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Sammanfattning 
Detta dokument är en uppdatering och revidering av Samlad vägstrategi för 
förnyelseområden från 2006. Riktlinjer för Gatustandard i Nacka kommun beskriver 
de olika gatutyper som det kommunala vägnätet har delats in i. Här finns också 
en redovisning av de olika måttkrav som finns för dessa gatutyper fördelat utefter 
god, mindre god respektive låg standard. Detta redovisas i uppritade typsektioner. 
Det finns också beskrivningar av de konsekvenser som ett val av mindre god eller 
låg standard kan medföra. Styrdokument i form av strategier, policydokument, 
olika ämnesområdesspecifika riktlinjer samt kommunens samt Teknisk handbok 
ligger till grund för Riktlinjer för Gatustandard i Nacka kommun.  
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Arbetsgrupp Teknik, bestående av:  
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1 Bakgrund  
Ursprungsdokumentet Samlad vägstrategi för förnyelseområden arbetades fram år 2006 
i samband med att Nacka kommun stod inför en permanentning av stora 
områden med fritidshus. Idag är flera av dessa områden utbyggda med 
kommunalt vatten, avlopp och kommunala vägar. I samband med att en 
revidering och uppdatering av det tidigare dokumentet skulle genomföras, 
identifierades ett behov av ett annorlunda upplagt dokument, som tydligare skulle 
beskriva de mått och breddkrav som olika vägtyper har - utefter vilken standard 
de planeras för.  
Ett dokument som skulle ge stöd i planeringen oavsett om det är ett 
förnyelseområde, ett befintligt område som ska förtätas eller ett helt nytt område.  
 
Den nu reviderade versionen har ett nytt namn som beskriver dess nya innehåll. 
Riktlinjer för Gatustandard i Nacka kommun tar avstamp i befintliga riktlinjer och 
policydokument för olika tekniska områden samt beskriver de gatutyper och 
förutsättningar som ligger till grund för val av standard vid nybyggnad resp. 
kompletteringar i gatunätet. Parallellt med detta arbete, pågår flera andra arbeten 
med olika strategidokument inom ramen för Tekniska nämndens ansvarsområde. 
Exempel på detta är bland annat framtagande av Parkeringspolicy, Riktlinjer för 
Avfallshantering samt att samla alla riktlinjer och kravdokument i portalen 
Teknisk handbok, där också detta dokument Riktlinjer för Gatustandard i Nacka 
kommun avses ingå som underlagsmaterial för detaljplanering och projektering. 

2 Syfte  
Dimensionering av vägar kan skilja sig mycket mellan befintliga områden som 
byggs om och rustas upp i förhållande till nya områden som byggs ut och där all 
utbyggnad sker sammanhängande. Detta dokument tydliggör vilka mått som 
krävs för god framkomlighet för olika trafikslag på olika vägar samt för t.ex. buss, 
avfallshämtningsfordon, räddningstjänst och godstransporter. Gatutyperna som 
identifierats och redovisas i typsektioner i kapitel 5.1-5 är kommunala 
huvudgator, uppsamlingsgator, industrigator, lokalgator, huvudstråk för gång- 
och cykel samt gångfartsområde. De olika gatutyperna har olika utrymmeskrav 
med indelning i god standard, mindre god standard och låg standard.  
 
Avsikten med dokumentets nya utformning och innehåll är att det ska fungera 
som ett vägledande dokument, både när helt nya områden exploateras och i 
samband med utbyggnad i så kallade förnyelseområden. Val av standard medför 
alltid konsekvenser och ansatsen har i detta dokument varit att åskådliggöra 
konsekvenserna för ett (ur Tekniskt perspektiv) mer sammanvägt val av standard. 
För en helhetsbild av samhällsplanering krävs dock en sammanvägning av olika 
behov och intressen, det görs i samband med detaljplanearbetet. 
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3 Gatutyper 
Vid utformningen av olika gatutyper görs ofta en trafikstudie eller trafikutredning, 
i en sådan bör en kartläggning av DTS – Dimensionerande trafiksituation ingå. 
En DTS beskriver den mest vanligt förekommande trafiksituationen på den 
aktuella vägen och till den adderas tillkommande verksamheter eller bostäders 
trafikalstring. På så vis kan och bör respektive gata dimensioneras för relevant 
gatutyp samt för relevant trafiksituation. 
 
 
Kommunal huvudgata 
är den/de gator som utgör det kommunala huvudnätet, de är ofta huvudled och 
sammanbinder kommunens olika delar med varandra. Huvudgator bör vara 
dimensionerade för en högre hastighet och klara större trafikflöden än andra 
gator, då de trafikeras av en stor del av den totala andelen trafik. 
Framkomligheten är av stor vikt på dessa gator som, ofta trafikeras med 
kollektivtrafik och yrkestrafik. Nacka kommun arbetar för att minimera antalet 
enskilda utfarter utmed huvudgator av både trafiksäkerhets- och 
framkomlighetsskäl. I Nacka är bland andra Värmdövägen, Järlaleden och 
Saltsjöbadsleden, men också Ormingeringen, Byvägen med flera, huvudgator. 
Beroende på gatans storlek, utformning och trafiksituation kan dimensionerade 
utrymmet för gående och cyklister variera mycket. 
 
Uppsamlingsgata 
är den/de gator som samlar trafik från ett eller flera bostadsområden och leder 
den ut till en huvudgata. Uppsamlingsgator kan variera i dimensionerande 
trafikmängd och andel tunga fordon. Gatan har en eller flera knutpunkter mot 
huvudgatunätet och ska vara uppsamlande för alla trafikslag. Det innebär att 
oskyddade trafikanter ska kunna färdas trafiksäkert inom vägområdet. För en 
uppsamlingsgata kan behovet av standard variera beroende på hur stora 
bostadsområden/verksamhetsområden som den ”samlar” trafik ifrån. 
Dimensioneringen ska ta hänsyn till typ av trafik och mängd fordon. 
Trafikalstrande verksamheter som förskolor, fritidsverksamheter samt vissa typer 
av företag bör i möjlig mån lokaliseras utmed eller i nära anslutning till den här 
typen av mer kapacitetsstarka gator och generellt inte inne i bostadsområden. 
Parkering bör bara tillåtas under ordnade former och på anvisade platser för att 
säkerställa god framkomlighet. 
 
 
Lokalgata/bostadsgata 
är gator i bostadsområden med lokal trafik. Genomfartstrafik bör i den mån det 
är möjligt undvikas. Om lokalgatan är av god standard med gångbanor och har 
tillräcklig bredd för möte mellan fordon kan vissa trafikalstrande verksamheter 
som förskolor och skolor medges trots att det i de flesta fall inte är tillrådigt i 
första hand. Om rundkörning i området medges kan behovet av vändplatser 
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minska. Parkering ska som huvudprincip ske på kvartersmark men gatan kan om 
plats finns förses med parkeringsmöjligheter.  
 
Industrigata 
är en gata som i sin uppbyggnad är anpassad för en stor andel tung trafik. 
Utformningen bör därför också medge körytor och svängradier för långa och 
breda fordon. 
 
 
Separat huvudstråk gång och cykel 
Ett separerat huvudstråk för gång och cykeltrafik är skilt från övrigt vägområde 
och kan gå helt eller delvis genom park- och naturmark. Denna typ av 
sammanhängande och trafiksäkra stråk är viktiga både ur ett rekreations- och 
förflyttningsperspektiv. 
 
 
Gångfartsområde 
Gångfartsområde är ett område där hastighetsbegränsning och reglering innebär 
att all typ av trafik är tillåten, om inte annat anges, men att fordon, inklusive 
cyklar, ska framföras i gångfart på gåendes villkor. Här regleras, utöver 
hastigheten gångfart, att parkering bara får ske på särskilt anvisade platser. Inga 
in- och utfarter bör finnas längs gatan. Inom ett gångfartsområde är 
utformningen av stor vikt och vägområdet ska inte vara indelat i köryta respektive 
gångyta utan bör möbleras, beläggas och tydligt utgöra en gemensam plats. 
Gångfartsområde bör därför bara tillämpas på stadsgata/torg, och dylik 
platsbildning.  
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4 Vägområde 
Marken i direkt anslutning till vägen ska alltid ingå i vägområdet och vägens 
sidoområden måste vara väl tilltagna. Sidoområden kan utformas som grönytor 
med planteringar eller dylikt men vid behov finns då möjligheter att komplettera 
en gata med gångbanor eller motsvarande. Inom vägens sidoområden måste 
rymmas plats för snöupplag, dränering och dagvatten, belysning, elskåp, 
vägmärken mm. Frihöjd, oavsett gatutyp ska vara 4,7 m över körytan och minst 
3,6 m över gångbanor.  
 

4.1 Trafiksäkerhet och hastighetsarbete 
Utgångspunkten för Nacka kommuns arbete med trafiksäkerhet är Nollvisionen 
och Trafikenheten har tagit fram och arbetar efter Riktlinjer för trafiksäkerhetsarbete i 
Nacka kommun som antagits av Tekniska nämnden. Gemensamma eller separata 
gång- och cykelbanor bör finnas på skolvägar. Regionala cykelstråk längs med 
huvudgator bör vara försedda med gemensamma, eller om möjligt separata gång- 
och cykelbanor. Särskilt som cyklisternas hastigheter kan bli mycket höga. 
Konflikter mellan gående/cyklister är vanligare och är ofta värre än konflikter 
mellan cyklist/bilist. Detta beror mycket på standard och utformningen av gång- 
och cykelbanor.  
 
I Riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet i Nacka kommun har definierats olika typer av 
hastighetsdämpande åtgärder, som kan användas på det kommunala gatunätet 
samt hur och var dessa bör användas. Trafiksäkerhetshöjande åtgärder ska 
utformas så att yrkesförare inte riskerar att utsättas för arbetsskador. 
Användningen av farthinder ska inte ske på ett sådant sätt att det skapar orimliga 
framkomlighetsbegränsningar för t.ex. kollektivtrafik och utryckningsfordon. 
Nacka kommuns arbete utgår också från rådgivande dokument, GCM handbok - 
Sveriges kommuner och landsting, Vägverket, skrift med riktlinjer för 
utformning, drift, underhåll med gång, cykel och moped i fokus. TRAST – Trafik 
för en Attraktiv stad riktlinjer som är gemensamt framtagna av Vägverket, Sveriges 
kommuner och Landsting samt Boverket och som används för all typ av 
trafikplanering. 
 
Hastighetsarbetet i Nacka har sin utgångspunkt i en kommunal hastighetsplan. 
Det är av vikt att gatans standard och utformning överrensstämmer med och ger 
en tydlig indikation på lämplig hastighetsbegränsning. Framkomligheten och 
trafikmängden på vissa gator måste dock styra valet av standard och då får 
specifika platser utmed gatan, som har behov av säkrade korsningar eller 
liknande, justeras istället. Arbetet i Nacka tar stöd i handboken Rätt Fart i staden 
som publicerats av Vägverket och tagits fram i samarbete med Sveriges 
Kommuner och Landsting.  
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4.2 Dagvatten inom vägområdet 
I Nacka tillämpas där det är möjligt LOD – Lokalt Omhändertagande av 
Dagvatten. Fördröjning och rening av trafikdagvatten bör därför planeras inom 
vägområdet, öppna diken placerade i sidoområden är att föredra. God avrinning 
av ytvatten från hårdgjord yta måste tillgodoses. Dagvatten inom fastigheter ska 
på samma vis renas, omhändertas lokalt. För mer information se Dagvattenstrategi 
för Nacka 
 

4.3 Drift och underhåll 
Drift och underhåll är en förutsättning för väl fungerande vägar och gator. 
Vägarbeten kan dock tidvis innebära negativa konsekvenser på framkomligheten, 
särskilt om gatorna är smala och där trafikmängderna är stora. Gatornas 
utformning bör därför medge lättillgänglig, trafiksäker och kostnadseffektiv drift 
samt regelbundet underhåll för att minska störningar och 
framkomlighetsproblem. Plogning och sandning efter snöfall prioriteras på 
huvudgator, uppsamlingsgator och industrigator före bostadsgator/lokalgator.  
 

4.4 Parkering, lastplatser och vändplatser 
Generellt så gäller att parkering ska anordnas på kvartersmark/den egna 
fastigheten. I Nacka gäller att parkering är tillåten i 24 timmar i en följd på allmän 
platsmark gata, om inte annat anges genom lokal trafikföreskrift och skyltning. 
Det innebär att de flesta gator helt eller delvis medger besöksparkering, leveranser 
etc. På huvudgator är det oftast parkeringsförbud genom att de i allra flesta fall 
också är huvudled. Uppsamlingsgator kan vara belagda med parkeringsförbud 
beroende på storlek och trafiksituation.  
 
Generellt är möjlighet till rundkörning i bostadsområden ett effektivt sätt att 
undvika behov av vändplatser. Vändplatser måste dimensioneras efter 
trafiksituation den kan vara utformade både som en vändplan eller som en så 
kallade T-vändning. En normal vändplan ska generellt inte vara mindre än 18 m i 
diameter med en svepyta på ytterligare drygt 1,5 m. Detta för att möjliggöra 
vändning för större, vanligt förekommande fordon utan backning. Så kallad T-
vändning är en backvändning, som kan anordnas där inte vändplan är möjlig. Råd 
och anvisningar för hur vändplatser ska utformas finns i VGU – vägar och gators 
utformning och beskrivs detaljerat i Handbok för avfallsutrymmen. Där inte tillräckliga 
vändytor kan byggas ut eller nås av avfallshämtningsfordon på grund av lutning, 
kurvradier och eller bärighet, måste gemensamma uppställningsplatser för avfall 
anordnas på kvartersmark i anslutning till närmaste lämplig gata.  
Lastplatser ska generellt anordnas på kvartersmark och plats för detta kan och 
bör redan i detaljplan reserveras i direkt anslutning till aktuell verksamhet. 
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4.5 Bärighet, lutning och radier  
Generellt dimensioneras gator för Bärighetsklass 1 men detta kan justeras för 
lokalgator vid behov och beror av trafiksituationen. Gång och cykelvägar byggs 
normalt sett för Bärighetsklass 2. Nacka är kuperat och på många platser uppnås 
inte tillgänglighetsanpassning av allmänna ytor. Terrängen kan omöjliggöra 
angöring till fastigheter varför p-ytor och uppställning för sopkärl kan behöva 
anordnas på annan plats. Dessa platser ska vara på kvartersmark.  
Korsningsradier och kurvor dimensioneras efter trafiksituation och gatutyp. 
För mer information se Nacka kommuns Teknisk handbok VGU - Vägar och gators 
utformning 
 

4.6 Växtlighet och sikt 
Växtlighet i och i anslutning till gaturummet ger en trivsam gatumiljö. Av 
trafiksäkerhetsskäl, (sikt, påkörningsrisk med mera) är det dock av vikt att detta 
planeras in på rätt sätt. Nacka kommun publicerar och delar till olika 
fastighetsägare regelbundet ut en folder med anvisningar för växtlighet i 
anslutning till vägområdet. Foldern heter Klipp Häcken! och beskriver bland annat 
krav på fri sikt och högsta tillåten höjd för häckar/växtlighet i anslutning till 
kommunala gator. Riktlinjerna ska följas även vid detaljplanering. Frihöjd på 4,7 
m över körytan och minst 3,6 m över gångbanor gäller även växtlighet. Plank, 
murar etc. ut mot gaturummet ska följa regler för god sikt, 10 m utmed 
anslutande vägar till korsning ska dessa inte vara högre än 80 cm. Vid utfarter ska 
god sikt uppnås. För råd och anvisningar se Nacka kommuns Teknisk handbok.  
 

4.7 Kollektivtrafik  
SL anger i Ribuss-08, att enskilda körfält måste vara minst 3,5 m breda för att 
uppnå god standard för busstrafik (innebär om tvåfilig väg en köryta om minst 7 
m). Lägsta standard för att möjliggöra busstrafik är enligt SL en köryta med bredd 
6,5 m, respektive körfält 3,25 m brett.   
För mer information samt utformningsanvisningar se Ribuss-08 riktlinjer för 
utformning av gator och vägar med hänsyn till busstrafik. Samt Riplan-08 riktlinjer för 
planering av kollektivtrafiken i Stockholms län. AB Storstockholms Lokaltrafik. 
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5 Typsektioner 
Ovanstående gatutyper har olika utformningsmått efter indelning i god standard, 
mindre god standard respektive låg standard, dessa beskrivs i olika sektioner. I 
denna skrift är inte gator redovisade som har så stor dimensionerande 
trafikmängd att det behövs fler körfält eller särskilda kollektivtrafikkörfält. En 
sådan gata får då ett väsentligt större vägområde än vad som redovisas här. 
 

5.1 Kommunala huvudgator 

 
God standard: 18,5 m vägområde 
Köryta 7,5 m, 3,5 m gång- och cykelbana respektive sida, sidoområde totalt 4 m  
 
Mindre god standard: 16,5 m vägområde 
Köryta 7 m, gång- och cykelbana 3,5 m, gångbana 2 m, sidoområde 4 m  
 
Låg standard kan inte definieras eftersom det inte är lämplig standard för en 
kommunal huvudgata 
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5.2 Uppsamlingsgator 

 
God standard: 15,5 m vägområde  
Köryta 7 m, gång- och cykelbana 3,5 m, gångbana 2 m, sidoområde 3 m 
 
Mindre god standard: 14,5 m vägområde  
Köryta 6,5 m, gång- och cykelbana 3 m, gångbana 2 m, sidoområde 3 m 
 
Låg standard: 9,5 m vägområde (Obs här kan ej buss köra) 
Köryta 5,5 m, gångbana 2 m, sidoområde 2 m 
 

5.3 Lokala gator/bostadsgator 

 
God standard: 12,5 m vägområde  
Köryta 5,5 m, gångbana 2 m på respektive sida, sidoområde totalt 3 m  
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Mindre god standard: 9 m vägområde (om gatan ofta trafikeras av tunga 
transporter, kan krävas mötesmöjligheter) 
Köryta 5 m, gångbana 2 m på ena sidan, sidoområde totalt 2 m 
 
Låg standard: 7,5 m vägområde  
Köryta 4,5 m med mötesmöjligheter, sidoområde totalt 3 m 
 

5.4 Separat huvudstråk gång och cykel 

 
God standard: Vägområde 6 m 
Belagd yta 4 m, sidoområde 1 m på varje sida 
 
Mindre god standard: Vägområde 4,5 m 
Belagd yta 3,5 m, sidoområde 0,5 m på varje sida 
 
Låg standard: Vägområde 4 m (innebär i princip enkelriktad cykel och 
dubbelriktad gångtrafik) 
Belagd yta 3 m, 0,5 m sidoområde på varje sida  
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5.5 Gångfartsområde 

 
 
Inom ett gångfartsområde är utformningen av stor vikt och vägområdet ska inte 
vara indelat i köryta respektive gångyta utan bör möbleras, beläggas och tydligt 
utgöra en gemensam plats. Inom denna lokala trafikföreskrift regleras hastigheten 
gångfart, samt att parkering bara får ske på särskilt anvisade platser, inga in- och 
utfarter bör finnas längs gatan. Standardbestämmelser är inte applicerbart på 
gångfartsområde med hänsyn till de stora möjligheterna till variation i 
utformningen. 
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6 Konsekvenser för val av låg standard, per 
respektive gatutyp 

Val av standard/ dimensionering ska ta hänsyn till typ av trafik, genom vanligt 
förekommande fordonstyper samt ta stöd i beräknat antal fordonsrörelser. 
Generellt bör gatans utformning och utseende tas i beaktande även med avsikt på 
tänkt hastighet och de verksamheter och funktioner, som redan finns eller 
kommer att finnas utmed gatan. Framkomlighet och trafikmängd på vissa gator 
måste styra valet av standard och då får specifika platser, som har behov av 
säkrade korsningar eller liknande, justeras istället. När områden växer och 
utvecklas går det inte alltid att dimensionera upp vägen i efterhand, så dess 
funktion kanske inte längre överensstämmer med det faktiska behovet. På grund 
av detta bör trafikalstrande verksamheter placeras med hänsyn till omgivning och 
kapacitet på intilliggande vägnät.  
 
Planeringshorisonten bör vara 50-100 år framåt i tiden även vid planering av 
vägar och gator – det ska fungera i längden. 
 

6.1 Kommunala huvudgator 
Den här typen av gator har ofta en större trafikmängd och högre tillåten hastighet 
det är därför av vikt att en huvudgata har god standard, god framkomlighet och 
hög trafiksäkerhet. Då kan den med fördel väljas av alla typer av tunga fordon 
som buss, yrkestrafik med mera. Låg standard på en huvudgata är inte förenligt 
med gatans syfte och användning.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Att i efterhand konstatera att användningen av en gata är en annan än den som 
avsetts vid planering kan medföra stora ekonomiska konsekvenser. Antingen 
samhällsekonomiskt genom förseningar etc. eller genom att den måste byggas om 
och anpassas i efterhand, något som alltid är dyrare än att bygga tillräckligt från 
början. Det är därför viktigt att rimliga sidoområden finns (kan vara planteringar 
eller naturmark tills behov eventuellt uppstår) och att dessa ingår i vägområdet 
för framtida behov. Att lösa in fastighetsmark för utbyggnad av t.ex. en gångbana 
eller annan samhällsnyttig funktion är sällan ett rimligt alternativ inom gällande 
detaljplaner. 
 

6.2 Uppsamlingsgator 
På uppsamlingsgator går ofta kollektivtrafik i form av buss och det är då av stor 
betydelse att gångbanor och säkra anslutningar finns på båda sidor av gatan. Om 
mindre god standard väljs för utformning av en uppsamlingsgata så kan 
trafiksäkerheten och framkomligheten för oskyddade trafikanter minska. 
Målpunkter bör då pekas ut för att identifiera på vilken sida av gatan som både 
gång- och cykeltrafik lämpligast kan färdas. Om låg standard väljs bör också 
målpunkterna för gående enbart finnas på den sidan där gångbana anläggs. På 
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den här typen av gata kan felparkerade bilar avsevärt störa framkomligheten för 
räddningstjänst, kollektivtrafik, avfallshämtningsfordon och annan yrkestrafik. 
När fordon inte kommer fram eller inte kan mötas ordentligt ökar risken för att 
de kör upp på gångbanan vilket innebär en trafikfara för oskyddade trafikanter. 
Om låg standard väljs uppstår problem med framkomligheten redan vid relativt 
små nederbördsmängder. Bortforsling av snö blir då nödvändigt vilket är både 
mycket kostsamt samt har stor miljöpåverkan med behov av transporter och 
upplag. Detta bör därför tas med i beräkning vid utformningen av gatan. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Bortforsling av snö är kostsamt. Framkomlighetsproblem kostar samhället 
mycket pengar och innebär också en minskad service för brukaren och påverkan 
är svår att överblicka och därmed ekonomiskt bedöma. Många av kommunens 
invånare är helt beroende av t.ex. väl fungerande kollektivtrafik. 
 

6.3 Lokalgata/bostadsgata 
Den här typen av gata är inte storleksmässigt anpassad för busstrafik och om 
busstrafik ändå planeras här bör gatan dimensioneras upp och utformas till en 
uppsamlingsgata. På lokalgator med hastighetsbegränsningen 30 km/h bedöms 
cyklister kunna cykla i blandtrafik på gatan. Väljs mindre god eller låg standard så 
måste även gående kunna färdas trafiksäkert i blandtrafik. Val av standard bör då 
ta stöd i beräknat antal fordonsrörelser och vanligt förekommande fordonstyper. 
Vid val av mindre god standard bör större fordonstyper som lastbilar med 
varuleveranser med mera mer sällan trafikera denna typ av gata. Det innebär att 
trafikalstrande verksamheter inte alls bör förläggas till denna gatutyp vid val av låg 
standard, tung trafik belastar vägkroppen fel – stort slitage om de kör ute i 
vägkanten. Om låg standard väljs är möjligheten till framtida gångbanor starkt 
begränsad eftersom vägområdets bredd inte medger detta. Att lösa ett sådant 
problem i efterhand kan leda till att privat mark måste lösas in.  
 
Om gatan är smal kan parkerade bilar avsevärt störa framkomligheten för 
räddningstjänst, kollektivtrafik och yrkestrafik. Det kan bland annat innebära att 
t.ex. avfallshämtning inte kan fungera som planerat och eller att tunga fordon inte 
kan mötas annat än på särskilt anordnade mötesplatser.  
 
Om låg standard väljs uppstår problem med framkomligheten redan vid relativt 
små nederbördsmängder. Bortforsling av snö blir då nödvändigt vilket är mycket 
kostsamt samt har stor miljöpåverkan med transporter och upplag, detta bör 
därför tas med i beräkning vid utformningen av gatan. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Framkomlighetsproblem, dyr bortforsling av snö. Om gatan är så smal och eller 
så brant att avfallshämtningsfordon inte kan trafikera gatan måste gemensam 
uppställningsplats anordnas på kvartersmark. Detta ska bekostas av den enskilda 
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brukaren (föreningar, samfälligheter o dylikt eller enskilda fastighetsägare). Det 
får därmed ekonomiska konsekvenser för dessa.  

6.4 Industrigata  
Om inte gatan är dimensionerad för en stor andel tung trafik kan trafiken orsaka 
bland annat stora sättningsskador. Det är därför av vikt att industriverksamhet 
placeras där en gata kan dimensioneras om eller nyanläggas med rätt bärighet och 
uppbyggnad. Om gatan inte är tillräckligt dimensionerad för tung trafik belastas 
vägkroppen fel – stort slitage om de kör ute i vägkanten. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Höga kostnader för underhåll av gatan. 
 

6.5 Huvudstråk gång och cykel 
Denna typ av stråk är ofta helt eller delvis förlagt i parkmark och dess standard 
och utformning bör avvägas mot andra aspekter. Dock så förutsätter ett 
huvudstråk att kvaliteten på beläggning och anslutningar är god och att stråket är 
tillgängligt för alla gående och cyklister.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Kan inte kvaliteten på stråket garanteras kan det få som konsekvens att stråket 
inte nyttjas som avsett. Om inte dessa är tillräckligt dimensionerade så ökar risken 
för olyckor och incidenter mellan olika trafikantslag. Det ger minskad 
trafiksäkerhet för alla parter och ökade kostnader för samhället. 
 

6.6 Gångfartsområde 
Om ett gångfartsområde inte byggs ut på rätt sätt efter rekommendationer och 
anvisningar så kan det få flera oönskade konsekvenser. Gångfartsområde bör 
därför bara tillämpas på stadsgata/torg, och dylik platsbildning och är inte aktuellt 
som efterhandslösning utan stora fysiska anpassningar av miljön. Ett 
gångfartsområde bör till exempel ha en extra tillfartsväg/kunna nås från ett annat 
håll för att tillsäkra framkomlighet för räddningstjänst. Även avfallshämtning kan, 
beroende på områdets utformning, behöva ske utanför gångfartsområdet så att 
inte uppställda hinder gör att avfallsfordonen inte kommer fram. Eftersom 
gångfartsområde är en regelrätt hastighetsreglering innebär den lokala 
trafikföreskriften att parkeringsövervakning, oavsett ägarförhållanden på 
vägområdet, övergår i kommunal regi. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Att parkeringsövervakningen övergår i kommunal regi och medför ökade 
övervakningskostnader. Eventuell förändring i avfallshämtningen kan medföra 
nya kostnader för fastighetsägarna. 
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7 Kartbilagor över vägklassning i befintligt 
gatunät 

Nacka kommuns befintliga gatunät har 2011 analyserats och klassats av 
Trafikenheten, Vägenheten och konsultbolag.  
Klassningen utgår ifrån gatornas funktion och faktiska användning idag. Det 
innebär att vissa gators utformning inte alls faller in under lämplig standard som 
definierats i det här dokumentet. Klassningen är en utgångspunkt för en mer 
systematisk hantering av utbyggnadsinvesteringar, åtgärdsplanering och 
prioritering av kommande åtgärder, för att en gatas utformning och användning, i 
den mån det är möjligt, ska överensstämma. 
 
. 

 
 
 

7.1 Sicklaön 
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7.2 Saltsjö-Boo 

 
 

7.3 Fisksätra/Saltsjöbaden 
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7.4 Älta 
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