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Stadsbyggnadsförvaltningen

Process runt gatunamnsskyltar
Det är kommunen som namnsätter gator och fastställer adresser. Gatunamnsskyltar finns på husväggar,
belysningsstolpar eller som fristående stolpar, oftast placerade vid vägkorsningar.
Ansvariga i processen
Projektenheten: Tar fram planritning i projekteringsfasen där skyltläget är markerad.
Trafikenheten: Meddelar projektledaren i projekteringsskedet var skyltar ska stå
Kart och mätenheten/lantmäteriet: Sätter namn på gator och belägenhetsadresser/kvarter.
Drift- och underhållssenheten: Sköter underhåll av befintliga skyltar
Innan en skylt kan sättas på plats finns en del förberedande arbete. Nedan beskrivs rutiner runt skyltar.

Skyltar
Det är viktigt att beslut om skyltar tas i tidigt skede. Redan på interna startmötet med projektenheten får trafik
kunskap om att ett område ska byggas. Projektenheten är ansvarig för att ta fram ritningar från projektören till
trafik för att lägga in placering av gatunamnsskyltar.
1.

Förberedelser
I projekteringsfasen lägger trafik en röd markering på ritning från projektören där en skylt ska stå. I första
hand ska skylten monteras på belysningsstolpe, i andra hand på fristående stolpe (gatunamn bestäms
senare).
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2.

Gatunamnsskylt utan adress och kvarter
Om gatunamn bestäms innan byggentreprenaden avslutat är det byggentreprenören som får
beställningen från projektenheten. Kart och mät/lantmäteriet bevakar nya detaljplan och sätter namn. Till
slut läggs gatunamnen i baskartan. Skylten sätts därför upp utan kvarter och adress. Kostnaden för
gatunamnsskyltarna ska ingå i det enskilda projektet.
Skyltarna kan ha olika utseende beroende på var i kommunen de finns.

Exempel på skylt inom detaljplanelagt område utan adress/kvarter.

3.

Gatunamnsskylt med adress och kvarter
Om skylt inte kan sättas upp förrän i senare skede är det färdigställande entreprenör som sätter upp
skylten enligt ritning. I det skedet har gatan fått adressnummer och kvartersnamn. Kvartersnamn och
adressnummer behövs dock inte användas när det gäller kortare gator eller där det enkelt går att hitta
samtliga hus. Här behövs dock ta hänsyn till området som redan är skyltat och säkerställa en
genomtänkt helhet.
Kostnaden för gatunamnsskyltarna ska ingå i det enskilda projektet..
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Exempel på skylt inom detaljplanelagt område med adress och kvarter.

4.

Behov av skylt utanför entreprenadfas
Om skylt inte sätts upp under byggentreprenaden och det dröjer till färdigställande byggentreprenör
börjar måste områdesentreprenör användas via drift- och underhållsavdelningen. Detta alternativ ska
undvikas.
Om det behövs måste drift- och underhåll få en färdig ritning med projekt- och artikelnummer.
Se bilaga 1.
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Policy - Plats
Helsingborgs stad sätter upp skyltar i gatukorsningar. Fastighetsägaren ansvarar för skyltning inom fastigheten.
Fristående skyltar placeras så att de inte skymmer sikten för förbipasserande trafikanter, andra vägmärken eller
inkräktar på väg-, gång-, eller cykelbana. De får heller inte placeras på privat mark. Skyltar placerade på privat
mark bekostas normalt inte av kommunen.
Ska skyltar sättas på en husvägg i nyproduktion kan MEX lägga in det i avtalet redan från början. Rättigheterna är
då bestämda och kommunen kan agera utifrån dem. Skyltar på fasad är ovanliga. Det måste vara tydligt vems
ansvar är i fall att det kommer spricka i fasaden eller liknande. Finns det inget beslut behöver projektledaren ta
kontakt med samtliga fastighetsägare för lov.
Skyltar i en och samma korsning ska sitta på samma höjd från marken. Höjd över gångbana ska vara 2,2 m
alternativt 2,5 m över gång- och cykelbana till skyltens underkant. Skylten placeras på den sida gatan den
hänvisar till och i rätt ordning. Därför kan skyltar ha rangordnade adressnummer:

Skyltarnas placering vid fyrvägskorsning

Skyltarnas placering vid trevägskorsning

Policy – Skylttext
Skylten ska innehålla gatunamn. Vid behov ska även adressnummer och kvartersnamn finnas inom
detaljplanelagt område, d v s adressnummer kan behövas när gatan antingen är lång eller består av många
smågator. Gatunamnen ska skrivas ut i sin helhet. Om adressnummer finns kan skylten dessutom visa
nummerserien fram till nästa skylt. Behov av adressnummer på skyltar tas inför varje enstaka fall. Skylten ska
gjord av I-plåt för att möjliggöra en dubbelsidig skylt.

60 mm
30 mm

Enligt uppdrag från KF ska gatuskylten kompletteras med korta historiska fakta av platsen och området, där det är
möjligt.
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Svartbrödragränden:
Svartbröder var medlemmar i Dominikanerorden, en katolsk tiggarorden. Dominikanerklostret grundades omkring
1269 och låg på landborgen där Nicolaiskolan byggdes 1898.

Undantag - Emaljskyltar

Exempel på skylt som endast sätts upp inom markerat område på Råå samt en liten del av centrum.

Område på Råå

Områden i Centrum

https://www.snabbaemaljskyltar.se/se finns i Helsingborg
https://www.skillingeemalj.se/ finns i Skillinge
(mars 2021)

Undantag – Andra äldre områden
I äldre områden kan det finnas vita skyltar i gammal stil. Då kan det vara bättre att använda sig av samma
typ av skyltar.
Finns på Blinkfyrar AB (mars 2021)
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Underhåll – enskilda vägar
Helsingborgs stad ansvarar för underhållet av gatunamnsskyltar utmed kommunens och Trafikverkets vägar.
Gatunamnsskyltar på enskilda vägar underhålls av Helsingborgs stad endast om de är placerade vid en
kommunal/statlig väg. En gatunamnsskylt är ett tillbehör till gatan och ingår i väghållarens ansvar.
Underhållet av befintliga gatunamnsskyltar sker genom drift och underhållsavdelningen, som byter ut skyltarna vid
behov.

Förankrat med:
Marie Holmqvist, enhetschef, projekt
Oscar Grönvall, enhetschef, trafik
Daniel Jerpö, gatuingenjör, drift och underhåll
Stella Haglund, enhetschef, kart och mät/lantmäteri
Christina Svensson, förrättningshandläggare,
lantmäteri
Marie Sandell, mätningsingenjör, kart och mät
Dick Johansson, avdelningschef stadsmiljö
Emelie Lewin, avdelningschef drift och underhåll

Presenterat för:
Samtliga projektledare 200820//Tora
Samtliga FOT grupps medlemmar 200826//Tora

2022-07-19
PROCESS RUNT GATUNAMNSSKYLTAR

Bilaga 1- Exempel på skyltbeställning till drift och underhåll
När skyltar sätts upp efter att byggentreprenörer är klar och innan färdigställande entreprenör har börjat går
beställning av skyltar till drift och underhåll.
Exempel
Skyltar på Snöfågelgatan och Blombergagatan
Projektnummer: 10027
Aktivitetsnummer: 2220

