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FALLSTUDIE HALMSTAD

Skillnaderna i hur olika kommuner arbetar med 
handikappanpassning är många och handlar om hur projekten 
avgränsas, var tyngdpunkten läggs, hur man definierar olika 
begrepp och så vidare. Renelands övergripande tankesätt är 
någonting jag anammat för mitt arbete. Denna tanke omsätter 
jag praktiskt genom att inventera hela bostadsområden istället för 
stråk. Med ”hela-resan-perspektivet” i åtanke har jag i områden där 
det är svårt att anpassa gångbanorna tittat på tillgängligheten till 
busshållplatserna i området samt i centrum. Krav på att bussarna 
är anpassade ska enligt Halmstad kommuns handikappolitiska 
program ställas vid upphandling (Halmstad kommun odaterad b, 
s. 14).

Lagen om enkelt avhjälpta hinder är en viktig utgångspunkt 
för arbetet. Utifrån den samt litteraturen sammanställde jag en 
enkät för att få de berörda gruppernas syn på tillgängligheten. 
Vissa av de hinder som tas upp är också valda utifrån att de 
genom sin utformning kan medföra konflikt mellan olika 
grupper av funktionshindrade. Det tydligaste exemplet på detta är 
kantstenarnas vara eller icke vara.

Flera kommuner har utformat mer eller mindre detaljerade 
standarder för hur till exempel övergångställen och busshållplatser 
skall utformas. Med detta i åtanke kommer jag att undersöka om 
Halmstad behöver sådana standarder och hur de i så fall bör se 
ut.
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ENKÄTUNDERSÖKNING

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

För att kunna jämföra behoven hos grupper med till synes 
motstående önskemål kontaktades synskadade och rörelsehindrade. 
De organisationer som slutligen hade möjlighet att hjälpa mig 
vidarebefordra enkäter till sina medlemmar var Riksförbundet 
för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU, Hallands distrikt 
och Synskadades Riksförbund, SRF Halmstad – Hylte. 30 enkäter 
lämnades till Eva Dahlberg på SRFs kansli. När de hämtades i 
januari var 16 stycken ifyllda. Även min vän och hennes bror 
svarade på enkäten. Deras svar räknades in i samma grupp. Totalt 
blev det 18 svar från synskadade. Till RBU skickades enkäter via e-
mail till Marianne Gunbro på kansliet som sedan vidarebefordrade 
25 stycken till medlemmar i varierande åldrar. Efter två månader 
hade endast 8 svar kommit in. Därför kompletterades enkäten 
genom att ett tiotal personer med rollator eller rullstol ute på stan 
ombads fylla i enkäterna. Enkäterna ger inget statistiskt säkerställt 
underlag, men ger en indikation om önskemål och behov samt 
eventuella konflikter mellan grupperna.

Enkäterna består av 18 frågor där svaren fylls i på en 
femgradig skala mellan ”mindre bra” och ”bra” eller ”mindre 
viktigt” och ”viktigt”. (se bilaga 2). Frågorna baseras på de 
23 inventeringsparametrar Reneland använt i sitt arbete. De 
kompletterades också med aspekter som lyfts fram som viktiga 
i övrig litteratur och samtal, till exempel ledstråk och konsekvent 
utformning av övergångsställen. Flera av frågorna berör sådant 
som kan uppfattas som små detaljer av seende men som gör stor 
skillnad för personer med funktionshinder. Även frågor där de 
två grupperna kan tänkas ha olika önskemål, som till exempel 
frågan om kantsten, har lyfts fram. Vissa frågor, som exempelvis 
om markbeläggning, är med för att ge möjlighet att värdera 
användbarheten av dessa under min inventering.

ENKÄTSVAR

För att kunna jämföra de två gruppernas svar fick svaren ett värde 
från ett till fem, ju högre värde desto bättre. Utifrån detta räknade 
jag ut ett medelvärde för varje fråga. Undersökningen ger inget 
statistiskt säkerställt resultat då undersökningsgrupperna varit 
små, men det ger en indikation om vilka åsikter och önskemål 
som finns.

Generellt kan sägas att värdena för de olika grupperna följdes 
åt till största delen. Grupperna var överens i sin syn på vilken 
markbeläggning som var bäst och sämst, hur övergångsställen 
skall utformas och så vidare. De stora skillnaderna finns i hur gång- 
och cykeltrafik bör separeras samt i åsikterna om kantstenar.

Angående markbeläggningen är båda grupperna överens: asfalt är 
bäst, plattor är ganska bra och smågatsten är dåligt. Som väntat 
anser båda grupperna också att det är viktigt med bra belysning, 
bred gångbana och övergångsställen som är ljusreglerade. Det var 
heller ingen överraskning att de synsvaga som svarat på enkäten 
tycker att det är viktigt med ledstråk. De anser också att det är 
viktigt att övergångsställen är konsekvent utformade och att de 
annonseras med avvikande markbeläggning och färgskillnad. 
Båda grupperna tycker att det är viktigt att övergångsställen har 
en avfasad kant mot gatan, att gångbanan inte lutar för mycket och 
att det finns bänkar med jämna mellanrum. 

I gruppen med synsvaga ges separering av gång- och cykeltrafik 
genom skillnad i markbeläggning ett högt betyg men ingen av 
grupperna tyckte att det var speciellt bra med separering med 
kantsten. Att separera trafiken med en målad linje sågs som 
ganska bra. Detta är intressant då separering genom endast målad 
linje inte ses som ett godkänt alternativ av varken Reneland 
(2004, s. 21) eller i Stockholms Tillgänglighetsprojekt (2005 
a) som jag beskrivit ovan. Tillgänglighetsprojektet godkänner 
inte heller separering genom skillnad i markbeläggningen, det 
gör dock Reneland. Han ser materialskillnaden som ett krav för 
rörelsehindrade och rekommenderar separering med kantsten för 
synsvaga. Även tillgänglighetsprojektet förespråkar kantstenen 
tillsammans med separering genom räcke eller trädplantering. 
Sammanfattningsvis kan man säga att den målade linjen får 
underkänt i de rekommendationer jag arbetar utifrån, trots att 
den fått högt betyg i mina enkäter. Mina enkäter indikerar också 
att separering genom kantsten inte är populärt, trots att det ses 
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som en bra lösning av både Reneland och Tillgänglighetsproj
ektet. Detta skulle kunna bero på en rädsla för höjdskillnader 
från de båda grupperna. Synskadade kan vara rädda för att inte 
uppmärksamma höjdskillnaden och snubbla på den och för 
rörelsehindrade utgör höjdskillnaden ett hinder och en fallrisk. 
Detta resonemang skulle också förklara att separering genom 
målad linje fick höga betyg då den inte innebär någon höjdskillnad. 
Skillnad genom markbeläggning fick höga betyg i enkäterna och 
det är enligt Reneland det bästa alternativet för rörelsehindrade 
samt ett bra alternativ för personer med nedsatt syn. Min slutsats 
är att separering genom skillnad i markbeläggning är det bästa 
alternativet, men det förutsätter dock att skillnaden i ljushet 
mellan de olika materialen är tillräckligt stor.

Beträffande kantstenar hade jag väntat mig en konflikt mellan 
att rörelsehindrade inte vill ha kantstenar och att synsvaga skulle 
vilja ha det. Men enkäten visar på att den konflikten inte är så stor. 
Bland de rörelsehindrade ansågs genomgående att det var ”mycket 
bra” att det inte finns några kantstenar alls och de flesta kryssade 
i långt ner på skalan för att det finns kantstenar som är minst fem 
centimeter höga. Hos de synsvaga går åsikterna mer isär. Ungefär 
hälften av de tillfrågade ger högsta betyg åt att det finns minst 
fem centimeter höga kantstenar och den andra hälften ger högsta 
betyg åt att det inte finns några kantstenar alls. Detta indikerar att 
det inte bara kan finnas en konflikt mellan rörelsehindrade och 
synsvaga utan mellan synsvaga med olika sorters synnedsättning 
och kombinationer av funktionsnedsättningar. Synskador kan 
yttra sig på många olika sätt, men det finns också en skillnad i 
vilka hjälpmedel som används. Till exempel vill en synskadad 
som använder teknikkäpp ha kanter att följa, men en synskadad 
utan käpp kan lätt snubbla på kanterna. De slutsatser jag drar här 
är att där kantstenar finns bör de vara markerade i en avvikande 
färg som skiljer sig i ljushet från den övriga markbeläggningen.

Då grupperna som deltagit i enkätundersökningen varit så små, 
kan svaren inte tolkas så mycket. Det intressanta med enkätsvaren 
är att de inte skiljer sig speciellt mycket från det förväntade. Det 
tyder på att den pekar i samma riktning som andra undersökningar 
och den litteratur som finns i ämnet. Andra slutsatser än det 
kan jag inte dra då underlaget är för litet. Det är även för litet 
för att använda som underlag i det vidare arbetet. Intressanta 
kommentarer som lämnats i enkäten kan jag dock ta till mig och 
använda mig av som idékällor.
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Intressanta kommentarer som lämnats är att ränndalar är svåra 
att passera med rollator. Även att trottoaren lutar ut mot gatan 
för vattenavrinning ställer till problem då det kan vara tungt att 
hålla kvar rollatorn på trottoaren. En synskadad påpekade vikten 
av att ljussignaler vid övergångsställen även signalerar med ljud. 
Men en annan framförde att allra helst bör det vara broar över 
eller tunnlar under vägarna istället för övergångställen. Någonting 
annat som ställer till problem för synsvaga är grenar som hänger 
ut över gångbanan. Tips inkom också om att den nya rondellen vid 
Nyatorp är ett bra exempel på gångväg och övergång. 

Övergångsställena vid rondellen i Nyatorp är tydligt uppdelad i 
en del med avfasning och en del med tydliga kantstenar. Delen 
med kantsten har även kantsten runt refugen. Den upphöjda delen 
av refugen är belagd med plattor. Den andra halvan av refugen är 
i nivå med körbanan, helt utan kanter och asfalterad. Detta gör 
att rörelsehindrade har en slät passage över hela övergångsstället 
medan synskadade har tydliga kanter vid övergångsställets början 
och slut samt vid refugen. Det finns även ledstråk och signalytor i 
form av kupolplattor i båda ändarna av övergångsstället och även 
på refugen. Det som skulle kunna vara tydligare är kontrasterna. 
Detta skulle kunna lösas med vita kantstenar och ledstråk.

FELKÄLLOR

Att få svar lämnats i enkätundersökningen kan leda till att 
tolkningen av dessa inte blir representativ i större skala. De ger 
ingen statistisk säkerhet utan kan bara indikera vilka behov som 
finns. Det kan också finnas fel i svaren då vissa av frågorna inte 
varit helt tydliga, till exempel vet inte alla vad ett ledstråk är. 
En annan felkälla är att det kan finnas personer med flera olika 
funktionshinder. Jag valde att inte fråga om vilket eller vilka 
funktionspersonerna hade då detta kan kännas personligt och vara 
ett känsligt ämne. Flera av de från SRF som svarat var äldre, av 
18 personer var 13 över 70 år och endast två under 30 år. Många 
äldre har nedsatt rörlighet och det är sannolikt att någon eller 
några i gruppen från SRF även har någon form av rörelsehinder. 
Det kan exempelvis ha lett till att bänkar med jämna mellanrum 
fått ett högt medelvärde i denna grupp. Även avfasad kant vid 
övergångställen fick förvånansvärt högt värde bland synsvaga, det 
kan också bero på att det äldre kan ha svårigheter att röra sig.

INVENTERING

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

Inför inventeringen gjordes en tabell att fylla i med de olika 
parametrar jag bestämt mig för att undersöka (se bilaga 3). 
Inventeringsparametrar valdes ut efter en genomgång av de 
attribut och kriterier för ”god standard” Reneland använder sig 
av i sin inventering i rapporten Tillgänglighetsvillkor i svenska 
städer. Också den inventeringsmanual som medföljer som 
bilaga till idéskriften ”Tillgänglig stad” ligger till grund för 
inventeringsparametrarna (Sveriges Kommuner och Landsting 
2003, bilaga 1). Då båda listorna är långa och innehåller många 
punkter har jag bearbetat och jämfört dessa. Jag har valt ut de 
parametrar som jag anser vara relevanta för de grupper vars 
tillgänglighet jag undersöker. Jag har även koncentrerat flera 
punkter till en punkt för att minimera antalet parametrar till 
endast de viktigaste.

För inventering av gångvägar och trottoarer undersöktes bland 
annat markbeläggningen, bredden, hur trafikslagen separerats från 
varandra, om det finns ledstråk, hinder och avbrott. Avbrott kan 
bland annat vara infarter till tomter och fastigheter eller gång- och 
cykelvägskorsningar. Är avbrotten längre än en meter och saknar 
kännbar skillnad i materialet kan de ställa till med problem, då 
det finns risk att synskadade tappar orienteringen. Hinder kan 
vara allt som ställer till med problem för de båda grupperna, 
växtlighet som hänger över gångbanan, cyklar som är parkerade 
på trottoaren, stolpar som gör passagen smal eller gör det svårt att 
följa fasad eller kant med en teknikkäpp.

Övergångsställen har inventerats utifrån hur de markerats, om de 
har ljus- och/eller ljudreglering, om det finns hastighetsdämpande 
åtgärder för trafiken, hur de utformats med kantstenar, avfasning 
och ledstråk

I inventeringen av busshållplatser noterades om det fanns 
väderskydd och vilmöjligheter, om belysningen var tillräcklig, hur 
de utformats med höjd på kantsten, ledstråk och signalyta.

Då jag omöjligt kunde inventera hela staden med tanke på den 
tid jag haft till förfogande valdes ett antal områden ut som fick 
representera de olika typer av områden som finns i staden: Centrum, 

Övergångsställe vid rondellen i Nyatorp.
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Centrumnära flerbostadshus, Centrumnära villor, Ej centrumnära 
flerbostadshus och Ej centrumnära villor. De är områden som 
finns i alla städer. Utifrån dem kan man nu se om problembilderna 
skiljer sig åt i olika typer av områden. De centrumnära områden 
som valdes ligger i direkt anslutning till varandra och centrum 
med handelsgatorna. De icke centrumnära områdena ligger cirka 
tre kilometer från centrum. Även de gång- och cykelstråk som 
kommunen anser som huvudstråk till områdena har inventerats för 
att se en av kopplingarna mellan dess områden.

De områden inventerats är:
Centrum: Den gamla stadskärnan är uppbyggd med rutnät och 
slutna kvarter, här finns mestadels handel. Här arbetar kommunen 
fortlöpande med tillgänglighetsfrågor. 

Centrumnära flerbostadshus: Två områden i direkt anslutning 
till centrum. Ett till väster om stadskärnan, Västra Förstaden, 
beläget mellan Karl XIs väg och Järnvägsleden. I söder avgränsas 
området av Timmermansleden. Här finns mestadels bostäder men 
också viss handel. Byggnaderna är av blandad ålder och karaktär, 
med både slutna kvarter och öppnare gårdar. Det andra området, 
Östra Förstaden, ligger till öster om centrum, mellan Nissan och 
järnvägen. Området har koppling till centrum genom två broar 
med gång- och cykelbanor och biltrafik, samt en bro endast för 
gång- och cykeltrafik. Området är byggt efter ett strikt rutnät 
med slutna kvarter. Byggnaderna från 1800-talet är fyra till fem 
våningar höga. Den norra delen är ett expansionsområde där nya 
kvarter byggs. Dessa utformas i modern stil men följer områdets 
strikta rutnät. 

Centrumnära villor: Väster ligger i direkt anslutning till området 
med centrumnära flerbostadshus till väster om centrum. Det 
avgränsas av Järnvägsleden, Karlsrovägen och Magnus Stenbocks 
väg i norr. Området består av blandad villabebyggelse med 
varierande ålder och storlek. 

Centrum

Västra Förstaden

Östra Förstaden
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Ej centrumnära flerbostadshus: Andersberg är ett 
miljonprogramsområde öster om stadskärnan. Det ligger 2,5 
kilometer från centrum. Området är trafikseparerat med biltrafik 
i en ringled runt området och helt bilfritt inne i området. Det 
huvudsakliga gång- och cykelstråket mellan Andersberg och 
centrum går längs Laholmsvägen. Vägen är lång, rak och bred 
med gång- och cykelbanor på båda sidorna. Laholmsvägen är hårt 
trafikerad då den är en av de stora infartslederna till staden.

Ej centrumnära villor: Norra Utmarken, Sofieberg och Kärleken 
är sammanhängande villaområden som byggts ut i etapper. Större 
delen av villorna är byggda under 80- och 90-talen, men delar 
av det som kallas Kärleken är äldre. Området ligger ungefär 2,5 
kilometer från centrum. Gång- och cykelvägen mellan området 
och centrum följer mestadels bilvägar. Vägen är bitvis brant då 
området ligger uppe på en ås.

GODKÄND STANDARD

Kriterier för vad som är godkänd standard för gångvägnätet för 
de båda grupperna sattes upp inför inventeringen. Dessa baseras 
på de behov och problem som tas upp i skriften Tillgänglig Stad 
(Sveriges Kommuner och Landsting 2003, s. 13-15), i böckerna 
Enklare utan hinder (Boverket 2005, s. 21-23, 133-169) och Bygg 
ikapp handikapp (Svensson 2001, s. 22-28, 61-69, 274-284), samt 
ovanstående enkät.

Om man ser personer med nedsatt rörelseförmåga som en grupp, 
så har denna grupp flera undergrupper. Skillnader i graden av 
nedsatthet av funktionen, eventuella balansproblem och typ av 
hjälpmedel är sådant som ger grupperna olika förutsättningar. 
Personer som använder manuell rullstol, personer som använder 
elrullstol och personer som använder rollator eller käpp är exempel 
på detta. Dessa grupper klarar till exempel nivåskillnader, lutningar 
och kantstenshöjder olika bra. Alla inom den här gruppen, oavsett 
om de använder rollator eller rullstol, behöver plana vägar med 
fast, jämn markbeläggning och breda passager. Många har ofta 
dålig balans, även personer i rullstol, det gör att lutningar i sidled 
samt ojämn mark ställer till med stora problem. Personer med 
rollator eller käpp har ofta svårt att gå längre sträckor, de behöver 
sittmöjligheter med jämna mellanrum. Kanter innebär snubbelrisk 
för dessa personer, då de kan ha svårt att lyfta fötterna. 
 
Bland synskadade finns också flera olika typer av synnedsättningar. 
Man kan förenkla det hela genom att dela in dom i två större 
undergrupper: personer med nedsatt syn och personer som 
är gravt synsvaga eller blinda. Personer med nedsatt syn har 
begränsat synfält och/eller nedsatt synskärpa. De har ledsyn men 
behöver tydliga visuella kontraster med skillnad i ljushet för att 
kunna orientera sig. De har svårt att gå på ojämna underlag och 
påverkas av dagsljus, belysning, färgsättning mm. Om de använder 
teknikkäpp är de hjälpta av taktila skillnader. Personer som är gravt 
synskadade eller blinda är beroende av dessa taktila skillnader för 
att kunna orientera sig. De orienterar sig enbart genom känsel, 
hörsel och lukt.  Till detta kommer logiskt tänkande. Förändringar 
i material känns och hörs men omotiverade förändringar blir 
förvirrande. De har ofta svårt att undvika hinder. Båda grupperna 
av synskadade behöver ledstråk och sammanhängande gångytor 
som är konsekvent utformade. Blinda och gravt synsvaga behöver 
någonting de kan följa med käpp, om de använder en sådan, 
eller som känns genom skorna. Exempel på detta är fasader, 

Väster

Andersberg

Norra Utmarken Kärleken
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trottoarkanter och kant mot plantering. Personer som har ledsyn 
är beroende av bra belysning, den måste ge tillräckligt med ljus, 
men får samtidigt inte vara bländande.
Kriterierna har utformats med hänsyn till den undergrupp som 
ställer högst krav på utformningen. På så sätt kan även de som 
klarar sig bättre också få nytta av åtgärderna.

Gångbanor
Separering av gång- och cykeltrafik skall ske genom 
materialskillnad eller kantsten. För att materialskillnad ska 
accepteras för synsvaga krävs en färgskillnad. Kantsten accepteras 
för rörelsehindrade om gångbanan är minst två meter bred. Då ges 
möjlighet för möte utan att någon behöver ta sig ner för kanten. 
För trottoarer mot en väg med biltrafik krävs enligt SRF att 
kantstenen är minst 6 centimeter hög. Målad linje för att skilja på 
gång- och cykelbana godkänns för rörelsehindrade men inte för 
synsvaga. Tydligare separeringar genom exempelvis trädrad eller 
planteringar ger godkänt för båda grupperna. 

Gångbanor
Godkänt för synsvaga Godkänt för rörelsehindrade

Separering av gång- och 
cykeltrafik

Materialskillnad med färgkontrast Materialskillnad

Kantsten (trottoarkant mot körbana minst 6 
centimeter hög)

Kantsten om gångbanan är minst 2 meter bred

Målad linje
Markbeläggning Asfalt Asfalt

Plattor Plattor
Slätt, hårdpackat grus

Utformning av 
gångbanan

Minst 1,5 meter bred Minst 1,5 meter bred om det är bredvid 
cykelbana. Om gångbanan separeras från övrig 
trafik ca 2 meter bred. Se bild s. 48.
Minst 1meter brett vid passage av enstaka hinder
Endast ett fåtal hinder som gör gångbanan 
smalare
Täckta/skålformade ränndalar

Ledstråk: naturligt eller taktilt.
Obrutet på minst en sida
Avbrott längre än en meter skall vara 
markerade
Ingen vegetation som hänger ut över 
gångbanan
Inga utstickande byggnadsdelar/skyltar lägre 
än 2,2 m
Skyltar/stolpar i avvikande färg mot 
omgivningen
Hinder markerade taktilt/visuellt i marken

Ej för brant lutning i längdled eller sidled
Bra belysning Bra belysning

Materialskillnad med färgkontrast

Färgskillnader kan försvinna i vissa väder

Tydlig material- och färgskillnad

Exempel på separering 
genom materialskillnad.

Separering genom målad linje 
måste underhållas för att inte nötas 
bort.
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Beträffande markbeläggning ger alla jämna beläggningar godkänd 
standard. Asfalt och plattor är jämna under förutsättning att ytan 
är oskadad utan gropar, sprickor och uppstickande kanter. Gatsten 
är ojämn och godkänns alltså inte. Ojämn markbeläggning 
medför både snubbelrisk och är svårframkomlig för personer med 
dålig balans. Dessutom kan personer som använder teknikkäpp 
fastna med käppen i skarvarna. Slätt, hårdpackat grus utan inslag 
av större stenar godkänns för synskadade då detta underlag inte 
medför problem för en person som använder teknikkäpp.

Enligt Boverkets byggregler bör gångvägar vara minst 1,3 meter 
breda. Detta är enligt Svensson (Svensson 2001, s. 23-27, s. 62) 
den bredd som behövs för en person som går med rollator. Det kan 
också användas av personer i rullstol som behöver 0,9 meter och av 
personer med ledsagare som behöver 1,2 meter breda gångbanor. 
För möte behövs större bredd. Jag rekommenderar en bredd på 1,5 
meter. Denna bredd tillåter möte mellan en person i rullstol och en 
gående. Måttet är för smalt för möte mellan person med ledsagare 
och en person utan då detta kräver 1,8 – 2 meter. Jag anser dock 
att vid dessa möten kan en person utan ledsagare vid behov stiga åt 
sidan. Inte heller två rullstolar kan mötas på en bredd av 1,5 meter 
därför rekommenderar jag om gång- och cykelbanan separeras 
med kantsten att bredden för god standard för denna grupp bör 
vara minst 2 meter. Om separeringen istället görs genom skillnad 
i markbeläggning eller med målad linje räcker en bredd på 1,5 
meter då möjlighet finns att utnyttja cykelbanan vid ett möte. Vi 
passage av enstaka hinder räcker bredden 1 meter. Är det flera 
hinder efter sträckan gäller dock ovanstående bredder. 

Naturliga ledstråk föredras. Det kan vara fasader, kantstenar, 
gräskanter, staket med mera. Finns inte detta kan det tillföras 
genom taktila plattor. Plattorna får gärna avvika i färg och ljushet. 
Viktigt är att ledstråken är obrutna utan hinder. Exempelvis 
cykelställ och skyltar kan vara i vägen för en synskadad som följer 
en husvägg. Även avbrott innebär problem, här får synsvaga svårt 
att orientera sig och veta åt vilket håll de ska fortsätta. Minst ett 
obrutet ledstråk skall finnas.

Om gång- och cykeltrafiken separeras med kantsten skall 
gångbanan vara minst 2 meter bred.

Om separeringen av gång- och cykeltrafiken inte innebär 
någon höjdskillnad kan gångbanan vara minst 1,5 meter 
bred.

Kantsten mot gräs är ett exempel 
på ett naturligt ledstrålk.

Skyltar gör att fasaden inte kan användas som ledstråk.

Korsningar innebär offta avbrott i de naturliga ledstråken.
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Hinder är till exempel stolpar, skyltar, låga grenar eller buskar 
som hänger över gångbanan. Grenar lägre än 2,2 meter utgör 
problem för synskadade och innebär en skaderisk då de inte kan 
uppfattas med teknikkäpp eller annat hjälpmedel (Svensson 2001, 
s. 69). Elskåp och liknande kan utgöra hinder om de är placerade 
för långt ifrån fasad eller staket, då synskadade kan fastna med 
teknikkäppen. Många av dessa räknas som enkelt avhjälpta hinder 
och åtgärdas genom till exempel tydliga riktlinjer för placering av 
skyltar med mera. Alla dessa hinder är dock inte enkelt avhjälpta, 
belysningsstolpar är ett sådant exempel. Skall en sådan flyttas 
krävs omdragning av ledningar med mera och att flera parter är 
inblandade. Hinder av den här typen bör vara tydligt markerade.

Belysning över körbanan accepteras som god standard i detta 
arbete även om denna form av belysning inte är det ultimata. 
Belysning för körbanan som är placerad på ena sidan räknas som 
godkänd belysning för trottoaren på den sidan.

Exempel på hinder.

Exempel på hinder.
Buske som utgör ett hinder. Elskåp där teknikkäpp kan fastna 

mellan skåpet och staketet.

Belysning över körbanan. (fotomontage)

Belysning som ger bra ljus på ena sidan av vägen, dock ej på 
den andra. (fotomontage)
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Övergångsstället bör vara signalreglerat. Dels för att 
rörelsehindrade skall känna att de har tid att ta sig över körbanan, 
dels för att synskadade skall kunna orientera sig efter ljudet. Ljudet 
hjälper dem hitta övergångsstället, ta ut riktningen till andra sidan 
samt signalerar när det är säkert att passera. Det är inte realistiskt 
med signalreglerade övergångsställen i varje korsning därför 
bör kravet endast gälla gator med mer än en körbana i varje 
riktning under förutsättning att det i övrigt är noggrant utformat 
med signalytor med mera. Om ljud- och ljussignaler inte finns 
bör hastighetssäkrande åtgärder finnas så som gupp, upphöjt 
övergångsställe eller avsmalnad körbana.

God standard för synskadade innebär en kantsten som är minst 5 
centimeter hög som är vinkelrät mot övergångsstället. Detta för 
att den synskadade skall kunna ta ut riktningen över körbanan. 
Svensson (2001, s. 282) säger att kantstenen behövs även om 
övergångsstället är upphöjt. Detta för att göra den synskadade 
uppmärksam på när han eller hon kommer ut i körbanan. Jag 
anser däremot att om övergångsstället tydligt markeras taktilt och 
visuellt samt att den upphöjda kanten är utformad med avvikande 
markbeläggning som kan följas som ett ledstråk borde detta 
räcka.

Rörelsehindrade behöver för god standard att det finns en 
avfasning i trottoaren där skillnaden mellan kantsten och körbana 
är noll centimeter. Denna avfasning skall vara minst en meter 
bred. Om mer än två körfält korsas, ett i varje riktning, skall det 
finnas en refug som är minst 1,5 meter djup.

Övergångsställena skall dessutom utformas med avvikande färg, 
taktil signalyta med förslagsvis kupolplattor samt gärna ledstråk.

Övergångsställena skall dessutom markeras tydligt med skylt eller 
signalljus. I marken skall de markeras med målade linjer eller 
avvikande markbeläggning.

Övergångsställen
Godkänt för synsvaga Godkänt för rörelsehindrade
Ljud- och ljusreglerat om det är mer än 
ett körfält i varje riktning

Ljud- och ljusreglerat om det är mer än 
ett körfält i varje riktning

Hastighetssäkring om ljud- och 
ljussignaler inte finns och mer än 2 
körfält korsas

Hastighetssäkring om ljud- och 
ljussignaler inte finns och mer än 2 
körfält korsas

Kantsten, minst 5 centimeter hög i rät 
vinkel

Avfasad kant, till 0 centimeters höjd, 
minst 1meter bred
Mittrefug om mer än 2 körfält korsas, 
minst 1,5 meter djup

Markerade med avvikande färg
Taktil signalyta
Konsekvent utformning
Tydligt markerade med skylt alt. 
signalljus och målade linjer alt. 
avvikande markbeläggning

Tydligt markerade med skylt alt. 
signalljus och målade linjer alt. 
avvikande markbeläggning

Exempel på tydligt markerat upphöjt övergångsställe.

Detalj från övergångsstället ovan. Eventuellt skulle gatstenen 
bytas mot kupolplattor för att varna blinda när de kommer ut 
i körfältet.

Övergångsställe med kantsten, avfasning och signalyta.
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Busshållplatser
Godkänt för synsvaga Godkänt för rörelsehindrade

Markbeläggning Asfalt Asfalt
Plattor Plattor
Slätt, hårdpackat grus

Utformning Visuell och taktil markering
Tydlig taktil och visuell markering om 
cykelbana behöver korsas.

Kantsten minst 10 centimeter
Sittplats i väderskydd eller vid stolpe om 
gångbanan är bredare än 3 meter.

Belysning Belysning

För att busshållplatsen skall kunna användas av synsvaga skall 
påstigningsplatsen markeras taktilt och visuellt, förslagsvis med 
kupolplattor i avvikande färg. Ett ledstråk bör även gå från 
väderskyddet eller hållplatsstolpen till påstigningsplatsen.

Kantstenen skall vara minst tio centimeter hög för att underlätta 
påstigning för personer med rörelsehinder. Mellan tio och femton 
centimeter är den bästa höjden på kantstenen vid hållplatserna. 
Ju högre kantstenen är desto mindre blir nivåskillnaden upp till 
bussen och man behöver inte lyfta fötterna så högt. Det blir även 
lättare att få upp rollator eller rullstol i bussen om höjdskillnaden 
är liten. Är dock kantstenen högre än femton centimeter kan 
inte bussen ställa sig så nära kanten. Den riskerar då att skrapa i 
kantstenen när den sänker sig för av- och påstigning. Sittplats skall 
finnas i väderskyddet om sådant finns eller bredvid hållplatsstolpen 
om gångvägen är bredare än tre meter. Hållplatsen skall ha bra 
belysning. Om väderskydd finns skall belysning finnas i detta.

ANALYS

Efter inventeringen jämför jag resultatet med kriterierna för god 
standard för att se vilka sträckor som kan användas av personer 
med funktionshinder.

Det finns ett antal brister som är generella för hela staden, dessa 
tar jag upp här. Jag kommer även längre fram i kapitlet gå djupare 
in i bristerna i varje stadsdel.

För gångbanor gäller att de ofta är för smala och att trafikslagen 
inte separeras. Där separering finns är det ofta genom målad linje 
och många gånger är denna mycket nött. Mycket få gångvägar 
och trottoarer har belysning som är anpassad till de gående. 
Istället får fotgängare nöja sig med ljuset från belysningsarmatur 
dimensionerad för biltrafiken. Det finns få bänkar längs 
gångvägarna. Av de som finns är de flesta placerade i parker och 
på torg, inte efter gångvägarna.

Generellt har övergångsställena för låga kantstenar för att 
synskadade skall kunna använda dem för att ta ut riktningen över 
körbanan. Många övergångsställen saknar också ledstråk. Där 
ledstråk finns är de ofta utformade enligt äldre rekommendationer 
där sinusplattorna ligger åt andra hållet jämfört med vad som 
rekommenderas idag. Det leder till bristande konsekvens när 
sinusplattorna ligger åt olika håll beroende på när de är åtgärdade. 
För rörelsehindrade är största bristen avsaknad av avfasning eller 
för smal avfasning. Det största problemet gällande övergångsställen 
är att de ofta saknas helt inom flera bostadsområden.

Mycket få busshållplatser i Halmstad är tillgängliga för synskadade 
och rörelsehindrade. Nästan alla hållplatserna saknar ledstråk. 
Många gånger är kantstenarna för låga och ofta saknas belysning. 
Sittplatser finns endast i väderskydden, övriga hållplatser har inga 
vilmöjligheter alls. Det finns ett antal varianter på väderskydd 
och två typer av stolpar men ingen standard i utformningen av 
marken vid hållplatserna, bortsett från busstationen Österskans 
där ledstråk leder till påstigningsplatsen.

Hållplats med ledstråk och signalyta.
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Centrum:

Centrumkärnan med mestadels handel ligger mellan Karl XIs 
väg och Nissan. Många av gångvägarna och trottoarerna här 
är belagda med gatsten. Så även Drottning Kristinapassagen 
som iordningställdes för ett antal år sedan, då man samtidigt 
handikappanpassade entréerna. Trottoarerna är ofta smala, 
1–1,5 meter vilket gör att de inte uppfyller kriterierna för rörelse-
hindrade. Det finns dessutom lyktstolpar, skyltar, möbler och 
cykelställ både vid fasad och vid kantsten på flera sträckor. Det 
gör att synskadade inte har någon fri kant att följa. Skyltar placeras 
även på gatstensstråk som annars skulle ha kunnat fungera som 
ledstråk.

Karl XIs väg är till stor del iordninggjord med skillnad i 
markbeläggning och ledstråk. Bitvis är dock kontrasten mellan 
materialen mycket dålig, speciellt i regnigt väder. Det finns heller 
ingen belysning anpassad för gående och stora träd skuggar ljuset 
från körbanan.

En del av Hamngatan, som går längs Nissan, är omgjord och är 
med tydlig separering, ledstråk och belysning godkänd för båda 
grupperna. Ytterligare en del är nu under ombyggnad och skall få 
liknande utformning som den tidigare sträckan.

De flesta övergångsställena i centrum uppfyller kraven från 
rörelsehindrade, men då många av dem saknar kantsten eller 
har för låga kantstenar är de inte godkända för synskadade. 
Övergångsställena längs Karl XIs väg är iordningställda med 
ledstråk, men då kantstenarna endast är ca 3 centimeter höga, får de 
ändå inte godkänt. De övergångsställen som går över tvärgatorna, 
samt övergångsställena i korsningen med Brogatan är upphöjda. 
De är bra trafiksäkerhetsmässigt och för rörelsehindrade, men då 
inga kantstenar finns kan en synskadad person inte ta ut riktningen 
över körbanan. Detta är extra påtagligt i korsningen med Brogatan 
där hela korsningen är upphöjd.

Busshållplatserna i centrum finns längs Brogatan, plus ett par 
vid Karl XIs väg. Av dessa saknar samtliga ledstråk och taktil 
signalyta. Kantstenen är i de flesta fall för låg och vilmöjlighet 
finns endast i de tre hållplatserna med väderskydd vid Stora Torg. 
De saknar dock belysning i väderskyddet och markbeläggningen 
här är gatsten. Av hållplatserna i centrum är endast hållplatsen 
”Källegatan” godkänd för rörelsehindrade då den har vilplats, 
bra belysning och jämn markbeläggning. Den saknar dock taktil 
signalyta. Ingen av hållplatserna uppfyller kraven för synskadade.

Skyltar och stolpar utgör hinder.

Skylt på ledstråk.

Drottning Kristinapassagen
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Centrumnära flerbostadshus: Västra Förstaden

Västra Förstaden är området mellan Karl XIs väg och 
Järnvägsleden. Där finns till största delen bostäder men även till 
viss del handel och mindre verksamheter.

Det finns mycket få övergångsställen i området. Av de få som finns 
ligger de flesta vid cykelvägarna runt området. Inne i kvarteren 
saknas ordnade övergångsställen i princip helt.

De flesta trottoarerna är 1-1,2 meter breda, vilket inte är godkänd 
standard för någon av grupperna. De sträckor som är godkända 
för synskadade men inte för rörelsehindrade är 1,5 meter breda 
trottoarer.

Brister i området är bland annat att gång- och cykelvägarna saknar 
separering. Det är stora avbrott i ledstråken och det finns många 
hinder, exempelvis ränndalar, skyltar och belysningsstolpar. 
Markbeläggningen på trottoarerna är av väldigt varierande kvalité, 
vissa delar är belagda med grus, ojämna plattor eller gatsten. På 
flera platser skuggas belysningen av stora träd och gångbanan blir 
mörk. Området har ofta bra naturliga ledstråk i form av kantsten 
eller kant mot plantering.

Av de tre gång- och cykelvägstunnlarna under Järnvägsleden är 
endast en godkänd för båda grupperna. Den har bra separering med 
kantsten som målats med vit färg och skillnad i markbeläggningen. 
Dock är inte gång- och cykelbanan dit anpassad. Den har en relativt 
brant backe och har ingen separering mellan gång- och cykeltrafik. 
Dessutom är belysningen dålig. Det finns en trappa ner till tunneln, 
med räcke på en sida och vilplan, dock saknas kontrastmarkering 
på första och sista trappsteget och belysning. För de andra två 
tunnlarna gäller att en endast har separering med målad linje, den 
andra har tydlig separering med kontrastmålad kantsten, här är 
dock gångbanan för smal för rörelsehindrade.

Av alla övergångsställen längs Timmermansleden och 
Järnvägsleden har ingen godkänd standard för synskadade. De är 
iordningställda med fasad kant för rörelsehindrade och ledstråk 
för synskadade men det saknas kantsten på många ställen och där 
de finns är de för låga. Rondellen i korsningen Timmermansleden 
– Karl XIs väg saknar signalreglering trots att minst tre körfält 
korsas. Detta leder till att den inte uppfyller kriterierna för någon 
av grupperna.

Det är få busshållplatser i området. Av de som finns, är de med 
väderskydd av godkänd standard för rörelsehindrade, övriga 
hållplatser är inte godkända för någon av grupperna. Norra Station 
är en knutpunkt för busstrafiken. Här finns flera hållplatser, dock 
inga perronger eller upphöjningar vid påstigningsplatsen, utan 
påstigning sker från samma nivå som körbanan. Ett väderskydd 
finns för alla hållplatserna, det är dock en mycket hög kant upp dit. 
Några av hållplatserna i området saknar belysning och ingen har 
ledstråk och signalyta. 

Tunnel godkänd för de båda grupperna.

Skuggad belysning på Karl XIs väg.

Norra Station saknar upphöjning vid påstigningsplatserna.
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Centrumnära flerbostadshus: Östra Förstaden

Övergångsställen finns endast i ytterkanterna av området samt 
över Viktoriagatan och Fredsgatan. Ordnade övergångsställen 
saknas i övrigt helt inuti området. I den södra delen av området är 
övergångsställena upphöjda, vilket är bra för rörelsehindrade, men 
synskadade får ingen varning innan de kliver ut i körbanan. Flera 
av dessa är utformade med materialskillnad och färgkontrast, men 
de har inte tillräckligt tydlig taktil skillnad.

Markbeläggningen på trottoarerna är gatsten med ca 1 – 1,5 meter 
breda inlägg av plattor. De bredare av dessa ger bra standard för 
synskadade, men det är för smalt för rörelsehindrade. Ytan med 
gatsten mellan plattorna och fasaden är ca 1meter bred, vilket gör 
det möjligt för synskadade att ta ett steg åt sidan om det skulle vara 
nödvändigt. Ett problem i området är att bilar parkerar så att delar 
av bilen sticker in över gångbanan. Detta gör den användbara släta 
gångytan mycket smal. För det här problemet är det svårt att hitta 
en effektiv lösning. Att höja kantstenen några centimeter så att 
bilens front skrapar mot skulle förhindra problemet men skapa ett 
nytt problem med skadade bilar och missnöjda bilägare. En annan 
lösning skulle kunna vara att parkeringsvakterna lappar bilar som 
stör framkomligheten för de gående. Det är dock inte reslistiskt då 
det skulle kräva stora resurser att bevaka alla bilarna. En annan 
mer realistisk lösning kunde vara att i informationsbroschyrer 
belysa problemet för att på så sätt öka medvetenheten hos 
bilägarna.

Ett annat problem, för främst rörelsehindrade, är de många 
ränndalarna i området. Det finns två typer av ränndalar här, smala 
djupa och grunda kantiga. Båda ränndalstyperna utgör hinder för 
rörelsehindrade i rullstol eller med rollator.

Gång- och cykelvägen längs Strandgatan är godkänd för båda 
grupperna. Där är bra separering med kantsten och bred gångbana, 
dock saknas övergångsställen vid infarterna till småbåtshamnen.

Övergångsställena över Viktoriagatan är bra, men vid Fredsgatan 
saknas kantsten och vid vissa övergångsställen även avfasning.

De nybyggda områdena i norra delen av området har fina 
gångbanor med separering genom materialskillnad med tydlig 
färgskillnad. Dock har gångbanorna höga kanter utan avfasning 
vid korsningarna, det leder till att det för rörelsehindrade är svårt 
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att ta sig upp på gångbanan och många går istället på körbanan. 
Även här saknas ordnade övergångsställen i korsningarna. Även 
den nya gångbanan vid det nya biblioteket är utformad med 
tillgänglighet i åtanke, men det har tyvärr inte räckt till. Där finns 
fina ledstråk, men ingen separering mellan gång- och cykeltrafik. 
Övergångsstället med tydligt ledstråk och signalyta har mycket 
hög kantsten.

Österskans Busstation är bra utformad med ledstråk, signalytor, 
bra belysning, väderskydd och sittplatser även till de hållplatser 
som inte har väderskydd direkt i anslutning till påstigningsplatsen. 
Dock startar inte ledstråket vid väderskyddet. I övrigt uppfyller 
inte några busshållplatser i området godkänd standard för någon 
av grupperna då det saknas ledstråk, vilmöjligheter och även 
belysning.

Bilar som parkerar delvis över gångbanan utgör ett hinder.

Gång- och cykeltrafiken på Strandgatan separeras med 
kantsten.

Gång- och cykelbanan vid nya biblioteket. Ledstråk på Österskans busstation.
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Centrumnära villor: Väster

Det finns mycket få övergångsställen i området och de finns 
endast i ytterkanterna: över Järnvägsleden, Karlsrovägen, Magnus 
Stenbocks väg samt ett par på Broddesonsgatan. Utöver det saknas 
övergångsställen helt inom området och över tvärgatorna. De 
flesta av de som finns är av godkänd standard för rörelsehindrade, 
men har för låg kantsten eller saknar kantsten helt. Över Magnus 
Stenbocks väg finns kantsten, men både avfasning och taktilt 
ledstråk saknas.

Inga busshållplatser i området är av godkänd standard för någon 
av grupperna. De har ofta för låg kant, ingen av dem har signalyta, 
endast två har vilmöjlighet, många av dem har dålig belysning och 
belysning saknas helt i väderskydden.

De gång- och cykelbanor som finns i området saknar separering. 
Trottoarerna är ofta för smala, mellan 1-1,5 meter. De bredare är 
godkända för synskadade, men ej för rörelsehindrade. De hinder 
som finns för synskadade i området är buskar och låga grenar 
som hänger ut från trädgårdar över gångbanorna, samt elskåp 
och belysningsstolpar som står en bit ut från staket och murar. 
De senare kan, förutom att passagen förbi blir trängre, orsaka 
att teknikkäpp med mera kan fastna mellan exempelvis elskåpet 
och staketet. Markbeläggningen i området är av mycket skiftande 
kvalité. Vissa gator, eller delar av gator, är mycket bra medan 
andra har trasig asfalt eller grus.

I området är belysningen genomgående för biltrafiken, inte för 
de gående. Den är också placerad endast på ena sidan av gatan, 
vilket medför att den andra sidan inte uppfyller kravet på god 
belysning.

Området ligger vid foten av Galgberget och har därför vissa 
nivåskillnader. Delar av området har mer eller mindre branta 
backar.

Låga grenar utgör ett hinder.

Dålig markbeläggning.
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Ej centrumnära flerbostadshus: Andersberg

I Andersberg finns fina gång- och cykelvägar men inga av dom är 
separerade. Där är också många avbrott på grund av infarter till 
parkeringsplatser med mera. Även korsningar mellan gång- och 
cykelvägar inom området skapar avbrott i de naturliga ledstråken. 
De flesta sträckorna har bra belysning, alla gång- och cykelbanor 
inom området har belysning anpassad för gående. Vissa sträckor 
längs ringleden runt området saknar dock belysning helt. 
Markbeläggningen är på de flesta sträckor bra, jämn asfalt, dock 
är vissa bitar ojämna på grund av ytliga rötter som fått asfalten att 
spricka.

Området har få övergångsställen, men inuti bostadsområdet är 
det helt bilfritt. De övergångsställen som finns är iordninggjorda 
med ledstråk och fasade kanter men de har för låga kantstenar 
eller inga kantstenar alls. Ett av övergångsställena är upphöjt och 
godkänt för rörelsehindrade, det saknar dock taktil varning för att 
synskadade skall veta när de kliver ut i gångbanan.

Många av busshållplatserna är bra utformade med fina ledstråk, 
bra höjd på kantsten med mera. Vid en av hållplatserna går 
dock inte ledstråket ända fram till väderskyddet. Sittplatser 
finns bara i väderskydden. Många saknar särskild belysning vid 
hållplatsen. Vid några hållplatser saknas övergångsställen så att 
man kan komma till dom då de ligger på motsatt sida vägen från 
gångbanan.

Gång- och cykelvägskorsning.

Hållplats med väderskydd och ledstråk där ledstråket inte 
går fram till väderskyddet.
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Laholmsvägen

Laholmsvägen som leder från Andersberg in till centrum 
är en sträcka där övergångsställena blivit åtgärdade och 
handikappanpassade. Det har bland annat lagts ut ledstråk med 
kupolplattor vid signalstolpen och avfasningar för rörelsehindrade. 
Trots detta är det bara fyra av övergångsställena som passar båda 
grupperna. För rörelsehindrade är avfasningarna ofta för smala 
(under 1 meter) på ena eller båda sidorna. På flera platser står 
signalstolpen mitt i avfasningen. För synskadade saknas kantsten 
helt vid de fyra övergångsställena i korsningen Laholmsvägen 
– Larsfridsvägen.

Gång- och cykelvägen mellan övergångsställena är inte åtgärdad 
på något sätt. Mycket korta bitar är separerade, en sträcka vid 
järnvägstunneln har en målad linje mellan gång- och cykelbanorna 
men den är mycket nött. Bara en kort bit vid Sturegymnasiet är 
separerad med kantsten, här är också gångbanan tillräckligt bred 
för båda grupperna.

Endast två av hållplatserna längs sträckan har taktila signalytor. 
Ytterligare tre är godkända för rörelsehindrade. Övriga sju har 
varierande brister, bland annat för låg kant samt att belysning och/
eller vilmöjlighet saknas. Två av dem har dessutom en 7 centimeter 
hög kant till väderskyddet. En har en mycket brant backe upp till 
hållplatsen från gångbanan. Det gör dessa hållplatser mycket 
svårtillgängliga för både rörelsehindrade och synskadade.

Signalstolpe i avfasningen.

Hållplats med brant backe.
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Ej centrumnära villor: Norra Utmarken, Sofieberg och 
Kärleken 

I de här områdena är få gångbanor och trottoarer av godkänd 
standard. Bara en kort sträcka uppfyller båda gruppernas krav, en 
sträcka är godkänd för rörelsehindrade, lite fler för synskadade. 
Dessa sträckor är dock brutna på grund av brist på övergångsställen. 
Norra utmarken har två långa trottoarer som passar synskadade, 
men är för smala för rörelsehindrade, då de bara är 1,5 meter 
breda och har kantsten. Det finns dock inga övergångsställen över 
tvärgatorna längs sträckan. Det finns mycket få övergångsställen 
överhuvudtaget i dessa områden. Av de få som finns är endast två 
godkända för rörelsehindrade, inga för synskadade.

De gång- och cykelvägar som finns saknar separering mellan 
gång- och cykeltrafiken. Delvis är markbeläggningen dålig. Det 
finns sträckor med grus av varierande kvalité, allt från hårdpackat 
till löst. På flera platser är markbeläggningen inte åtgärdad 
efter ledningsarbeten och liknande, vilket gör att jämn asfalt 
plötsligt byts mot grus. Vissa sträckor saknar belysning och inom 
bostadsområdena är det vanligt att gatubelysning anpassad för 
biltrafiken står på ena sidan av gatan och inte ger den andra sidan 
tillräckligt med ljus. 

Området är kuperat och bitvis är det branta och mycket branta 
backar. Ett vanligt hinder här är buskar som hänger ut från 
trädgårdarna över trottoarerna. Andra vanliga hinder är elskåp 
och stolpar som står en bit ut från staket, murar och liknande. 

Av områdets 14 busshållplatser är endast två godkända för 
rörelsehindrade och ingen för synskadade. Den främsta bristen 
för de synskadade är att ingen av hållplatserna har ledstråk. 
I övrigt är det varierande brister, som för låg kantsten, ingen 
vilmöjlighet, dålig belysning och grus som markbeläggning. Ett 
exempel på bristande utformning av hållplatsen är hållplatsen 
”Pumpvägen”. Utöver att den saknar både ledstråk och belysning 
finns dessutom ingen gångväg från gångbanan till hållplatsen. Vid 
påstigningsplatsen är markbeläggningen asfalt men på tre sidor 
om den är det gräs och på den fjärde sidan finns den 10 centimeter 
höga kanten mot körbanan. Detta gör det mycket svårt att ta sig 
till hållplatsen.

Hållplats ”Pumpvägen”

Det finns många branta backar i 
området.
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Vägen Centrum – Norra Utmarken m. fl.

Vägen till Norra Utmarken, Kärleken och Sofieberg är bitvis 
brant. Högelidbacken exempelvis är mycket lång och brant, utöver 
denna finns flera andra mindre backar längs vägen. Gång- och 
cykelbanan är också längs långa sträckor mycket smal. Den är 
utformad som en trottoar med kantsten och är endast 1,5 – 2 meter 
bred och skall rymma båda trafikslagen. Någon separering mellan 
trafikslagen finns inte.

De övergångsställen som finns längs vägen är av god standard för 
rörelsehindrade, men ej för synskadade. Ledstråk finns inte och 
kantstenarna är för låga i de fall de finns. Tre av övergångsställena 
i korsningen Norra vägen och Högelid saknar också avfasning 
för rörelsehindrade vilket medför att de inte alls uppfyller god 
standard.

Busshållplatserna längs vägen uppfyller inte kriterierna för 
god standard för någon av grupperna. Bristerna är bland annat 
att kanterna är för låga, det saknas sittplatser, dålig belysning 
och/eller att cykelbanan behöver korsas. Dessutom saknar alla 
hållplatserna ledstråk.

Smal gång- och cykelväg förbi regementet.
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Sammanfattning av inventeringen:

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det inte finns några 
sammanhängande stråk i eller mellan de områden jag undersökt. 
Oftast är det bara korta bitar som passar en eller båda grupperna. 
Trottoarerna har ofta godkänd standard för synskadade men det 
är svårt för rörelsehindrade att använda dem. Övergångsställena 
däremot uppfyller många gånger de rörelsehindrades krav, men 
inte de synskadades. Detta leder till att ingen av grupperna kan 
röra sig i området på ett tryggt och säkert sätt.

Generellt saknas handikappanpassning i bostadsområdena. 
Åtgärdade övergångsställen och separering mellan gång- och 
cykeltrafik har mest gjorts längs gång- och cykelbanorna runt 
och mellan områdena och längs de större vägarna. Trots att de 
är åtgärdade har de fortfarande brister och passar oftast bara den 
ena gruppen av varierande anledningar. För vissa av de åtgärdade 
sträckorna, exempelvis Laholmsvägen, är endast övergångsställena 
handikappanpassade, men inte gångbanorna mellan dem.

Utmärkande för villaområdena är hinder som buskar och låga 
grenar som hänger ut från privata tomter. Här är det också 
vanligt med mycket varierande kvalité på markbeläggningen och 
lyktstolpar och elskåp som står en bit från staket och liknande. 
Att flytta lyktstolpar och elskåp är dock ingen enkel åtgärd då det 
innebär omdragning av ledningar med mera. I övrigt är de flesta 
hinder i de här områdena avhjälpta.

För flerbostadshusområdena är det stor skillnad mellan de 
centrumnära och de ej centrumnära områdena. För Andersberg, 
det ej centrumnära området, är den största bristen att det saknas 
separering mellan gång- och cykeltrafik. För de två centrumnära 
områdena är de största bristerna avsaknaden av övergångsställen i 
korsningarna och att trottoarerna många gånger är för smala.

Gång- och cykelvägarna ut till de två ej centrumnära områdena, 
Norra Utmarken med flera och Andersberg, skiljer sig mycket. 
Laholmsvägen till Andersberg är en stor trafikled med gång- och 
cykelväg på båda sidor. Här är övergångsställena åtgärdade mer 
eller mindre framgångsrikt. Oftast brister de i att kantsten saknas 
eller är för låg, andra övergångsställen har för smala avfasningar 
för rörelsehindrade. Här är det också vanligt att signalstolparna 
står mitt i avfasningen. Vägen till de ej centrumnära villaområdena 
Norra Utmarken, Sofieberg och Kärleken går längs mindre vägar. 

Här är de största hindren att gång- och cykelvägarna är för 
smala och den kuperade terrängen med branta backar. Backar är 
någonting som är svårt att åtgärda. Detta gör det mycket viktigt att 
busstrafiken är tillgänglig.

Det område som det arbetas mest med och där mest åtgärder 
vidtas för tillgängligheten är centrum. Här arbetas det hela tiden 
med de större handelsgatorna. Men även övergångsställen och 
gator med mindre handel skulle behöva ses över. Brister som finns 
är att övergångsställena saknar antingen avfasning eller kantsten 
och många trottoarer är för smala. Här finns också en hel del 
gatsten som markbeläggning. Det vanligaste hindret här är dock 
skyltar, så kallade gatupratare, som står både intill fasader och 
längs kantstenen och även i vissa fall, på gågatorna, mitt i gatan.


