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Programmet är utarbetat och sammanställt 
av planarkitekt Clara Ganslandt och Åsa 
Lindblom, samhällsplaneringskontoret, i 
samråd med samhällsbyggnadsavdelningen 
på tekniska serviceförvaltningen och 
bygglovenheten på 
samhällsplaneringskontoret. 
Centrumgruppen har varit styrgrupp för 
arbetet.  
Examensarbetet Underlag för stadsmiljöprogram 
Nässjö kommun, Jönköpings Tekniska 
högskola skrivet av Linn Ottey och Ellinor 
Uddén har fungerat som en utgångspunkt 
för arbetet.

Förord 
Nässjö kommuns gestaltningsprogram är framtaget för att fungera som 
inspiration och redskap för att förvalta och utveckla tätortsmiljön. 
Syftet är att skapa en attraktiv tätortsmiljö för alla, boende, verksamma och 
besökare i Nässjö.  
Gestaltningsprogrammet har avgränsats till att omfatta stadskärnan i 
Nässjö stad när det gäller avsnitten Färg, Golv, Grönska, Ljus samt Möbler. 
Avsnitten Små byggnader, Skyltar, Uteserveringar, Tillstånd samt Skötsel och 
underhåll gäller däremot för hela kommunen. Gestaltningsprogrammet 
ersätter det tidigare antagna dokumentet Principer för markupplåtelse av offentlig 
plats i Nässjö kommun. 
Ett genomförande av programmet bör ske samorganiserat med 
genomförandet av Stadskärnevision för Nässjö stad. 
 
 
 
Nässjö den 14 oktober 2010 
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Miljö- och byggchef Miljö- och byggnadsnämndens ordförande 
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Inledning 
Syfte 
I staden samsas en mängd olika attribut såsom 
skyltar, papperskorgar, bänkar och små 
byggnader. För att skapa en estetiskt tilltalande, 
funktionell och trivsam stad krävs samordning 
av dessa attribut. Genom att ta fram 
gemensamma riktlinjer och mål samt genom 
samarbete mellan aktörerna kan enhetlighet 
och samordning uppnås.  
Gestaltningsprogrammet ska bidra till att göra 
staden mer attraktiv. Det värnar även om och 
utvecklar stadens kulturhistoriska värden och 
styrka som mötesplats. Dessa faktorer är 
viktiga eftersom en stads framgång är beroende 
av hur staden lyckas attrahera och behålla 
invånare och företag. Människor väljer allt 
oftare boplats efter hur attraktiv en stad eller 
ort är. Attraktiviteten ligger dels i att staden är 
vacker men även att den kan erbjuda ett stort 
utbud av service, utbildning, kultur, handel etc.  
En attraktiv innerstad är inte bara positivt för 
staden utan medför även att hela kommunens 
attraktivitet ökar och där med även tillväxten. 
Gestaltningsprogrammet leder inte ensamt till 
en stor förändring i staden utan fungerar som 
en vägledning och hjälp för att utveckla en 
attraktiv stad. 
 

Avgränsningar  
Programmet avgränsas i de första avsnitten till 
stadskärnan, området innanför centrumringen. 
Dock är det några kapitel som gäller för hela 
kommunen, se Förord. I vissa delar finns också 
särskilt angivet vad som gäller i stadsparken. 
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Historia & identitet  
Järnvägens och industriernas utveckling är 
händelser som fullständigt förändrade 
Nässjöområdets bebyggelsestruktur. Innan 
järnvägen bredde ut sig var Nässjö en liten 
landsbygdssocken, där människor levde av 
lantbruk och någon bisyssla. Under 1800-talet 
ökade befolkningsmängden. Detta ledde till att 
många torp och baracker byggdes i höglandets 
skogsbygder.  
Under mitten av 1800-talet påbörjades 
byggandet av Södra stambanan mellan Malmö 
och Falköping via Nässjö. Järnvägen blev ett 
eget kommunikationssätt och beroendet av 
sjöfarten på Vättern blev inte lika viktigt som 
det antogs från början.   
Järnvägen utvecklades och nästa steg var att 
bygga ytterligare tre banor med koppling till 
Nässjö. 
Järnvägen satte fart på näringslivet i Nässjö. 
Lantbrukets produkter, spannmål och slaktoxar 
blev betydelsefulla transportvaror.  
Järnvägen stimulerade bygden och sågverk, 
snickeri- och möbelfabriker växte upp. 
Pinnstolen hade sitt genombrott under ungefär 
samma tid som järnvägen kom till Småland och 
därmed började stolfabrikerna spridas ut i 
bygden. Transportmängden växte och i slutet 
av 1860-talet toppade Nässjö statistiken bland 
stationer i Småland, när det gällde 
trävarutransporter.  
Ett av de mest långlivade industriföretagen var 
Nässjö Stolfabrik som startades år 1882 och 
fanns kvar till 1992, sedan 1972 under 
firmanamnet NESTO. Även 

tapetserarverkstäder och metallfabriker 
uppstod, men träindustrin dominerade länge 
och år 1945 var 51 % av de industrianställda i 
staden sysselsatta inom träbranschen.  
Järnvägen förblir Nässjös främsta pulsåder och 
staden är idag en av Sveriges stora 
järnvägsknutar.  
 
Den första stadsplanen, som numera ersatts av 
detaljplanen för Nässjö, grundar sig på SG 
Espings planskisser från år 1864. Planen var 
rutmönstrad med esplanad, torg och 
rutnätsutformade kvarter vilket var idealplanen 
för ett järnvägssamhälle. AM Lindblad 
upprättade efter stadsplanen en karta vilken 
senare låg till grund för Nässjös första stora 
stadsplan som upprättades av den berömde 
stadsplaneraren Albert Lilienberg och 
fastställdes av Kunglig Majestät år 1922. 
Kvarteren i planen arrenderades ut eller såldes 
till blivande husägare som bebyggde området 
med bostadshus, köpmansgårdar, hotell och 
hantverksbodar. 
Järnvägen har således sedan lång tid tillbaka 
haft en stor betydelse för Nässjö och bidrar till 
stadens identitet tillsammans med stadens 
uppbyggnad i en rutnätsstruktur. Strukturen i 
enlighet med den gamla stadsplanen är i stort 
sett intakt och utgör Sveriges kanske främsta 
renodlade exempel på idealplan för 
järnvägsstäder. 
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Färg 
I stadskärnan finns det största behovet av en 
sammanhållen färgskala då den innehåller en 
brokighet med starka färger.  
De färger som används i stadsrummet påverkar 
oss genom att ge upphov till känslor som 
trivsamhet eller olust, skönhet eller disharmoni, 
stimulans eller stress. En stadsfärg som 
återkommer på stadens olika attribut såsom 
uteserveringar, papperskorgar och parkbänkar 
med mera ger en sammanhållen känsla, ett 
ordnat intryck och en attraktivare stadsmiljö.  
Ett enhetligt färgval skapar även ett lugnare 
helhetsintryck, bidrar till känslan av en offentlig 
prägel samt karaktäriserar staden.  
 
 

 
 

 

Grundfärg 
Grundfärgen ska kännas både modern och 
klassisk, fungera i ett långsiktigt perspektiv och 
framhäva/kontrastera byggnader och 
markbeläggning/material.  Färgerna bör 
förutom i stadskärnan användas även i 
stadsparken. 
 
Gråsvart är standardfärg på pollare, cykelställ, 
räcken, lyktstolpar med mera. Gråsvart är en 
färg som fungerar väl mot olika byggnadsstilar, 
formspråk och material. 
 
Grön är standardfärgen på alla målade 
trämöbler i stadskärnan och även för 
lyktstolpar och papperskorgar i våra parker och 
naturområden. 
 
De fyra äldre belysningsstolparna på Stortorget 
ska målas i den gröna kulören. 

 

Accentfärg 
Accentfärgen engelsk röd används på de 
målade parkbänkarna i stadsparken, på enstaka 
platser eller mindre detaljer, exempelvis på 
papperskorgar av metall.  
 

Omålat 
Förzinkade attribut och attribut i betong eller 
gjutjärn bör hållas omålade.  

 

Omålat trä på möbler 
Träribbor på soffor och bänkar ska utgöras av 
lärkträ som oljas in med en ofärgad olja. Detta 
gäller även möbler i stadsparken. 
 
 
 
 

 
NCS-koder                  
 
Glansvärde ca 35 
 
Gråsvart 
S8500-N 
 
Grön 
S8020-G10Y 
 
Röd  
S5040-R80Y 
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Golv 
Gatorna har större uppgift än att bara leda trafik, de utgör även viktiga rum 
för spontana möten. För att främja dessa möten och locka besökare till 
staden är det viktigt med trivsamma och vackra gator.  
Gatorna innanför centrumringen utgör den ursprungliga rutnätsstaden. En 
gemensam markbeläggning och utformning av dessa gator skulle hjälpa 
invånare och besökare att förstå stadens historia och identitet. Gatorna blir 
då vackrare samtidigt som stadens identitet som rutnätsstad förstärks.  
En enhetlig beläggning skulle även öka förståelsen för användningen av 
stadens gaturum. 
 

Trafikerade gator 
Körbara gator innanför centrumringen ska beläggas med gatsten, vilket 
inte bara är vackert utan även medför att bilarnas hastighet sänks. Detta 
eftersom gatstenen ger ett intryck som får förarna att förstå att de kommit 
in på en central gata där de förväntas sänka hastigheten. Dessutom har 
storgatstenen hög slitstyrka och blir bara vackrare ju mer den används.  
 
Eventuell kantstensparkering ska beläggas med gatsten och där det finns 
behov av markeringen sker detta med sten i kontrasterande färg integrerad 
i beläggningen. Trottoarer och gångzoner beläggs med betongplattor och 
band av smågatsten. 
 
När gatan utformas som en gångfartsgata ska det inte finnas någon 
nivåskillnad mellan de olika markbeläggningarna. 

    
 

Gågator  
Gågator och möbelzonerna på 
gågatorna ska utgöras av 
betongplattor med band av 
smågatsten. Resterande del av 
gaturummet ska beläggas med 
gatsten i bågmönster. 
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Refuger och mittremsor 
Refuger och mittremsor ska beläggas med natursten exempelvis kullersten 
eller gatsten. Nivåskillnader ska vid behov markeras med sten i 
kontrasterande färg för att undvika fallolyckor. 
 

 

 
 

 

Centrumringen 
Centrum omges av en centrumring (Mariagatan, Bangårdsgatan, 
Järnvägsgatan och Brogatan). Målsättningen är att leda större delen av 
trafiken på Centrumringen, framförallt den trafiken som bara ska passera 
centrum, detta för att förbättra för de oskyddade trafikanterna inne i 
stadskärnan. Gång- och cykelvägar separerade från biltrafiken ska finnas 
utmed centrumringen.  
 
Körbanan 
Centrumringen ska beläggas med asfalt som är ett jämt och ganska 
slitstarkt material som klara den stora mängden trafik.  
 
Gång- och cykelvägar 
Det är viktigt att informationen om hur cyklisterna ska nyttja trottoaren är 
tydlig eftersom olyckor annars kan inträffa. Finns ingen separat gång- och 
cykelväg ska trottoaren anpassas så att gående och cyklister kan 
samutnyttja trottoaren. Det ska då tydliggöras med symboler på marken 
och med uppdelning i olika markbeläggningar. Cykelbanan ska beläggas 
med asfalt och gångvägen med släta ljusgrå betongplattor. Gång- och 
cykelbanor i stadsparken ska vara av genomsläppligt material. 
 

Övergångsställen 
För att tydliggöra för bilisterna att de passerar ett stråk till/från 
stadskärnan ska gatukorsningen höjas upp och beläggas med gatsten och 
övergångsställena med SF-sten. En upphöjning av gatukorsningen sänker 
hastigheten och därmed ökar trafiksäkerheten.  
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Grönska 
Natur, parker, trädgårdar och alla andra gröna områden i staden brukar 
benämnas grönstruktur. De gröna områdena har stor betydelse för staden 
och livet i staden. De fyller inte bara en social funktion som mötesplats 
och rekreationsområde för invånarna, utan de kan även förbättra miljön 
och människors hälsa. Stadens gröna miljöer är också viktiga för många 
växt- och djurarter.  
Förutom att gröna områden ger skönhetsvärden åt staden och gör den 
attraktiv och trevlig att bo i så bidrar de till att upprätthålla den biologiska 
mångfalden. Stadens förtätning har genom åren inneburit att de gröna 
områdena har minskat och splittrats upp vilket har medfört att även den 
biologiska mångfalden har minskat. Det är därför av stor vikt att framöver 
i arbetet med utveckling av stadskärnan även arbeta för att det skapas 
sammanhängande gröna stråk med tillräckligt stor yta och med varierat 
innehåll. 
 

Stadsträd 
Trädalléer var ett vanligt inslag i idealuppbyggnaden för en rutnätsstad. 
Detta eftersom träden hjälpte till att förhindra att brand spred sig mellan 
husen på sidorna av gatan. 1914 när Nässjö blev stad var det mycket grönt 
inne i centrum. I början av 40-talet när bilismen skulle fram togs träden 
bort.  
Idag har inte städer längre samma problematik med bränder som sprider 
sig mellan byggnader men träd hjälper till att fånga det typiska från 
historien. Träd bidrar även till en vacker stadsmiljö med ett bättre 
närklimat med renare och fuktigare luft. På senare år har man i Nässjö 
påbörjat återplantering av träd och idag finns det ett flertal trädplanteringar 
längs med gatorna. En utökning är möjlig i samband med att gatuutrymme 
utvinns vid förändring av gaturummens användning. Trädalléer bidrar 
förutom till en förstärkt identitet även till en ökad förståelse av att man 
kommit till en gata med trafik i lugnare tempo.  
För att bevara och utveckla gröna miljöer i staden, gäller det att ha god 
framförhållning vilket innebär att det måste finnas strategier för ny- och 
återplantering. 

 
Det finns mycket goda förutsättningar för stadsträdens trivsel. Det 
förutsätter dock att markförhållandena är optimala och att 
halkbekämpning med salt minimeras. Det förutsätter också att valet av 
arter och sorter av stadsträd görs på ett bra sätt. Önskvärt är att blanda 
olika arter, så att det vid olika former av angrepp undviks att ett helt 
trädbestånd i ett område dör bort. 
 

 
 

Gröna fasader och tak 
Inne i stadskärnan är det på en del ställen ont om plats att plantera träd 
eftersom det också ska finnas plats för bilar, bussar och cyklister och 
parkeringsplatser. Ett alternativ för att förstärka det gröna kan då vara att 
anlägga gröna fasader och tak. 
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Planteringar 
Planteringar med perenner och sommarblommor är ett mycket uppskattat 
inslag i stadsbilden. Det bör kontinuerligt göras en utvärdering av vilka 
platser som lämpar sig för vilken typ av plantering. Vid utformning av 
blomsterarrangemang samt val av urna, ska hänsyn tas till platsens övriga 
utformning, exempelvis så kräver ett gaturum ofta att urnan är relativt stor 
och att det är höjd i blomsterarrangemanget. 
 
Perenner 
Perenner i den offentliga miljön har under de senaste årtiondena blivit 
alltmer populärt. Denna växtgrupp har blivit en mer accepterad byggsten i 
skapandet av trivsamma offentliga rum, och man har också fått upp 
ögonen för perennernas funktionella egenskaper. Perenner möjliggör även 
en färg och sinnesupplevelse i en helt annan detaljeringsgrad jämfört med 
planteringar med enbart träd och buskar.  
 
Vid valet av växter är det viktigt att tänka på att planteringen även under 
vintertid ser prydlig ut och har ett intressant utseende i form av exempelvis 
gräs och fröställningar. 
 
Sommarblommor 
Med sommarblommor kan man vara lekfull och låta fantasin flöda.  
Kompositionen av rabatten eller krukan med sommarblommor kan göras 
annorlunda, genom att inte bara använda färger, utan även låta växternas 
höjd och bladverkets form variera. Det kan även vara intressant att arbeta 
med teman för rabatten, urnan eller ampeln till exempel en fjärilsrabatt, 
med avsikt att locka fjärilar och bin. 
 
För att människor ska kunna komma nära, se, lukta och njuta av 
blomsterprakten är det viktigt att sommarblommorna placeras så att man 
har god framkomlighet. 
Fasta planteringar är att föredra framför planteringskärl. Vid plantering i 
planteringskärl ska kärlen placeras i grupp eller på rad.  
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Ljus 
Ljussättningen är mycket viktig för vår upplevelse av stadsrummet under 
den mörka delen av året. Dagsljuset ger oss möjlighet till att uppleva en 
större rumslighet, i ett djupt perspektiviskt seende. När skymningen faller 
och dagen övergår till natt förändras och begränsas vår visuella upplevelse. 
Målet är att arbeta med belysning så att staden upplevs trygg och 
orienterbar, men också vacker och intressant under dygnets mörka timmar. 
Att en plats är vacker bidrar till att den blir omtyckt, trygg och att man 
värnar om den. Målet är även att ordna och renodla kvalitéerna för att 
förbättra den befintliga belysningsanläggningen, samt begränsa antalet 
varianter av ljuskällor och armaturer. Generella lösningar ska sökas för 
gaturummen så att belysningen tillsammans med beläggningen speglar 
principen om den kontinuerliga gatan.  
 

Ljussättningsprinciper generellt 
Staden ska ha en funktionell grundbelysning som bygger på en 
genomgående rytm med jämnt, väl avbländat och lågmält ljus. Därutöver 
kommer effektbelysningen vilken förtydligar de rumsliga sammanhangen 
och lyfter fram enskilda platser och händelser i syfte att skapa spänning 
och presentera stadens skönhet. I Nässjö finns många fina platser och 
fasader vars existerande kvalitéer kan lyftas fram med hjälp av ljus. 
 
Ljussättning ska planeras medvetet. Olika platser och aktiviteter kräver 
olika typer av belysning och beroende på syftet väljs olika 
ljussättningsprinciper. Plats och aktivitet avgör ljusets funktion och 
utformning. Armaturen ska ha en skala och proportion som passar för 
området. Det finns ingen anledning att ha en storskalig vägarmatur inne i 
ett småskaligt stadsrum. En tydlig hierarki i ljussättningen och val av 
armatur skapar vägledning och förståelse i stadsrummet. Olika 
ljussättningsprinciper behöver inte motverka varandra utan kan 
kombineras och därmed uppfylla flera syften samtidigt. 
 

Möjligheten till tillämpning av energibesparande åtgärder, såsom 
ljusreglering, såväl av enskilda armaturer och ljuskällor som hela 
anläggningar, ska beaktas i all projektering. 
 
Färg- och ljusåtergivning 
Olika ljuskällor ger olika färg- och ljusåtergivning och ska därför anpassas 
för sitt ändamål avseende styrka och färg. En ljuskälla som ger ett 
naturtroget och friskt ljus är att föredra på gång- och cykelstråk, gågator 
och torg där människor rör sig då detta ljus återger färger bättre och ger 
tydligare konturer (ljusfärg >3000K och >80%Ra). 
 
Armatur 
Valet av utseende på armaturen och typ av ljuskälla ska korrespondera med 
övriga utemöbler i staden. Detta spelar stor roll för ett områdes identitet 
och binder samman stadskärnan. Rätt utformad blir armaturen en tillgång i 
stadsmiljön. Höga krav ska ställas på armaturens estetiska kvalitet, livslängd 
och hållbarhet. Armaturens förmåga att belysa är lika viktig som dess 
utseende. För att uppnå bästa resultat bör provbelysning göras på plats i ett 
samarbete mellan tekniker och ljussättare. Vid byte av armatur bör LED 
övervägas. 
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Ljussättningsprinciper för olika stadsrum 
Torg 
På torgen bör armaturen Stockholm från Ateljé Lyktan, bestyckad med 
ljuskälla vars ljusfärg är vit, sättas upp. Lyktstolparna bör utformas i 
enlighet med den för Nässjö unika modellen vilken är försedd med 
Nässjös stadsvapen på foten då den utgöra ett riktmärke för staden och är 
en förstärkande faktor av stadens identitet. Stolpen ska vara målad i 
kulören NCS S 8500-N. 

 
 
Platsförstärkning 
På ett antal 
torg/ytor i 
stadskärnan 
finns behov av 
att förstärka 
och lyfta 
platsen som 
mötesplats. De 
platser som i 
första hand avses är Myggans plats i 
norr, den platta överbyggnaden av 
Postgatan samt Södra torget i söder. 
Den armatur som används bör vara 
anpassningsbar. En punktbelysning 
föreslås, en stolpe med individuellt 
anpassad bestyckning med 3-5 

armaturer med ljusspridning för den plats de står på. 
Armaturen som föreslås är Sitema från Selux bestyckad med ljuskälla vars 
ljusfärg är vit. Stolpen vars höjd bör vara 8-10 m ska vara målad i kulören 
NCS S 8500-N. 
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Gågator 
Utmed gågatorna bör linspända armaturer modell Stockholm från Ateljé 
Lyktan bestyckad med ljuskälla vars ljusfärg är vit sättas upp. Effekten av 
störande ljus in i bostäder måste beaktas. 

 
Axel 
Armaturerna utmed axeln bör vara Stockholm från Ateljé Lyktan 
bestyckad med ljuskälla vars ljusfärg är vit. Stolpen ska vara målad i 

kulören NCS S 8500-N  
De fyra äldre belysningsstolparna som finns strax utanför rundeln på 
Stortorget ska målas i kulören NCS S4550-G10Y och armaturen ska vara 
bestyckad med en ljuskälla vars ljusfärg är vit. 
 

          
 
Gångfartsgator 
På gångfartsgatorna bör linspända armaturer modell Stockholm från Ateljé 
Lyktan bestyckad med ljuskälla vars ljusfärg är vit tillsammans med 
belysning i skyltfönstren utgöra basen i ljussättningen. Det ska finnas två 
armaturer på varje lina, placerade över skiljelinjen mellan gång- och 
körbanan. Detta för att fasaderna ska belysas samtidigt som det ger bättre 
möjlighet att uppleva himlen. Effekten av störande ljus in i bostäder måste 
beaktas. Fasadbelysning kan även användas som komplement eller istället 
för linhängd belysning på gångfartsgator. 
 
 
Lokalgator 
På lokalgatorna bör linspända armaturer modell Stockholm från Ateljé 
Lyktan bestyckad med ljuskälla vars ljusfärg är vit tillsammans med 
fasadbelysning utgöra basen i ljussättningen. Det ska finnas två armaturer 
på varje lina, placerade över skiljelinjen mellan gång- och körbanan. Detta 
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för att fasaderna ska belysas samtidigt som det ger bättre möjlighet att 
uppleva himlen. Effekten av störande ljus in i bostäder måste beaktas. 
 
Stadsparken 
I stadsparken är det viktigt med ett tillräckligt ljus framförallt på gångbanan 
runt sjön så att människor vågar använda stadsparken även nattetid. 
Armaturen bör vara av modellen Kipp. Allmänbelysningen bör 
kompletteras med effektbelysning. 
 

 
 
Säkerhetsbelysning 
Längs centrumringen är belysningen extra viktig vid korsningarna mellan 
bilvägen och gång- och cykelstråken. Belysningen bör utformas så att 
bilisterna tydligt blir uppmärksammade på att stadskärnan ”flyter ut” över 
dessa ställen och att hastigheten därför sänks. 
 
Effektbelysning kan tillämpas på utvalda platser till exempel planteringar, 
skulpturer och fontäner. Effektbelysning skapar det lilla extra och kan 

därmed bli en attraktion eller ett promenadmål. Markstrålkastare bör inte 
placeras i beträdbara ytor då det kan medföra bländning. 
 
Fasadbelysning kan tillämpas på byggnader som på olika sätt har speciell 
roll eller för att uppmärksamma någon detalj eller yta som annars skulle 
försvinna i mörkret. Fasadbelysning kan även användas som komplement 
eller istället för linhängd belysning på gångfartsgator. Ljussättning av 
fasader är bygglovpliktiga. 
 
 

 

javascript:openZoomOverlay()
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Möbler 
En stad behöver liksom en byggnad möbleras för att uppnå sitt ändamål 
och utgöra en trivsam miljö. Gatumöbler är ett av de attribut som utgör en 
viktig del i staden och kan stärka dess karaktär och identitet. En gatumöbel 
kan ses som riktmärke och orienteringspunkt i staden.  
I benämningen gatumöbler inräknas sittplatser, planteringskärl, skulpturer, 
belysning, papperskorgar, cykelställ med mera. 
Om gatumöblerna placeras i grupper kan de förstärka varandras funktion 
och utseende. En vanlig plats där möbler grupperas är vid busshållplatser, 
där väderskydd, lyktstolpar, papperskorgar, bänkar och postlådor ofta ställs 
bredvid varandra.  
 
För att inte splittra gatubilden kan en enhetlig utformning och färgsättning 
på gatumöblerna vara till hjälp. Det gäller dock att göra en avvägning så att 
enhetligheten inte leder till ett trist och livlöst intryck. Även en genomtänkt 
placering och anpassning mellan gamla och nya möbler är viktig för 
gatubilden.  
Gatumöblerna bör klara av det slitage som väder, människor, plats och tid 
skapar. Därför är det en fördel att möblerna är moderna och klassiska i sitt 
formspråk, är av bra kvalitet, tillverkade av tunga material utan att bli 
klumpiga, lätta att underhålla samt går att förankra i sitt underlag.  
 
För att samla attribut och därmed underlätta framkomligheten på gågator 
och breda gångbanor kan gatorna förses med möbleringszoner där bland 
annat bänkar, skyltar och lyktstolpar kan placeras i stråk. 

 
Färg  
Lämpligt material nämns under respektive möbel. Finns det behov av att 
måla någon möbel är det stadsfärgerna som ska vara utgångspunkt, se 

kapitlet om färg. 

 

Bänkar/sittmöbler  
Sittplatser har stor betydelse i stadslivet och utgör en självklar faktor för 
trivseln i stadsmiljön. Genom att placera ut ett flertal bänkar och andra 
typer av sittplatser kan stadsmiljön förbättras. En rekommendation är att 
det ska vara högst 100 meter mellan lättillgängliga bänkar på välbesökta 
platser. Vid utplacering av sittplatser är det även viktigt att tänka på 
platsens solförhållanden så att bänkar vid välanvända gator och platser 
ställs i soligt läge. Det är även viktigt att vid valet av placeringen tänka på 
att bänkarna placeras tillsammans med rumsbildande element, man 
upplever då att man sitter lite skyddat vilket känns tryggare. Ofta är det 
också en fördel att vända bänkar så att de sittande kan titta på folklivet. På 
centrums mest välbesökta platser, gator och torg (Esplanaden, Stortorget 
och Storgatan) bör det finnas några fasta bänkar året runt. 
Genom att använda ett begränsat antal bänkmodeller blir det möjligt att 
flytta bänkarna till andra platser vid behov.  
 
Sittplatser ska vara tillgängliga för alla, därför är det bra om stadens bänkar 
har arm- och ryggstöd samt att sitthöjd och sittdjup anpassas så att 
bänkarna är lätta att sätta sig i och resa sig från.  
På informella sittplatser eller platser där man bara sitter någon minut ställer 
man inte samma krav på tillgänglighet då de utgör ett komplement, 
exempelvis de för Nässjö speciellt framtagna tågen i betong vilka kan 
användas som sittplatser året runt samtidigt som de tål större slitage och 

väderpåverkan än träbänkar. 
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Modeller 
Sittmöblerna är valda med utgångspunkt från ovan nämnda kriterierna 
samt att trädetaljerna är lätta att underhålla och ersätta.  

 

Stadssoffa  
De soffor och bänkar som placeras utmed stadens gator, på platser och 
torg ska vara av modellen Rexbo från Hags Aneby AB eller liknande. 
Soffan kan ställas fristående eller gjutas fast.  

 

 
 

 

Parksoffa 
De soffgrupper/bänkar som placeras i stadsparken ska vara av modellen 
Riddersberg från Hags Aneby AB eller liknande. Soffan ska målas i den 
röda stadsfärgen och förses med ben i förzinkat stål alternativt i betong vid 
behov. Soffan kan kompletteras med bord och bänk i modellen 
Stjärneborg. 
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Papperskorgar  
För att skräpet inte ska hamna utanför papperskorgarna måste de vara 
strategiskt och jämnt utplacerade och ha en lämplig utformning. För en 
optimal funktion är det viktigt att papperskorgarna har öppningar för skräp 
åt flera håll och att de är fågelsäkra. Andra viktiga faktorer är att 
papperskorgarna är ergonomiskt utformade samt lätta att tömma och hålla 
rena. Papperskorgarna ska vara utformade så att de passar tillsammans 
med övriga möbler.  
 
Modeller 
Nedanstående serie av papperskorgar är vald med utgångspunkt av, 
förutom från ovanstående, att det finns ett varierat antal storlekar så att 
storleken går att anpassa efter behov. Likaså att det finns olika modeller 
som fästes på vägg, stolpe samt fristående. Papperskorgen ska vara 
utformad i varmförzinkad plåt. På de platser där mycket fåglar är ett 
problem bör istället en papperskorg med lock väljas. 
 
 
Fristående papperskorg          Papperskorg med lock 

 
Papperskorgen Tiffany 70 l, Jansson & Partner AB 
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Planteringskärl 
Planteringskärl bör vara i sten, stenliknande material eller metall/gjutjärn. 
Liksom andra möbler i gaturummet ska de inte ge ett flyttbart intryck. 
Utformningen ska vara lågmäld och stilren. Planteringskärl placeras med 
fördel i grupp eller på rad och som andra möbler avseende siktlinjer och 
rörelsestråk.  
 
Modeller 
Byarums Bruk har gjort en serie planteringskärl som heter Blom vilken 
uppfyller ovanstående önskemål och finns i fyra olika modeller vilket gör 
att valet av storlek kan anpassas till storleken på gaturummet. 
 
 

    
 

 

 

 

Trädskydd 
Träd som står i hårdgjorda eller stensatta ytor och som behöver stöd ska 
förses med stamskydd av metall. I parkmiljöer, eller där träden står i en 
öppen växtbädd fungerar ett enklare stamskydd med trä och rep.  
I stensatta miljöer ska ett markgaller placeras som skydd för växtbädden. 
 
Modeller 
Stamskydd bör vara av märket JOM och beroende på behov av höjd med 
artikelnummer 510103 eller 510104. Stamskydden ska vara målade i 
kulören S 8500-N. Som komplement till stamskydd finns växtbäddsskydd 
och markfäste. 
 

  
 

 

 

http://www.byarumsbruk.se/800/Storblomsvart.jpg
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Informationsskyltar/-utrustning 
Informationsskyltar ska vara utformade så att budskapet tydligt framgår 
utan att de sticker ut för mycket och följa intentionerna i 
stadskärnevisionen. 
 

Cykelparkering 
För att cykelparkering ska fungera och användas är det avgörande att den 
placeras på rätt plats. En cyklist vill komma så nära sin målpunkt som 
möjligt och finns där inga cykelställ så parkerar man på en för tillfället bra 
plats. En cykelparkering ska placeras så att den inte blir dominerande i 
stadsrummet. De ska placeras i ”möbelzonen” på de gator där det är 
möjligt, detta för att förhindra fallolyckor.  
 
Utrustning  
Cykelparkeringsställ bör vara utformade så att det går att låsa fast cykelns 
ram med vajer, bygel eller liknande och så att cykeln kan stöttas mot 
cykelstället. För att få en enhetlig stadsbild är det också viktigt att endast 
arbeta med ett begränsat antal modeller. Cykelparkeringsställ har tidigare 
utformats enligt modell ritad av f.d. planarkitekt Lars-Göran Pettersson.  
Som komplement till de ovan nämnda cykelparkeringen kan en 
cykelparkeringspollare liknande modell Urban från Vestre eller Bågen från 
Nifo användas på strategiska platser. Cykelparkeringsställen ska vara 
målade i kulören S 8500-N.   
 

 
 

Pollare 
För att tydligt markera var man inte får köra så kan man använda sig av 
pollare. Pollaren ska klara av en påkörning utan att bli deformerad men 
ändå vara stabil och lågmäld i sin utformning.  
Även pollare av betong, granit eller betongtåget som nämndes i avsnittet 
om bänkar kan användas som avgränsare men då i miljöer med lite trafik. 
Det bör dock utformas i en kontrasterande färg jämfört med 
markbeläggningen för att förhindra fallolyckor. 
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Små byggnader 
Med små byggnader avses fasta byggnader, såsom 
kiosker, tekniska byggnader och offentliga toaletter 
samt tillfälliga byggnader, såsom matvagnar, 
torgstånd och bodar för försäljning. 
 

Placering och funktion 
Små byggnader placeras med fördel där människor 
passerar regelbundet. Byggnaderna kan trots att de 
är av begränsad storlek utgöra ett landmärke om de 
utformas lämpligt. Dock är det viktigt att 
förekomsten av de små byggnaderna inte hindrar 
framkomligheten för personer med nedsatt 
rörelseförmåga, utryckningsfordon och biltrafik. 
Deras placering i den befintliga stadsmiljön ska inte 
heller störa viktiga siktlinjer, omkringliggande 
bygglinjer eller rörelsemönster i staden. 
Byggnaderna ska innehålla funktioner som behövs 
på gatan/torget eller bidrar till nya kvaliteter i 
stadsmiljön. Små byggnader kan framhävas genom 
att placeras på öppna platser. En sådan placering 
kräver grundliga analyser av stadsbild och trafik, 
placering sker med fördel så att byggnaderna har 
rymd och luft omkring sig. Öppenheten på gator 
och torg blir lidande om byggnaderna placeras för 
tätt. Byggnaderna kan underordnas omgivningen 
genom att ställas i ytterkanten av parker eller vid 
träddungar. Vegetation och byggnad samspelar då 
med varandra och skapar en ny helhet.  

 

 
Små byggnader kan bidra till att skapa en egen identitet i 
Nässjö om de är unika. Till exempel Pumphuset och scenen 
i stadsparken som är utformade av Lars-Göran Pettersson 
på Nässjö kommun.  

 

 

Utseende och utformning 
Utformningen av små byggnader har en 
betydande inverkan för att skapa en trevlig 
utemiljö med identitet under förutsättning att 
dess utformning och placering är välplanerad.  
Höga krav ställs därför på att små byggnader 
ska utformas med hänsyn till och känslighet för 
platsen så att de smälter in i stadsmiljön. Det är 
många, både invånare och besökare, som ser en 
stads små byggnader och därför är det även 
viktigt att de underhålls noga och ger staden ett 
välvårdat utseende. Byggnaderna ska därför 
hållas fria från klotter och olovligt uppsatta 
affischer.  
 

Torghandel och marknader 
Torghandeln utgör ett livligt och välkommet 
inslag i stadsbilden.  
Verksamheten vid de allmänna 
försäljningsplatserna i kommunen regleras via 
lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Nässjö 
kommun. 
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Tillstånd 
Upplåtelse av allmän plats 
Det krävs tillstånd för att få placera små 
byggnader på offentlig mark. Ett sådant tillstånd 
upprättas av polisen och ges under en begränsad 
tid. Innan tillståndet ges rådfrågas tekniska 
serviceförvaltningen och vanligen även miljö- och 
byggkontoret.  
Ansökan ska innehålla:  
- Situationsplan som visar byggnadens placering 
och yttermått  
- Fasadritning  
 
För mer information se kapitlet Tillstånd. 
 

Bygglov 
Placering och utformning av mindre byggnader är 
alltid bygglovpliktig. Bygglov söks hos 
samhällsplaneringskontoret.  
Ansökan ska innehålla tre ex av:  
- Situationsplan som visar byggnadens placering 
och yttermått  
- Fasadritning  
- Färgsättning 
 
För mer information se kapitlet Tillstånd.  
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Skyltar  
Idag har skyltarna fått större utrymme i staden än tidigare då det tillkommit 
en mängd nya skyltmodeller som utformats med starka färger och 
ljussättning. Som en effekt av att alla vill synas mest finns det idag i Nässjö 
stadskärna ett överflöd av information och reklam.  För att få ett 
inbjudande stadsrum måste stadens aktörer samarbeta och skylta måttligt 
genom att alla får underordna sig en gemensam policy. Stadsbilden som 
helhet ska alltid komma före det enskilda uttrycket. 
Om skyltarna är utformade rätt lockar de till sig uppmärksamhet från 
stadens invånare/besökare och ger dem en bild av verksamhetens typ och 
varornas kvalitet. Genom att anpassa skyltarna till stadens bebyggelse och 
karaktär, skapa enhetlighet, underhålla och vid behov byta ut gamla 
uttjänta skyltar framstår stadens centrum som ordnat och attraktivt. 
Skylten ska också fungera som en vägvisare till entrén och rätt utformad 
blir skylten även ett landmärke i staden. 

 

Skyltens innehåll  
Skyltar bör kunna tala för sig själva och ska inte behöva förstärkas av 
blinkningar eller växlande innehåll. Budskap och form hör ihop och kan 
förstärka varandra.  
Skyltarnas budskap ska vara lättläst och slagkraftigt för att få bäst 
uppmärksamhet, vilket ofta uppnås bra genom kortfattad text eller en 
välkänd symbol. En välproportionerad text kan läsas på ett avstånd av 200 
gånger textens höjd, det vill säga 10 cm bokstäver kan läsas på 20 m 
avstånd.  

 

Skyltens utseende 

Vilken skyltstorlek, färg och utformning som är lämplig varierar beroende 
på placering. Mindre skyltar är att föredra då de riktas till gång- och 
cykeltrafikanter och bilister som färdas på gångfartsgator medan stora 
skyltar passar om de ska uppfattas i hög hastighet. Även nya kvarter samt 
breda gator tål överlag större och färggladare skyltar än äldre bebyggelse 
samt smalare gator. Skyltarnas färgsättning är ofta bestämd av ett företags 

logotyp. Om färgerna är starka och inte passar in på gatan eller i staden kan 
skylten tonas ned genom att förminskas. Om flera skyltar ska placeras på en 
fasad eftersträvas en sammanhållen placering och likartad utformning på 
skyltarna. 
 

 
Det finns olika slags skyltar som kan användas för annonsering av en 
verksamhet. Dels finns det fasta skyltar som är fästa på fasaden såsom 
fasadskyltar och flaggskyltar och dels finns det löstagbara skyltar såsom 
vepor, flaggor och vimplar.  
 
Fasadskylt 
Typen fasadskylt är tvådimensionell och husets fasad utgör skyltens 
bakgrund. Fasadskylten kan utföras på tre olika sätt; text eller symbol kan 
fästas på skivor, lösa bokstäver kan fästas direkt på fasaden eller bokstäver 
kan målas direkt på fasaden. Lösa bokstäver är lämpliga eftersom de skymmer 
fasaden minimalt. Bokstäverna och symboler kan förstärkas genom att belysas 
bakifrån. 
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Flaggskyltar 
Förr användes ofta hängkonsoler/flaggskyltar av smide som var fästa 
vinkelrätt mot en vägg. Dessa skyltar visade ofta de föremål som 
tillverkades eller såldes i butikerna, till exempel en kringla för bagaren och 
en sko för skomakaren. Välkända symboler kräver ingen aktiv läsning och 
de fungerar självständigt utan text. Symboler är även, tack vare sin storlek, 
ofta lättplacerade. Fördelen med dessa fästen är att de inte behövde bytas 
när ett nytt budskap på skylten önskas. Denna typ av skylt är lämplig att 
använda då smidet kan anpassas till byggnaderna genom att formas stramt 
för moderna byggnader och snirkligare för äldre byggnader. Skylttypen är 
användbar där gatorna är smala, då den kan uppfattas från två håll och 
samtidigt inte skämmer fasaden framifrån.  Flaggskylten ska placeras med 
sin lägsta del 2,5 meter över marknivå. Den får sticka ut max 1,0 meter 
från fasad och ha en totalhöjd på max 0,65 meter. 
 

 
 

Flaggor och vimplar 
Flaggor och vimplar är inte bygglovspliktiga men de ska användas med 
förstånd. Det är viktigt att de hängs på lämplig höjd så att de inte försvårar 
framkomligheten.  
Flaggspel bör inte användas i stadskärnan som en utsmyckning då de 
snabbt blir slitna av väder och vind. 

Ljussatta skyltar  
Ljussatta skyltar kan vara ett vackert och trevligt inslag i staden kvälls- och 
nattetid, men det är viktigt att anpassa en sådan skylt så att den inte förväxlas 
med trafiksignaler eller stör intill boende. De två vanligaste typerna av 
ljussatta skyltar är neonskyltar och lådskyltar. Ett alternativ till skyltar som 
lyser är att istället belysa skylten med en extern ljuskälla.  
Neonskyltar, skyltar med bakomliggande eller utanförliggande belysning är 
lämpligare att använda än så kallade lådskyltar. Lådskyltarna är oftast 
klumpiga, svåranpassade och svårlästa, men är på grund av kostnadsskäl 
vanligt förekommande. Dessa skyltar är framför allt olämpliga att fästa mot 
väggar på äldre byggnader och godtas därför inte i alla städer. Lådskylten är 
mer accepterad på en modern byggnad, men det är bra om skyltens 
rektangulära form tonas ner genom att till exempel ge bottenkulören samma 
mörkhetsgrad som fasaden och inte belysa denna del. Det är även lämpligare 
att fästa lådskyltarna vinkelrätt mot väggen istället för plant mot väggen. 
Dessa åtgärder gör att skylten inte upplevs lika avvikande och missprydande 
på fasaden.  
Skyltar formande av neonslingor kan på ett fantasifullt sätt berika miljön, utan 
att ta övertaget och skämma fasaden. För att neonskyltar ska komma till sin 
rätt och bli lättlästa krävs ett längre betraktaravstånd.  
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Vepor och banderoller 
Skyltning i form av smala vepor i tyg stör inte gaturummets helhetsintryck 
och kan diskret plockas ned vid stängning om de är rätt utformade.  
Vepor och banderoller som utformats på ett sätt att de uppfattas som 
skyltar är bygglovspliktiga. Berörd fastighetsägare ska ge sitt medgivande. 
 
Trottoarpratare  
Lösa reklamskyltar, så kallade 
trottoarpratare, får endast ställas 
upp utmed fasaderna. Det måste 
finnas en fripassage på gångbanan 
på minst 1,8 meter och skylten får 
vara max 0,6 meter bred. Detta för 
att framkomligheten ska blir bättre 
för gående, personer med 
funktionsnedsättning och vid 
renhållning, snöröjning och 
underhåll. Med hänsyn till personer 
med nedsatt syn ska 
trottoarpratarna vara stabila och 
utformade så att de går att känna 
med vit käpp. Det vill säga de ska 
utformas så att det längst ner mot 
marken finns en minst 10 cm hög 
kant. Uppställning av 
trottoarpratare kräver 
markupplåtelsetillstånd. 
Trottoarpratarna ska tas in nattetid 
samt då vinterväglag råder. 
Trottoarpratare bör utformas i 
enlighet med fotografiet här 
bredvid. Trottoarpratare ska vara 
svartmålade. 
 
 

Hänvisningsskyltar för butiker  
Skyltning som inte sker i direktanslutning till berörd butik eller restaurang får 
inte finnas. 
 
Varuskyltning 
Varuskyltning är tillåtet direkt utmed fasaden. Det måste finnas en fripassage 
på gångbanan på minst 1,8 meter. och varuskyltningens bredd 
rekommenderas vara max 0,6m. I undantagsfall när det behövs för 
stabiliteten kan en bredd på max 0,8 m godtas. Varuskyltningens kortsidor 
ska vara klart avgränsade. Med hänsyn till personer med nedsatt syn ska 
avgränsningen göras vinkelrät mot gångriktningen. Avgränsningen ska vara 
stabil och utformad så att den går att känna med vit käpp. Längst ner mot 
marken ska det finnas någon form av avbärare ca 20 cm över mark eller bräda 
i markplanet minst 10 cm hög, om anordningen inte är täckt hela vägen ner 
till marken. Varuskyltningsställningar och avbärare ska vara i samma färg. 
Ställningarna för varuskyltningen ska tas in nattetid samt då vinterväglag 
råder. Varuskyltning kräver markupplåtelsetillstånd. 
 
Skyltning för tillfälliga arrangemang 
Tidsbegränsad skyltning för speciella arrangemang som gynnar och är direkt 
kopplade till Nässjö, kan tillåtas och marknadsföras i form av exempelvis 
banderoller eller vepor. Det krävs markupplåtelse och eventuellt tidsbegränsat 
bygglov för denna typ av skyltning. 
 
Trafikskyltning  
Trafikskyltning regleras av vägmärkesförordningen. För att inte skapa en stor 
skyltflora bör varje ny skylt behovsprövas då varje nytillkommen skylt 
minskar uppmärksamheten gentemot övriga närbelägna skyltar.  Skyltningen 
bör samordnas och placeras så att de smälter in i miljön men ändå syns 
tydligt. Det är även mycket viktigt att placera dem så att de inte utgör något 
hinder för synskadade. Trafikskyltarna ska utformas enligt exemplet, det vill 
säga med svart ram i kulören S 8500-N och i en storlek som uppfyller 
gällande lagstiftning. 
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Lokalvägvisning (svart text på vit botten) ska bara ske till offentliga 
inrättningar. 

 
 
 

Regler och tillstånd  
Bygglov 
Alla skyltar som fästs på väggen är bygglovspliktiga och ansökan görs hos 
samhällsplaneringskontoret. Skyltning inom skyltfönstrets ram får ske fritt 
utan bygglovsprövning.   
Bygglovansökan ska innehålla:  
- Fasadritning som visar skyltens placering 
- Skyltritning som visar text/bild, storlek och färg 
 

Markupplåtelse 
Tillstånd för placering av skylt på allmän platsmark ges av polismyndigheten 
efter godkännande av Tekniska serviceförvaltningen. Tillståndet måste 
förnyas varje år. 
Läs mer i kapitlet Tillstånd. 

- Situationsplan som visar skyltens placering 
- Ritning/bild som visar skyltens utformning 
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Uteserveringar 
Uteserveringar har blivit ett alltmer vanligt förekommande inslag i Sveriges 
städer. Under sommarhalvåret utgör uteserveringar en attraktiv mötesplats, 
både för unga och gamla. Uteserveringarna bidrar till extra liv och rörelse 
och är ett viktigt inslag för en levande och attraktiv stad.  
För att uteserveringarna ska bidra till ökad attraktionskraft krävs en 
utformning som bidrar till en sammanhållen stadsbild. Uteserveringarna 
ska inte dominera stadsbilden, inte ha för starka färger och inte innehålla 
reklambudskap eftersom dessa attribut skulle bidra till en stad med ett 
stökigt intryck. En bra utformad uteservering håller hög estetisk kvalitet 
med god design, är väl anpassad till områdets byggnader och intilliggande 
uteserveringar, försvårar inte framkomligheten för rörelsehindrade och 
synskadade samt följer övriga regler och riktlinjer.  
  

Uteserveringens inramning/väggar  
Uteserveringar är som det framgår på namnet; en servering utomhus. En 
öppen uteservering gör att besökaren blir en del av gatulivet till skillnad 
från om gatulivet betraktas bakom en glasruta. Med hänsyn till det bör 
uteserveringar i så stor utsträckning som möjligt hållas lätta och öppna 
utan väggar. Inbyggda uteserveringar är dessutom bygglovspliktiga.  
Uteserveringar ska däremot i regel inramas med någon typ av räcke för att 
uppnå en visuell avgränsning vilka i förekommande fall kan fungera som 
trafiksäkerhetsåtgärd och minskar risken för fallolyckor. Bästa möjlighet 
för synskadade att uppmärksamma uteserveringens gränser är genom att 
inhägnaden ges mellanliggare både i underkant och i överkant. Den 
underliggande mellanliggaren ska placeras 0,1 meter över mark för att göra 
det lätt för synskadade att hitta uteserveringen med sin blindkäpp och 
överliggaren ska placeras 0,9 meter över mark. 
Vid val av utformning på räcket kan inspiration hämtas från byggnaden 
och dess särdrag. Materialen ska vara robusta och hållbara såsom av smide, 
trä eller sten. Trästaket är endast godkända om de utformas i smäckert 
utförande och inte är av typisk ”villakaraktär”.  
Vid utformning av uteserveringens räcke är det fördelaktigt att hålla sig till 
ett begränsat antal material. Ett till två olika material är lättare att lyckas 

med än flera material som kräver större eftertanke. Räcket ska målas i den 
gråsvarta stadsfärgen, S8500-N. 
 
På gångstråk som inte är frekvent besökta, trottoarer med begränsat utrymme 
samt små uteserveringar krävs inte ett inramande räcke, däremot bör gavlarna 
markeras, på samma sätt som ovan nämnt, för att underlätta för synskadade.  
 
Om alkoholtillstånd ska ges krävs det enlig lag att hela uteserveringen är 
avgränsad med ett räcke.  
 
Enstaka tillfälliga budskap, exempelvis menyn, kan hängas upp på 
uteserveringarnas räcken i övrigt ska både gavelmarkeringar och inramande 
räcken hållas fria från reklam.  
Den egna verksamheten skyltas lämpligen på byggnadens fasad.  
 

Belysning, värme och grönska 
Belysning, värmeanordningar, blomlådor, krukor med mera ska ha en 
stadsmässig, diskret och ändamålsenlig utformning och ska placeras innanför 
uteserveringens avgränsning. Färgsättningen ska anpassas till omgivningens 
och byggnadernas karaktär. 
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Uteserveringarnas golv  
Uteserveringen smälter bäst in i gaturummet om dess möbler står direkt på 
stadens golv. Ett upphöjt trädäck tillåts bara i undantagsfall. Då bygglov 
oftast krävs för upphöjda trädäck ska samhällsplaneringskontoret alltid 
vidtalas. Problematiken med en upphöjning är att det försämrar 
tillgängligheten, stör stadsbilden och döljer delar av fasaden. Om gatan är 
ojämn bör små höjdskillnader tas upp genom möblering med trebenta 
bord och stolar.  

 

Uteserveringarnas tak  
Uteserveringar bör ha ”fria” flyttbara tak eftersom de smälter bättre in i 
gaturummet än fasta tak. Fasta tak kräver dessutom bygglov. Däremot kan 
uteserveringen förses med någon typ av sol- och regnskydd, lämpligen i 
form av markiser eller parasoller som kan anpassas efter vädret. Korta 
markiser är lättare att placera än långa markiser. Markiser som behöver 
stödben kräver bygglov. En markis kan göras fribärande upp till tre meters 
djup. Om uteserveringen är djupare kan en markis placeras närmast huset 
och parasoller längre ut. Markisens placering ska anpassas efter husets 
fasadindelning av exempelvis fönster, portar och sockel. Parasollernas och 
markisernas storlek, material och form ska anpassas efter platsens 
förutsättningar. Det är viktigt att parasollerna inte är så stora att delar av 
dem sträcker sig utanför uteserveringens yta. Det ska finnas en fri höjd på 
minst 2,20 meter över trottoaren. 
Parasollerna och markiserna bör vara av ljust och enfärgat tyg. Ljusa 
tygparasoll- och markiser ger ett lättare intryck och ett behagligare ljus än 
om de är i en mörk kulör eller av plastmaterial.  
Det tillåts inte varumärkesreklam på parasoll/markiser, möjligen kan 
serveringens namn anges på parasollets/markisens kant. Reklam som inte 
tillhör uteserveringen tar fokus från serveringens egen karaktär och 
besökaren får svårt att uppfatta vilket kafé/restaurang som serveringen 
tillhör. Reklam skapar även ett rörigt intryck i stadsbilden.  

 

 

 

Uteserveringarnas möbler  
Uteserveringens möbler blir en del av gatan genom att placeras direkt på 
marken. För att underlätta för att ta sig fram mellan borden bör man vid 
planeringen av uteserveringen räkna med en sittande person per 
kvadratmeter. 
De möbler som används ska vara av bra kvalitet och det är viktigt att 
modellen, färgen och materialet väljs så att de passar in i den aktuella 
stadsmiljön. Vita möbler bör undvikas då de bländar synskadade och vita 
plastmöbler tillåts inte eftersom dessa ger ett billigt intryck samt lätt välter.  
Fasta bänkar och bord bör undvikas då de gör det svårt för en rullstolsburen 
att använda uteserveringen.  
Borden bör vara utformade så att avståndet mellan bordsben minst är 0,8 m 
eller att bordskivan sticker ut 0,6 m på kortsidan för att göra det möjligt för 
rullstolsburen att komma intill bordet. Höjden på borden bör vara 0,7- 
0,85 m. Det bör finnas stolar både med och utan armstöd på uteserveringen. 

 

Uteserveringarnas placering & storlek  
Uteserveringen är en del av den allmänna gatan som ska vara tillgänglig för 
alla. Därför är det viktigt att bredden från uteserveringens inhägnad till 
trottoarkant minst är 1.5 meter vid lågt trafikerade gator och minst 1.8 meter 
vid högt trafikerade gator.  
 
På gågatan ska det längs fasaden, finnas en fri passage för fotgängare på 1,5 
meter.  
Uteserveringarna ska ha en öppning som minst är lika bred som 
restaurangens/kaféets entré in till byggnaden. Detta för att även 
rullstolsburna lätt ska kunna ta sig in till uteserveringen.  
Uteserveringen ska ligga i direkt anknytning till kaféet/restaurangen. 
 
Alla uteserveringar längs med en och samma gata bör sticka ut lika långt då 
det underlättar synskadades orientering.  
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Tillstånd och bygglov  
Upplåtelse av allmänplatsmark 
Tillstånd för uteserveringar på allmän platsmark ges av polismyndigheten 
efter godkännande av Tekniska serviceförvaltningen. Tillståndet måste 
förnyas varje år. Uteserveringar får förekomma under sommarperioden 1 
april-30 september samt under vinterperioden 1 oktober-31 mars. 
Vintersäsongens uteserveringar får maximalt bestå av två lätt flyttbara bord 
med stolar. Vintertid ska uteserveringen inte heller avgränsas med något 
räcke med anledning av att snöröjningsarbetet försvåras.  
 
Ansökan om tillstånd ska innehålla:  
- Situationsplan som visar uteserveringens placering och yttermått  
- Sektion som visar anslutningen till hus och mark  
- Fasadritning  
- Utformning på avgränsande räcke 
- Bild som visar utseendet på möblemanget 
 
För mer information se kapitlet Tillstånd.  
 
Bygglov 
En uteservering som förses med tak, väggar eller golv (i vissa fall) ses som 
en tillbyggnad och är därmed bygglovpliktig.  
Bygglov söks hos samhällsplaneringskontoret.  
Ansökan ska innehålla tre ex av:  
- Situationsplan som visar byggnadens placering och yttermått  

- Fasadritning  
 
För mer information se kapitlet Tillstånd.  
 

 

 

 

 

Checklista för bygglovbefriade uteserveringar 

 Uteserveringens utformning, placering och färgsättning ska som 
helhet ha en ändamålsenlig och passande utformning i stadsrummet 
och får inte dominera gatubilden. 

 

 Uteserveringen ska ha en stadsmässig lätt och öppen karaktär. 

 Uteserveringen ska ligga i direkt anslutning till restaurangen eller 
serveringen.  

 Uteserveringen ska i sin utformning vara tillgänglig för alla och får 
inte hindra framkomligheten med sin placering. Det ska finnas en fri 
passage på 1,5 meter mellan uteserveringen och trottoarkanten vid 
lågt trafikerade gator och en fri passage på 1,8 meter vid högt 
trafikerade gator. På gågatan ska uteserveringen placeras minst 1,5 
meter från fasad. 

 Uteserveringens möbler ska stå direkt på marken, då blir serveringen 
en del av gatan.  

 Parasollerna och markiserna bör vara av ljust och enfärgat tyg. 

 Avgränsning ska finnas vilken ska utformas med en överliggare 
placerad 0,9 meter över marknivån och en underliggare 0,1 meter 
över marknivå.  

 Enstaka tillfälliga budskap, exempelvis menyn, kan hängas upp på 
uteserveringarnas räcken i övrigt ska både gavelmarkeringar och 
inramande räcken hållas fria från reklam. 
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Tillstånd 
Upplåtelse av allmän platsmark 
Ansökan 
Tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter, det vill säga att få 
nyttja allmän platsmark, söks hos Polisen. Ansökningsblanketter finns att 
skriva ut från Polisens hemsida polisen.se\service\blanketter\tillstånd 
ordningslagen alternativt kontakta Polisen på telefonnummer 0380-114 114.  
 
Avgift 
En avgift för behandlad ansökan om tillstånd tas ut av Polisen och 
Tekniska serviceförvaltningen. Avgiften tas ut dels på grund av att det 
uppkommer kostnader för kommunen för tillståndsprövning, fördyrande 
underhållskostnader, svårare snöröjning, sopning med mera dels vill 
tekniska serviceförvaltningen ha ett styrmedel så att den som vill utnyttja 
allmänplats inte tar mer än nödvändigt i anspråk eller utnyttjar offentlig 
plats i stället för egen mark vid t.ex. upplag och liknande.  
 
Villkor 
Tillståndshavaren ansvarar för all skada som kan drabba tredje man till 
följd av bristande fullgörande av skyldigheter.  
 
Eventuella skador på offentlig platsmark ska alltid anmälas till Tekniska 
serviceförvaltningen. Alla skador som åsamkats offentlig platsmark ska 
åtgärdas av godkänd entreprenör på den sökandes bekostnad, liksom 
besiktningskostnader vilka inte ingår i belamringsavgiften. 
Träd ska skyddas mot påkörning och ytor som motsvarar rotsystemets 
utbredning får inte användas för upplag eller liknande. 
 
Avvikelse från det lämnade tillståndet accepteras inte. Rättelse ska ske 
omedelbart, under pågående säsong, efter kommunens eller polisens 
påpekande. Sker inte rättelse kan tillståndet återkallas.  
 

Skulle kommunen för viss tid behöva ta upplåtet markområde i anspråk för 
gatu- eller ledningsarbete eller för annat ändamål (t.ex. marknader) upphör 
tillståndshavarens rätt till markområdet under denna tid. 
 
Containers och byggbelamring 
För uppställning av containers eller byggbelamring ska utrymmen inom 
berörd fastighet i första hand användas innan offentlig platsmark tas i 
anspråk. Tillstånd ska sökas för varje tillfälle och medges endast när placering 
på kvartersmark inte är möjlig. 
Den ianspråktagna ytans gränser ska utmärkas väl för att inte utgöra ett 
hinder.  
Vid uppställning av container längre tid än två månader på samma adress 
krävs bygglov och där omgivningen så kräver ska den omgärdas av häck, 
plank eller liknande. 
 
Cirkus och övriga tillfälliga tältevenemang 
Cirkus och övriga tillfälliga tältevenemang på offentlig platsmark får 
förekomma i Nässjö på området söder om Sporthallen, i Bodafors på 
parkeringen vid badplatsen, i Forserum på gamla idrottsplatsen och i 
Malmbäck på idrottsplatsen. 
 
Demonstrationer 
Tillstånd ska sökas för demonstrationer och liknande sammankomster. 
 
Tivoliarrangemang 
Tivoliarrangemang på offentlig platsmark får förekomma i Nässjö på 
Södratorget, i Bodafors på parkeringen vid badplatsen, i Forserum på gamla 
idrottsplatsen och i Malmbäck på idrottsplatsen. 
 
Konserter och övriga arrangemang 
Konserter och liknande arrangemang hänvisas, när det är möjligt, till de 
permanenta scenerna och i andra hand till de större torgen om t.ex. en 
tillfällig scen ska byggas upp. 
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Trådburar och tomemballage 
Uppställning av trådburar och förvaring av tomemballage på allmän 
platsmark utanför butik avstyrks generellt. 

 

Bygglov 
Ansökan 
Bygglov söks hos samhällsplaneringskontoret i Nässjö. 
Ansökningsblanketter finns att skriva ut från Nässjö kommuns hemsida 
www.nassjo.se alternativt kontakta samhällsplaneringskontoret på 
telefonnummer 0380-51 85 00. 
 
Avgift 
En avgift för behandlad ansökan om bygglov tas ut av 
Samhällsplaneringskontoret. 

http://www.nassjo.se/
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Skötsel och underhåll 
Skötsel och underhåll är en förutsättning för att staden ska upplevas som 
trivsam och vacker, det räcker inte att bara utrustning och utformning 
håller en hög nivå. För att man ska lyckas men skötseln och underhållet 
måste det till ett bra samarbete mellan kommun, fastighetsägare och 
näringsidkare och att alla tar sitt ansvar. 
 
Enligt gångbanerenhållningen i de lokala ordningsföreskrifterna ska 
fastighetsägare och restaurangägare ta ansvar och se till att det skräp som 
kommer från den egna serveringen plockas upp. 
 
Det har skett studier som påvisat att ”skräp föder skräp”. På de platser där 
det redan är smutsigt slänger folk saker på marken i större utsträckning och 
med mindre dåligt samvete än på en ren plats. 
  
Även klotter är viktigt att ta bort omgående för att minska intresset av att 
klottra på otillåtna platser. Intresset för att klottra minskar om det är få 
som hinner se klottret. 
   
Stadens möbler och utrustning ska väljas, så att de har en design som står 
sig genom åren och att de är av god kvalitet och därmed slitstarka. 
Modellerna på möblerna och utrustningen (se avsnittet om möbler) är 
utvalda bland annat med utgångspunkt att de är funktionella och lättskötta. 
Har kommunen endast ett fåtal modeller av stadens möbler som 
”standard” så blir de lättare att hålla i lager, underhålla och byta.  
 
Stadens möbler ska vara placerade så att sop- och snöröjningsmaskinen 
kommer åt. 
 
Även den upplevda tryggheten ökar om staden och dess stadskärna är 
välskött, välstädad och möblerna väl underhållna. 
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Genomförande 
Att omgående genomföra förändringar av Nässjö stad för att uppfylla 
gestaltningsprogrammet inom alla områden är inte realistiskt, bland annat 
på grund av stora ekonomiska kostnader. Däremot ska 
gestaltningsprogrammet följas i samband med inköp, underhåll, ny-, till- 
och ombyggnad. De större och mer kostnadskrävande förändringarna ska 
följa genomförandet av Stadsvision 2020. 
Samhällsbyggnadschefen på tekniska serviceförvaltningen är ansvarig för 
att gestaltningsprogrammet följs vid genomförande av kommunala fysiska 
åtgärder. 
 
Samhällsplaneringskontoret och tekniska serviceförvaltningen ska vid all 
tillståndsgivande/-godkännande bevaka att gestaltningsprogrammet följs.   
 


