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FÖRORD 

 

Detta examensarbete omfattar 30 högskolepoäng och är den avslutande delen på teknologie 
magisterprogrammet i Fysisk planering (270 högskolepoäng), som erbjuds på Blekinge Tekniska 
Högskola (BTH) i Karlskrona, Blekinge. Arbetet genomfördes under hösten 2007 och våren 2008. Jag 
vill tacka min handledare, Per Björkeroth, biträdande handledare Anita Larsson samt opponent 
Daniel Axelsson, för kloka åsikter och goda råd. Jag vill också tacka planavdelningen och 
samhällsbyggnadsförvaltningen på Båstad kommun som bistått med diverse material.  

 

Emelie Assarsson 

 

Båstad 27 mars 2008 
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BAKGRUND  

År 2000 antog riksdagen en handlingsplan för 
handikappolitiken1. Planen ger riktlinjer för ökad 
tillgänglighet, bl.a. ska enkelt avhjälpta hinder mot 
tillgängligheten och användbarheten i befintliga 
lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna 
platser vara undanröjda senast år 2010.  

Det är således dags att ur tillgänglighetsperspektiv se 
över den fysiska miljön. I den övergripande 
infrastrukturen finns flaskhalsar som minskar 
framkomligheten och orienterbarheten mellan och 
vid viktiga målpunkter; hemmet, affären, 
tågstationen, teatern, caféet m.fl. Exempel på ett 
framkomlighetshinder är regionala tåg som inte är 
tidsmässigt samordnade med lokalbussar, men i de 
flesta fall handlar det om oöverstigliga trottoarkanter, 
trappor eller liknande. Exempel på ett 
orienterbarhetshinder är många enkelriktade gator, 
men ett mer vanligt förekommande problem är 
avsaknad av information om miljön man befinner sig i. 

 

SYFTE 
Syftet med examensarbetet är att redovisa hur en god 
tillgänglighet hela vägen, mellan samt vid målpunkter, 
kan åstadkommas. Intentionen är att 
funktionshindrade och alla andra ska känna sig fria att 
nyttja den fysiska miljön.  

 

METOD 
Genom att inventera och analysera några större 
målpunkter i en ort samt större frekventa stråk 
däremellan kan jag urskilja vilka olika typer av 
tillgänglighetsproblem som kan uppstå vid 
förflyttningar i den fysiska miljön. Därefter tar jag 
fram förslag på åtgärder som undanröjer de i 
inventeringen upptäckta flaskhalsarna.  

 

 

 

1 Regeringen (2000). 

 
FRÅGOR ATT ARBETA MED 
- Vilka framkomlighets- och orienteringsbehov har 

funktionshindrade? 
- Vilka målpunkter och stråk ska jag 

tillgänglighetsinventera? 
- Var finns tillgänglighetsproblem i inventerade 

områden? 

 

FALLSTUDIE BÅSTAD TÄTORT 
Båstad tätort i Båstad kommun med en yta på ca 6 
km² är en lagom stor ort att pröva konceptet om 
”Tillgänglighet hela vägen” på.  
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TILLGÄNGLIGHETSNIVÅ 

Vad är tillgänglighet? För vem? Vilken grad av 
tillgänglighet ska eftersträvas? I detta avsnitt 
redovisas vilka hinder i den fysiska miljön som enligt 
Boverket ska åtgärdas samt några angelägna behov 
som funktionshindrade har. Här redogörs även för 
vilken typ av målpunkter jag valt att inventera och 
vilken tillgänglighetsnivå som jag önskar uppnå. 
 

ENKELT AVHJÄLPTA HINDER 
Enligt Boverkets föreskrifter och allmänna råd2, som 
togs fram i samband med handlingsplanen för 
handikappolitik ska enkelt avhjälpta hinder 
undanröjas i publika lokaler och på allmänna platser. 
Publika lokaler är sådana som riktar sig till, och 
används av, allmänheten. Allmänna platser är gator, 
vägar, torg och parker som är redovisade som allmän 
plats i detaljplan eller områdesbestämmelser. 3 
Föreskrifterna anger vilka hinder som anses vara 
enkelt avhjälpta. Det handlar om att åtgärda: 

- mindre nivåskillnader och ojämn markbeläggning 
- brister i belysning, kontrastmarkering och 

varningsmarkering 
- tunga dörrar 
- bristande balansstöd och felaktigt placerade eller 

felaktigt utformade manöverdon 
- brister i utformning och placering av fast inredning 
- brister i utformning av biluppställningsplatser för 

handikappfordon 
- brister i lekplatsers utformning och utrustning 

 

BEHOV 
Som funktionshindrad ska man ha möjligheten att 
förflytta sig, förstå sin omgivning och kunna vistas i 
den offentliga miljön utan besvär. Då 
funktionshindren skiljer sig åt krävs ett flertal synsätt 
på en och samma plats. Sammanfattningsvis kan man 
säga att det finns två huvudbehovsgrupper som är 
viktiga att beakta när det gäller tillgänglighet och 
utformning av den fysiska miljön och det är personer 
med nedsatt rörelseförmåga och personer med 
nedsatt orienteringsförmåga.  

2 Boverket (2003). 

3 Boverket (2006). 

Nedsatt rörelseförmåga kan innebära att man är 
beroende av rullstol, har gångsvårigheter, bristande 
ork, dålig funktion i armar och händer eller 
balanssvårigheter. Nedsatt orienteringsförmåga 
innebär att ha svårt att hitta i och förstå den byggda 
miljön.4 

Hjälpmedelsinstitutet5 redogör för funktionshindrades 
behov. För personer med nedsatt rörelseförmåga är 
det viktigt att det finns: 

- korta avstånd, t.ex. mellan angöringsplats och 
entré 

- plana förflyttningsvägar med fast underlag 
- rymliga utrymmen, breda passager 
- lättöppnade eller automatiskt öppnade dörrar 
- sittmöjligheter utefter långa förflyttningsvägar 
- ledstänger vid trappor, ramper och långa 

förflyttningsvägar 
 

 

Ledstång vid trappa 

 

För personer med nedsatt orienteringsförmåga är det 
viktigt att det finns säkra och logiska planlösningar 
med: 

- räta vinklar 
- få vägalternativ 
- överblickbarhet 
- utmärkning av hinder såsom stora glasytor 
- ledstråk 
 

4 Månsson K. (2002). 

5 Svensson, E. (2001). 
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Ledstråk är en väg att följa. För blinda som använder 
vit käpp består ledstråk av ledytor, valytor och 
varningsytor. Med hjälp av käppen kan de känna taktil 
information på de olika ytorna. Ledytor kan vara t.ex. 
en gräskant eller en räfflad platta s.k. sinusplatta. När 
en ledyta möter en valyta, som oftast är utan struktur, 
ges olika vägalternativ. När en ledyta möter en 
varningsyta, som kan bestå av en i färg 
kontrasterande knottrig platta, uppmärksammas 
användaren på en fara, exempelvis en korsande väg. 
För personer med synrester kan ett ledstråk bestå av 
olika material, färger eller belysning som ger 
vägledning i form av kontraster, detta kallas ett 
visuellt ledstråk. Det finns en tredje typ av ledstråk, 
akustiskt ledstråk (med hjälp av ljud), som dock kan 
vara svårt att följa i en utomhusmiljö där det finns 
många andra ljud. 
 

 

Taktilt ledstråk med ledyta (räfflad platta) som möter 
varningsyta (vit knottrig platta) 

 

Hjälpmedelsinstitutet och Boverket ger riktlinjer för 
hjälp till utformning av den fysiska miljön som 
underlättar för funktionshindrade. För att uppnå en 
tillgänglig miljö behövs en smidighet i andra 
avseenden, d.v.s. närhet till busshållplatser, ca 400 
meter avstånd från målpunkt (måttet är hämtat från 
Båstad översiktsplan6 som använder det måttet som 
önskvärt mellan bostäder och busshållplatser), gena 
cykelbanor m.m. 

 

6 Båstad kommun (2005). 

AVGRÄNSNING AV MÅLPUNKTER 
Den offentliga miljön innehåller mängder av 
målpunkter. Målpunkter som används frekvent är 
bostäder, arbetsplatser, serviceområden och 
rekreationsområden. De två sistnämnda innehåller 
vanligtvis stora ytor som är allmänna platser och 
byggnader som innehåller publika lokaler. Då 
fallstudieorten ligger i en kommun som till stor del är 
beroende av sommarsäsongens stora efterfrågan på 
hög kvalitet av både service och rekreation har jag valt 
att behandla målpunkter som karaktäriseras av detta. 

 

MÅL 
Att skapa tillgänglighet för alla överallt är nästintill 
omöjligt, men genom att jag sätter upp mål på 
eftersträvansvärd tillgänglighet kan förbättringar 
göras. 

- Målpunkterna ska ha gång- och cykelanslutning 
till stråken mellan målpunkterna, busshållplats 
och parkeringsplatser. Entréer och sittplatser ska 
vara användbara. 

- Stråken ska ha separerade gång- och cykelbanor 
med fast underlag och skyltning som informerar 
om målpunkter. 

- Målpunkterna och stråken ska kunna användas 
med hjälp av olika sinnen. T.ex. ska en synskadad 
ha möjlighet att med hjälp av hörseln eller 
känseln kunna orientera sig i de olika miljöerna. 
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BÅSTAD TÄTORT 

I avsnittet redogörs för Båstad tätort - allmän 
kommuninformation och ortsinformation under 
rubriken ”Orientering, historia och nuläge”, 
kommunikationer under rubriken ”Infrastruktur” samt 
generell tillgänglighet i orten under rubriken 
”Tillgänglighet i Båstad tätort”. I avsnittets sista del 
redogörs för vilka service- och rekreationsmål samt de 
större stråken däremellan som inventeras och ges ny 
utformning. 

 

ORIENTERING, HISTORIA OCH NULÄGE 
Båstad kommun är en liten landsbygdskommun i 
utkanten av storstadsområdena i Sydvästskåne och 
Göteborg. Motorväg E6 som ligger vid kommunens 
östra gräns ger god tillgänglighet till de 
omkringliggande regionerna. Med bil är det drygt en 
timmes färd till Malmö och ca två timmar till 
Göteborg.  
 

 

Båstad i regionen (Båstad kommun 2005) 

 

Bjärehalvön utmärks av Hallandsåsen, det 
omkringliggande havet och det fornlämningsrika 
kulturlandskapet. Hallandsåsen sträcker sig från öst till 
väst och skapar stora höjdskillnader i landskapet.  

Båstad tätort som ligger på Hallandsåsens 
norrsluttning blev under 1400- och 1500-talet en rik 
och blomstrande ort p.g.a. skogsavverkning och 
sillfiske. Byn växte fram kring det som idag är 
Agardhsgatan, Mariatorget, Köpmansgatan och 
hamnen.  

 

Mariatorget med Mariakyrkan i bakgrunden 

 

 

Gamla Båstad, bebyggelse representerad vid Agardhsgatan 

 

Idag används Mariatorget främst vid speciella 
torgdagar, men Köpmansgatan är kommunens 
viktigaste handelsplats. När orten växte skapades ett 
nytt centrum, knappt en kilometer öster om 
Mariatorget. Större delen av ortens service är numera 
belagd i närheten av servicemålpunkten 
Lyckantorget. Kommunens centrala busstation är 
belägen här vilken knyter samman Båstad med 
kommunens övriga orter samt grannkommuner.  
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Torghandel på Lyckantorget 
 

I slutet av 1800-talet blev Båstad känt som en 
rekreationsort med ett lyxbetonat bad- och 
semesterliv. Villor, pensionat, badhus och 
restauranger uppfördes. År 1907 byggdes Sveriges 
första tennisbana vid hamnen i Båstad. Tennisstadion 
har under 1900-talet steg för steg byggts ut och år 
2007 invigs en helt ny tennisanläggning. Området 
kring hamnen och stranden som under flera år var 
verksamt för virke- och fiskeverksamheter är idag 
plats för olika typer av nöjesevenemang. Idag erbjuder 
området båtäventyr, vindsurfing, restauranger, barer, 
musikfestivaler m.m. 

 

Båstad tätort (Kartunderlag Båstad kommun 2007) 

Från hamnområdet kan man följa Skåneleden västerut 
till rekreationsmålpunkten Norrvikens trädgårdar 
vilket är ett stort parkområde med flera olika 
trädgårdstyper. Området är en av Europas mest 
värdefulla historiska trädgårdar och sommartid är 
anläggningen välbesökt. 
 

 

Norrvikens trädgårdar med fiskgjusemonumentet och havet 
i bakgrunden 
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INFRASTRUKTUR 
År 1885 fick Båstad en järnvägsstation utmed 
Västkustbanan (Göteborg – Lund) vars sträckning 
mellan Ängelholm och Halmstad just blivit klar. 
Stationsbyggnaden uppfördes på en terrass i utkanten 
av Båstad, cirka 2 kilometer öster om Mariatorget. 
Restiden med tåg till Malmö är ca 1½ timme och till 
Göteborg ca 1¾ timme (2007). Till Malmö avgår tåg ca 
14 gånger/vardag i vardera riktningen och till 
Göteborg avgår tåg ca 12 gånger/vardag i vardera 
riktningen (2007). 
 

 

Regionala tågkommunikationer 

 

 

År 1992 startades tunnelbygget genom Hallandsås 
som är en del av utbyggnaden av Västkustbanan. 
Syftet med projektet är att öka Västkustbanans 
kapacitet för person- och godstrafik. Den färdigställda 
järnvägen kommer bl.a. att innebära en minskning av 
restiden; sträckan mellan Göteborg och Malmö 
kommer då klaras av på drygt två timmar 7. 
Hallandsåstunneln beräknas vara iordningställd år 
2012. I Båstad översiktsplan8 redovisas en ny 
järnvägsstation ca 2,5 km nordost om befintlig station. 
Den planerade järnvägsstationen kommer bli en viktig 
servicemålpunkt som tillsammans med busstationen 
kommer ge orten och kommunen en god tillgänglighet 
till omkringliggande regioner. 

Båstad kommun har ett väl utbyggt bussnät där de 
större orterna knyts samman. Turtätheten är dock på 
de flesta sträckor låg. Mellan Lyckantorget och 
Ängelholm/Helsingborg, som är större städer söder 
om Båstad kommun, avgår bussar (linje SKE12) ca 20 
gånger/vardag i vardera riktningen. Till Laholm, 
grannkommunen i norr, ca 5 bussar (linje 226) och 
mellan Torekov och Östra Karup, som är kommunens 
västligaste och östligaste orter, ca 3 bussar (linje 525). 
 

 

Bussnät i Båstad kommun (Båstad kommun 2005) 

 

7 Banverket (2007). 

8 Båstad kommun (2005). 
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Nivåskillnaderna i kommunen har lett till att det 
endast finns ett fåtal kommunikationsleder till 
kommunens västra del. Väg 115 genom Båstad tätort 
(Torekovsvägen, Köpmansgatan, Hallandsvägen) är en 
viktig kommunikationsled i öst-västlig riktning och 
knyter samman motorvägen i öst med Torekov i väst. 
Sammanhängande gång- och cykelvägar finns längs 
väg 115 och längs med kusten. 
 

 

Kommunikationsleder i Båstad kommun (Båstad kommun 
2005) 

TILLGÄNGLIGHET I BÅSTAD TÄTORT 
I Båstad tätort finns en del lägesrelaterade faktorer 
som försvårar framkomligheten. De stora 
nivåskillnader som Hallandsåsen skapar ger på flera 
ställen i Båstad tätort svårigheter för många att ta sig 
fram med cykel eller till fots. 
 

 

Starkt lutande gång- och cykelväg i Båstad centrum 

 

Köpmansgatan, kommunens handelsgata, har flera 
butiker som oftast är belägna några trappsteg upp 
eller några trappsteg ned. För rullstolsburna innebär 
trappor, i de allra flesta fall, ett oöverstigligt hinder. 
 

 

Trappsteg vid entré längs Köpmansgatan 

 

Avsaknad av-, oseparerade- och skador i gång- och 
cykelbanor gör att det känns osäkert att gå och cykla i 
Båstad tätort.  
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Köldskador i gångstråket har bildat vattenansamling som 
leder till att man här istället väljer att gå på cykelvägen 

 

Den övergripande orienterbarheten i Båstad tätort är 
generellt tillfredsställande. Med ett vägsystem som är 
uppbyggt på ett fåtal större stråk med en god 
belysning och lämpligt placerade informationsskyltar 
är det relativt enkelt att hitta mellan de större 
målpunkterna i orten.  
 

 

Informationsskylt längs Köpmansgatan om målpunkten 
hamnen 

 

 

Tavla med text- och kartinformation om Båstad kommun 
vid Öresjöns rastplats utmed väg 115
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VAL AV SERVICE- OCH REKREATIONSMÅL 
SAMT DE STÖRRE STRÅKEN DÄREMELLAN 

En betydelsefull näring i Båstad kommun är 
sommarturismen. Flera olika typer av aktiviteter 
lockar besökare till bygden; golf, tennisevenemang, 
bad m.m. Norrvikens trädgårdar, som jag valt som 
inventeringsobjekt, är en parkanläggning med stort 
rekreativt värde och är av betydelse för 
turismnäringen.  

I de flesta mellanstora tätorter finns en utbyggd 
service med livsmedelsaffär, bank, post, bibliotek, 
skola, busstation m.m. I Båstad tätort är större delen 
av denna typ av service koncentrerad till 
Lyckantorget. 

 

 

 

Målpunkter samt större stråk däremellan (Kartunderlag 
Båstad kommun 2007) 

 

Båstad gagnas av att det i kommunen finns en station 
längs en järnvägslinje som knyter samman mindre 
orter med större regioner. Den nya järnvägsstationen 
som planeras uppföras i kommunens östra del 
kommer även den vara till stor fördel för kommunens 
invånare och bli en viktig servicemålpunkt. 

De större sammanhängande stråken mellan ovan 
angivna målpunkter är Strandpromenaden, 
Kattviksvägen, väg 115 och ny väg. Vägarna som har 
olika karaktärer är även av betydelse för andra 
målpunkter i orten och kommunen, framför allt väg 
115 som är en större kommunikationsled.  

Norrvikens trädgårdar och Lyckantorget samt de 
större stråken ges konkreta utformningsförslag för 
”färdiga” miljöer . Den framtida järnvägsstationen ges 
rekommendationer om lämplig tillgänglighetsnivå som 
bör hörsammas redan vid byggskedets start. 
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INVENTERING, ANALYS OCH FÖRSLAG

REKREATIONSMÅL NORRVIKENS TRÄDGÅRDAR 

Norrvikens trädgårdar som ligger två km väster om 
Båstad tätort är, sommartid, en välbesökt plats. Här 
finns trädgårdar i flera olika stilar.  
 

Norrvikens trädgårdar orientering (Kartunderlag Båstad 
kommun 2007) 

 

INVENTERING 
Från Båstad tätort når man Norrvikens trädgårdar, till 
fots och med cykel, enklast via Strandpromenaden 
längs kusten. Med bil är det naturligast att färdas 
längs Kattviksvägen. Idag (2008) saknas 
busskommunikationer mellan Norrvikens trädgårdar 
och Båstad tätort. Närmaste busshållplats finns vid 
Torekovsvägen drygt två km från Norrvikens 
trädgårdar. 

När man kommer till Norrvikens trädgårdars 
huvudentré är det lätt att bli förvirrad. Ca 150 meter 
in på området möts man av ett vägskäl (på karta 
markerat parkeringsentré). Åt vänster finns 
parkeringsområdet samt parkentrén och åt höger 
finns, ca 400 meter längre fram, 
handikapparkeringsplatser samt cykelställ. Vid 
vägskälet finns dock inga direktiv för hur man ska 
kunna hitta rätt till en handikapparkering eller 
cykelparkering eller att det över huvudtaget finns en 
sådan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parkeringsentré med otillräcklig väganvisning 

 

Parken och parkentrén som ligger bortanför det stora 
parkeringsområdet saknar gång- och 
cykelvägsanslutning och bilister, gående och cyklister 
blir tvungna att använda en gemensam yta för att ta 
sig in i trädgårdsområdet. Detta innebär stora risker 
för de oskyddade trafikanterna, särskilt utsatta är 
synskadade. 
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Parkentrén med en trädrad i stora krukor är en vacker 
inbjudan till området. Den relativt täta placeringen av 
träden innebär dock att det kan vara svårt att ta sig in 
i området med rullstol eller barnvagn. 
 

 

Smal parkentré 

 

Som besökare i parken leds man via en huvudaxel på 
grusgångar mellan de olika trädgårdarna. Grusgångar 
med löst grus kan vara besvärliga att gå på och köra 
med rullstol eller rollator på.  

I en park är det viktigt att kunna sitta ner och betrakta 
omgivningarna, det är dessutom betydelsefullt att 
kunna vila längs en lång väg. Intill grusgångarna finns 
det bänkar, dessa är dock i dåligt skick och är ej 
lämpliga att sitta på då de vid försök trillar isär.  
 

 

Sittplats i undermåligt skick 

 

Huvudbyggnaden Villa Abelin har två entréer vilka är 
belägna något över markplan och stenlagda ramper 
har därför etablerats. Mellan ramp och grusgång finns 
det dock en kant som kan vara svår att, med rullstol 
eller rollator, ta sig över. Vid entrén på bilden nedan 
har en del växtlighet vuxit ut i gången. Utöver att 
entrén blir smalare och därmed svårare att ta sig 
igenom innebär det även en olycksrisk för synskadade 
som inte ser de utstickande grenarna. 
 

 

En av Villa Abelins entréer 
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FÖRSLAG  
Analysen visar på behov av bl.a. säkrare 
trafiklösningar och tydligare information.  

Då befolkningsunderlaget i området, vintertid, är litet 
är möjligheterna små att få en bussanslutning till 
området. Sommartid är dock hela orten betydligt mer 
välbefolkad och kan då försörja en rundtursbuss. 
Förslagsvis kan en busslinje etableras, sommartid, 
mellan Norrvikens trädgårdar, hamnen, Lyckantorget 
och järnvägsstationen. 

För att man enkelt ska kunna ta sig fram i området 
behöver man ställa krav på markens utförande. De 
befintliga grusgångarna bidrar till områdets charm och 
bör därför bevaras. Genom att använda stenmjöl för 
att göra gruset fastare blir det enklare att både gå och 
rulla sig fram i parken. 

För att komma till rätta med problemet att gående, 
cyklister och bilister delar yta föreslås i södra delen av 
området en helt ny trafiklösning. Förslaget innebär 
att en av bilvägarna tas bort och en gångväg och en 
cykelväg etableras med skydd mot de 
omkringliggande trafikslagen. Vid parkeringsentrén 
föreslås en informationsskylt om handikapparkering. 
Följden av den nya trafiklösningen kommer bli en 
tydligare och säkrare infart. 

 

Sektion över förslag på trafikslagsdelning 

 

20 



 

Den nya trafiklösningen innebär att bilvägen till 
handikapparkeringen kommer korsa gångvägen in i 
parken. För att gångtrafikanter säkert ska kunna 
passera korsningen föreslås fartdämpande åtgärder i 
form av en upphöjd övergång. Här föreslås även 
pollare och i grusgången infällda mörka plattor som 
uppmärksammar synskadade på övergångsstället.  

Parkentrén, belägen intill korsningen, föreslås även 
den uppmärksammas i gångstråket med pollare och 
plattor. För att enklare ta sig in i parken föreslås att 
passagen mellan de stora träden vid parkentrén 
föreslås bli bredare, exempelvis kan ett träd tas bort. 

 

Förslag på utformning av korsning vid parkentrén 
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För att parken bäst ska kunna upplevas krävs att det 
finns tydlig information om områdets sevärdheter. 
Med information höjs kunskapen och intresset för 
området, vilket i sin tur leder till en ökad användning. 
Intressanta upplysningar om de olika trädgårdarna 
kan visas på skyltar längs gångarna. Där ska det finnas 
möjlighet att få akustisk (i hörlurar då knapp trycks in), 
taktil (punktskrift) och visuell (kontrasterande text och 
bilder) information. Informationsskylten 
uppmärksammas i gångstråket genom att dess fäste 
läggs i kanten av gångvägen. Under skyltarna ska det 
finnas ordentligt med plats så att rullstolsburna 
personer kan komma intill att läsa, lämpliga mått är 
75 cm i höjdled och 90 cm i sidled.  

 

Förslag på utformning av informationsskylt samt sittplats 

I parken föreslås sittplatser etableras med ett jämnt 
avstånd av 100 meter. Sittplatserna bör ha en sitthöjd 
på 50 cm samt förses med arm- och ryggstöd. Platsen 
framför huvudbyggnaden, barockträdgården, som har 
stor betydelse som centrum för området föreslås få 
en något tätare placering av sittplatser. 

Framkomligheten vid Villa Abelins entréer kan genom 
små åtgärder förbättras avsevärt. Här föreslås att 
kanten mellan grusgång och ramp minskas genom 
avfasning, att ledstänger på båda sidor om rampen 
uppförs samt att utstickande växtlighet klipps ned. 
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SERVICEMÅL LYCKANTORGET 

Lyckantorget ligger i Båstad tätorts centrum och har 
direkt anslutning till Köpmansgatan som är en del av 
ett större stråk mellan flera olika målpunkter, både i 
tätorten och i kommunen.  
 

Lyckantorget orientering (Kartunderlag Båstad kommun 
2007) 

 

INVENTERING 
På Lyckantorget finns flera olika funktioner utspridda 
i många hörn såsom kommunens centrala busstation, 
apotek, livsmedelsaffär, offentlig toalett, café, 
återvinningsstation, stor bilparkering och ett 
marknadstorg. Platsen upplevs idag som en något 
förvirrande plats då här finns stora öppna ytor med 
olika markbeläggningar som blir korsade från flera 
håll. Gående och cyklister rör sig i många riktningar.  

Markbeläggningens utförande har stor betydelse för 
hur framkomligt och orienterbart ett område är. I 
södra delen av Lyckantorget består markbeläggningen 
av ljusa och mörka plattor som formar ett rutnät. På 
marknadstorget i den norra delen av Lyckantorget 
består markbeläggningen av röda plattor samt 
gatusten som även här formar ett rutnät. Rutnäten 
som bildas är inte lämpliga som ledstråk då de ibland, 
men inte alltid, leder till någon speciell funktion 
(busshållplats, parkeringsplats, byggnadsentré). På 
området finns även asfalt (bilvägar och parkering) och 
räfflade betongplattor (ledstråk). Mixen av alla de 
olika underlagsmaterialen ger en svårorienterbar 
plats.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rutnät av ljusa och mörka plattor i södra delen av 
Lyckantorget 
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Röda plattor på marknadstorget 

 

 

Asfaltväg med infällda gatustenar 

 

 

Ledyta i form av räfflade betongplattor (bildens centrum) 

 

 

 

I områdets västra del finns det en anvisad gång- och 
cykelväg i nord-sydlig riktning som är av stor 
betydelse för ortens övergripande nät. Gång- och 
cykelvägen är belägen på en gemensam yta och 
innebär osäkerhet och risker för både gående och 
cyklande.  
 

 

Gemensam gång- och cykelbana i riktning norrut. 

 

På Lyckantorget ligger kommunens centrala 
busstation med två hållplatser med tillhörande 
busskurer. Hållplatserna har nigningskant så att 
bussen kan komma i jämn nivå med markytan och det 
finns en taktil yta som visar var gångytan slutar och 
var vägytan börjar. Busskurerna som är genomskinliga 
har varningsmarkerats med pilmarkering längs 
sidorna. Det finns information om när och var 
bussarna ankommer och avgår på enkla skyltar.  
 

 

Busshållplats på Lyckantorget 
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Lyckantorgets parkering är koncentrerad till den 
sydöstra delen, där även bilinfarten är belägen. Det 
finns dock fem handikapparkeringar intill 
marknadstorget som innebär att bilar färdas på yta 
som förefaller vara gångyta (se bild över asfaltväg på 
föregående sida). 

Byggnadsentréerna utmed Lyckantorget är plana och 
de flesta ingångarna har dörrar som öppnas 
automatiskt. Gatuköket, caféet och den offentliga 
toaletten har dock tunga manuella dörrar som kan 
vara svåra att använda för personer med nedsatt 
motorik eller kraft. Utanför en del entréer finns det 
reklamskyltar som försvårar framkomligheten till 
ingångarna.  
 

 

Entréer till café och offentlig toalett med manuella dörrar 

Lyckantorgets befintliga sittplatser har tät placering 
med relativt jämn utplacering och är placerade på 
strategiskt utvalda platser. De flesta saknar dock både 
armstöd och ryggstöd, vilket är betydelsefullt för att 
kunna både vila och därefter resa sig. 
 

 

Bänkring utan armstöd 
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FÖRSLAG 
Analysen visar på behov av förändringar i bl.a. 
markmaterial för tydligare ledstråk och separering 
mellan gångtrafikanter, cyklister och bilister. Genom 
att minska antalet och renodla materialen på marken 
kan en tydligare och mer vägledande miljö skapas.  

Som markmaterial för gångvägarna kan de befintliga 
mörka plattorna som finns idag på en stor del av 
området användas. Med mörka gångstråk kommer 
mer naturliga visuella ledstråk att skapas. För ett 
visuellt stråk kvällstid föreslås belysningsstolpar med 
ett jämnt avstånd av 15 meter. Intill de mörka 
plattorna föreslås ett taktilt ledstråk som består av 
räfflade betongplattor (ledyta), släta ytor (valyta) och 
knottriga plattor (varningsyta). Varningsytor placeras i 
gångvägen där det är oundvikligt att korsa en bilväg, 
cykelväg eller där det konstgjorda ledstråket tar slut. 
Valytor placeras där ledstråket ger en eller flera nya 
riktningar. För att tydliggöra byggnadsentréer som en 
del av ledstråket bör skyltar som är lämpliga att läsa 
på avstånd placeras strax ovanför ingångarna.  
 

 

Bilväg och gångväg med ledstråk (ledyta, valyta och 
varningsyta) 

 

Cykelvägen i nord-sydlig riktning föreslås flyttas några 
meter österut så att gående på gångvägen intill slipper 
korsa cykelvägen när de ska gå in i en byggnad. 
Cykelvägens underlag föreslås få en annan färg än 
gångvägen så att de olika trafikslagen enkelt kan 
särskiljas, exempelvis kan de röda plattorna som finns 
idag på marknadstorget användas. Mellan cykelvägen 
och gångvägen bör det finnas någon typ av fysiskt 
skydd, förslagsvis kan gatusten som är upphöjd någon 
decimeter ovan mark fungera som gräns. 

 

Parkeringsytor och bilväg bevaras med 
asfaltbeläggning, dock bör infälld gatusten plockas 
bort då den kan uppfattas som ledstråk. Mellan 
bilvägen som leder till handikapparkeringen och det 
intilliggande föreslagna gångstråket bör någon typ av 
avgränsning etableras som skydd för 
gångtrafikanterna. Förslagsvis kan en mur uppföras 
som utöver att minska osäkerheten även fungerar 
som ett rumsbildande element i en stor utspridd 
miljö.  

De ljusa plattorna som idag finns på stora delar av 
Lyckantorget är lämpligt som övrig torgyta. De ljusa 
plattorna skapar kontrast mot de andra materialen 
vilket innebär att gångstråken, cykelstråket och 
bilstråket blir ännu tydligare. 

Lyckantorgets sittbänkar bör ersättas med sådana 
som har armstöd, ryggstöd och en sitthöjd på 50 cm. 

Entréerna till gatuköket och caféet föreslås få 
installerat sensorstyrda dörrar, d.v.s. att dörren 
öppnas när man kommer i närheten av entrén.  
 

 

Sensorstyrd dörr
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Som ny besökare vid Lyckantorget kan det vara svårt 
att veta vad som finns på platsen och var man ska 
börja leta någonstans för att hitta de olika 
funktionerna. Ofta är busshållplatsen det första man 
möter vid ankomst till en ny plats. Genom att 
förstärka busstationens roll som informationsplats 
kan man enklare få en uppfattning om Lyckantorgets 
olika funktioner. Förslaget innebär en ny typ av 
busskurer då de är anpassade efter bussens 
utformning. 

 

 

 

 

 

 

Förslag på utformning av busshållplats 

Bussens främre ingång ska ligga i linje med busskurens 
ena sida. Här ska finnas en datorskärm med 
tillhörande tangentbord som kan ge visuell och 
akustisk information om bussar, men även 
information om Lyckantorget och dess beståndsdelar. 
Exempelvis kan man få reda på vilket håll man ska 
följa ledstråket för att komma till apoteket, vilka 
öppettider som gäller eller information om vilka 
evenemang som är på gång i orten eller kommunen. I 
busskurens mitt föreslås en sittbänk samt en textad 
informationsskylt om busstider. Vid bussens bakre 
ingång är tanken att rullstolsburna ska kunna rulla på 
direkt från busskuren som har informationsskylt 
placerad på en höjd av 90 cm vilket är lämpligt för 
rullstolsburnas lägre ögonhöjd. 
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FRAMTIDA SERVICEMÅL NY 
JÄRNVÄGSSTATION 

 

Ny järnvägsstation orientering (Kartunderlag Båstad 
kommun 2007) 

 

INVENTERING 
Enligt Båstad översiktsplan9 planeras befintlig 
järnvägsstation läggas ner p.g.a. ny sträckning med 
dubbelspår, av Västkustbanan genom Hallandsåsen. 
Den nya järnvägsstationen föreslås uppföras ca 2,5 km 
nordost om befintlig station. Gång- och cykelväg finns 
på väg 115. På denna väg finns även busstråk mellan 
Båstad och Laholm. Stationen kommer ge en bättre 
koppling till omkringliggande regioner samt ge 
möjligheter till nya bostäder och arbetstillfällen. 

 

9 Båstad kommun (2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planerad ny väg och ny järnvägsstation (Båstad kommun 
2005) 
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Området där den nya järnvägsstationen föreslås 
uppföras ligger ca 3,5 km från Lyckantorget och 
busstationen. Området har Hemmeslövs 
villabebyggelse i nordväst, järnvägen i öst och 
Stensån, väg 115 och Hallandsåsens norrsluttning i 
söder. Stationen ska uppföras på öppen åkermark och 
vägen dit idag är en grusväg anslutande från norr samt 
en tunnel under järnvägen.  
 

 

Infart via tunnel under järnväg 

 

Båstad översiktsplan10 föreslår en anslutning till det 
övergripande vägnätet genom en ny väg samt 
cykelväg mellan väg 115 och Laholm. En 
bussmatarlinje föreslås anknytas till stationsområdet 
för att öka tillgängligheten till Båstad centrum. I 
närheten av stationsområdet föreslås även en ny 
skola, bostadsbebyggelse och 
verksamhetsbebyggelse. 
 

 

Området för den framtida järnvägsstationen 

10 Båstad kommun (2005). 

TILLGÄNGLIGHETSREKOMMENDATIONER  
När man ska uppföra en ny järnvägsstation är det 
viktigt att tänka på att tillgänglighetsaspekten är 
påtänkt redan innan byggstart. 

Utöver att det ska vara lätt att orientera sig och ta sig 
fram är det vid Båstad framtida järnvägsstation även 
viktigt att: 

- stationen ges sådan utformning att man vet var 
man är, sett ifrån tåget, även om man inte kan 
läsa eller förstå siffror. 

- det etableras en busslinje mellan 
järnvägsstationen och busstationen på 
Lyckantorget. 

- det finns möjlighet att få personlig service. 
- man enkelt kan byta färdmedel, d.v.s. avstånden 

mellan perronger och busshållplats, cykelställ och 
bilparkering inte är för långa. Det innebär även 
att information om avgångstider, bussnummer 
m.m. ska vara enkelt att förstå. 

- det finns möjlighet att vänta på tåget eller bussen 
inomhus då det öppna landskapet ofta är utsatt 
av kraftiga vindar och regn (p.g.a. dess läge nära 
kusten). Är man tvungen att vänta utomhus 
minskar benägenheten att använda kollektiva 
färdmedel. 

- det finns plana, väl belysta över- eller 
undergångar som leder mellan perrongerna då 
Västkustbanan blir dubbelspårig. 

- tryggheten och säkerheten ges hög prioritet. Man 
ska känna sig trygg att vistas vid stationen bl.a. 
bör det finnas väl belysta gång- och cykelvägar 
och väntrum/platser samt bemanning dygnet 
runt. Man ska även känna sig trygg i att parkera 
cykeln eller bilen utan att vara rädd för stöld eller 
inbrott. 
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STÖRRE STRÅK MELLAN MÅL 

De större stråken mellan Norrvikens trädgårdar och 
området för ny järnvägsstation går längs 
Strandpromenaden, Kattviksvägen, väg 115 och en 
väg som ej ännu är realiserad, ny väg till ny 
järnvägsstation. 
 

Stråk mellan målpunkter (Kartunderlag Båstad kommun 
2007) 

 

STRANDPROMENADEN 
Strandpromenaden mellan Norrvikens trädgårdar och 
Båstad centrum är en vacker rekreationsled som går 
längs vattnet och genom skog.  
 

 

Strandpromenaden 

 

 

 

 

 

 

 

Strandpromenaden lämpar sig väl för motion och 
rekreation, men dessvärre inte som gång- och 
cykelstråk hela vägen ur tillgänglighetsperspektiv. 
Grusvägen är gropig, saknar belysning på långa 
sträckor och har svåröverstigliga 
djurhägnadsövergångar.  

 

Djurhägnadsövergång
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KATTVIKSVÄGEN, VÄG 115, NY VÄG TILL NY 
JÄRNVÄGSSTATION  

Väg 115 som är kommunens viktigaste infartsled går 
genom hela tätorten och omfattar vägarna 
Torekovsvägen, Köpmansgatan och Hallandsvägen. 
Väg 115 är en viktig kommunikationsled i 
bussvägnätet då den knyter kommunens orter med 
Lyckantorget och därmed grannkommunerna och 
större regionala centra. Större delen av väg 115 har 
gemensam gång- och cykelbana på trottoar på båda 
sidor om vägen som enbart skiljs åt med en vit 
heldragen linje. Köpmansgatan som är kommunens 
småskaliga handelsgata löper genom hela Båstads 
storcentrum. Torekovsvägen och Hallandsvägen som 
ligger i Köpmansgatans ändar är mer storskaliga vägar. 
Kattviksvägen som knyter samman Norrvikens 
trädgårdar med Båstad centrum är storskalig och av 
landsvägskaraktär, den har heller ingen gång- och 
cykelbana mer än längs ett par korta sträckor.  
 

Vägkaraktärer 

 

Kattviksvägen 

 

 

Torekovsvägen 

 

 

Köpmansgatan 

 

 

Hallandsvägen 

 

 

Ny väg 
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FÖRSLAG 
Strandpromenaden uppfattas som en spännande 
miljö att vandra och leka i. Vid 
tillgänglighetsanpassning i dess lagliga bemärkelse är 
det risk för att stråket tappar sitt värde som 
spännande plats. En åtgärd som dock kan göras för att 
öka tryggheten längs stråket är att etablera jämn 
belysning. 

 

 

 

 

 

 

Förslag på utformning av vägkorsning 

Analysen visar på att trots att stråket ”Kattviksvägen, 
väg 115 och ny väg” har skilda delkaraktärer så bör 
framkomligheten och orienterbarheten mellan de 
större målpunkterna ändock vara god och likvärdig. 
De åtgärder som föreslås längs stråket är: 

- en separerad gång- och cykelbana där de gående 
och cyklande skiljs åt med ledstänger. Utöver att 
ledstängerna skyddar mellan trafikslagen 
fungerar de även som ledstråk för personer med 
nedsatt syn och som ett stödhjälpmedel för 
personer med nedsatt rörlighet.  

- att taktila markeringar etableras i bilstråket, 
gångstråket och cykelstråket som 
uppmärksammar varje korsning, övergångsställe 
och busshållplats. 
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SLUTDISKUSSION 

Den byggda miljön utgör en helhet där den svagaste 
länken, d.v.s. sämsta lösningen, styr kvaliteten11. 
Denna fras säger i korta ordalag hur viktigt det är med 
tillgänglighet hela vägen. 

Arbetet med Båstad tätorts större rekreations- och 
servicemålpunkter har lärt mig att när nya direktiv i 
form av lagar och förordningar stiftas är det av största 
vikt att ett helhetsgrepp tas om problemet. Den 
nationella handlingsplanen för handikappolitiken gav 
på kommunal nivå konkreta riktlinjer för vilka enkelt 
avhjälpta hinder som skulle undanröjas. Att undanröja 
dessa enkelt avhjälpta hinder innebär dock inte med 
säkerhet att tillgängligheten hela vägen i den fysiska 
miljön blir god. Nyckeln till god tillgänglig miljö är att 
hitta de svaga punkterna. 

En annan slutsats som även kan vara bra att redovisa 
här är lärdomen jag dragit av hur viktigt det är med 
avgränsning vid formulering av arbetsuppgift. Vid 
arbetets start hade jag väldigt stora ambitioner och 
hade satt upp mål som inte var realistiska med tanke 
på reserverad tid för projektet. Ett ordentligt 
programarbete med tydlig problemformulering och 
syfte är nyckeln till konkreta genomtänkta lösningar. 

 

11 Månsson, K (2002). 

FORTSATT ARBETE 

OFFENTLIGA OCH PRIVATA MILJÖER 
Intentionen bör vara att alla bostäder, arbetsplatser 
och serviceområden är tillgängliga, men kanske inte 
alla rekreationsområden. Vilket dessutom är omöjligt i 
t.ex. klättringsmiljöer och liknande, där det för övrigt 
inte är önskvärt. 

I detta arbete har jag enbart tillgänglighetsanpassat 
ett rekreationsområde och ett serviceområde, givit 
rekommendationer till ett framtida serviceområde 
samt tillgänglighetsanpassat de större stråken 
däremellan. Med detta arbete visar jag dock vilka 
faktorer som är viktiga att tillgänglighetsanpassa för 
att tillgänglighet hela vägen i andra offentliga och 
privata miljöer ska kunna uppnås.  

För att undersöka om ändamålet ”tillgänglighet hela 
vägen” uppfylls mellan valda målpunkter bör en 
uppföljning göras när åtgärder vidtagits.  

I Båstad tätort är det viktigt att jobba vidare med 
konceptet tillgängligheten hela vägen mellan olika 
målpunkter, t.ex. hamnområdet, stranden, 
Hallandsåsens strövområden, bostadsområden m.m. 
 

INFORMATION TILL ALLMÄNHETEN 
Genom att lägga ut information om tillgängliga platser 
på kommunens hemsida kan man redan hemma i 
bostaden få kunskap om vilka platser man har 
möjlighet att besöka och uppleva.  
 

FYSISK PLANERING 
En intressant slutsats är att det finns behov av att 
vidta åtgärder på flera olika plan (från 
bygglovshandläggning till översiktsplanering) för att 
ge faktisk tillgänglighet hela vägen. Vid 
bygglovshandläggning kan passa-på-åtgärder tillämpas 
medan vid detaljplanläggning av nya områden kan 
tillgänglighet hela vägen införlivas i planen från 
början. För att konceptet ”tillgänglighet hela vägen” 
ska genomsyra alla delar av fysisk planering måste 
tillgänglighetsaspekten ges en mer aktiv del i 
översiktsplaneringen.  
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