
A
P

P
E

N
D

IX



52

Karta över alla inventerade sträckor. Gatunamn hänvisas till bilaga.
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BORGMÄSTAREFJÄRDEN
Den huvudsakliga karaktären kännetecknas av att
gång- och cykelstråket sträcker sig längs med
strandkanten, med vissa undantag där den dras
genom bebyggelse. Eftersom stråket ligger längs
med vattnet betyder det i Karlskrona att det blåser
ständigt. Den vanligaste vinden i Karlskrona är
sydvästlig vilket gör att denna del av staden är
väldigt utsatt för väder och vind.

TRYGGHETSVANDR INGAR
1. Den västligaste delen som leder till Dragsö känns
väldigt öde och mörk med enstaka
belysningsarmaturer som delvis är trasiga, vilket
gör sträckan ännu mörkare. Vägen är kurvig och
det är svårt att avgöra vad som finns runt nästa
krök. Då det är den enda vägen att välja mellan är
det relativt lätt att orientera sig. Vägbeläggningen
är dåligt underhållen med hål i asfalten. Båtvarvets
båtuppställningsplats är helt mörklagd och öde med
presenningar som rör sig i vinden och ger ljud ifrån
sig. I anslutning till varvet ligger en gammal
begravningsplats vilket skapar en olustig känsla i
och med mörkret och ödsligheten. Det är tät
vegetation på båda sidor av vägen. Vägen leder ut
till ett rekreationsområde på Dragsö som används
mest på sommarhalvåret då campingen är öppen.
Detta gör att tidsanvändningsmönstret är tydligt
uppdelat och inte jämt fördelat varken på dygnet
eller året.

Överblickbarhet: -
Tillgänglighet: 0
Förvaltning: -
Belysning: -
Tidsanvändningsmönster: -

2. Fortsättningen på stråket går längs med Saltös
villabebyggelse på ena sidan och vattnet på andra.
Här upplevs det som tryggt att vistas trots att
trottoarerna är smala och strandkanten är skymd av
buskage. Tack vare att det finns trottoarer på båda
sidor av vägen finns det en möjlighet att välja sida
vid möte. Vägen är rak och överblickbar med stor
tillgänglighet. Skötseln av gatan är dålig med stora
gropar i vägen och vattenansamlingar på trottoaren.
Belysningen är svag men upplevs inte som
otillräcklig då ljuset från bostädernas fönster bidrar
med ljus. Sträckan används mestadels på dagen och
kvällar men på sena kvällar och nattetid ligger gatan
öde.

Överblickbarhet:                          +
Tillgänglighet: +
Förvaltning: 0
Belysning: 0
Tidsanvändningsmönster:  -

Karta över inventerade delsträckor. Den belysning som finns är delvis dold av
vegetation.

Här passerar gång- och cykelsträckan
bostadsbebyggelse.
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3. Gamla Saltöbron är enbart lämpad för gång- och
cykeltrafik. Överblickbarheten är god med bra utsikt
och det finns många anslutande gångvägar som
ökar tillgängligheten. Bron använd flitigt som
passage för gående och cyklister som färdas mellan
Saltö och centrum. Den belysning som finns på
bron fungerar bra men är inte så stark vilket gör att
synfältet inte slutar vid räcket. På Saltösidan är den
norra delen av broslutet dåligt belyst och består av
en mängd vanskötta buskage som framstår som
hotfulla. Den gatubelysning som finns vid denna
plats är ur funktion. De buskage som växer på ena
sidan av bron är risiga på vinterhalvåret och
upplevs som hotfulla.

Överblickbarhet: +
Tillgänglighet: +
Förvaltning: 0
Belysning: 0
Tidsanvändningsmönster: -

4. Den stora Saltöbron används för biltrafik vilket
gör att det är mer rörelse på denna bro. Det finns
dock bara en smal trottoar på den ena sidan vilket
begränsar valmöjligheten om man inte vill ha möte
på samma sida utan vill byta sida. Trottoaren är
mycket smal och vid ett möte får fotgängarna gå ut
i vägbanan för att passera varandra. Belysningen
fungerar och sprider sig även över bron. Denna
bro är väldigt vindkänslig på grund av att den är
relativt hög och broräcket är vindgenomsläppligt,
till skillnad från Gamla Saltöbron som har helgjutna
betongräcken som dämpar hård vind.

Överblickbarhet: +
Tillgänglighet: +
Förvaltning: -
Belysning: 0
Tidsanvändningsmönster: -

5. Sträckningen över Gamla Saltöbron leder över
Ekholmen som är en stadsdel som upplevs som
trygg och lugn tack vare bra belysning och den
låga bebyggelsen med flerfamiljsvillor med
variationer i fasaderna. Björkholmskajen är något
mörk på vattensidan men det upplevs inte som
obehagligt eftersom bebyggelsen på andra sidan
är relativt låg och uppbruten vilket skapar en trygg
miljö.

Överblickbarhet: 0
Tillgänglighet: +
Förvaltning: 0
Belysning: 0
Tidsanvändningsmönster: 0

Bilfri bro mellan Saltö och Ekholmen. Bilvägen mellan Saltö och Trossö, via
Björkholmen.

Längs med Björkholmskajen är tillgängligheten
god.
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6. På Gasverkstomten växer täta, risiga buskage runt
en ödslig parkering, vars ena hörna används till
återvinningsstation och delar av parkeringen
fungerar som husvagnsparkering. Genomgående
för hela området är att belysningen är sparsam och
de buskage som omringar parkeringen upplevs som
ovårdade och skymmande när man passerar. Det
ligger inte heller någon bostadsbebyggelse i direkt
anslutning, vilket upplevs som ödsligt efter mörkrets
inbrott. I den södra delen av Borgmästarekajen är
belysningen bra och sprider sig runt omkring
Fisktorget.

Överblickbarhet: 0
Tillgänglighet: 0
Förvaltning: -
Belysning: -
Tidsanvändningsmönster: 0

7. Sträckan norrut från Fisktorget till Pottholmens
sydvästra del går längs med bebyggelse, med en
hårt trafikerad väg som en barriär emellan.
Sträckningen är öppen och lättorienterad. Till-
gängligheten på den södra delen är god med ett
antal ljusreglerade övergångsställen som ansluter
till lokalgatorna i centrum. Den norra delen har en
sämre tillgänglighet då det inte finns någon passage
till andra sidan av vägbanan förrän vid övergången
från Trossö till Pottholmen. Belysningen är
knapphändig då det inte finns någon belysning alls
i anslutning till gång- och cykelbanan. Den
belysning som finns är placerad på motsatt sida,
längs med biltrafikens vägbana.

Överblickbarhet: +
Tillgänglighet: 0
Förvaltning: 0
Belysning: -
Tidsanvändningsmönster: 0

8. Borgmästarekajens norra sträckning går utmed
den gamla infarten till Trossö, med ett
verksamhetsområde på andra sidan, och
Borgmästarefjärdens strandkant på den andra.
Denna sträcka är väldigt utsatt för hård vind.
Belysningen är bra, men de bänkar som finns
utplacerade med jämna mellanrum är omgärdade av
täta buskar som döljer vad som kan finnas vid
bänkarna. Höjden på buskarna är precis så höga att
de skymmer sikten. Bortsett från dessa ”bersåer”
är överblickbarheten och orienterbarheten bra.

Överblickbarhet: 0
Tillgänglighet: 0
Förvaltning: 0
Belysning: 0
Tidsanvändningsmönster: 0

Öde parkering med återvinningsstation i en
hörnan.

Ingen belysning  längs gång- och cykelbanan. Buskagen döljer bänkarna.
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LANDSVÄGSGATAN,
POLHEMSGATAN OCH
VALHALLAVÄGEN

1. Överblickbarheten är god då sträckan har många
raka delar och både cykelbanan och trottoaren är
bred. Det finns möjlighet att byta sida för gående,
medan cyklister enbart är hänvisade till en sida.
Orienterbarheten är god då vägbanan är väl
organiserad och sikten är god. Entréer och fönster
är vända mot gatan och lätta att hitta. Hållplatser för
kollektivtrafik är väl synliga. Sträckan upplevs som
välskött och belysningen fungerar men är på sina
ställen för svag. Tidsanvändningen är ojämn då
aktiviteten är hög på dagen med många cyklister
och gående medan aktiviteten sjunker nattetid.

Överblickbarhet: +
Tillgänglighet: +
Förvaltning: 0
Belysning: 0
Tidsanvändningsmönster: -

2. Den grönyta som är belägen mellan Tullgårdens
vårdcentral och kvarteret Kakelugnen saknar
belysning helt. Det är ingen planerad gångväg
genom parken men det har skapats en naturlig
passage igenom. Här är det helt omöjligt att se var
man går eller trampar på. Parken är dessutom kantad
med staket mot cykelbanan och minskar
tillgängligheten och möjligheten till annat vägval.
Gångstigen har ingen frekvent användning.

Överblickbarhet: -
Tillgänglighet: 0
Förvaltning: 0
Belysning: -
Tidsanvändningsmönster: -

Exempel  på svag belysning utanför Tullskolan. Till vänster ligger parkytan som saknar belysning.Karta över inventerade  delsträckor.

Sträckan karaktäriseras av att den sträcker sig längs
med bebyggelse. Bebyggelsen är blandad med både
flerbostadshus och verksamheter. Hela sträckan är
separerad från biltrafik.
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TULLPARKEN

Parken saknar belysning  på många ställen.Karta över inventerade delsträckor.

Hela Tullparken är mycket dåligt upplyst och därför
helt öde förutom de bilar som står parkerade längs
med den gata som skär parken mitt itu. Stora partier
med buskar skapar undanskymda gömställen. Dessa
buskar är mycket vackra på sommardagar men
upplevs som väldigt skrämmande när det är mörkt,
året runt.

Gatan genom Tullparken används flitigt av både
cyklister och gående. Då parken är öppen runt gatan
är överblickbarheten och orienterbarheten god men
minskar när det är mörkt.Tillgängligheten är god med
många anslutande vägar. Förvaltningen är mindre
bra och det är ofta stora vattenansamlingar över
hela gatan då grundvattennivån ligger precis i
marknivå och ibland över. Markbeläggningen är
sliten och gatan har på sina ställen stora gropar.
Parken är väldigt vacker på sommaren och då det är
ljust. Efter mörkrets inbrott är det en enda stor mörk
plats. Den enda belysning som finns i parken är den
gatubelysning som följer gatan genom parken och
en av gångvägarna. Belysningen är svag och lämnar
det som är utanför vägen mörkt och oorienterbart.
Efter mörkrets inbrott är det inte många trafikanter
som passerar.

Överblickbarhet: 0
Tillgänglighet: +
Förvaltning: 0
Belysning: -
Tidsanvändningsmönster: -

SUNNAVÄGEN

Karta över inventerade delsträckor.

Hela vägen går parallellt med järnvägsspåret vilket
skapar en barriär som delar av Karlskrona i en västlig
och östlig del. Denna barriär begränsar antalet
övergångar och kopplingar mellan de båda sidorna.
Vägen är hårt trafikerad och har separerad gång-
och cykelbana hela sträckan från södra
Pantarholmen till Sunna Kanal. Gång- och
cykelvägen är belägen på den sida av vägen som
har bostadsbebyggelse vilket skapar en trygghet
och känsla av närhet till de boende.
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Verksamhetslokaler ligger tomma stora
delar av dygnet.

Vy över järnvägsområdet, parallellt med
Sunnavägen.

Ovårdad miljö upplevs ofta otrygg.

1. På Sunnavägens södra del vänder sig flera av
Pantarholmens bostadshus sin baksidor mot vägen.
Vid en del av sträckan ligger ett skyddsrum
insprängt i berget vars väggar täcks av stora
obehagliga buskage som ser ut som stora svarta
hål. Man känner sig helt utelämnad eftersom de flesta
entréerna är vända på andra hållet. De entréer som
är vända mot gatan är verksamheter eller portar till
gårdar.

Överblickbarhet: 0
Tillgänglighet: +
Förvaltning: 0
Belysning:  0
Tidsanvändningsmönster: -

2. Hela verksamhets- och järnvägsområdet på
Sunnavägens östra sida upplevs som ödsligt. På
grund av dåligt skötta buskar längs med staketet
upplevs området som okontrollerat vilket skapar en
otrygghet eftersom man inte vet vad det kan dölja.
Hela denna sträcka av Sunnavägen är dåligt belyst
vilket beror på att drygt ett tiotal lampor över vägen
är ur funktion eller släckta av någon anledning.

Överblickbarhet: 0
Tillgänglighet: -
Förvaltning: -
Belysning:  -
Tidsanvändningsmönster:                                         -

3. Området runt bilverkstaden på Sunnavägen är
mörk och ödsligt efter mörkrets inbrott. Här finns
inga bostadshus och verksamheten står tom efter
stängningsdags. Detta är en planskild korsning med
Blå Portsgatan vilket gör att det är svårt att veta vad
som finns nedanför slänterna som är mörka och
obelysta.

Överblickbarhet: 0
Tillgänglighet: 0
Förvaltning: -
Belysning: -
Tidsanvändningsmönster: -
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4. Sträckningen förbi Galgamarken är kantad av en
stödkantsmur och tät risig vegetation som avskärmar
bebyggelsen. Detta skapar en otrygghet och
upplevs som obehaglig även då tiden på dygnet
inte är sen. Belysningen fungerar dock bra både för
cyklister och gående. Passagen från Galgamarken
till Sunnavägen är kantad av enorma buskage som
även vintertid upplevs som hotfulla.

Överblickbarhet: +
Tillgänglighet: +
Förvaltning: 0
Belysning:  0
Tidsanvändningsmönster: -

5. Vägen genom det parkområde som ligger vid
Monsunen är mest gen från Galgamarken till t ex
stationen vid Bergåsa eller sjukhuset.
Överblickbarheten är god dagtid medan på kvällen
är det omöjligt att se mer än två meter framåt.
Gångvägarna som leder upp till Galgamarken är svåra
att orientera sig i då det inte går att avgöra vart de
leder. Enstaka belysningsstolpar finns i de
slingrande stigarna uppför backen för att ansluta
till Galgamarkens gatunät. Nere på planen vid
lekparken upphör belysningen helt.
Tidsanvändningen av platsen är mycket ensidig då
det är näst intill omöjligt att ta sig fram då det är
mörkt.

Överblickbarhet: 0
Tillgänglighet: 0
Förvaltning: -
Belysning: -
Tidsanvändningsmönster: -

Gång- och cykelvägen nedanför Galgamarken. Dålig belysning medför att orienter-
barheten försämras.

Här är det inte belysningen som skapar trygghet,
utan att det finns bebyggelse allldeles intill.

6. Den del av Sunnavägen som sträcker sig förbi
Monsunen och Bergåsa upplevs inte som otrygg.
Belysningen är svag men jämn. Sträckningen förbi
Bergåsa känns trygg och behaglig eftersom det
ligger villor precis intill. Dock upplevs hela
järnvägsområdet som mörk och obehagligt, men då
det ligger på andra sidan vägen är upplevelsen inte
direkt hotande.

Överblickbarhet: +
Tillgänglighet: +
Förvaltning: 0
Belysning: +
Tidsanvändningsmönster: 0
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7. Verksamhetsområdet vid Västra Mark är öde på
kvällen och planen utanför är oorganiserad vilket
skapar ett övergivet intryck. Järnvägsspåren ligger
som en stor barriär och avskärmar hela
bostadsområdet Annebo från vägen. Detta skapar
en ödslighet som inträder på kvällen.

Överblickbarhet: +
Tillgänglighet: +
Förvaltning: 0
Belysning: 0
Tidsanvändningsmönster: -

8. Den nordligaste delen av Sunnavägen ligger inte
i anslutning till någon bebyggelse. På den motsatta
sidan av järnvägen, som ligger söder om
Sunnavägen, ligger Wämöhallen med en stor öde
parkering. Gång- och cykelbanan går längs med
strandlinjen som skiljs av med vegetation i form av
buskage och vass. Närmast Sunna Kanal ligger en
övningsbana för motorcyklar som alltid är helt öde
på kvällar. Belysningen längs med hela denna
sträcka är fungerande och sprider ljus  både med
armaturer för gång- och cykelbanan och vägbanan.
Översiktligheten och sikten är bra och det är lätt att
orientera sig. Vegetationen åt norr är dock ett hinder
för sikten ut mot vattnet. Den stoppar allt ljus och
blir en mörk vägg där allt är dolt.

Överblickbarhet: +
Tillgänglighet: -
Förvaltning: 0
Belysning: 0
Tidsanvändningsmönster: -

Ödsligheten talar sitt eget språk. Utsattheten är stor på denna raksträcka.
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GAMLA INFARTSVÄGEN Sträckan är mörk och enslig då den passerar ett
skogsparti i anslutning till sjukhusområdet. Halva
sträckan har belysning på gång- och cykelbanan
medan den andra halvan endast belyses från
vägbanans armaturer. Den andra halvan av sträckan,
längre norrut, har ingen separerad cykeltrafik. Här
finns enbart en trottoar som belyses med den armatur
som finns till fordonstrafiken. Sträckan upplevs som
otrygg och enslig på kvällarna trots att det är en
hårt trafikerad väg.

Överblickbarhet: 0
Tillgänglighet: 0
Förvaltning: -
Belysning: -
Tidsanvändningsmönster: -

Karta över inventerade delsträckor Foto på  Gamla Infartsvägen i skymningen.

EKORRVÄGEN OCH
BLÅPORTSGATAN

Karta över inventerade delsträckor.
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1. Täta häckar på båda sidor av vägen gör att man
inte vet vad som händer på andra sidan. Den som
gränsar till kyrkogården är ca 2 m hög. Då det är
välskött känns det som att det finns människor runt
omkring fast det inte gör det på kvällarna. I det
sydvästra hörnet av kyrkogården är det mer ovårdat
och det känns genast mer otryggt. Tyvärr är det
också så att en kyrkogård ofta upplevs som
skrämmande vilket gör att det känns otryggt att
vistas här. Belysning är svag men fungerar bra
eftersom den är jämn. Sträckan efter kyrkogården
fram till Galgamarkstrappan är mycket mörkare och
trottoaren är smal vilket gör att ett nära möte är
oundvikligt om man inte går ut i vägbanan. En trasig
lampa gör det ännu mörkare.

Överblickbarhet: -
Tillgänglighet: -
Förvaltning: 0
Belysning: 0
Tidsanvändningsmönster: -

2. Förbindelsen mellan Galgamarken och
Vämöskolan, på andra sidan av järnvägen består av
en gångbro som sträcker sig över både Sunnavägen,
järnvägsspåren och Ekorrvägen som går parallellt
på andra sidan. Detta skapar en lång smal bro utan
flyktväg vid obehagligt möte. Bron är rak och plan
vilket ger en god överblickbarhet. Det finns fyra
upp- och nedgångar som kan vara förvillande om
man i en hotfull situation måste fly. Det kan då vara
svårt att veta exakt var man ska ta vägen.

Överblickbarhet: +
Tillgänglighet: 0
Förvaltning: 0
Belysning: -
Tidsanvändningsmönster: -

Häckar och träd minskar överblickbar-heten. Gångbro som förbinder Ekorrvägen och
Sunnavägen.

3. Denna sträcka, längs Blå Portsgatan, har enbart
separata trottoarer för gångtrafikanterna medan
cyklisterna blandas med biltrafiken.
Överblickbarheten är god med stora öppna ytor och
så även tillgängligheten med ett flertal angränsande
vägar. Den belysning som finns är ämnad åt
bilisterna och skapar inte trygghet för gående och
cyklister. Det finns två korsningar som är planskilda
och belysningen under dessa är inte i funktion.

Överblickbarhet: +
Tillgänglighet: +
Förvaltning: 0
Belysning: -
Tidsanvändningsmönster: -

Belysningen under bron är obefintlig.
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Infarten till Trossö består av en motorväg med gång-
och cykelleder på respektive sida. På den västra
sidan går gång- och cykelbanan mellan
järnvägsområdet och motorvägen vilket medför en
begränsad tillgänglighet för gående och cyklister.
Det finns ingen möjlighet att välja en alternativ väg
eller att byta sida vid ett obehagligt möte.

INFARTSLEDEN 1. Den västra sidan är  kantad med stora mörka
buskar och träd som döljer sikten mot järnvägen.
Den belysning som försörjer gång- och
cykelbanorna på båda sidor kommer från de
armaturer som finns till fordonstrafiken. Det är stora
höga belysningsarmaturer med orangefärgat ljus.
På den östra sidan är tillgängligheten begränsad av
havet och längre norrut även oljehamnsområdet,
som är omgärdat av ett högt staket hela vägen fram
till korsningen vid Blåportsgatan. Skötseln av buskar
är dålig. Tidsanvändningsmönstret är någorlunda
bra då det passerar fordon dygnet runt.

Överblickbarhet: +
Tillgänglighet: -
Förvaltning: 0
Belysning: -
Tidsanvändningsmönster: 0

Karta över inventerade delsträckor. Bakom buskarna, på gångstigen, når inte
belysningen från gatan fram.

2. Gång- och cykelpassagen som sträcker sig under
järnvägsspåren förbinder Sunnavägen med
infartsleden. Eftersom upp- och nedgångarna inte
följer tunnelns riktning blir det omöjligt att se vad
som finns på andra sidan av tunneln. Detta gör att
överblickbarheten och orienterbarheten är usel då
det inte går att se vad som sker framför eller bakom
eller vart vägen leder.
Tillgängligheten är knapphändig då det endast finns
en uppfart på respektive sida. Tunneln är smal och
vid ett möte finns det ingen alternativ väg.
Förvaltningen är dålig eftersom alla väggar är helt
nedklottrade, lamporna är täckta med spindelväv och
räckena som skiljer gång från cykel är rostiga och
har tappat färgen. Belysningen är orangeaktig och
upplevs som otydlig inne i tunneln och utanför finns
det ingen belysning alls i anslutning till tunneln.
Den belysning som finns är längre bort vid
respektive vägbanor. Användningen av tunneln är
begränsad till dagtid och tidiga kvällar och eftersom
den upplevs som otäck används den mer sällan
under sena kvällar och nattetid.
Överblickbarhet: -
Tillgänglighet: -
Förvaltning: -
Belysning: -
Tidsanvändningsmönster: -

Klotter bidrar till en otrygg miljö.
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Överblickbarhet:                                                    +
Tillgänglighet: +
Förvaltning: -
Belysning: -
Tidsanvändningsmönster: -

BRYGGAREBERGET OCH
WÄMÖPARKEN

Karta över inventerade delsträckor

1. Denna sträcka längs med vattnet är mörk och
enslig. Belysning saknas bortsett från den belysning
som lyser upp de ingångar som leder in till de
bergrum som finns under Bryggareberget. Dessa
ingångar upplevs väldigt skrämmande när de
framträder som stora hål in i berget med en svag
belysning. Överblickbarheten är god med en rak och
öppen vägsträckning. Förvaltningen är dålig med
illa skött markbeläggning. Tillgängligheten till
sträckan är god med anslutande vägar i båda delar
av sträckan. Tidsanvändningen är dålig och det är
sällan den används efter mörkrets inbrott.

En av ingångarna till förvaringsutrymmena  i
berget.

Överblickbarhet: -
Tillgänglighet: 0
Förvaltning: 0
Belysning: 0
Tidsanvändningsmönster: -

2. Den här sträckan föbinder Ekorrvägen med
Saltsjöbadsvägen och är ett gent alternativ att gå
och cykla från Karlskronas östra respektive västra
sida. Dock är sträckan mycket ödslig. Belysning
finns men är inte tillräcklig för det ska kännas tryggt.
Det ligger ingen bebyggelse i anslutning till området
förutom en högstadieskola och en gammal
kyrokgård. Detta gör att sträckan sällan används på
kvällar. Dagtid är det en vacker naturväg med fin
natur.

Vacker naturväg på dagen blir ofta mörka partier
när det är mörkt.
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Överblickbarhet:                                                      0
Tillgänglighet: 0
Förvaltning: 0
Belysning: 0
Tidsanvändningsmönster: -

Wämö väster om motorvägen.

4. Den här sträckan är en fin naturväg genom
rekreationsområdet Wämö. På dagen är det en
väldigt fin väg men efter mörkrets inbrott förvandlas
den helt och hållet. Då blir den mörk och skrämmande
med långt till närmaste bebyggelse. Belysningen är
gles med lyser tillräckligt för att se, dock inte
tillräckligt för att kunna känna igen mötande på ett
betryggande avstånd. Utanför armaturernas
strålning blir skogen som en mörk vägg och minskar
överblickbarheten när det är mörkt. På sträckningen
öster om passagen under infartsleden är
förvaltningen  bra och regelbunden då det används
flitigt som rekreation och turistattraktion. Den del
som fortsätter väster om infartsleden har gropar i
vägen och sämre belysning.

HÄSTÖ
Gång- och cykelvägen som försörjer Hästöborna
följer Wämöparkens sydostliga sida. Karaktäristiskt
för denna delen är att den gränsar till ett
skogsområde och är till största delen skild från
bostadsbebyggelse – bara en liten sträcka är dragen
längs med ett fåtal villor. Det finns även en smal
gångbro som leder till södra Hästö.

Karta över inventerade delsträckor..

3. Denna del av sträckan mellan Hästö och Trossö
är krokig, smal och enslig. Det finns inga trottoarer
och i den södra delen av sträckan är
överblickbarheten och orienterbarheten dålig
eftersom det är svårt att se vad som sker bakom
nästa  krök. Tillgängligheten är liten då det inte finns
några alternativa vägar eller anslutningar. Sträckan
används sällan av biltrafik och är helt folktom efter
mörkrets inbrott. Den norra delen av sträckningen
har en god överblickbarhet och det är lätt att orientera
sig. Det finns trottoar för de gående. Tillgängligheten
fungerar bra då det finns möjlighet att gå på båda
sidor av vägen och öppna ytor att röra sig på. Det
finns belysning som lyser svagt men inte tillräckligt
tätt för att tillgodose gående och cyklisters krav.

Överblickbarhet: 0
Tillgänglighet: 0
Förvaltning: 0
Belysning: 0
Tidsanvändningsmönster: -

Saltsjöbadsvägen.
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Två foto tagna på gång- och cykelvägen
utanför Hästö.

Överblickbarhet: 0
Tillgänglighet: +
Förvaltning: 0
Belysning: 0
Tidsanvändningsmönster: -

Sträckningen leder inte in till Hästö utan passerar
utanför all bebyggelse. Den är dragen mellan
idrottsplatsen och Wämöparken. Överblickbarheten
av själva vägsträckningen är bra men då den kantas
av vegetation minskar den. Tillgängligheten är god
då det finns möjlighet till att välja körbanans trottoar
som alternativ väg. Det finns även goda
anslutningar från andra gator och gångvägar.
Belysningen fungerar bra förutom att en del av
lamporna utanför idrottsplatsen helt täcks av
trädens grenar som gör att ljuset har svårt att tränga
ner till marken och spridas som det ska.

Karta över inventerade delsträckor.

KOHOLMEN
Denna gång- och cykelväg sträcker sig mellan
Oskarsvärnsvägen i söder och Gullbernas
koloniområde i norr. Det helhetsintryck som ges är
att det är ödsligt och att den ligger avskilt från
bebyggelse. Den enda bebyggelse som ligger i
närheten är Koholmens reningsverk som passeras.

Det finns belysning men är för glest placerad.

1. Sträckan mellan Oskarsvärnsvägen och till
reningsverkets norra del är enbart grusbelagd medan
sträckan därifrån till koloniområdet är asfalterad.
Vägen är slingrig vilket gör den svår att överblicka
och den fortsatta riktningen svår att orientera. Denna
sträckning har ett antal alternativa vägar och
anslutningar vilket gör tillgängligheten bättre.
Skötseln av vegetation och vägbana är bra.
Belysningen är för gles för att uppfylla de krav som
ställs för att kunna se bra. Sträckan används sällan
efter mörkrets inbrott.

Överblickbarhet: -
Tillgänglighet: 0
Förvaltning: 0
Belysning: -
Tidsanvändningsmönster: -



68

Bron över utloppet av Sunna Kanal.

2. Gångbron som sträcker sig över Sunna Kanal är
rak och flack och lätt att överblicka. Belysning finns
på den del som är grusväg och på gångbron fram till
den del som går parallellt med infartsleden där det
saknas belysning helt. Hela sträckan är väldigt
obehaglig att gå eller cykla på efter mörkrets inbrott.

Överblickbarhet: 0
Tillgänglighet: -
Förvaltning: 0
Belysning: 0
Tidsanvändningsmönster: -

Karta över inventerade delsträckor. Gång- och cykelvägen som passerar Gullberna.

GULLBERNA OCH AMIRALEN 1. Den södra delen av denna sträcka går längs med
bilvägen som separat vägbana men inte i anslutning
till någon bebyggelse. Längre norr ut mot Amiralen
dras gång- och cykelvägen in i ett parti med
vegetation på båda sidor. Här upplevs vägen som
väldigt ödslig och det är ett parti där takten ökar för
att snabbt passera. Inte förrän vid passagen under
Verköleden återknyts kontakten med bebyggelse.
Tillgängligheten är relativt god då det finns
anslutande bilvägar. Området runt omkring och
gång- och cykelbanan är välskötta. Belysningen
fungerar och är svag vilket gör att den inte bländar
och att det går att urskilja vad som finns bredvid.
Belysningsstolparna står för glest för att ge en jämn
belysning hela vägen utan mörka partier på marken.
De människor som använder denna sträcka är ofta
kunder hos Amiralen Köpcenter eller har sin
arbetsplats på Gullberna verksamhetsområde.

Överblickbarhet: 0
Tillgänglighet: +
Förvaltning: +
Belysning: 0
Tidsanvändningsmönster: -
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Gångtunneln under Verköleden

2. Gång- och cykelbanan på den här delen är rak
och överblickbar, belysning finns både från vägen
och köpcentrumets parkering. Efter köpcentrumets
stängningstider är området öde och det känns
okontrollerat. Den gångtunnel som finns under
Verköleden är rak i sin utformning vilket är bra för
överblickbarheten. Tunneln har även en bra bredd
där ett möte lätt kan göras. Gångtunneln som
förbinder Amiralen köpcentrum med  köpcentrumet
Slottsbacken på andra sidan av Stationsvägen har
inte den bästa utformningen utifrån
trygghetsaspekten. Den ena nedgången är svängd
vilket minskar överblickbarheten och sikten.
Tunneln är ganska smal och skapar ofrivilligt nära
möten. Takhöjden i tunneln upplevs dock inte som
för låg utan är proportionerlig till bredden.

Överblickbarhet: +
Tillgänglighet: 0
Förvaltning: 0
Belysning: 0
Tidsanvändningsmönster: -

Karta över inventerade delsträckor. Gångtunnel vid Marieberg.

MARIEBERG, LORENTZBERG,
SUNNADAL OCH
KUNGSMARKEN

1. Gång- och cykeltunneln fungerar som passage
för oskyddade trafikanter vid Sunnavägen och
påfarten till infartsleden. Tunneln är rak och relativt
bred. Gång- och cykeltrafiken är skild genom en
trottoar för de gående. Det som är negativt är att
den är väldigt låg vilket gör att den känns mindre än
vad den är. Klottret på väggarna gör dock att den
upplevs som ovårdad och okontrollerad vilket gör
att den kan upplevas som otrygg. Upp- och
nedgångarna sluttar oundvikligt, vilket minskar
överblickbarheten. Runt om finns djupa buskage
som kan dölja obehagligheter. Belysningen är svag
med fyller de krav som ställs.

Överblickbarhet:  -
Tillgänglighet: +
Förvaltning: -
Belysning: 0
Tidsanvändningsmönster: 0
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Tunnel vid Lorentzberg.

2. Det är svårt att överblicka sträckan då den slingrar
sig mellan bostadsgator. Tunneln under den västliga
infarten till Karlskrona är mörk och förvaltningen är
illa skött. Tillgängligheten fungerar bra. Belysning
finns inte alls på sträckan efter Lindesnäs fram till
tunneln.

Överblickbarhet:                                                       0
Tillgänglighet: 0
Förvaltning: -
Belysning: -
Tidsanvändningsmönster: -

Gatan förbi Sunnadalsskolan.

3. Sträckningen är rak och har en god
överblickbarhet med god tillgänglighet med många
anslutande vägar. Belysningsarmaturer finns men
är för glest placerade för att uppfylla kraven. Då
Sunnadalsskolan håller på att få ett nytt ansikte med
hjälp av omfattande renoveringsarbeten höjer detta
så småningom standarden på vägen också.
Tidsanvändningen är begränsad till dagtid då skolan
är öppen och kvällstid då fritidsgården är tillgänglig.

Överblickbarhet: +
Tillgänglighet:  +
Förvaltning: 0
Belysning: 0
Tidsanvändningsmönster: -

Mörk passage från Kungsmarken.

4. De sträckor som är inventerade är de som leder till
Kungsmarken. Här är överblickbarheten dålig med
mycket mörk vegetations som skymmer. Det finns
gångvägar som leder till Kungsmarkens
bostadsområde. Förvaltningen är på vissa
avsträckorna dålig, med brist på armaturer och
skötsel av vegetation, medan vissa stigar har fått
ett lyft med bättre belysning och vidare stigar för
att öka överblickbarheten. sträckorna används sällan
efter mörkrets inbrott då de boende använder de
större gatorna att förflytta sig på.

Överblickbarhet: -
Tillgänglighet: +
Förvaltning: 0
Belysning: -
Tidsanvändningsmönster: -


