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INLEDNING

Stadsmiljöprogrammets mål

• Oskarshamns stadsmiljöer ska upplevas 
enhetliga, vackra och trygga. De ska vara 
av hög kvalitet, tillgängliga för så många 
som möjligt och vara driftseffektiva. 

• Oskarshamns centrums attraktivitet som 
handelsplats och mötesplats ska stärkas.

• I inre stadskärnan ska fotgängartrafiken 
gynnas för att få ett mer levande centrum. 

Följande	program	strävar	efter	att	uppnå	
samtliga	tre	ovanstående	mål.	Ambitionen	
är	att	genom	ett	begränsat	antal	material,	
modeller	och	typer	av	möbler	och	gatuut-
formningar	lyfta	upplevelsen	av	Oskars-
hamns	centrum	till	en	ännu	mer	samordnad	
och	attraktiv	miljö.	Programmets	riktlinjer	
skall	bidra	till	en	vacker	och	funktionell	
stad	där	upplevelserika	gaturum	ska	stimu-
lera	till	vistelse.
Tillgängligheten	är	ett	prioriterat	ämne	i	
programmet	och	syftet	är	att	ge	så	många	
som	möjligt	god	framkomlighet	i	staden	och	
kunna	delta	i	det	offentliga	rummet.

Avgränsning och genomförande

Programmet	skall	i	första	hand	appliceras	på	
de	centrala	gator	och	torg	som	domineras	av	
handel,	service	eller	andra	publika	verksamhe-
ter,	samt	stadsparken.	Detta	är	ett	geografiskt	
litet	område,	men	skall	motsvara	de	platser	
och	stråk	som	är	de	mest	publika	och	som	har	
störst	behov	av	att	ha	ett	kvalitativt	och	sam-
manhållet	formspråk.	Programmet	kan	med	
fördel	användas	även	på	övriga	platser	i	staden.	
För	Badholmen	och	Fnyket/Besväret,	särskilda	
platser	med	tydlig	egen	identitet,	rekommen-
deras	andra	formspråk	som	passar	bättre	in	på	
varje	unik	plats.
Programmet	ska	vägleda	vid	nyexploatering	
och	upprustning	av	befintliga	områden	på	all-
män	plats,	men	även	ge	riktlinjer	för	kvarter-
smarkens	utformning.	Genomförandet	av	pro-
grammet	kommer	att	pågå	under	flera	år,	och	
är	beroende	av	vilka	resurser	som	kan	avsättas	
under	denna	tid.	Om	inga	extra	resurser	till-
sätts	så	kommer	programmet	enast	att	fungera	
vägledande	vid	det	kontinuerliga	underhållet	
då	nya	möbler	köps	in	för	att	ersätta	befintliga	
som	slitits	ut.

Ett	särskilt	prioriterings-	och	kostnadspro-
gram	för	det	här	programmets	genomför-
ande	biläggs	för	att	fungera	som	underlag	vid	
budgetarbete.

Upplägg och innehåll

Programmet	inleder	med	att	visa	riktlinjer	för	
hur	gågator	och	gångfartsgator	ska	utformas.	
Därefter	följer	utformningsprinciper	för	en	del	
tillgänglighetsanpassningar,	såsom	ledstråk	
och	ramper.	Avlutningsvis	finns	ett	kapitel	med	
riktlinjer	för	de	olika	möbler	som	kan	återfin-
nas	i	det	offentliga	rummet.	För	varje	objekt	i	
kapitlet	anges	en	eller	flera	exempelmodeller.	
Dessa	modeller,	eller	motsvarande/snarlika	
modeller	från	andra	leverantörer/tillverkare,	
skall	hädanefter	användas	inom	programmets	
geografiska	avgränsning.
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Programmet skall i första hand 
appliceras på de centrala gator 
och torg som domineras av 
handel, service eller andra publika 
verksamheter, samt stadspar-
ken. Detta är ett geografiskt litet 
område, men skall motsvara de 
platser och stråk som är de mest 
publika och som har störst behov 
av att ha ett kvalitativt och sam-
manhållet formspråk. Programmet 
kan med fördel användas även 
på övriga platser i staden. För 
Badholmen och Fnyket/Besväret, 
platser med tydlig egen identitet, 
rekommenderas andra formspråk 
som passar bättre in på varje unik 
plats.

Blå markering på kartan illustrerar 
grovt programmets avgränsning. 
Avgränsningen skall dock inte ses 
som definitiv.
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GÅNGFARTSGATOR

Gångfartsgata	innebär	att	motorfordon	och	
oskyddade	trafikanter	samsas	i	samma	gatu-
rum.	Fordon	får	inte	köra	fortare	än	gång-
hastighet,	och	de	har	väjningsplikt	gentemot	
fotgängare.	
Gångfartsgator	bör	användas	där	man	efter-
strävar	ett	attraktivt	gaturum	som	i	första	hand	
stimulerar	fotgängare	och	vistelse,	men	där	
bilar	måste	kunna	ta	sig	fram.
Utformningen	av	en	gångfartsgata	är	avgö-
rande	för	om	gatans	funktion	ska	bli	den	man	
eftersträvar.	Uteserveringar,	soffor,	grönska	
m.m.	ska	ge	liv	i	gaturummet,	och	samma	
objekt	ska	göra	det	obekvämt	för	bilister	att	
köra	för	fort.

Gångfartsgator	ska	huvudsakligen	beläggas	
med	smågatsten	och	ha	stråk	av	taktila	plattor	
omgivna	av	släta,	längsgående	hällar.	Kant-
stenar	som	skiljer	gata	och	trottoar	åt	skall	i	
största	mån	undvikas.	Markering	av	köryta	
kan	vid	behov	visas	med	aco-drän	eller	genom	
annan	diskret	utformning.	Gaturummet	ska	
rymma	plats	för	entréramper	till	verksam-
hetslokaler	där	så	behövs,	uteserveringar,	ev	
”exponeringsmöjligheter”		med	mera	innanför	

ledstråket.	Längsgående	parkering	på	anvisade	
platser	kan	förekomma.	Omsorgsfull	möble-
ring	av	gaturummet	skall	syfta	till	att	bilister	
känner	sig	obekväma	och	att	fotgängare	bjuds	
in	till	vistelse	över	hela	gaturummet.	Särskilt	

anvisad	cykelbana	ska	inte	förekomma	utan	
cyklister	skall	röra	sig	fritt	i	hela	gaturummet.
Gränsen	för	ett	gångfartsområde	skall	göras	
tydlig	-	man	ska	veta	när	man	kör	in	i	eller	
lämnar	denna	gatutyp.

Typsektion över en gångfartsgatas utformning.  
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På en gångfartsgata samsas många olika trafikanter, och 
det ställer krav på utformningen. Det underlättar att tänka i 
zoner, där varje zon fyller en viss funktion. Zonen närmast 
fasaden kan rymma ramper till entréer, uteserveringar, 
ev butiksexponeringar etc. För att detta ska kunna vara 
möjligt är det viktigt att zonen blir tillträckligt bred. Nästa 
zon innehåller ledstråk för synsvaga och släta stråk för 
barnvagnar, rollatorer och rullstolar. Detta stråk är viktigt 
eftersom det med den här utformningen inte blir möjligt 
för synsvaga personer att ”käppa” sig fram längs fasaden 
eller en trottoarkantsten. Nästa zon kan omväxlande inne-
hålla soffor, grönska, papperskorgar, belysningsstolpar, 
cykelparkering, bilparkeringsplatser m.m. 
Om gatans bredd endast tillåter en primär ”vistelse-yta”, 
skall den sida av gatan som bedöms ha bäst förutsätt-
ningar - t ex utifrån solförhållanden - väljas.
Gaturummet skall förutom i ledstråk och släta stråk beläg-
gas med smågatsten.
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GÅGATOR

Med	gågata	avses	ett	område	där	man	inte	får	
köra	bil	eller	andra	motorfordon	såvida	man	
inte	har	särskilt	tillstånd.	Vanligen	ges	tillstånd	
till	räddningstjänst,	leveransfordon	och	funk-
tionshindrade.	Det	är	tillåtet	att	cykla,	dock	ej	
fortare	än	gångfart.

Utformningen	av	en	gågata	ska	vara	omsorgs-
full	och	leda	till	att	gaturummet	upplevs	
attraktivt	och	inbjudande	att	vistas	i.	Gatan	
ska	huvudsakligen	beläggas	med	smågatsten	
och	ha	stråk	av	taktila	plattor	omgivna	av	släta,	
längsgående	hällar.	Om	en	markerad	cykelbana	
behövs	på	gågatan	skall	denna	avvika	i	belägg-
ning	och	nyans	från	resterande	del	av	gatan.	
Cykelbanan	skall	beläggas	med	släta	längsgå-
ende	hällar.	Kantstenar	skall	inte	finnas	på	en	
gågata.	

Gågatans	ledstråk	med	taktila	plattor	omgivna	
av	släta,	längsgående	hällar	ska	placeras	ett	par	
meter	utanför	väggliv.	Detta	för	att	möjliggöra	
plats	för	uteserveringar,	eventuella	ramper,	
eller	ev	butiksexponering	längs	fasaderna.

En	eller	två	stråk/zoner	för	möblering	och	

utsmycknad	bör	finnas.	I	zonerna	kan	soffor,	
planteringar,	belysningsstolpar,	papperskorgar	
med	mera	placeras.	Tillräckligt	stor	omöblerad	

yta	måste	finnas	för	att	snöröjning,	utryck-
ningsfordon	och	leveranstransporter	skall	
kunna	ta	sig	fram.
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LEDSTRÅk OcH SLÄTA STRÅk

För	att	stadens	ledstråk	ska	vara	lätta	att	förstå	
och	använda	ska	en	enhetlig	utformning	av	
ledstråksstrukturen	eftersträvas.	Ett	ledstråk	
bildar	en	obruten	kedja	från	start	till	mål,	det	
vill	säga	att	det	börjar	och	slutar	i	punkter	från	
vilka	det	ges	fortsatt	ledning,	exempelvis	vid	
en	husvägg.	Gångfartsgator,	gågator,	torg	och	
huvudsakliga	parkeringsplatser	och	viktiga	
målpunkter	i	staden	ska	förses	med	ett	sam-
manhängande	ledstråkssystem.

Ett	ledstråk	skall	utformas	med	ett	40-50	cm	
brett	stråk	med	längsgående	taktila	plattor	
omgärdat	på	båda	sidor	av		en	respektive	två	
längsgående	jämna	hällar	av	sten	eller	betong.	
Det	skall	vara	minst	150	cm	från	den	ena	häl-
lens	ytterkant	till	den	andra	hällens	ytterkant,	
helst	mer	där	så	är	möjligt.	Det	är	viktigt	att	
hela	stråket	är	fritt	från	andra	lösa	eller	fasta	
objekt	såsom	utskjutande	skyltar	eller	uteser-
veringar.	Utrymme	för	dessa	objekt	skall	enligt	
gatuutformningsprinciperna	finnas	mellan	
ledstråket	och	fasad.	Vinkelräta	stråk	med	
taktila	plattor	skall	angöra	entréer	till	publik	
verksamhet.	För	att	underlätta	för	synsvaga	
personer	(som	orienterar	sig	med	färgkontras-

ter	och	inte	med	hjälp	av	käpp)	skall	sinusplat-
torna	vara	svarta	och	omgivande	hällar	ljusa.

Längs	gatorna	i	centrum	som	domineras	av	
handel,	verksamheter	och	service	föreligger	
svårigheter	med	att	orientera	sig	med	hjälp	av	
fasader	då	ramper,	trappor,	uteserveringar	och	
trottoarpratare	kan	utgöra	hinder.	Därför	bör	
ett	sammanhängande	ledstråk	anläggas	längs	
dessa	stråk	utanför	hindena.	Inom	övriga	stads-
kärnan	skall	väl	fungerande	ledstråk	med	en	

Illustration över hur stadens led- och slätstråk ska utformas. Smågat-
stensraderna som ligger vinkelrätt mot ledstråket fyller endast en estetisk 
funktion och kan uteslutas.

blandning	av	naturliga	och	konstgjorda	stråk	
finnas.
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RAMPER

Tillgänglighet	till	verksamhetslokaler	m.m.	
skall	i	första	hand	lösas	inom	den	egna	fast-
igheten.	Där	så	inte	är	möjligt	kan	en	ramp	
anläggas	på	allmän	plats	för	att	lösa	eventuella	
höjdskillnader	till	entrén.	I	staden	skall	hög	
gestaltning	på	ramper	eftersträvas,	och	de	ska	
passa	in	i	gatubilden	(prefabricerade	metall-
ramper	skall	inte	användas).	Svart	smide	på	
detaljer	såsom	ledstång	ska	eftersträvas.

Rampens	lutning	bör	vara	1:20,	(max	1:7)	och	
bredden	minst	1,3	m.	Avåkningsskydd	ska	
finnas	där	behov	föreligger.	Fallande	plan	och	
vilande	plan	bör	särskiljas	med	kontrastskillna-
der	Ledstången	bör	fortsätta	förbi	rampens	fot	
med	minst	30	cm.	

En samordnad och välgestaltad 
utformning av ramper är viktigt för 
stadsbilden. Här är en principskiss 
illustrerad i röd färg. Räcken och 
andra detaljer bör i verkligheten 
vara svartmålade.

Sektionsskiss

Planskiss

Sektionskiss
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Oskarshamns	stadsmiljöer	ska	upplevas	
enhetliga,	vackra	och	trygga.	De	ska	vara	

av	hög	kvalitet,	tillgängliga	för	så	många	som	
möjligt	och	vara	driftseffektiva.	Ett	enhetligt	
och	sammanhållet	formspråk	bland	stadens	
möbler,	och	med	begränsat	antal	modeller	att	
välja	mellan	stärker	man	stadens	identitet.	I	
stadens	centrala	gator	och	platser	som	domine-
ras	av	handel,	service	och	andra	publika	verk-
samheter	skall	detta	möbelprogram	användas.	
Även	stadsparken	ska	omfattas	av	programmet.	
För	varje	möbelkategori	anges	en	eller	flera	
exempelmodeller.	Dessa	modeller,	eller	mot-
svarande/snarlika	modeller	från	andra	leveran-
törer/tillverkare,	skall	användas.	
På	platser	där	det	finns	särskilda	motiv	till	att	
skapa	eller	behålla	en	egen	identitet	ska	avsteg	
från	programmet	göras.	I	dessa	fall	ska	möbel-
valet	anpassas	efter	varje	unik	plats	i	samråd	
med	stadsarkitekt	eller	motsvarande.

STADENS MöBLER
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STADENS SOFFOR OcH BÄNkAR

Stadens	sittplatser	ska	ha	hög	tillgänglighet	för	
stadens	alla	invånare.	De	ska	vara	lätta	att	sätta	
sig	på	och	lätta	att	ta	sig	upp	ur.	Merparten	av	
stadens	sittplatser	ska	ha	såväl	ryggstöd	som	
armstöd,	och	ha	en	sitthöjd	mellan	45-50	cm.	
Det	bör	också	så	långt	det	är	möjligt	finnas	
plats	för	en	rullstol	vid	sidan	av	sittplatsen.

Soffor

Modell: Ströget
Tillverkare: Lappset
kulör metall: svart
kulör trä: teakröd

Bänkar

Modell: Ströget
Tillverkare: Lappset
kulör metall: svart
kulör trä: teakröd
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STADENS PAPPERSkORGAR

Stadens	papperskorgar	ska	vara	enkla	att	kasta	
skräp	i,	enkla	att	tömma	och	vara	strategisk	
utplacerade.	Papperskorgar	föreslås	finnas	i	två	
olika	storlekar	för	att	tillgodose	olika	behov.
Merparten	av	papperskorgarna	i	staden	ska	
vara	av	den	större	modellen.

Papperskorg större

Modell: Papperskorg 
Tillverkare: Byarums Bruk
kulör metall: svart
Anpassad för 125- litersäck
Papperskorgens sidor skall förses 
med Oskarshamns kommunvapen.
Modellen kan kompletteras med 
inbyggd askkopp där behov av detta 
bedöms finnas.

Papperskorg mindre

Modell: FinBin 60 combi
Tillverkare: Plastic Omnium
kulör metall: svart
Används med eller utan tillhörande cigarettfimpbehållare.
kan även fästas mot belysningsstolpar el dyl.
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STADENS HUNDLATRINER

Stadens	hundlatriner	skall	avvika	i	färg	och	
utformning	från	stadens	papperskorgar	efter-
som	avfallet	inte	hanteras	på	samma	sätt	som	
avfall	i	papperskorgar.	I	staden	skall	en	robust	
och	välutformad	hundlatrin	användas,	till	skill-
nad	mot	ytterområdena	där	det	kan	finnas	en	
poäng	med	att	använda	en	enklare	variant	som	
är	lätt	att	ersätta	vid	vandalism.
Lock	skall	finnas	på	hundlatrinen.

Hundlatrin

Modell: FinBin 60 L Doggy 
Tillverkare: Plastic Omnium
kulör metall: röd, t ex RAL 3000
Ska levereras med hundlatrinsymbol.
Doggy kan monteras på stolpe eller i båge, med olika
infästningar mot mark. kan levereras med påshållare på 
baksidan.
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STADENS PLANTERINGSkÄRL

Stadens	planteringskärl	ska	visa	på	hög	
utformningsmässig	kvalitet,	det	är	alltså	inte	
enbart	dess	innehåll	som	skall	försköna	stads-
bilden.	Planteringskärlen	ska	också	samspela	
med	överiga	möbler	i	sin	närhet	såsom	sof-
for	och	papperskorgar.	Det	är	viktigt	att	välja	
planteringskärl	efter	plats.	Där	risk	för	vanda-
lism	bedöms	som	förhöjd	bör	ett	så	tungt	och	
svårvält	kärl	som	möjligt	väljas.

Planteringskärl 2

Modell: Storblom 
Tillverkare: Byarums Bruk 
kulör metall: företrädesvis svart. 
Rostfri rå aluminium där så passar.
Material: Sandgjuten aluminium
Vikt: 150 kg Höjd: 80 cm

Planteringskärl 1

Modell: karl XL. 
Tillverkare: Byarums Bruk 
kulör metall: företrädesvis svart. 
Rostfri rå aluminium där så passar.
Material: Sandgjuten aluminium
Vikt: 55 kg Höjd: 63 cm

Planteringskärl 3

Modell: Vidblom. 
Tillverkare: Byarums Bruk 
kulör metall: företrädesvis svart. 
Rostfri rå aluminium där så passar.
Material: Sandgjuten aluminium
Vikt: 80 kg Höjd: 42 cm

Planteringskärl 4

Modell: Blom
Tillverkare: Byarums Bruk 
kulör metall: företrädesvis svart. 
Rostfri rå aluminium där så passar.
Material: Sandgjuten aluminium
Vikt: 57 kg Höjd: 81 cm
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STADENS cykELPARkERINGAR

Stadens	cykelparkeringar	ska	vara	robusta	och	
ha	en	ren	design.	Två	olika	typer	av	cykelpar-
keringar	föreslås	för	att	kunna	svara	mot	olika	
behov.	Den	första	typen	av	cykelparkering	
har	en	viktig	funktion	i	att	det	går	att	låsa	fast	
cykelns	ram	(inte	enbart	däcket)	i	cykelstället,	
vilket	minimerar	risken	för	att	cyklen	förs	bort	
olovligen.	Denna	typ	av	cykelparkering	pas-
sar	inte	överallt	i	staden,	t	ex	där	parkeringen	
befinner	sig	mot	en	fasad	eller	liknande.	Då	
rekommenderas	den	andra	modellen.
Det	är	viktigt	att	det	finns	gott	om	fritt	
utrymme	bakom	parkerade	cyklar,	så	att	dessa	
inte	inkräktar	på	gångstråk	eller	liknande.

Cykelparkering 1

Modell: Vågen 
Tillverkare: Lappset
kulör metall: svart

Cykelparkering 2

Modell: Ströget 
Tillverkare: Lappset
kulör metall: svart
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STADENS SkyLTAR OcH VÄGVISNINGAR

Stadsmiljöprogrammet	omfattar	allmänna	
skyltar	som	finns	på	allmän	plts,	t	ex	trafik-
skyltar	och	vägvisare	för	gående.	För	vägled-
ning	kring	butiksskyltar,	reklamskyltar	etc	
hänvisas	till	kommunens	skyltprogram.

I	innerstaden	bör	man	eftersträva	att	ha	så	
få	trafikskyltar	som	möjligt,	utan	att	för	den	
sakens	skull	äventyra	trafiksäkerheten.	Alltför	
många	skyltar	kan	upplevas	förvirrande	och	
störande	i	stadsbilden.	Man	bör	också	använda	
mindre	storlekar	på	trafikskyltar	än	vad	som	
är	fallet	utanför	centrum.	Detta	eftersom	
hastigheterna	är	lägre	och	det	ger	ett	betydligt	
prydligare	intryck	av	stadsmiljön.

Vägvisare	för	fotgängare	och	cyklister	som	
upplyser	om	olika	viktiga	målpunkter	för	besö-
karen	bör	finnas	på	strategiska	platser.	Dessa	
ska	vara	omsorgsfullt	utformade	och	vägvisa	
till	såväl	serviceanläggningar	såsom	offentliga	
toaletter	som	till	stadens	trevliga	besöksmål	
såsom	stadsparken,	Fnyket	och	Besväret.

Trafikmärken

I stadsmiljön bör skyltarnas storlek 
anpassas till rådande hastigheter 
och omgivande miljöer. Små skyltar, 
företrädesvid i svart rörbåge, bör 
eftersträvas.

Vägvisare

Välutformade vägvisare i svart färg 
bör placeras på strategiska platser i 
stadsmiljön och informera om, liksom 
göra reklam för, trevliga besöksmål i 
staden. De bör också visa vägen till 
närmsta offentliga toalett.
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STADENS POLLARE

Stadens	pollare	används	i	första	hand	för	att	
markera	begränsningar,	betona	enttréer	eller	
tydliggöra	var	olika	trafikgrupper	hör	hemma.
Den	valda	pollaren	finns	att	tillgå	i	flera	höjder,	
och	bredder.

Pollare

Modell: Ströget
Tillverkare: Lappset
kulör metall: svart
Finns i flera höjder. Löstagbar modell som låses 
upp med nyckel finns. 
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Stadsmiljöprogrammet	visar	endast	vilken	typ	
av	armatur	som	huvudsakligen	bör	användas	
längs	våra	centrumgator	och	i	stadsparken.	
Ett	särskilt	belysningsprogram	som	visar	
hur	man	utöver	detta	bör	jobba	med	ljus	och	
belysning	i	staden	tas	fram	parallellt	med	
stadsmiljöprogrammet.

Armatur

Modell: Stockholm
Tillverkare: Atelje lyktan
kulör metall: svart
 

STADENS ARMATURER
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Stadens	staket	och	räcken	ska	ha	en	ren	design	
och	vara	nätta	och	enkla	i	sin	utformning.	
Svart	metall	ska	användas.	
För	staket	och	avgränsning	runt	uteservering-
arna	hänvisas	till	kommunens	program	”Rikt-
linjer	för	uteserveringar”.

Enkel och ren design bör eftersträvas när staket eller räcken behöver användas i sta-
den. Färgen ska vara svart.
Här syns två modeller från Lappsets Ströget-serie.

STADENS STAkET OcH RÄckEN
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STADENS TRAFIkHINDER

Trafikhinder	används	vanligen	för	att	tillfälligt	
stänga	av	gator	och	torg.	Med	en	mer	omsorgs-
full	design	än	den	traditionella	”betonggrisen”	
kan	trafikhindrena	också	bli	ett	trevligt	inslag	i	
stadsmiljön.	

Förslaget ovan är framtaget av stadsmiljöprogrammets arbetsgrupp. Ambitionen är 
att anknyta till Oskarshamns läge vid havet och stärka kuststadskänslan. Trafikhindret 
måste beställs av t ex Hallabro Plast AB eller annat valfritt gjuteri som bör ta fram en 
form och prototyp innan större volymbeställning sker.


