. Längs
handelsstråk och verksamhetstäta områden beaktas särskilt parkering för cykel och bil
för att säkra god tillgänglighet.
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Figur 13. Gatusektion med funktioner för centrumnära huvudgata. Illustration: ÅF.
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Exempel 2 – inspirationsbilder för huvudgata i yttre delarna av staden

En huvudgata i ett mer perifert läge i staden har oftast en mer tydlig funktion för längsgående rörelser än en huvudgata i centrumnära läge. En huvudgata av denna typ rymmer
fotgängare, cyklister, kollektivtrafik, allmän motorfordonstrafik, utryckningsfordon och
godstransporter. Tillgänglighet och kapacitet för längsgående rörelser ska vara relativt
god, men avvägningar måste göras för att skapa trafiksäkra och trygga möjligheter att
korsa gatan.

Figur 14. Inspirationsskiss med perspektiv från körbana med mittförlagda körfält för kollektivtrafik. Illustration: ÅF.

God tillgänglighet och kapacitet på denna typ av huvudgata skapas med hjälp av separerade trafikytor för respektive trafikslag. Prioriteringar mellan trafikslag görs för att kunna
välja olika typer av färdslag, vilket skapar robusthet och en styrning där även gång-,
cykel- och kollektivtrafik ges god tillgänglighet och framkomlighet.
Mitt- eller sidoförlagda och separerade kollektivtrafikkörfält skapar goda möjligheter för
kollektivtrafik med hög framkomlighet. Utformning och signalreglering av korsningar
har stor inverkan på kollektivtrafikens framkomlighet och möjlighet att följa tidtabell.
Med hjälp av varierande uttryck i fasader, vertikala element så som gatuträd, planteringar
och belysningsstolpar, skapas en rumslighet och variation längs med huvudgatan. Detta
ökar orienterbarheten och minskar det monotona uttrycket.
Gatan har tydliga zoner med en visuell koppling mellan fasaderna vilket möjliggör
korsande rörelser och en god helhetsupplevelse. Längsgående refuger och zoner
möjliggör för trädalléer, vänstersvängskörfält för motorfordonstrafik och understödjer
trafiksäkra och trygga korsande rörelser.
Tillbakadragna fasader kan skapa mindre platsbildningar för vistelse, uteserveringar,
handel och/eller grönska. Utformningen av entréplanet är av stor vikt för att skapa en
intressant, trygg och levande huvudgata med god tillgänglighet.
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Zonen mellan dubbelriktad cykelbana och körbana för motorfordonstrafik kan med
fördel variera utmed sträckan och innehålla flera funktioner och kvaliteter. Denna zon
kan rymma gatuträd, cykelparkering, angöringsfickor för motorfordon, laddningsinfrastruktur för elbilar, lastnings- och lossningsplats för varutransporter och
avfallshantering, konst, upplag för vinterväghållning, belysning, öppen dagvattenhantering, planteringar och sittmöjligheter.
Zonen mellan separerade kollektivtrafikkörfält och körfält för allmän motorfordonstrafik
kan, om utrymme finns, bland annat rymma trädalléer och andra typer av planteringar,
hållplats för kollektivtrafik, cykelparkering i anslutning till hållplats för kollektivtrafik,
vänstersvängskörfält för allmän motorfordonstrafik, konst, upplag för vinterväghållning,
belysning och öppen dagvattenhantering.

Figur 15. Inspirationsskiss med perspektiv ovanifrån. Illustration: ÅF.
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Figur 164. Gatusektion med funktioner för huvudgata i yttre delarna av staden. Illustration: ÅF.
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