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En plats som berikar resan
Gestaltning av rastplatser
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Förord
All infrastruktur förhåller sig på något sätt till landskapet. Trafikverket har en viktig 
uppgift som handlar om att röra sig i landskapet, att visa upp det och att ta till sig 
dess innehåll. Rastplatsen ger möjlighet till allt detta. Frågan är bara hur platsen ska 
organiseras och ordnas för att motivera trafikanterna att ta en paus, byta tempo, fylla 
på med ny energi. 

Med den här skriften ger vi några råd på vägen för att skapa väl utformade rastplats-
anläggningar. Här beskrivs både planeringsaspekter och råd för effektiv förvaltning, 
landskaps- och byggnadsarkitektur samt gällande regelverk. Trafikverkets utbud av 
attraktiva, välbesökta och uppskattade rastplatser har ökat de senaste åren. Denna 
positiva utveckling är värdefull och bör fortsätta!

Johnny Hedman. chefsarkitekt

”En rastplats ska 
tillgodose trafikantens  
behov av vila, rekreation,  
plats att äta matsäck,  
toalettbesök och 
information”
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Inledning 
En rastplats ska tillgodose trafikantens behov av vila, rekreation, plats att äta mat-
säck, toalettbesök och information. En inbjudande, trygg och avskild rastplats 
skänker reseneären den vila han eller hon behöver för att fortsätta färden som en 
bättre bilförare. Ett nät av attraktiva rastplaster minskar antalet spontana stopp på 
trafikfarliga ställen. 

Denna guide är framtagen för att användas som stöd för planering, lokalisering och 
gestaltning av en rastplats. Den innehåller konkreta riktlinjer och tillvägagångssätt  
för hur rastplatsen kan utformas så att den upplevs attraktiv att stanna vid. En  
plats som berikar resan. 

Att utforma en 
rastplats handlar 
om att ta vara på 

platsens kvaliteter. 
Ibland räcker  

det med enkla 
medel för att ge 
besökaren en rik 

upplevelse och 
goda möjligheter 

till avkoppling. 

Rastplatsen Femstenaberg längs väg E6 i Bohuslän 
ligger på en höjd med milsvid utblick över landskapet. 
Bänkbord är placerade på naturliga avsatser mellan 
knotiga tallar och klipphällar. 

Foto: G
öran Svantesson

Foto: G
öran Svantesson
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Trafikverkets krav 
Rastplatser ska innehålla parkeringsplatser, toalett som kan användas av personer 
med nedsatt rörelseförmåga, bord med sittplatser, sopkärl och information. Rast-
platsen ska vara öppen året och dygnet runt och belyst. Specifikationer för de krav 
som gäller för utformningen av rastplatser finns i Vägars och gators utformning, VGU, 
Trafikverket.  

Målsättningen är att det längs det nationella stamvägnätet samt längs utpekade  
gods- och/eller turiststråk ska finnas:  

•  möjlighet till kortare rast var 15:e minut (rastplats, parkeringsficka 
eller övriga samhällsfunktioner).

• möjlighet till rast vid en Trafikverksrastplats var 40–80:e minut, 
vilket innebär att avståndet mellan två rastplatser inte bör överstiga 
50–100 km.

När det byggs nya vägavsnitt längs dessa vägnät ska man beakta möjligheterna att  
komplettera med rastfunktioner enligt ovan. 

Vad gäller tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga, ska rastplatsen följa Boverkets föreskrifter och allmänna råd 
för allmänna platser och områden för andra anläggningar än byggnader (ALM).  

Foto: Thorsten Alm

Susedalens rastplats mitt emellan Halmstad och 
Falkenberg. Rastplatsen är utformad av Benny 
Birgersson och har fått utmärkelsen ”Vackra 
vägars pris”.
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Lokalisering och anpassning  
till landskapet
Placeringen är grunden för att kunna skapa en attraktiv rastplats. Var i landskapet 
en ny rastplats placeras avgör vilka upplevelser, vyer och möjligheter att röra på sig 
som besökaren kan få under sin rast. En landskapsanalys bör utföras för den del av 
vägsträckan där en ny rastplats planeras. Analysen ska beskriva landskapets innehåll, 
uppbyggnad, historia, utveckling och värden. Den utgör ett kunskapsunderlag för val 
av lokalisering. Landskapsanalysen svarar på frågan om var det finns landskapsele-
ment som är intressanta att ta vara på, till exempel kulturella minnesmärken, sär-
skilda natur- eller terrängformer eller fina vyer. 

Den valda placeringen och utformningen av rastplatsen ska samspela med identifie-
rade natur- och kulturvärden, och anpassas till omgivande bebyggelse och terräng.  
Rastplatsen bör placeras på ett sådant avstånd från vägen att besökare kan koppla  
av från trafiken. Särskilt vid kraftigt trafikerade vägar är det viktigt att man på rast-
platsen inte besväras av högt trafikbuller eller avgaser. 

Rastplatsen Kattilakoski längs riksväg 99  
i Norrbotten har lokaliserats på en höjd 
över Torneälven och Kattilaforsen. Här  
kan besökaren betrakta forsens virvlar  
och vandra ut på de klippformationer  
som ligger mitt i älvloppet. 

Foto: Kurt Jonsson
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Att gestalta en rastplats
Det finns inget egenvärde i att alla rastplatser ser likadana ut. Tvärtom, en omsorgs-
fullt gestaltad rastplats med tydlig karaktär skapar mervärden för besökaren.

Rastplatsens ändamål är att ge trafikanten möjlighet till rast och vila. För att uppnå 
det är det viktigt att rastplatsen skiljer sig från vägmiljön. Det är en plats där det ska 
kännas behagligt att vistas. Platsen ska stimulera sinnen och locka till rörelse. Då kan 
man känna avkoppling från trafiken.

Gestaltningen av rastplatsen kan på olika sätt bidra till att göra platsen attraktiv och 
upplevelserik. Platsen kan genom sin utformning skapa möjlighet för besökare att 
uppleva det omgivande landskapet, exempelvis genom en promenadslinga eller vida 
utblickar. 

Att röra på sig är en viktig del av avkopplingen för den som suttit stilla länge och varit 
koncentrerad på trafiken. Det kan finnas något spännande att se och uppleva på rast-
platsen och möjligheter för barn att leka. 

Gestaltningen av en rastplats bör alltid utgå från en tydlig helhetsidé, ett koncept och 
ett formspråk som ger platsen en egen karaktär. På rastplatsen rör besökaren sig och 
upplever miljön på ett långsammare sätt jämfört med den höga hastighet som råder 
längs vägen och därför är omsorg om detaljer viktigt. På en väl gestaltad rastplats bildar 
landskap i samklang med byggnader en helhet. Trafik och parkeringsytor ska aldrig 
dominera över de trafikfria ytorna. 

Väl gestaltade rastplatser kan ha betydelse för utveckling av turism och för lokalt och 
regionalt företagande varför det är av vikt att tidigt planera för hur samarbete med 
övriga aktörer ska ske genom projektets framskridande. 

I alla projekt där nya rastplatser utformas eller befintliga rustas upp ska rätt kompetens 
finnas med i form av landskapsarkitekt och arkitekt. 

Rastplatsen Sohlbergplassen i norska Rondane är placerad på den plats konstnären Harald 
Sohlberg målade nationalkonstverket ”Vinternatt i fjellene”. En utsiktsplattform leder fram 
till platsen för det berömda motivet. Plattformen slingrar sig runt de befintliga tallarna och 
är byggd på pelare för att göra så lite avtryck som möjligt i naturmarken. Rastplatsen 
uppfördes 2006. Arkitekt: Carl-Viggo Hølmebakk. 

Foto: Sofia Löfgren
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Byggnader
Byggnadens arkitektur ska vara enkel och tydlig. De grundfunktioner som ska finnas 
på en rastplats ryms oftast i en eller ett par mindre byggnader som kan liknas vid 
en liten stuga eller ett litet ekonomihus. Hitta det unika uttrycket just här. Projektet 
bör tidigt hitta en övergripande karaktär för rastplatsen och sedan utforma inte bara 
byggnader utan alla delar med denna för ögonen. 

Att utforma byggnader är en arkitektuppgift som skiljer sig från att utforma vägar 
och landskap. Det är viktigt att rätt kompetens för denna uppgift finns i projektets 
organisation. För gestaltning av byggnader krävs en arkitekt med inriktning mot 
husbyggnad. 

God arkitektur innebär omhänder-
tagande om alla detaljer. Det handlar 
om samspel mellan form, färg och 
materialval. Byggnaden tillhör rast- 
plats Femstenaberg längs väg E6 i 
Bohuslän.

Servicebyggnad på rastplats i Norge  
längs väg E6 mellan Gardemoen och 

Kolomoen. Byggnaden är med sitt 
lekfulla formspråk och klarröda färg ett 

smycke på rastplatsen.

Foto: Göran Svantesson
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Vegetation
Växtlighet är en viktig del av rastplatsen. Efter att ha färdats i hög hastighet längs 
vägen kan trafikanten här vistas i en mer vilsam miljö där träd och buskar ger skugga 
och där årstidsväxlingar kan framträda. 

Växtligheten ger struktur till rastplatsen och bidrar också till att skapa rumslighet.  
Den existerande växtligheten på platsen ska nyttjas och värdefull natur sparas.  
Övergången mellan anlagd vegetation och befintlig ska vara väl omhändertagen för 
att rastplatsen ska kunna upplevas som en genomtänkt helhet. Konkreta råd för växt-
lighet finns i handboken ”Växtlighet i vägmiljö – praktiska råd”, Trafikverket 2011.

Ett gammalt  
ensamt träd ger 
karaktär till rast-

platsen  i  
Gustavsberg. 

Foto: O
lga G

alushko

Foto: Christian Badenfelt
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Konst 
Ett konstnärligt förhållningssätt kan vara en till- 
gång i gestaltningen av rastplatsen. Konst kan bidra 
till att ge resenären en minnesvärd paus från vägen 
genom att stimulera till nya tankar och idéer. Konst-
nären bör kopplas in tidigt i gestaltnings- 
processen. På så vis kan konstverket införlivas på ett 
bra sätt i rastplatsens utformning och helhet. 

Konst behöver inte nödvändigtvis vara ett föremål 
som bara är avsett att betraktas. Tvärtom, verket kan 
även bestå av element som lockar besökaren till lek 
och rörelse eller erbjuder någon form av delaktighet.

Konstverket ”Två bryggor” av 
Monica Gora, vid rastplats Näs. 
Skulpturen består av två bryggor i 
blästrat rostfritt stål med gångba-
nor av sibiriskt lärkträ. 

”Skidåkerskan” i brons av konstnären Jörgen Nilsson 
invigdes den 20 november 2005 och finns på 
rastplats Näs väg 335 i Sidensjö.

Foto: Henrik Larsson
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Tillgänglighet
Rastplatsen ska vara tillgänglig för alla, vilket innebär att den ska vara anpassad för 
människor med olika funktionshinder och för alla åldrar. Det krävs omsorg genom 
hela planläggningsprocessen och vidare genom anläggningen av rastplatsen för att 
kunna säkerställa att god tillgänglighet uppnås. Det handlar exempelvis om utform-
ning av ramper, räcken och toaletter samt val av utrustning och material. 

Bänkbord med plats för rullstol. Bra markmaterial är också viktigt för god tillgänglighet.

Foto: Göran Svantesson

Terrängen vid Dynekilens rastplats 
norr om Strömstad består av klippor 
och branta sluttningar. Genom att 
bygga ramper och stadiga landgångar 
har den vackra utsikten över havet 
gjorts tillgänglig för alla.

Tallbackens rastplats längs E12 norr om 
Vännäs har lekredskap som är anpassade 
för barn med funktionshinder.
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Utrustning och information
Möbler bör placeras så att det finns möjlighet att välja lä, sol eller skugga. All  
utrustning så som möbler, sopkärl, informationsbärare och belysningsstolpar ska 
vara samordnade vad gäller form, färg, stil och material. 

Det är viktigt att den information som finns på rastplatsen är en del av utformning-
en, och att den görs lättillgänglig och lockande. Skyltar ska placeras så att de inte 
skymmer utblickar i landskapet eller blir allt för visuellt dominerande. Skyltbärare 
ska utformas med enhetlig design och mängden skyltar hållas nere. Annars riskerar 
skyltningen att ta överhanden och helhetsintrycket av rastplatsen blir rörigt.

Om det finns intressanta turistmål eller annan lokal information värd att lyfta fram, 
kan detta informeras om på rastplatsen. Det kan vara intressant för resenärer att få 
veta något om det som finns i närheten eller alldeles intill rastplatsen, till exempel 
om natur- och kulturvärden. 

Ett bra exempel  
på hur informations- 
skyltar kan  
anpassas efter 
omgivningen.  
Hamra  
nationalpark.

Skyltning integrerad med toalett-
byggnad på Saltkällans rastplats i 
Munkedal. 

Foto: Tomas Ärlemo
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Aktivitet
Förutom att ge möjlighet till vila bör rastplatsen också erbjuda någon form av  
aktivitet för alla åldrar och då särskilt för barn. Deras behov av rörelse är ofta stort 
efter att ha suttit stilla länge under resan.

På olika sätt kan lek och motion möjliggöras utan att en komplett lekplats behöver 
anläggas. Konst som lockar besökaren till lek och rörelse, till exempel skulpturer 
som det går att klättra på, kan vara ett sådant inslag. Ett annat sätt kan vara att arbeta 
med ljud, ljus, känsla och andra sinnliga upplevelser för att rastplatsen ska bli  
intressant att utforska. 

Lekytor bör lokaliseras så att de känns trygga. Det är viktigt att avskilja lekytor från 
trafikytor. 

Nya gångstigar i området kring rastplatsen kan behöva anläggas, framförallt där det 
finns intressanta besöksmål eller tillgängliga friluftsområden för bad, fiske och annat.
Gångvägarna får gärna leda fram till en utsiktspunkt eller något annat sevärt. Om 
informationsskyltar om kulturminnen eller naturvärden anläggs längs gångstråket 
kan en kort promenad bli mer innehållsrik.
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Belysning
En bra och tillräcklig belysning är en förutsättning för att rastplatsen ska upplevas 
tillgänglig och inbjudande oavsett årstid och tid på dygnet. En väl belyst rastplats 
känns välkomnande och trygg.

Det är lätt hänt att man planerar för mycket belysning på en plats. Ägna därför tid åt 
att tänka igenom helheten. Rastplatsen ska ha en bra grundbelysning för att säker-
ställa tillgängligheten. Belys tillfarter, parkeringsplatser, gemensamma ytor och 
byggnader så att besökaren känner sig trygg och säker.

Stolpar och armaturer ska skilja sig från vägbelysningen. Säkerställ att armaturen är 
avskärmande så att den inte bländar trafiken på vägen, men samtidigt gör rastplats- 
miljön behaglig för besökaren. Gångstråk inom området kan med fördel belysas med 
låga pollare som har avskärmad ljuskälla. Utöver grundbelysning kan effektbelysning  
användas för att lyfta fram träd, bergskärningar, konstnärliga inslag och andra objekt.

Foto: Lars Owesson

Saltkällans  
rastplats, 

Munkedal.

”En väl belyst rastplats känns  
välkomnande och trygg”

Kristian Blystad har gjort den konstnärliga 
gestaltningen till Saltkällans rastplats i Munkedal. 
Blystad har utgått från platsens och landskapets 
förutsättningar och skapat utmejslade formationer 
i bohuslänsk granit. Konstverket är upplyst och ger 
karaktär åt rastplatsen även i mörker. 
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Utformning med hänsyn  
till drift och underhåll
En rastplats ska utformas på ett sådant sätt att den kan underhållas med en rimlig  
skötselnivå. Här följer några konkreta råd för hur rastplatsens utformning kan för-
enkla skötseln. 

Placera aldrig fast monterad utrustning, till exempel bänkar, papperskorgar och  
skyltar, i gräsytor. Gräs under bänkar och nära stolpar är svårt och tidskrävande att  
sköta. Belysningspollare och annan utrustning kan dessutom lätt skadas av linröjare.

Samtliga ytor bör om möjligt utformas så att de 
är lätta att sköta med maskinredskap. Ytor som 
kräver mycket skötsel, till exempel gräsytor som 
ska klippas, bör därför inte vara alltför smala 
eller branta.

Vägbanor ska ha jämn linjedragning och följa ett fordons naturliga framfart. I annat 
fall kör ofta fordon utanför vägbanan och skadar ytan som gränsar till den. Skadorna 
ger ett ovårdat intryck.

Undvik grusytor annat än när det ur estetisk synvinkel är acceptabelt att gräs växer 
in i ytan och gör gränsen mellan grus och natur flytande.

En genomarbetad skötselplan ger drift- och underhållspersonalen stöd för en 
långsiktig hantering av rastplatsen. Varje rastplats bör därför ha sin egen anpassade 
skötselplan. Planen ska exempelvis innehålla vegetationsskötsel, tillsyn av vatten 
och avlopp, tillsyn av lekredskap och snöröjning. 

”Gräs under bänkar och 
nära stolpar är svårt och 
tidskrävande att sköta”

Hårdgjorda ytor kräver mindre 
skötsel och underhåll än 

exempelvis gräs. Bilden är från 
Saltkällans rastplats i Munkedal. 
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Cykelrastplatser
Det som här är presenterat för rastplatser gäller även cykelrastplatser. De ska  
utformas enligt samma riktlinjer och göra det lätt att stanna till med cykeln för en  
stunds avkoppling. Rastplatsen bör vara trivsam och erbjuda välbehövlig vila för de 
som till exempel pendlar längre cykelsträckor eller gör längre cykelutflykter. 

Utrusta den med ordentliga matplatser, klimatskydd där man kan byta kläder, toalet-
ter samt information om området och dess cykelvägar. Det ska också finnas möjlig-
het att fylla på dricksvatten, kasta sopor och pumpa cykeldäck.
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Sammanfattning
När en rastplats utformas och gestaltas är detta viktiga utgångspunkter:

•  Utformningen ska bäras av en tydlig helhetsidé. Anpassa rastplatsen till landska-
pet med hänsyn till kultur- och naturmiljö.

•  Rastplatsen ska kännetecknas av god landskapsarkitektur. Förutom en god estetik 
innefattar det att rastplatsen är tillgänglig för alla, där aspekter som funktion, tra-
fik, teknik, drift och underhåll samt säkerhet omhändertas och utgör en helhet.

•  Det bör finnas information om närliggande sevärdheter, kulturminnen, natur-
miljö och dylikt.

•  Utformning och materialval ska vara av hög kvalitet. Detta för att rastplatsen ska 
kunna hålla en hög standard över tid.

•  Byggnader ska vara en självklar del av helhetslösningen. Utforma dem utifrån 
ledorden enkelhet och hög arkitektonisk kvalitet.

•  Med konstnärliga inslag av god kvalitet och som är väl införlivade med rastplat-
sen kan du ytterligare lyfta platsen och stärka dess karaktär.

•  Cykelrastplatser ska vara väl genomtänka, funktionella och estetiskt tilltalande.

•  Oavsett om det är en ny rastplats eller en befintlig som ska rustas upp, säker-
ställ att rätt kompetens finns med i form av arkitekt, landskapsarkitekt och 
vägutformare.
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