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Dokumentinformation

Riktlinjerna ska upprätthålla och skapa en god offentlig miljö utifrån
Piteås förutsättningar och mål.

Dokumentet gäller för

Tjänstemän och förtroendevalda som arbetar med den fysiska miljön.
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Syfte och mål
Riktlinjerna gäller när näringsidkare önskar ha uteservering på kommunal mark. Riktlinjerna kan även fungera
som en vägledning för uteserveringar på privat mark.
Syftet med riktlinjerna är att skapa en attraktivare och tillgänglig stad. Riktlinjerna finns också till för att skapa
förutsägbarhet och tydlighet gentemot näringsidkare samt för att förenkla handläggningsprocessen för
tjänstemän.

Disposition
Olika platser i Piteå har olika förutsättningar och funktioner. Riktlinjer för uteserveringar har därför delats upp i
två olika kategorier.
 Allmänna riktlinjer som gäller för hela Piteå som geografiskt område.
 Områdesspecifika riktlinjer för delar av centrala stan. De områdesspecifika riktlinjerna gäller utöver de
allmänna riktlinjerna.
Först presenteras de allmänna riktlinjerna, sedan följer fördjupningarna för de centrala delarna.
Till riktlinjerna hör även två bilagor; Illustrationer och måttangivelser samt Ansökan och tillstånd.
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Allmänna riktlinjer
Placering
Det offentliga rummet ska vara tillgängligt för alla. Gående, rullstolsburna och barnvagnar ska obehindrat
kunna använda och ta sig fram i det offentliga rummet. En gångpassage om minst 1,5 meter på trottoar mot
gatan eller husfasad lämnas fri för förbipasserande. Platsens förutsättningar avgör sedan placeringen mer
specifikt.

Utformning
Uteserveringar utformas så att de blir ett tilltalande inslag i stadsbilden. Inspiration kan hämtas från husets
karaktär, färger, material, fasadindelning samt från gatumiljön. För att undvika en rörig gatu-och stadsbild bör.
uteserveringar utgöra en gestaltad helhet av möblering, inhägnad, golv samt markiser och parasoller.

Golv
-

Uppbyggda golv undvikes och möbler placeras direkt på markbeläggning då uteserveringar är en del av
gatumiljön.
Byggt golv tillåts endast vid höjdskillnader och ska då vara anpassat för funktionshindrade. Eventuell
ramp placeras inom uteserveringens avgränsade område.

Utemöbler
-

Metall, smide, järn och lättare träkonstruktion är stabila och hållbara material på utemöbelns ram.
Möbler ska vara stabila, hållbara och stadsmässiga till stil.
Färg och form ska bidra till en god helhetsverkan.
Uteserveringen ska vara tillgänglig för alla. Serveringen ska vara möblerad så att personer med rullstol
eller annat hjälpmedel ska kunna ta sig in och sitta vid borden på uteserveringen.

Markiser och parasoller
-

Markiser och parasoller ska rymmas innanför uteserveringens yta för att inte hindra framkomligheten.
Markiser och parasoller bör vara enfärgade och i en diskret kulör.
Markiser och parasoller ska placeras så att de inte i onödan skymmer utsikt.
Markiser ska placeras på relevant säkerhetshöjd. Se bilaga 1 för måttangivelse.
Produktreklam bör undvikas. Reklam kan tillåtas på nedhänget. Övrig reklam på markiser eller
parasoller betraktas som skyltar och kräver bygglov.
Ska restaurangens namn eller logotyp finnas på markiser eller parasoller ska text och symbol vara
diskreta.
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Inhägnad
-

-

Uteserveringens inhägnad ska vara så lätt och luftig som möjligt.
Uteserveringen ska rymmas innanför inhägnaden.
Uteserveringen ska ha en tydlig avgränsning. Beroende på uteserveringens placering och användning är
olika inhägnader lämpliga.
Förankring av inhägnad genom borrning eller liknande i betongplattor, asfalt, kantsten etc
rekommenderas ej. Undantag kan medges och fordrar då särskilt tillstånd från Piteå kommun, Teknik
och Gator.
Färgvalet ska bidra till en god helhetsverkan, lämpliga färgval är svart eller antracitgrå.
Ramverk och pollare bör vara av målat stål eller annat material som bidrar till den specifika platsens
helhetsverkan.
Inhägnaden får ej förses med reklam.
Inhägnadens utformning ska i övrigt följa rekommenderade måttangivelser, se bilaga 1.
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Områdesspecifika riktlinjer
Utöver de allmänna riktlinjerna som gäller för hela kommunen finns det för bestämda områden i centrala stan
även områdesspecifika riktlinjer. De gäller inom det rosamarkerade området.

För de rosamarkerade områdena gäller även områdesspecifika riktlinjer
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Placering
Nedan specificeras uteserveringars placering på gågatan, del av Uddmansgatan och Rådhustorget. För övriga
delar gäller de allmänna riktlinjerna.

Gågatan
-

Uteserveringar längs gågatan ska placeras i direkt anslutning till fasad.
Uteserveringar får inte sträcka sig längre ut i gaturummet än till kant för gatstensbeläggningen. Detta
för att inte blockera ränndalar eller taktila plattor. Se illustration nedan.

Illustration som visar att uteserveringar längs gågatan ska placeras i direkt anslutning till fasaden och
får sträcka sig ut till kant för gatstensbeläggning
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Del av Uddmansgatan
-

Längs Uddmansgatan ska uteserveringar placeras i direkt anslutning till fasaden, eller på uppbyggda
däck på esplanaden. Se nedan för exempelillustration.
En fri passage på minst 3,5 meter behövs för räddningstjänst och varutransporter.
Att nyttja esplanaden till uteservering kräver särskilt tillstånd från kommunen.

Illustration som visar uteservering i direkt anslutning till fasad. Räddningstjänsten kräver här fri
passage på 3,5 meter.

Rådhustorget
-

Ett utredningsarbete kring Rådhustorget pågår, uteserveringars placering på Rådhustorget bör föregås
av nära kontakt och dialog med kommunen.
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Utformning
Det är viktigt att uteserveringarna i de centrala delarna bygger upp en sammanhållen helhetsmiljö.
-

-

Ramverk och pollare ska bestå av målat stål eller annat material som bidrar till stadsmässighet.
Ramverk och pollare ska vara svarta eller mörkgrå. Se bilaga 1 för rekommenderade
inhägnadsalternativ.
Inhägnaden ska vara genomsiktlig.
Inhägnaden får högst vara 90 cm hög.
Utemöbelns ram ska vara nätt och av beständigt material av metall, smide, järn eller lättare
träkonstruktion. Tryckimpregnerade möbler tillåts ej.
Färgvalet på utemöblerna ska gå i svart, mörkgrön, mörkgrå, naturfärger eller på annat sätt bidra till en
god helhetsverkan.

