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FÖRSLAG

Den inventering som jag gjort i Halmstad visar att det behövs 
betydande insatser för att den ambitiösa målsättningen att till 2007 
förbättra livsvillkoren för människor med funktionsnedsättning, 
ska kunna förverkligas. Mot denna bakgrund blir det uppenbart 
att ett systematiskt förhållningssätt är nödvändigt för att 
kommunerna ska kunna genomföra nödvändiga förändringar för 
de funktionshindrade före 2010.

Utifrån den inventering jag gjort och redovisat ovan, utvecklar 
jag sedan ett förslag till ett systematiskt arbetssätt: inledningsvis 
görs en systematisk inventering, utifrån en checklista som baseras 
på relevanta kriterier. Utifrån samma kriterier utvecklas en lista 
över åtgärder, som gör det möjligt att enkelt koppla ihop upptäckta 
brister med lämpliga åtgärder. Detta sammanställs i en databas, 
som gör att berörda enheter har lätt vidta rätt åtgärd oavsett om 
det handlar om passa-på-åtgärder eller en planerad satsning på ett 
visst område.

Arbetsmetoden kan kompletteras med de krav som ställs av 
personer med andra funktionshinder för att få en komplett bild av 
tillgängligheten i staden.

ARBETSSÄTT

Förslaget utgår från min inventering av Halmstads kommun, 
som också används som exempel. Avsikten är dock att det ska 
vara så allmängiltigt att alla kommuner ska kunna använda det, 
möjligen efter att ha modifierat det efter lokala förutsättningar och 
önskemål.

RELEVANTA KRITERIER

Baserat på de inventeringsparametrar jag använt i min inventering 
av Halmstad (se bilaga 3) har jag gjort en checklista. Denna 
är tänkt att fungera som bas vid inventeringen av gångvägnät 
och busshållplatser. Checklistan kan även kompletteras efter att 
god standard och kriterier tagits fram för andra grupper med 
funktionsnedsättning. Listan kan även anpassas efter lokala 
förhållanden men bör inte skilja mellan olika områden i samma 
stad.
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Gångvägar
För gångvägar bör varje sträcka ges en kod som sedan används 
genomgående i inventeringen, i databasen och i åtgärdsskedet. 
När en sträcka förändras bryts den och nästa del av sträckan 
får en ny kod. Gatunamn noteras för att underlätta orienteringen 
och sökningen av sträckor. Gångvägens typ skall noteras samt 
beläggning inklusive beläggningens jämnhet och gångvägens 
bredd. För ledstråk noteras vilken typ av ledstråk som finns, om det 
är naturligt kan även noteringar göras om vad ledstråket utgörs av, 
till exempel fasad, gräskant eller kant mot plantering. Belysningen 
skall registreras. Här noteras om ljusstyrkan är tillräcklig och 
om belysningen är placerad över gångbanan eller körbanan samt 
även om den är anpassad till biltrafik eller gående. Lutningen bör 
helst mätas med instrument men kan också uppskattas om man 
inte har tillgång till mätinstrument. I sådana fall måste man vara 
medveten om att uppskattningar alltid är subjektiva. Om det finns 
bänkar efter sträckan bör detta noteras för att ge en bild av hur 
dessa är fördelade över staden och hur långt man måste gå för att 
nå en möjlighet att sätta sig ner och vila. Under punkten hinder 
noteras allt som utgör hinder för framkomligheten längs sträckan, 
till exempel skyltar, stolpar, så kallade gatupratare och cyklar. 
Avbrott syftar främst på avbrott i ledstråken, exempelvis infarter 
och korsningar, men även avbrott i form av att övergångsställen 
saknas. Här bör noteras vilken sida avbrottet är på för att se om 
någon sida är fri från avbrott och då kan fungera som ledstråk. 
Under punkten övrigt noteras övriga iakttagelser som till exempel 
brister i underhållet, om någonting är ett bra exempel eller sådana 
hinder som behöver förtydligas.

CHECKLISTA FÖR GÅNGVÄGAR:
• Kod
• Gatunamn
• Typ:

o Gång- och cykelbana/trottoar
• Beläggning

o Asfalt/gatsten/grus…
o Jämnhet

• Separering
o Målad linje/skillnad i beläggning/kantsten

• Bredd
• Ledstråk

o Naturligt/anlagt
o Taktilt och/eller visuellt

• Belysning

o Tillräckligt ljust?
o Placering
o Anpassat för biltrafik eller gående

• Lutning
o Backar
o Lutning i gångriktningen eller lutning mot gatan

• Bänkar
• Hinder

o Växtlighet, skyltar, stolpar med mera
• Avbrott

o Längd, sida
• Övrigt

o Exempelvis brister i underhållet, bra/dåliga 
kontrastmarkeringar med mera

Checklistan kan läggas in i ett tabellsystem som är lätt att ta 
med sig vid inventeringen. Tabellsystemet gör inventeringen mer 
systematisk och förhindrar att punkter glöms bort. Som exempel 
på hur detta kan se ut följer här en liten del av min inventering:

Kod Gata Typ Beläggning Separering Bredd Ledstråk
89 Fredriksvallsgatan trottoar plattor, jämn kantsten 1,5 kantsten
90 Skolgatan trottoar plattor, jämn kantsten 2-3 kantsten, fasad
91 Skolgatan trottoar / GC asfalt, jämn ingen 1,5 kantsten / gräskant
92 Seminariegatan trottoar asfalt, jämn kantsten 1,5 kantsten, fasad
93 Seminariegatan trottoar asfalt, jämn kantsten 2,5 kantsten, fasad
94 Fogdegatan trottoar packat grus, ojämn ingen 1 nej

Kod Belysning Lutning Bänkar Hinder Avbrott Övrigt

89 ja ingen nej
möblering och cyklar vid 
fasad nej  

90 över körbanan backe nej nej nej  
91 över körbanan backe nej skylt 0,5m från kant nej  
92 nej backe nej nej 2st, 7m, infart och p-plats  
93 över körbanan backe nej nej nej  

94 nej nej nej träd, soptunna, elskåp 20m, infart, p-plats
träd vid vägbelysning gör 
gångbanan mörk
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Övergångsställen
Övergångsställen ges även de en unik kod. Under punkten 
korsning anges namnen på de gator som korsas. Kantstenens 
höjd i centimeter noteras samt om den är vinkelrät mot 
övergångsstället. Bredden för fasad kant anges i meter. Under 
punkten signalyta noteras om den finns eller ej, om den är taktil 
och/eller visuell samt om det finns ledstråk. Det skall noteras om 
övergångsstället är signalreglerat med ljud- och/eller ljussignaler. 
Även hastighetssäkring skall noteras om det finns. Det kan vara 
fartgupp, upphöjt övergångsställe eller liknande. Antal körfält 
noteras. Här kan man antingen notera det samanlagda antalet 
körfält eller skilja körfälten i vardera riktningen med exempelvis 
ett plustecken. Här kan även noteras om cykelväg behöver korsas. 
Om det finns refug skall det noteras samt hur djup den är i meter. 
Under punkten markering noteras hur övergångsstället markeras, 
exempelvis genom målade vita linjer, avvikande markbeläggning 
och/eller övergångsskylt. Under punkter övrigt noteras övriga 
iakttagelser eller om någon av föregående punkter behöver 
förtydligas.

CHECKLISTA FÖR ÖVERGÅNGSSTÄLLEN

• Kod
• Korsning

o Gatunamn
• Kantsten

o Höjd i centimeter
o vinkelrät

• Fasad kant
o Bredd i meter

• Signalyta
o Taktil och/eller visuell
o Ledstråk

• Signalreglerat
o Ljud och/eller ljus

• Hastighetssäkring
o Gupp, upphöjning eller liknande

• Antal körfält
• Refug

o Djup i meter
• Markering

o Målat/annan markbeläggning och/eller skylt
• Övrigt

Även inventeringen av övergångsställen underlättas av att 
checklistan överförs till en tabell. Nedan följer ett exempel ur min 
inventering.

Kod Korsning Kantsten Fasad kant Signalyta Signalyta
22A Karl XIs väg 5 cm / 2 cm, vinkel 1m taktil,visuell + stråk taktil,visuell + stråk
23A Karl XIs väg 3 cm, vinkel 0,5m taktil,visuell + stråk taktil,visuell + stråk
24A Fredriksvallsgatan - Skolgatan 4 cm, vinkel /ej vinkel 1m taktil,visuell + stråk taktil,visuell + stråk
24B Fredriksvallsgatan - Skolgatan 5 cm, vinkel 0,5m taktil,visuell + stråk taktil,visuell + stråk
24C Fredriksvallsgatan - Skolgatan 4 cm, vinkel /ej vinkel 0,5m taktil,visuell + stråk taktil,visuell + stråk
24D Fredriksvallsgatan - Skolgatan 3 cm, vinkel /ej vinkel 1m taktil,visuell + stråk taktil,visuell + stråk
25A Fredriksvallsgatan 4 cm, vinkel /ej vinkel 1m taktil,visuell + stråk taktil,visuell + stråk

Kod Signalreglerat Hastighetssäkring Antal körfält Refug Markering Övrigt

22A nej ingen 1+1 1m målat + skylt
lyktstolpe i avfasningen för 
gående

23A nej ingen 1+1 0,5m målat + skylt  
24A nej ingen 2+1 1m målat + skylt  
24B nej ingen 1+1 0,5m målat + skylt  
24C nej ingen 1+1 0,5m målat + skylt  
24D nej ingen 1+1 0,5m målat + skylt  
25A nej ingen 1+1 nej målat + skylt  
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Busshållplatser
Busshållplatser ges även de en kod. Även hållplatsens namn 
noteras. Markbeläggningens material och jämnhet noteras samt 
kantstenens höjd i centimeter. Under punkter signalyta noteras om 
taktil och/eller visuell signalyta finns vid påstigningsplatsen samt 
om det finns ledstråk som leder fram till den. För belysning noteras 
om den ger tillräckligt ljus samt om det finns belysning inuti ett 
eventuellt väderskydd. Väderskydd noteras om det finns samt 
sittplatser. Under punkten övrigt noteras ytterligare iakttagelser 
eller om någon av föregående punkter behöver utvecklas.

CHECKLISTA FÖR BUSSHÅLLPLATSER

• Kod
• Hållplats

o Hållplatsens namn
• Markbeläggning

o Även jämnhet
• Kantsten

o Höjd i centimeter
• Signalyta

o Taktilt och/eller visuellt
o Ledstråk

• Belysning
• Väderskydd
• Sittplats
• Övrigt

Nedan följer ett utdrag från tabellen från min inventering av 
busshållplatser i Halmstad för att visa ett exempel på hur det kan 
se ut.

Kod Hållplats Beläggning Kantsten Signalyta Belysning Väderskydd Sittplats Övrigt
A2 Källegatan asfalt, jämn 13 nej nej ja ja  
B2 Källegatan plattor, jämn 11 nej ja ja ja  
A3 Norre Port asfalt, jämn 13 nej ja ja ja  
B3 Norre Port plattor, jämn 13 nej nej nej nej  

SYSTEMATISK INVENTERING

Inventeringen måste vara systematisk och ske områdesvis. 
Förslagsvis inventeras först Centrum och de centrumnära 
områdena, därefter arbetar man sig utåt mot de mindre 
centrumnära delarna av staden. Målet är att på sikt inventera 
hela staden. Kartan visar förslag till etapper för inventeringen. 
Självklart anpassas gränserna för inventeringen efter varje berört 
område.

Exempel på hur inventeringen skulle kunna etappindelas.
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DATABAS

Kommunen bör bygga upp en GIS-databas där all den inventerade 
informationen lagras. Den information som samlats in vid 
inventeringen jämförs med kriterierna för godkänd standard som 
jag redovisat ovan. I mitt exempel har jag markerat bristerna med 
grått. Till exempel är 1,5 meters bredd på gångbanan för smalt när 
gång- och cykeltrafiken separeras med kantsten, att sträckorna 91 
och 94 saknar separering helt samt att sträckorna 92 och 94 saknar 
belysning.

Kod Gata Typ Beläggning Separering Bredd Ledstråk
89 Fredriksvallsgatan trottoar plattor, jämn kantsten 1,5 kantsten
90 Skolgatan trottoar plattor, jämn kantsten 2-3 kantsten, fasad
91 Skolgatan trottoar / GC asfalt, jämn ingen 1,5 kantsten / gräskant
92 Seminariegatan trottoar asfalt, jämn kantsten 1,5 kantsten, fasad
93 Seminariegatan trottoar asfalt, jämn kantsten 2,5 kantsten, fasad
94 Fogdegatan trottoar packat grus, ojämn ingen 1 Nej

Kod Belysning Lutning Bänkar Hinder Avbrott Övrigt
89 ja ingen nej möblering och cyklar vid fasad Nej  
90 över körbanan backe nej nej Nej  
91 över körbanan backe nej skylt 0,5m från kant Nej  
92 nej backe nej nej 2st, 7m, infart och p-plats  
93 över körbanan backe nej nej Nej  

94 nej nej nej träd, soptunna, elskåp 20m, infart, p-plats
träd vid vägbelysning gör 
gångbanan mörk

Tabellerna länkas till kartorna. Till detta länkas också tabeller 
över föreslagna standardlösningar eller standardutformningar. 
Utifrån kartan kan man då nå tabellerna med informationen och 
man kan lätt se exakt vilka brister som finns. Kartan nedan visar 
hur det skulle kunna se ut.

På så sätt blir det lätt för berörda enheter att se vilka brister 
som finns och vilka åtgärder som skall vidtas för att åtgärda just 
bristerna på den aktuella platsen. Det underlättar och effektiviserar 
genomförandet av passa-på-åtgärder. Databasen blir också en 
utgångspunkt för systematiska åtgärdspaket och åtgärdsplaner 
samt konkreta åtgärder vid exempelvis upprustningen av ett 
område. Möjligen kan man tänka sig att göra en schablonmässig 
prissättning för olika åtgärder, för att härigenom snabbt få en 
uppfattning om kostnaden för en viss åtgärd. Utifrån ett system 
av denna typ borde det bli lättare för beslutsfattarna att göra sina 
prioriteringar. 

Exempel på hur en kartbild i en GIS-databas skulle kunna se ut.
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ÅTGÄRDER

Kommunen bör bestämma ett antal standardutformningar av 
övergångsställen och busshållplatser samt vilka typer av plattor, 
kantstenar och färgmarkeringar man skall använda. Detta 
underlättar snabba och smidiga åtgärder och ger större möjlighet 
till konsekvens i utformningen. Nedan följer mina förslag på 
standardutformningar och lösningar för ett antal olika hinder.

GÅNG- OCH CYKELBANOR

I bostadsområden och i Centrum
Gångbanor bör i bostadsområden och i centrum utformas med 
olika material för gång- och cykeltrafiken. Förslagsvis plattor för 
gående och asfalt för cyklister. Gångbanan bör vara 1,5 – 2 meter 
bred. I korsningar och infarter, exempelvis parkeringsplatser, bör 
taktila och visuella ledstråk finnas.

Större gång- och cykelbanor mellan områden
Längre sträckor mellan olika områden, till exempel Laholmsvägen, 
separeras med vit kantsten som sänks ned i asfalten. Separeringen 
förtydligas genom olika färg på asfalten för gång- och cykelbanan. 
Även här skall taktila och visuella ledstråk finnas i korsningar 
och infarter. I övrigt skall naturliga ledstråk finnas, förslagsvis 
upphöjd kant mot gräs eller plantering där det inte finns fasader 
eller liknande. 

Trottoarer
Trottoarer bör, där det är möjligt, breddas till 2 meter. I övrigt bör 
placeringen av skyltar, stolpar, belysning, parkeringsautomater med 
mera regleras genom tydliga regler. Att flytta belysningsstolpar 
är inte en enkel åtgärd, däremot kan övriga skyltar och 
möblemang placeras på samma sida av trottoaren som befintliga 
belysningsstolpar. Ränndalar byts ut mot grunda skålformade 
ränndalar eller täcks över. 

Backar
Backar är ett hinder som är svårt att åtgärda, man kan dock göra 
det lättare att passera genom att placera ut bänkar ganska tätt. 
Bänkarna skall ha både ryggstöd och armstöd.

Belysning
Alla gång- och cykelbanor skall ha belysning som utformats för 
gående. För det behövs en lägre armatur som placeras tillräckligt 
tätt för att ge att bra ljus. Belysning bör finnas på båda sidor av 
gatan. Belysning för biltrafiken på ena sidan kan kompletteras 
med lägre belysning för gående på den andra sidan.

Gatsten
Det är inte i alla lägen passande att byta ut gatsten mot annan 
slätare markbeläggning av bland annat kulturhistoriska skäl. 
Gatsten kan i sådana fall sparas med undantag från ett 1 – 1,5 
meter brett stråk som beläggs med släta plattor eller liknande.

Trappor
Trappor kontrastmarkeras på det översta och nedersta trappsteget. 
De skall, om den är högre än åtta steg, ha vilplan samt ledstänger 
på båda sidor. Ledstängerna skall dessutom vara förlängda så att 
de sticker ut en liten bit före och efter trappan.

Smal, djup ränndal utgör ett hinder.

Kantig ränndal med skarpa kanter utgör ett hinder.

En grund, rundad ränndal är inget hinder.

Exempel på utformning av gång- 
och cykelbana mellan områden. 
(fotomontage)

Taktila och visuella ledstråk skall finnas i korsningar. 
(fotomontage)

Gångbana med gatstensbeläggning.

Delar av gatstenen byts mot släta plattor. (fotomontage)

Bra exempel på trappa med kontrastmarkering.
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Riktlinjer för möblering av gångbanor och trottoarer
Tydliga riktlinjer för hur det är tillåtet att möblera det offentliga 
rummet behövs. Riktlinjerna gäller butikers skyltar, gatupratare, 
blomsterarrangemang och liknande. Reglerna anpassas efter 
lokala förhållanden och bör skilja beroende på om det gäller 
gågatan eller trottoar. Reglerna klargör hur många gatupratare 
en butik får ha, var de får placeras, hur stora de får vara och så 
vidare. Alla skyltar och andra typer av möblering bör placeras 
på samma sida av gångbanan eller trottoaren, förslagsvis på 
samma sida som lyktstolparna, alternativt vid fasaden om den 
bryts av trappsteg och liknande. Reglerna bör tas fram efter att 
befintliga förhållanden, vid varje gata, inventerats och kartlagts. 
För gångvägarna i Centrum rekommenderas att särskilda 
möbleringszoner anläggs. Möbleringszonerna bör ha avvikande 
markbeläggning som tydligt signalerar att det inte är en gångyta. 
För det ändamålet passar gatsten bra. Ytan bör också ligga en bit 
ut från fasad så att möbleringen inte hindrar personer med nedsatt 
syn att följa fasaden. Förslagsvis läggs möbleringszonen mellan 
gång- och cykelytorna.

Andra enkla åtgärder
Andra enkla åtgärder som behövs är tydliga riktlinjer för 
villaägare gällande buskar och träd som hänger ut över gångbanan. 
Trasig markbeläggning bör åtgärdas och allmänt underhåll med 
exempelvis rensning av ogräs som trängt igenom asfalten och 
åtgärdande av trasiga kantstenar. En annan enkel åtgärd som det 
är stort behov av, främst i bostadsområdena, är att bygga igen 
avståndet mellan elskåp och liknande där teknikkäppar kan fastna. 
Detta då det inte är en enkel åtgärd att flytta elskåpet. 

Rörigt möblerat gaturum. Gaturummet rensas och skyltar samlas i en möbleringszon. 
(fotomontage)

En teknikkäpp kan lätt fastna mellan 
elskåpet och staketet.

En enkel åtgärd är att 
bygga igen glappet med 
kantsten. (fotomontage)

Grenar som hänger ut över 
gångbanan är ett hinder.

Grenerna klipps så 
att en fri passage på 
2,2 meter skapas. 
(fotomontage)
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ÖVERGÅNGSSTÄLLEN
Övergångsställen bör utformas på samma eller liknande sätt i hela 
staden. Några olika varianter bör finnas för att en passande variant 
kan väljas efter förhållandena på platsen.

Reglerade övergångsställen
Ljud- och ljusreglerade övergångsställen bör finnas vid vägar där 
mer än ett körfält i varje ritning korsas. Icke ljud- och ljusreglerade 
övergångsställen utformas på samma sätt med skillnaden att 
övergångsskylten placeras där signalstolpen annars står.

Signalboxen utformas förslagsvis med en relief på sidan, som 
beskriver övergångsstället. Reliefen visar hur många körfält som 
korsas och om det finns en refug. På ovansidan av signalboxen 
finns en pil som visar åt vilket håll man skall gå. Denna typ 
av signalbox bör användas konsekvent på alla signalreglerade 
övergångsställen i staden.

Utformningen av standarden baseras på övergångsställena vid 
Nyatorprondellen och har förstärkts med vita kantstenar för att 
öka kontrasterna. Kantsten skall vara 5 centimeter hög och ljus 
så att den skiljer sig mot mörkare markbeläggning, detta även 
på avfasningens kanter. En avfasning till körbanans nivå skall 
finnas och vara 1 – 1,5 meter bred samt belagd med plattor. 
Ett ledstråk skall leda fram till övergångsstället och avslutas 
med ljusa kupolplattor vid signalstolpen eller övergångssylten. 
Signalstolpe alternativt skylt placeras mellan delen med kantsten 
och avfasningen. Om behov finns skall refug finnas. Den skall vara 
minst 1,5 meter djup med en upphöjd del med 5 centimeter hög 
kantsten, ledstråk och kupolplattor. Halva refugen skall vara i nivå 
med körbanan och belagd med plattor. Även här skall signalstolpen 
eller skylten placeras mellan de båda ytorna. 

Bra utformad signalbox.

Övergångsställe vid rondellen i Nyatorp.

Ljud- och ljusreglerat övergångsställe.
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Upphöjda övergångsställen
Upphöjda korsningar är vanliga i staden. Dessa är bra ur 
trafiksäkerhetssynpunkt då bilisterna saktar in. De fungerar även 
bra för rörelsehindrade som slipper passera en nivåskillnad. De 
ställer dock till med problem för synskadade som inte märker när 
de kommer ut i körbanan. Dessa övergångsställen bör utformas 
med gatsten på kanterna av upphöjningen och plattor med 
avvikande färg för att markera att detta är en passage för gående. 
Ett taktilt och visuellt ledstråk skall leda fram till övergångsstället 
och fortsätta över upphöjningen. Gränsen mellan gångbanan och 
körbanan markeras med vita kupolplattor.

I bostadsområden
Det är en omöjlighet att ha övergångsställen i varje gathörn, 
särskilt i bostadsområden. Det skulle dels bli dyrt och dels 
försvåra trafikflödet när bilisterna måste stanna för gående i 
varje korsning. Dock bör gångbanan utformas för att underlätta 
passagen över körbanan. En avfasning för rörelsehindrade 
skall finnas, 1 – 1,5 meter bred. Kantstenen skall vid platsen 
för passagen vara 5 centimeter hög och skilja sig från övrig 
markbeläggning i ljushet. Den ljusa kantstenen skall även finnas 
på sidorna av avfasningen. Bredvid avfasningen skall det finnas 
en yta med plattor som avviker i struktur från den omgivande 
markbeläggningen, exempelvis genom en grövre, strävare yta. 
Detta för att även blinda skall uppmärksamma passagen.

Enkla åtgärder
De enkla åtgärder som kan göras idag, utan att bygga om 
övergångsställena helt är att byta ut kantstenen till en 5 centimeter 
hög kant, bredda eller bygga en avfasning för rörelsehindrade samt 
lägga ut ledstråk.

Upphöjt övergångsställe

Upphöjt övergångsställe med signalyta och ledstråk. 
(fotomontage)

Gångpassage i bostadskvarter.
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BUSSHÅLLPLATSER

Busshållplatser bör utformas efter en standard med en modell för 
hållplatser med väderskydd och en modell för hållplatser utan. 
Modellerna bör vara så lika varandra som möjligt. 

Utan väderskydd
Hållplatser utan väderskydd skall ha vilmöjlighet. En bänk 
placeras vid fasad eller i bakkant av gångbanan. Hållplatsskylt 
med tidtabeller och belysning placeras bredvid bänken. Ett taktilt 
och visuellt ledstråk leder från skylten till påstigningsplatsen 
och avslutas med ljusa kupolplattor. Kantstenen skall längs hela 
hållplatsen vara 15 centimeter hög och avvika i ljushet från den 
omgivande markbeläggningen. 

Med väderskydd
Hållplatser med väderskydd utformas i princip på samma sätt 
med väderskyddet intill fasad eller i bakkant av gångbanan. 
I väderskyddet skall sittplatser finnas samt bra belysning. 
Hållplatssylten placeras i hörnet av väderskyddet och även det 
skall ha belysning. Ett ledstråk skall gå från väderskyddet till 
påstigningsplatsen och avslutas med ljusa kupolplattor. Även här 
skall kantstenen vara ljus och 15 centimeter hög.

Enkla åtgärder
De enkla åtgärder som bör vidtas på de befintliga hållplatserna i 
staden är att justera höjden på kantstenen, anlägga ledstråk, placera 
ut bänkar samt ge alla hållplatser särskild belysning. Utöver detta 
bör kontakten mellan hållplatsen och gångbanan förbättras på ett 
antal platser. Exempel på det är busshållplatsen ”Pumpvägen” där 
asfalt bör läggas från gångbanan till påstigningsplatsen.

Förslag på typ av hållplatsskylt som 
skall användas vid alla hållplatser

Busshållplats med bänk

Förslag på typ av väderskydd att använda vid alla 
hållplatser.

Busshållplats med väderskydd.
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RESULTAT EFTER GENOMFÖRDA ÅTGÄRDER

För att belysa vikten av handikappanpassning de och de möjligheter 
som finns i begreppet ”enkelt avhjälpta hinder” kommer jag nedan 
att redovisa hur de områden jag inventerat skulle se ut om alla 
enkelt avhjälpta hinder åtgärdades.

Centrum och Västra Förstaden:
I Centrum och Västra Förstaden kan busshållplatser bli tillgängliga 
för både synskadade och rörelsehindrade genom åtgärdande av 
enkelt avhjälpta hinder. Nästan alla övergångsställen kan ges 
godkänd standard. De undantag som finns är övergångsställen där 
mer än två körfält korsas. Enligt de kriterier jag satt upp skulle 
dessa regleras med ljud- och ljussignaler för att uppnå godkänd 
standard för de båda grupperna. Detta är dock ingen enkel 
åtgärd.

De flesta gångbanor och trottoarer kan genom åtgärdandet av 
enkelt avhjälpta hinder uppnå godkänd standard för personer 
med nedsatt syn och personer med rörelsehinder. De som inte 
kan få godkänd standard är gator som av kulturminnesskäl bör 
behålla gatsten som markbeläggning eller smala gator med smala 
trottoarer. I det senare fallet ser jag det som en enkel åtgärd att 
bredda trottoaren på ena sidan till lämplig bredd. Om även den 
andra trottoaren skulle breddas förutsätter det en djupare analys 
av trafiksituationen som klargör hur stort trafikflödet är och hur 
smal vägen kan bli för att klara biltrafiken.

För tillgängligheten före åtgärder se sid. 56
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Östra Förstaden:
I Östra förstaden är det endast ett fåtal trottoarer som inte kan ges 
en godkänd standard med hjälp av enkla åtgärder. Det rör sig om 
trottoarer som idag saknar belysning, sträckor med många stora 
avbrott, mycket smala trottoarer som skulle ta allt för stor del av 
körbanan i anspråk. I området finns en trappa som av förklarliga 
skäl endast kan göras tillgänglig för synskadade. Personer med 
rörelsehinder får välja den längre vägen runt kvarteret.

För tillgängligheten före åtgärder se sid. 60
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Väster:
Även i Väster kan alla busshållplatser ges godkänd standard med 
hjälp av enkla åtgärder. Övergångsställena över Karlsrovägen 
har enligt de kriterier jag satt upp godkänd standard för 
rörelsehindrade idag och skulle teoretiskt sett med enkla åtgärder 
kunna ges godkänd standard även för synskadade. Dock är vägen 
hårt trafikerad och trots att endast ett körfält i vardera riktningen 
korsas bör övergångsställena regleras med ljud- och ljussignaler.

De flesta gångbanor och trottoarer kan efter åtgärdandet av enkelt 
avhjälpta hinder få godkänd standard för de två grupperna. Ett antal 
trottoarer är dock så pass smala att en breddning av trottoarerna på 
båda sidor vägen skulle ta allt för mycket av körbanan i anspråk. 
Ett antal sträckor kan endast ges godkänd standard för synskadade, 
mer eller mindre branta backar gör det svårt för rörelsehindrade 
att komma fram och är svåra att åtgärda. Dock bör möjligheterna 
att placera ut bänkar ses över för att underlätta för de personer 
med rörelsehinder som trots den kuperade terrängen vill röra sig 
i området.

För tillgängligheten före åtgärder se sid. 64
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Andersberg:
I Andersberg kan busshållplatser och övergångsställen göras 
tillgängliga genom åtgärdandet av enkelt avhjälpta hinder. Även 
alla gångbanor kan få godkänd standard här. Generellt är det få 
åtgärder som behöver göras i området för att uppnå detta. De två 
största åtgärderna är en separering av gång- och cykeltrafiken och 
en översyn och komplettering av belysningen.

För tillgängligheten före åtgärder se sid. 66
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Laholmsvägen:
Efter Laholmsvägen kan alla busshållplatser utom en uppnå 
godkänd standard för de båda grupperna. Den hållplats som inte 
kan åtgärdas med enkla medel har en stor nivåskillnad mellan 
gångbanan och hållplatsen.

Även alla övergångsställen kan åtgärdas utom i en korsning. Här 
står signalstolpen mitt i avfasningen för gående, som redan är 
för smal. Att flytta på en signalstolpe räknas inte som en enkel 
åtgärd.

Gångbanorna efter Laholmsvägen kan ges godkänd standard för 
både synskadade och rörelsehindrade. Detta uppnås främst genom 
separering av gång- och cykeltrafiken och ny belysning anpassad 
för gående längs hela sträckan.

För tillgängligheten före åtgärder se sid. 68
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Norra Utmarken, Sofieberg och Kärleken
I Norra Utmarken, Sofieberg och Kärleken är det svårt att uppnå 
samma standard som i de områden som redovisats ovan. Det beror 
på den kuperade terrängen. Området har stora höjdskillnader och 
många branta backar.

Alla busshållplatserna kan med enkla åtgärder få en god standard 
för både synskadade och rörelsehindrade. Förutom att förses med 
belysning, högre kantstenar och sittplatser bör de två hållplatserna 
i den västra delen av området förses med asfalterad väg ända 
fram till hållplatsen. Detta är en åtgärd som klassas som enkel. 
Tillgängligheten till busstrafiken är extra viktig i det här området 
på grund av svårigheterna att anpassa gångvägarna.

En del av gångbanorna och trottoarerna kan ges god standard för 
de båda grupperna, men stora delar kan endast ges god standard 
för synskadade på grund av mer eller mindre branta backar. En 
del av gångvägarna är belagda med löst grus och går genom 
naturområden, detta i kombination med den kuperade terrängen 
gör att det är svårt att motivera en anpassning av dem. Ett antal 
gångvägar och trottoarer är även här svåra att bredda då de tar i 
anspråk för mycket av körbanan. Gångvägnätet skulle även behöva 
kompletteras i vissa delar av området.

För tillgängligheten före åtgärder se sid. 70
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Vägen Centrum - Norra Utmarken m fl:
Vägen mellan Centrum och de icke centrumnära villaområdena 
kan bara ges god standard med enkla åtgärder i delen närmast 
Centrum. Detta på grund av långa branta backar. Ett annat stort 
problem längs den här vägen, framförallt vid Högelidbacken och 
förbi regementet, är bredden på gång- och cykelbanorna. Både 
gående och cyklister skall samsas på en två meter bred gång- och 
cykelbana. Sträckan förbi regementet har gång- och cykelbana på 
båda sidor av vägen så det skulle kunna vara en möjlighet att ta 
bort den ena för att kunna dubbla bredden på den andra. Oavsett 
hur problemet skall lösas måste det föregås av en trafikutredning 
som klargör trafikmängden och hur breda körbanor det finns 
behov av.

Busshållplatser och övergångsställen kan ges godkänd standard 
med enkla åtgärder.

För tillgängligheten före åtgärder se sid. 72
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SLUTDISKUSSION

Alltid när det handlar om utformning av offentliga platser är det 
en fråga om kompromisser. Det är många intressen som skall 
vägas in: fotgängare, synskadade, rörelsehindrade, cyklister, 
biltrafiken, boende och många fler. Alla har de åsikter och 
önskemål som många gånger kan vara svåra att kombinera. Till 
detta kommer dessutom den ekonomiska aspekten som man i alla 
lägen i slutänden måste förhålla sig till. Utformningen blir alltid en 
kompromiss och det är vår uppgift som planerare att hitta den mest 
lämpliga kompromissen. Det är en svår uppgift och det kommer 
alltid att finnas minoriteter med speciella önskemål som kan vara 
mer eller mindre svåra att uppfylla.

Någonting man inte behöver kompromissa med är estetiken. 
I många fall är det lätt att tro att man måste välja mellan 
spännande och varierande utformning eller tillgänglighet. Med 
en medveten utformning behöver det dock inte vara så. Nyckeln 
ligger i att skapa alternativ och att göra det offentliga rummet 
självförklarande. Ett exempel är nivåskillnader. De behöver inte 
tas bort om de markeras visuellt och taktilt så att synskadade kan 
upptäcka dom och om det finns ramper som rörelsehindrade kan 
använda för att ta sig mellan nivåerna. 

Det är tydligt att mer forskning behövs, speciellt beträffande 
ledstråkens utformning. Många nya varianter dyker upp, en del 
fungerar bra, andra mindre bra. Ett exempel på en ny lösning 
är i Flygstaden i Halmstad där sinusplattorna glömdes bort när 
markbeläggningen gjordes. Det har lösts genom att linjer av 
flera lager vägfärg målats. De här linjerna syns mycket bra även 
i mörker då de reflekterar ljuset från gatubelysningen. Hur de 
fungerar som ledstråk för synskadade kan jag dock inte uttala mig 
om. En annan viktig fråga är livslängden. Hur klarar ledstråket 
exempelvis snöröjning? Hur fort nöts linjerna ner? 

Det måste också finnas en rimlighet i de mål som sätts upp och de 
förslag som förs fram. Det är inte rimligt att anpassa alla områden 
för alla grupper. Vissa områden är inte ens möjliga att göra 
tillgängliga för alla. Ett exempel på detta är Norra Utmarken där 
topografin gör det omöjligt att undvika branta backar. En bra väg 
att gå är enligt mig att se handikappanpassning som standard och 
kräva tydliga motiveringar i de fall man väljer att inte anpassa ett 
område. Från den utgångspunkten blir handikappanpassning det 
normala och att inte anpassa blir ett undantag.

Man kan också diskutera vad som är bäst och mest ekonomiskt, 
att koncentrera handikappanpassande åtgärder efter stråk eller 
att arbeta områdesvis. Jag anser att det senare är mer effektivt, 
då man även måste kunna ta sig från bostaden till det anpassade 
gångstråket. Här brister det ofta, många av trottoarerna och 
gångbanorna inuti bostadsområdena är enligt min undersökning 
inte av god standard för rörelsehindrade eller synskadade. Även 
stråk som åtgärdats, fungerar relativt dåligt, då åtgärderna mest 
koncentrerats till övergångsställen. Det är också viktigt att lista 
de krav som ställs, så att man vid utformning och åtgärdande 
av både nya och gamla områden kan kontrollera att alla krav 
uppfylls. Enligt min inventering är det inte ovanligt att en sträcka 
eller ett övergångsställe inte uppfyller god standard, eftersom 
en av alla parametrar inte uppfyllts. Att ha färdiga standarder 
för utformning av busshållplatser, övergångsställen och i vissa 
fall även gångvägar underlättar även att alla krav uppfylls. 
Framtagande av standarder och riktlinjer kan vara en tidskrävande 
process, men i längden sparas både tid och pengar på det. Det är 
alltid billigare och enklare att göra rätt från början. Vissa platser 
har åtgärdats efter min inventering, exempelvis övergångsstället 
vid nya biblioteket där kantstenen nu sänkts och en avfasning 
skapats. Det är kostsamt och tidskrävande att behöva åtgärda ett 
nyanlagt övergångsställe i efterhand.

En central punkt i arbetet med tillgänglighet är att veta var hindren 
finns. Därför är inventeringen och kartläggningen av hindren 
mycket viktig. Utifrån en sådan kartläggning kan man sedan 
planera åtgärderna och sätta upp handlingsprogram och liknande 
samt fatta väl underbyggda beslut om vilka områden eller typer av 
hinder som skall prioriteras. Den arbetsmetod jag beskrivit ovan 
bygger på att man områdesvis inventerar staden och registrerar 
hindren i en GIS-applikation. Jag föreslår att man systematiskt 
inventerar staden område för område från centrum och utåt. 
Utifrån inventeringen kan man sedan arbeta med åtgärdsprogram 
för ett område i taget i samma ordning som inventeringen gjorts. 
En sådan indelning gör att man kan dela upp projektet i lagom 
stora hanterbara delar. 

Den slutsats jag drar av min inventering och det efterföljande 
arbetet är att det är långt kvar för att nå målet att alla enkelt 
avhjälpta hinder på offentliga platser skall vara undanröjda senast 
år 2010. Om detta skall vara möjligt krävs stora och strukturerade 
insatser. Men det är också tydligt att man med enkla medel kan 
förbättra situationen för både rörelsehindrade och synskadade 
väldigt mycket.

Ledstråk i Flygstaden.
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BILAGA 1

Kategorier och punkter för inventering enligt Sveriges Kommuner och Landstings Inventeringsmanual. Inventeringsmanualen 
medföljer som bilaga till idéskriften ”Tillgänglig stad”

• Uppgifter som ingår i alla företeelser
o Kart-ID
o Stråk-ID
o Inventerat av
o Inventeringsdatum
o Koordinater eller sektion (start-slut)
o Foto
o Extravärde (ytterligare information)
o Fritext

• Länkar
o Typ av länk (exempel gångbana/blandtrafik med cykel/blandtrafik med bilar)
o Typ av ytmaterial
o Ytmaterialets jämnhetsgrad (jämn/ojämn/mycket ojämn)
o Trafikflöden
o Gångbanebredd
o Belysning
o Intilliggande yta (exempel torgyta/husvägg/köryta)
o Visuell sidoavgränsning (ljuskontraster)
o Taktil sidoavgränsnig
o Avbrott > 1 meter

• Lutningar
o Längdlutning
o Tvärlutning
o Ledstång
o Underliggare/avåkningsskydd
o Ledstångshöjd
o Vilplan
o Lutningens längd
o Alternativ till ramp

• Trappor
o Bredd
o Antal steg
o Antal trapplopp
o Stegutformning (djup och höjd)
o Likformiga steg
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o Kontrastmarkering
o Rampalternativ
o Ledstång
o Ledstångshöjd
o Utformning av ledstång
o Belysning

• Gång- och cykelkorsning
o Hastighetssäkring
o Antal körfält
o Ljudsignal
o Signalreglering
o Refug
o Refugens djup
o Kantstenens höjd
o Ledning till gångpassagen (taktil och/eller visuell)
o Ramp (lutning, bredd)
o Ramp även för cykel
o Signalyta
o Tryckknapp
o Cykelbana mellan körbana och gångbana
o Riktningsangivare (vinkelrät kant/ljudsignal/räcke/taktilkarta)
o Utmärkning vid övergångsställe (skylt/målning)
o Belysning

• Hållplats
o Plattformens bredd
o Plattformens höjd
o Typ av ytmaterial
o Ytmaterialets jämnhetsgrad
o Väderskydd
o Sittplatser
o Belysning
o Rökförbud
o Signalyta vid påstigning
o Cykelbana vid avstigning
o Tidtabell
o Akustisk tidtabell

• Information
o Visuell information
o Taktil information
o Höjd

o Avstånd till text
o Text storlek
o Belysning
o Akustisk information
o Symboler, pictogram

• Hinder
o Kontrastmarkerat
o Markerat i marknivå
o Fri bredd
o Fri höjd
o Utformning ränndal
o Ojämnheter i gångbanan

• Vilplatser
o Utformning av vilplats
o Friyta intill
o Åtkomst från gångyta

• Handikapparkering
o Typ av p-plats (längsgående/vinkelparkering)
o Bredd
o Längd
o Lutning
o Beläggning
o Beläggningens jämnhetsgrad
o Avstånd till målpunkt
o Ramp vid längsgående parkering

(Sveriges Kommuner och Landsting 2003, bilaga 1, s. 8-24).
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BILAGA 2

Detta är en enkät som ingår i mitt examensarbete. Utifrån de svar jag får skall jag inventera hur framkomligt och tillgängligt 
Halmstads gångvägnät är för personer med olika funktionsnedsättningar.

Man ____  Kvinna ____

Ålder: __________

Gradera på skalan hur du upplever följande punkter i utformningen av gångbanan. Markera hur viktiga åtgärderna är för att du 
på egen hand ska kunna röra dig i staden på ett tryggt och säkert sätt.

Kantstenar:

Inga kantstenar alls……………………………
Mindre bra  Bra

Kantstenar minst 5 cm höga…………………..
Mindre bra  Bra

Separering av gång- och cykeltrafik:

Endast målad linje…………………………….
Mindre bra  Bra

Skillnad i markbeläggning…………………….
Mindre bra  Bra

Kantsten……………………………………….
Mindre bra  Bra

Markbeläggning:

Asfalt………………………………………….
Mindre bra  Bra

Betongplattor………………………………….
Mindre bra  Bra

Gatsten………………………………………...
Mindre bra  Bra

Övergångsställen:

Avfasade kantstenar vid övergångsställen…….
Mindre viktigt Viktigt

Markerade med avvikande struktur...…………
Mindre viktigt Viktigt

Markerade med avvikande färg.………………
Mindre viktigt Viktigt

Konsekvent utformning……………………….
Mindre viktigt Viktigt

Trafikljus…………………………………….
Mindre viktigt Viktigt

Övrigt:

Bred gångbana……………………………….
Mindre viktigt Viktigt

Ledstråk……………………………………….
Mindre viktigt Viktigt

Bra belysning………………………………….
Mindre viktigt Viktigt

Ingen eller liten lutning……………………….
Mindre viktigt Viktigt

Bänkar med jämna mellanrum………………...
Mindre viktigt Viktigt

Övriga åsikter om gångvägarnas utformning kan du skriva här:

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_______________________________________________________

Tack för din hjälp

Emma Johansson
Utbildningen för Fysisk Planering
Blekinge Tekniska Högskola



120 121

BILAGA 3

Gångvägar – inventeringsparametrar

Kod Gata Foto Typ Beläggning
nummer namn  GC-bana äv. jämnhet
   trottoar  
     
     
     

Separering Bredd Ledstråk Belysning
målad linje  naturligt  
skillnad i beläggning  taktilt  
kantsten  visuellt  
  kantsten  
    

Lutning Bänkar Hinder Avbrott
brant avstånd mellan växtlighet längd
ingen  skyltar sida
  stolpar osv. ledstråk
  kontrastmarkerat  
  Taktilt markerat  

Övrigt
 
 
 
 
 

Övergångsställen – inventeringsparametrar

Kod Korsning Foto Avstånd t. nästa Kantsten Fasad kant

nummer + bokstav A-D gatunamn   höjd cm bredd meter

    vinkelrät material

    bredd meter  

Signalyta Signalreglerat Hastighetssäkring Ant. körfält Refug
taktil ljud gupp  + cykelbana djup
visuell ljus upphöjning   
ledstråk     

Markering Övrigt
målning bla. konsekvens i utformningen
skylt  
  

Hållplatser – inventeringsparametrar

Kod Hållplats Foto Beläggning Kantsten
Bokstav+nummer namn   höjd
     
     

Signalyta Cykelbana Belysning Väderskydd Vilmöjlighet
taktil behöver den korsas?    
visuell     
ledstråk     

Övrigt
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BILAGA 4 - GATUADRESSER
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