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Detta kapitel består av mina egna analyser 
och slutsatser utifrån presenterad 

information från forskare, myndigheter och 
intressegruppen Wel hops. Mina slutsatser 
använder jag sedan när jag utformar mitt egna 
förslag på åtgärder i Galgamarken.

ANALYS UTFRÅN  
STRÅKSTRATEGI

Nedan gör jag en analys av fallstudie området 
Galgamarken. Det finns inga data på 
rörelsemönster och hur många äldre som idag 
rör sig på stråken. Därför utgår jag från SKL:s 
uttalande om att det går att identifiera viktiga 
stråk genom att titta på start- och målpunkter. 
Som tidigare påpekat så använder jag varje 
bostadshus som en startpunkt. Jag färgkodar 
vägarna utifrån hur många äldre som kan tänkas 
röra sig längst stråket. Färgkodningen räknar hur 
många hus som rör sig mot målpunkten. Fler 
hus, dvs. fler äldre människor, desto mörkare 
blir den blå färgen som representerar stråken. 
Målpunkterna representeras ikoniskt för god 
översikt. Jag valde att endast ta med målpunkter 

som forskning anser vara inom gångavstånd 
för äldre. Stråken som leder till flest, enligt mina 
teoretiska utgångspunkters, viktiga målpunkter 
identifierar jag som centrala och därför inventeras 
och analyseras dessa.  Indirekt så väljer jag alltså 
bort stråk som endast leder till enstaka målpunkter. 
Vägen i sydväst valdes bort då avståndet till närmsta 
målpunkt är för långt bort för äldre att gå till.

Bild: Anders Årman  Bildunderlag: Google maps
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BUSSHÅLLPLATSER

MATBUTIK PARK

 
 

 
 

 

Busshållplatsers centrala roll i kedjeresor gör 
att alla busshållplatser i området är viktiga 
målpunkter. Det är viktigt att äldre har möjlighet 
att nå alla busshållplatserna då de har olika 
busslinjer. Möjligheten till att nå flera busslinjer 
skapar fler kedjeresors möjligheter. Den centrala 
busshållplatsen visade sig i intervjuer vara en 
mycket viktig del i färdtjänsten. På den centrala 
busshållplatsen är bussarna utrustade med extra 
personal som hjälper äldre ombord bussen.

 

Målpunkten som visas ikoniskt som ”Matbutik” 
innefattar ett flertal olika målpunkter. Främst 
syftar målpunkten på den livsmedelsaffär som 
ligger i Bergåsa men platsen innefattar även andra 
målpunkter. De andra målpunkterna har inte lika 
hög prioritet för dagligt användande för äldre. Men 
Bergåsa är ett centrum med många olika funktioner 
som behövs för god livskvalité.

Allt detta gör målpunkten till en prioritet. 
Målpunktens prioritet ökar då prioriteten att åtgärda 
miljöhinder hos stråk som leder till målpunkten. 

 
 

 

 
 

Målpunkten ”park” innehåller två olika 
målpunkter. Främst är det ett grönområde 
med sittplatser vilket har visats i teoretiska 
utgångspunkter är en viktig målpunkt för äldre. 
Äldre uppskattar och behöver grönområden. 
Lekplatsen som finns i området höjer värdet på 
grönområdet då det ger aktivitet för äldre att 
observera från avstånd. Med dessa två argument 
menar jag att målpunkten är en prioritet.  

VÅRD

Målpunkten ”Vård” innefattar ett antal olika 
vård alternativ. Alla tre alternativ kan anses 
vara viktiga för äldre. Äldre behöver kunna nå 
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BORTVALDA MÅLPUNKTER

Jag har gjort valet att ta bort den mindre matbutiken 
i området som en målpunkt. Valet motiveras med 
att utbudet av varor är så dåligt att det inte täcker 
basbehovet för ett hushåll. Backen, Gyllenstjärnas 
väg, som leder från ner sydväst Galgamarken valde 
jag bort då den enligt de teoretiska utgångspunkterna 
inte leder till målpunkter som är nära nog för att 
vara användbara för äldre. Intervjuer av äldre i 
området visar att backen faktiskt används och är ett 
problem. Men som jag visar senare så finns bättre 
alternativ än att åtgärda en backe som leder till en 
målpunkt som ligger för långt bort äldre. Dock 
skulle jag rekommendera, pga. dess längd, att det 
installeras några vilobänkar längs backen.

 
Bild: Anders Årman

 
 

apotek, vårdcentral och sjukhus är ett viktigt. 
Kyrkogården kan vara ett uppskattat promenads 
alternativ för äldre som ger ett lugn och en plats 
för att minnas tillbaka på. Även om målpunkten 
ligger längre bort än andra bortvalda målpunkter 
så prioriterar jag vård. Vård har en unik ställning 
med att det sällan finns i stadsdel och är en 
mycket viktig del i äldres liv.

NATUR 

Vikten av natur och möjligheter till goda 
promenadstråk gör ”Natur” till en viktig 
målpunkt för äldre. ”Natur” målpunkten 
på kartan leder förbi högskolan ner till ett 
promenadstråk som går längs vattnet och går 
igenom ett naturområde. Äldre kan själva välja 
hur långt de vill gå längst vattnet för hela stråket 
är en vacker promenadsträcka.

Som ett av få alternativ för äldre till närliggande 
vatten och natur så utpekar jag målpunkten till 
en prioritet. 
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VALDA OMRÅDEN
Eftersom jag inte har tid att åtgärda alla 

tillgänglighetsproblem i fallstudien så väljer 
jag nu utifrån min analys att fokusera på tre 
nyckelområden och två centrala stråk. De 
fem nedslagen väljs utifrån deras möjlighet att 
knyta ihop målpunkter med startpunkter och 
nedslagsområdenas potentiella rörelsemängd. 
Det gröna stråket innehåller två olika alternativ 
till färdväg. Jag väljer att ta med båda två eftersom 
den mer direkta vägen har hög lutning och 
kan innebära problem och den alternativa väg 
är mycket planare. Alternativet innebär ingen 
större omväg. Alternativvägen binder också 
ihop östra delen av området med möjligheten 
till att röra sig ut mot vattnet på ett effektivt sätt. 

Bild: Anders Årman
Bildunderlag: Google mapss
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INVENTERING OCH 
ANALYS AV URVAL

I detta kapitel så går jag igenom mina urval av 
nedslagsområden med stöd ur stråkstrategi. 

HÖGSKOLEBACKEN

Utifrån stråkstrategianalysen så identifierar 
jag Högskolebacken som en central del i 
Galgamarkens stråknät och äldres behov. 
Högskolebacken är en central backe för att nå 
ett kedjeresmoment, dvs. busshållplats, och en 
viktig naturmålpunkt. Jämförs inventeringsdata 

och forskning så upptäcks brister i utformningen 
av Högskolebacken. Avsaknaden av viloplatser, 
belysning, trappor osv. identifierar jag som problem 
som måste åtgärdas innan backen blir tillgänglig 
för äldre. 

Ett argument för valet är att området går att 
åtgärda. Större delen av området som behövs för 
att göra en god lösning ägs av Karlskrona kommun. 
Den mark som behövs som inte ägs av Karlskrona 
används redan idag som gångväg eller är natur 
i backe. Eftersom en lösning kan utformas på 
kommunägd mark så ökar möjligheten att faktiskt 
få åtgärderna gjorda. Det enda som står i vägen är 
då kommunens egna prioriteringar. Därför har jag 
valt att åtgärda Högskolebacken i mitt förslag.

Brister i Högskolebacken

Saknar viloplatser och viloplan

Saknar belysning

Saknar lösning av för hög lutning och 
alternativ till ramp

Saknar information och orienterade objekt

Saknar ledstång

Bild: Anders Årman

alt att åtgärda Högskolebacken
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BERGÅSABACKEN

Med stråkstrategi identifierar jag Bergåsabacken 
som ännu en central del i äldres resa till några 
av deras viktigaste målpunkter. Jämförelse av 
inventeringsdata och forskning identifierar 
backens totala brist av utformning för god 
tillgänglighet.   

Motiveringen kring valet liknar ovanstående. 
Bergåsabacken leder till några viktiga 
målpunkter. Det finns tillräckligt med mark 
kring backen för att utforma en lösning. Marken 
ägs av Karlskrona kommun. Gångvägar finns 

redan men gångvägarna håller väldigt dålig kvalité. 
Gångvägarna är spruckna, ojämna och har för hög 
lutning. Men det finns mycket fri mark som kan 
användas för att utforma en god lösning. Därför 
har jag valt att åtgärda Bergåsabacken.

Brister i Bergåsabacken

Saknar viloplatser och viloplan

Saknar belysning

Saknar lösning av för hög lutning och 
alternativ till ramp

Saknar information och orienterade objekt

Saknar ledstång

Saknar jämnt markunderlag  
Bild: Anders ÅrmanBild: Anders Årman Bildunderlag: Google maps
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SÖDRA BACKEN

Södra backen har jag identifierat som en central 
del i äldres möjlighet till kedjeresor. Nedanför 
Södrabacken så ligger den södra busshållplatsen 
med många busslinjer. Södra backen har idag 
redan en ramp och en trappa. Trappan har god 
utformning och endast få brister. Backen och 
trappan är avskilda från varandra med ca 15-
20 meter. Jämförelsen av inventeringsdata och 
forskning identifierar brister i både backen och 
trappan. Nedan listar jag bristerna.

Trappan överensstämmer med en god utformad 
trappas krav på de flesta punkter. Viloplatser i 
form av bänkar finns vid mitten av trappan men 

då ungefär 5 meter bort. Trappans ledstång börjar 
och slutar inte 30 cm före och efter som ledstången 
enligt forskningen bör göra men förutom det så 
följer trappan rekommendationerna. Backen håller 
inte lika god kvalité. Men backen är kort och har 
inte så stor lutning. Backen har också ledstång 
längst större delen av backen.

Men både trappan och backen ner håller relativt 
god standard. Därför väljer jag att inte åtgärda 
Södra backen i mitt förslag. Jag motiverar valet med 
att trappan och backen har relativt god standard 
idag i jämförelse mot andra utvalda områden och 
jag har inte tid att åtgärda alla fem områden.

Brister i Södrabacken

Backen saknar viloplan och viloplatser

Saknar lösning av backens för höga lutning

Saknar jämnt markunderlag i backen

Saknar information och orienterade objekt

Saknar trafikseparering i backen

Bild: Anders ÅrmanBild: Anders Årman Bildunderlag: Google maps
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CENTRALA STRÅKET

Det centrala stråket som går igenom 
Galgamarken identifierar jag som det mest 
centrala stråket i området. Det binder ihop 
områdets olika stråk och resmöjligheter. 

Analysen utifrån de teoretiska utgångspunkterna 
av inventeringsdata visar på brister i utformningen. 
Nedan listar jag vilka brister som jag upptäckt när 
jag analyserat.

Idag finns många brister som det finns lösningar 
på. Eftersom det finns få platser med höglutning 
inom området så krävs inte mer yta för att lösa 
brister. Däremot så fann jag att den nordöstra 
backen har väldigt hög lutning och få möjliga 
lösningar. Svängen som går väster om backen har 
god lutning och möjligheter till att få till en god 
lösning. Omvägen är ingen större omväg. Därför 
väljer jag att utesluta backen från det centrala 
stråket och istället fokusera på en god lösning av 
svängen. All mark som det centrala stråket upptar 
ägs av Karlskrona kommun. Centrala stråkets 
centralitet, att det är kommunägt, dess stora brister 
och möjlighet till att åtgärdas gör att jag väljer att 
åtgärda det centrala stråket i mitt förslag.

Brister i Centralastråket

Saknar kontrastering mellan stråkets olika 
trafikslag

Saknar trafikseparering mellan gång och cykel

Saknar lösning till hög tvärlutning i gångbana

Saknar ledstång

Saknar information och orienterade objekt

Saknar goda övergångsställen

Saknar viloplatser

Saknar kontrastering av hinder

Delvis saknad av jämnt markunderlag

Saknar markering vid busshållplatser

Saknar god utformning av ena busshållplatsen

 
Bild: Anders Årman
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ÖSTRA STRÅKET

Östrastråket i Galgamarken knyter ihop många 
bostadshus och är därför ett viktigt stråk. Till 
skillnad från de andra urvalen så innehåller 
östrastråket endast blandtrafik. Inga trappor 
eller busshållplatser. Stråket har brister i dess 
utformning för gående äldre. Nedan listar jag 
bristerna.

Östra stråket är ett väldigt tätbebyggt stråk. Stråket 
har likande brister som det centrala stråket. Det 
finns inga speciella funktioner på stråket som t.ex. 
busshållplatser eller korsningar. Platsbrist gör att 
lutningen kan inte åtgärdas på ett bra sätt och inga 
unika lösningar behövs så väljer jag att inte åtgärda 
platsen. Jag motiverar detta med att lösningarna 
kring bänkar, kontraster, ledytor osv. som görs på 
det centrala stråket kan tillämpas på östra stråket. 
Även bristen på tid gör att jag väljer att inte göra 
ett åtgärdsprogram. Uppsatsen söker förståelse 
och östra stråket lösningar bidrar inte med mer 
förståelse.

Bild: Anders Årman

Brister i Östrastråket

Saknar lösning till hög tvär- och 
längdslutning

Saknar ledstång

Saknar information och orienterade objekt

Saknar kontrastering av hinder

Saknar viloplan

Saknar kontrastering mellan stråkets olika 
trafikslag

Saknar trafikseparering mellan gång och 
cykel

Saknar god utformning av befintlig 
viloplats
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OMRÅDEN SOM  
ÅTGÄRDAS

När inventeringen och analysen är gjord 
så avgränsas arbetet till att endast åtgärda 
områdena nedan. Motiveringen till valen står 
på de individuella områdenas beskrivning. I 
stora drag så möjliggör åtgärderna tillgänglighet 
till funktioner i norr. Funktionerna är idag 
blockerade av barriärer. Åtgärderna på centrala 
stråket agerar som en mall för de resterande 
stråken på Galgamarken. Det centrala stråket 
innehåller alla brister som finns på de andra 
stråken i området. Genom att visa hur dessa 
brister kan åtgärdas så kan lösning användas på 
de andra stråken.

Områden som åtgärdas

Bergåsabacken

Centrala stråket

Högskolebacken

Bild: Anders Årman  Bildunderlag: Google maps
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ÄLDRE BOENDES I 
GALGAMARKEN

De fem intervjuer med äldre boende i 
Galgamarken gav några generella klagomål 
och önskemål. Två damer menade att området 
har en stor del äldre boendes i området. En 
dam påpekade att underhållandet med grus 
under vintern har blivit sämre. Det sviktande 
underhållet av grus hade lett till att hon hade 
svårt att röra sig med sin rullator. 

Överraskande för de teoretiska utgångs- 
punkterna och stråkstrategi metoden så använde 
fyra av fem backen ner mot sydväst. De gick till 
Willys, som ligger cirka två kilometer söder om 
Galgamarken, men kunde inte inhandla större 
mängd eftersom då orkade de inte gå hem. 
Ibland tog de intervjuade bussen hem från 
Willys. De tillfrågade ansåg at backen var väldigt 
jobbig men att det var nödvändigt att gå till 
Willys eftersom Bergåsa inte var hade utbudet 
de sökte.

Alla intervjuade ansåg att den centrala 
busshållplatsen var mycket viktig eftersom 
busshållplatsen gör livet mycket lättare för äldre 

boendes på Galgamarken. 

Alla de tillfrågade påpekade att mer eller mindre 
alla backar var svåra att röra sig i. En dam undvek 
högskolebacken eftersom den var för brant. Ett 
generellt klagomål var bristen på möjligheten till vila 
både i backarna men även i Galgamarksområdet.

Fyra av de fem intervjuade var ute cirka fyra eller 
fler gånger i veckan. Flera skulle kunna tänka sig att 
använda busshållplatserna i norr och söder mer om 
tillgänglighen till busshållplatserna var bättre. 

Flera äldre påpekade att det kunde vara svårt att 
röra sig över vägarna. De var rädda för att inte 
hinna över eller hindras av deras dåliga syn.

Äldre boendes i Galgamarken önskemål

Fler bänkar och viloplatser

Saknar mötesplatser som möjliggör 
observerande av miljön

Centrala busshållplatsen är mycket viktig

Alla backar i området ses som ett problem

Ta bort parkering på båda sidor

Dåligt utformade övergångsställen
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ÄLDRES BEHOV
Jag anser att forskningen pekar på många 

fördelar med att möta äldres behov. Att fler 
blir äldre är ett välkänt faktum i västvärlden. 
Ny teknik och kunskap gör att människan kan 
leva längre. Frågan handlar om att möjliggöra 
livskvalitet. Äldre har betalat skatt för att ha 
möjligheten att leva inte bara överleva även 
efter pensionen. Statistik pekar ju faktiskt på 
att alltfler äldre till och med fortsätter att arbeta 
efter pensionen om möjligheten finns.

Allt pekar på att om samhället inte möjliggör 
god tillgänglighet så kommer äldre fortsätta att 
bli isolerade vid hög ålder. Isolering som leder 
till ohälsa och ett ökat behov av särlösningar. Så 
jag anser att inte åtgärda det växande problemet 
är ohumant och till och med ologiskt ur en 
resurssynvinkel. 

Att rörelse förbättrar människors hälsa är bevisat 
och påpekas av både forskning och myndigheter. 
Forskningen visar att för äldre finns det även 
många andra positiva sidorna av rörelse. Jag 
anser att det mest intressanta är att både 
forskning, myndigheter och intressegrupper är 

överrens om samma positiva effekter. Det finnas en 
bred gemensam bild över att rörelse leder till bättre 
hälsa och att äldres rörelse beror på utformningen 
och tillgängligheten i närområdet. God utformning 
och tillgänglighet leder även till att äldre kan bo 
kvar längre. Att kostnaderna för särlösningarna, 
som används för att lösa bristande tillgänglighet, 
ökar är grupperna överrens om. Vilket verkligen 
får mig att fråga varför problemet inte åtgärdas.

En av de få punkter där forskare är oense är om 
rörelse påverkar äldres sociala liv. Men oavsett 
om rörelse påverkar socialt liv eller inte så väljer 
jag att argumentera för att tillgänglighet påverkar 
möjligheten till socialt liv som vissa forskare påstår. 
Jag anser att logik löser diskussionen. Om äldre inte 
kan röra sig till aktiviteter i området på grund av 
miljöhinder så kommer äldres sociala liv påverkas 
av områdets tillgänglighet. Däremot ifrågasätter jag 
att endast rörelse leder till mer omfattande socialt 
liv. Det är svagt underbyggt med forskning att det 
skulle vara så.

  
Bild: Anders Årman
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SÅ ÖVERVINNS 
MILJÖHINDER

Intressant är att forskning, myndigheter och 
intressegrupper är till större del överens kring 
hur miljöhinder kan övervinnas. Ibland kan till 
och med myndigheters råd och krav vara högre 
än intressegruppenas krav. Vilket jag anser pekar 
på att Sverige vet och vill mycket kring god 
tillgänglighet för äldre. Forskning kring behoven 
och utformning stämmer ofta överens med det 
Boverket kräver vid nybygge av områden och 
rekommenderas vid befintliga områden.

Hur goda trappor och ramper ska vara 
utformande har varit känt länge. Det finns till 
och med skrivna formler i arkitektens handbok 
vilket stämmer överens med myndigheters 
och intressegruppers krav. De är alla överrens 
om att jämn belysning, ledstänger och 
kontrastmarkerade trappsteg och lutningar är 
viktigt och bör vara ett formkrav.

Att kontrastmarkera gångvägars kanter och 
separera trafikslagen är också en åtgärd som 
alla tre parter är överens om, vilket är intressant 
då det enligt min egen uppfattning sällan 

uppfylls i praktiken. Vikten av breda och jämna 
gångvägar vilket också betonas av både forskning, 
myndigheter och intressegrupper. 

Miljön kring gångvägarna får gärna vara varierade 
och som visas i de teoretiska utgångspunkters 
kapitlet så bör natur vara ett element i resan. 
Vikten av natur för god hälsa visas grundligt av 
forskningen och påpekas av intressegruppen.

Viloplatser är viktiga för äldre av flera anledningar. 
Som studier visar så orkar inte äldre att röra sig 
lika långt som yngre människor och behöver 
viloplatser kontinuerligt längs stråk. Forskning, 
myndigheter och intressegrupper pekar på hur brist 
på viloplatser skapar barriärer. Men de tre parterna 
visar också att viloplatser är viktiga för äldre ska 
kunna interagera med resterande samhället. Äldre 
vill känna en samhörighet med samhället men på 
deras egna villkor. Forskning visar att äldre behöver 
en plats där de kan observera samhället från ett 
avstånd och på så sätt känner att de har kontroll 
över situationen. 

Kontroll av vardagen är viktigt för personers 
självständighet, något som påpekas kontinuerligt 
av forskning. För att äldre ska känna kontroll 

 
Bild: Anders Årman
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när de rör sig utomhus så behöver de känna 
att de kan orientera sig längs stråk och kunna 
välja färdväg. Jag tar upp information som 
påpekar detta på två olika skalor. Jag menar 
att (den mindre skalan är att) utmärka mindre 
landmärken med tex. färg och form så de blir 
unika och identifierbara. Större skalan handlar 
om att få hela stråk och trafiknät att bli unika och 
ha en god överblickbarhet. Lynch, tillsammans 
med andra, visar vikten av ha en större skalas 
orienterbarhet. Den mindre skalan är också 
viktig menar myndigheter, forskning och 
intressegrupper. Det jag anser att informationen 
pekar på är att viktigast är att ha en generell 
orienterbarhet i området så äldre känner sig 
ha kontroll över sin färd. Oavsett om det är 
i stor eller liten skala så är det viktigt att god 
orienterbarhet uppnås.

Den viktigaste slutsatsen är att myndigheter, 
forskning och intressegrupper är ense om de 
mesta kring vad som är god tillgänglighet och 
hur den uppnås. Ändå är god tillgänglighet, 
enligt mina egna erfarenheter och observationer, 
något som sällan uppnås. Därmed är valet av 
åtgärder som jag bör använda uppenbart. Jag 
väljer de åtgärder som forskning, myndigheter 
och intressegrupper är överens om. 

Bild: Anders Årman
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LAGUTRYMMET
Problemet kring tillgänglighet är så 

omfattande att Förenta nationerna har tagit 
upp det i agendan. År 1995 började Sveriges 
regering arbeta för att förbättra tillgängligheten 
i byggnader och på allmänna platser. Utifrån 
informationen kring propositioner och 
föreskrifter så anser jag att det är viktigt att 
skilja nybygge och befintlig bebyggelse för 
nedanstående diskussion.

Svensk lag kring tillgänglighet är uppdelat i 
två föreskrifter. ALM2 och HIN2. De två 
föreskrifterna skiljer sig på framförallt på två 
punkter. ALM2 innehåller föreskrifter kring hur 
tillgänglighet ska uppnås vid renovering och 
nybyggnation. HIN2 innehåller föreskrifter 
kring hur otillgänglighet ska avhjälpas 
vid befintlig bebyggelse. Även om både 
föreskrifterna hänvisar till ”samma” åtgärder 
och lösningar så krävs det av ALM medan det 
uppmanas av HIN2. 

Detta tolkar jag som att vid nybyggnation eller 
renovering så måste du utforma platser så de 
får god tillgänglighet. Vid befintlig bebyggelse 

är dessa  krav svaga och istället uppmanas till 
god tillgänglighet om ägaren har ekonomisk och 
praktisk möjlighet.

Däremot tolkar jag det som att de råd som ges i 
ALM2 är den standard som Boverket eftersträvar 
och är därför de riktlinjerna Boverket anser bör 
användas vid förbättringar av tillgängligheten. 
Däremot finns inget sådant lagkrav om inte ett 
område renoveras eller är en nybyggnation. Beslutet 
kring om problem ska åtgärdas bygger istället 
på ägarens möjlighet. Möjlighet är ett subjektivt 
begrepp och kan leda till att om kommunen är 
påverkad markägare så får kommunen godtyckligt 
bestämma om de vill åtgärda bristerna. 
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ÖVERSIKTLIG PLANERING
Förslaget försöker koppla samman målpunkter och på så sätt öka 

tillgängligheten. I dagsläget så har Galgamarken bristande tillgänglighet över 
hela området men södra passagen ner till busshållplatsen har en för äldre 
överkomlig nivå av tillgänglighet. Så därför åtgärdas inte de ovannämnda 
stråken. Idag finns knappt någon kontakt med den östra sidan vilket är 
förståligt eftersom hela östra sidan blockeras av järnvägen, därför lämnas 
östra sidan som den är idag. Vägen sydväst lämnas som den är idag av två 
skäl, först på grund av att möjliga lösningar på backens långa och höga 
lutning kräver att berget norr om vägen sprängs bort för att få plats samt 
för att intressanta målpunkter ligger två kilometer bort, vilket är för långt 
bort för de flesta äldre.  Fokus läggs på att koppla samman Galgamarken 

med målpunkterna i norr. Valet grundas 
på ett antal olika argument. För det första 
så finns väldigt många viktiga målpunkter 
i norr (se kapitel Analys). För det andra 
så är tillgängligheten mot norr bristande 
i dagsläget. För det tredje så vill äldre 
inte gå till matbutiken vid Bergåsa pga 
butikens utbud (se avsnitt Äldre boendes 
i Galgamarken), vilket gjorde att äldre 

handlade vid Willys som ligger mycket 
längre bort. Om tillgängligheten 
ökades till Bergåsa kanske fler handlar 
där vilket kan leda till att matbutiken 
utvecklas.

Bristande 
tillgänglighet

God
tillgänglighet

Tillgängligt
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GENERELLA  
LÖSNINGAR

De tre utvalda områdena innehåller alla olika 
lösningar som kommer tillämpas på alla 
områden. Lösningarna kategoriserar jag som 
generella lösningar. Generella lösningar är en 
lösning som inte är platsbunden. Generella 
lösningars utformning kan placeras som en 
färdig mall på specifika problem.

GÅNG- OCH CYKELVÄG

Äldre har ett antal krav på gångvägar. Viktigt är det 
med stöd. Stöden görs i form av visuell och taktila 
hjälpmedel samt räcken. Ett mitträcke mellan gång- 
och cykelväg används inte då det skulle göra det svårt 
för äldre med rullator att möta andra personer på 
gångvägen. Istället används en mindre höjdskillnad 
och visuella färger för att skilja gång- och cykelväg. 
Gångvägen består av asfalt och rödsten. Asfalt för 
att göra marken jämn och lättare för hjälpmedel som 
t.ex. rullatorer. Rödsten används till taktilplattorna 
i mitten av gångvägen och avskiljningen mellan 
gång och cykel. Rödsten används istället för färg av 
hållbarhets syfte. Rödsten kommer fortsätta vara 
röd även när stenen slits. Färg försvinner och måste 
fyllas i kontinuerligt. Taktilplattor sätt i mitten 
av gångvägen för att underlätta orienteringen för 
personer med synnedsättning som använder stav. 
Höjdskillnaden används för att starkt markera 
skillnaden för cyklister och motverka att cyklister 
åker över hela gång- och cykelvägen. 

RAMPER

Vid hantering av lutningar så rekommenderas 
en lutning på 1/20. 1/20 lutning gick inte att 
tillämpa på området då det hade tagit för mycket 
plats. Därför används genomgående en lösning 
som använder 1/12 lutning med viloplan varje 
6 meter eller 50 cm höjdskillnad. Lösningen ger 
en god möjlighet för äldre att gå i Galgamarkens 
olika backar. Genom att följa markens naturliga 
höjdkurvor så kommer gångvägen inte få några 
svåra fall på sidorna. På ett fåtal platser kan det 
behövas läggas till eller tas bort jord. Lutningen 
1/12 anses också vara en god lutning även om 
lägre lutning vore bättre.

Gångvägar med sidolutning eller spräckt av rötter 
osv. som finns i Galgamarken byts ut. Det finns 
ingen annan lösning än göra om för att nå en 
jämn bra yta.

Bild: Anders Årman Bild: Anders Årman
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BÄNKAR

Galgamarken har brist på viloplatser. Området 
utrustas med fler bänkar för att öka möjligheten 
till vila. Bänkarna har en höjd på 45 cm vilket 
gör det lätt för äldre att sätta sig. På sidorna av 
bänkarna så finns armstöd vilket underlättar 
äldres sittande och resande. Bredvid bänkarna 
lämnas en yta på ungefär 2 meter för möjlig 
rullstol eller rullator parkering. Vikten av 
rullatorparkering respekteras i förslaget och är 
en återkommande lösning vid alla viloplatser 
i förslaget. Här kan även pärmobiler parkera 
och vara med i gemenskapen vid viloplatserna. 
Att lämna plats för parkering är en lätt lösning 
som hjälper människor om den finns med från 
början.

TRAPPOR

Områdets backar utrustas med trappor tillsammans 
med ramper för att lösa de höga lutningarna. 
Trapporna är 2 meter breda och utrustade med 
räcken på båda sidorna. Första och sista steget 
markeras med vitfärg för att underlätta för 
synnedsatta personer. Färg används istället för 
vitsten då vitsten har en tendens att förlora dess 
kontrastgivande egenskaper när stenen blir blöt.

Trappans mått följer de rekommendationer som 
gått igenom tidigare. Resultatet är en bekväm och 
god trappa för äldre.

En bekväm trappa enligt Arkitektens 
handbok

“Basen minus höjden = 13 cm”

Förslagets trappa: 30 - 17 = 13 cm

Bild: Anders Årman Bild: Anders Årman

Bild: Anders Årman
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RÄCKEN

Idag finns nästan inga räcken i hela 
galgamarksområdet. Vid trappor och ramper så 
installeras räcken. Räckena har måtten 90 och 
70 cm. Utrymmet mellan räckena är för litet 
för barn ska klättra upp och fastna, något som 
kan vara ett problem med flera räcken. De två 
räckena gör det lättare för äldre att hålla balansen 
oavsett de äldres egna längd. 

Räcken hjälper till även i många avseenden, äldre 
kan vila vid räcket och det hjälper även till när 
mina lösningar har funnits i några år och tiden 
har gjort marken ojämn. Tillfälliga lösningar 
som grus blir lättare att hantera för äldre genom 
att jag installerar räcken på gångvägarna.

VISUELL INFORMATION

Att visuell information, eller orienterande objekt 
som det också kan kallas, är erkänt från många 
av källorna som används i uppsatsen. Vad som är 
och hur visuell information ska användas varierar 
mellan de olika källorna men ett återkommande 
tema att unika objekt är fungerar som orienterande 
objekt.

Galgamarkesområdet och dess omkringliggande 
områden har idag lätt skilda identiter så den större 
orienterbarheten är god och samtidigt något som 
är svårt att ändra på. Så nyinflyttades möjlighet att 
orientera sig är god. 

Lynch påpekar att personer som bott där längre 
ofta orienterar sig efter små landmärken och andra 
källor påpekar att unikhet öker orienterbarheten. 
Därför fokuserar förslaget på att installera små 
konstverk för att öka orienterbarheten samtidigt 
som de ger äldre något att värna om att vara stolta 
över samt prata om vilket även det är viktigt för 
äldres livskvalite.

Bild: Anders ÅrmanBild: Anders Årman
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BELYSNING

Vikten av att kunna se ordentligt går inte nog 
att understryka. Utan belysning på trappor och 
ramper på kvällen så blir de flesta miljöhinder 
så mycket farligare eftersom de blir svårare att 
se och därmed svårare att förbereda sig på. En 
liten höjdskillnad kan leda till ett fall.

Därför kommer alla stråk i förslaget belysas från 
skärmade lyktstolpar på en höjd av tre meter. 
På så sätt blir det en jämn och mjuk belysning 
över förslagets stråk som gör det lättare att se 
och identifiera miljöhinder. Lyktstolparnas 
utformning visas i en tidigare bild (se avsnitt 
gång- och cykelvägar). I förslaget har jag placerat 
ut lyktstolparna med cirka åtta meters mellan 
rum, de representeras av de vita punkter längs 
med gc-vägarna.
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HÖGSKOLEBACKEN
Genom att ta ut svängarna i backen så 

övervinns höjdskillnaderna som idag finns 
naturligt i backen. Möjligheten att välja mellan 
trappa eller ramp skapas och de två säras på. 
För en direkt färdväg så går trappan rakt upp 
samma väg som gångvägen tar idag. Skillnaden 
är att de stora lutningarna försvinner och byts 
ut till trappor och viloplan. Trapporna har 
12 trappsteg och sedan ett viloplan. De övre 
trapporna har 6 trappsteg. Ramperna följer den 
generelle lösningen och har standard måttet 6 
meter ramp med 1/12 lutning och sedan ett 
viloplan på 2 meter. Alla ramper i förslaget följer 
inte exakt måtten men har då kortare mått. De 
finns två ramper som är längre än 6 meter men 
de kompenseras med att de har 1/20 lutning. 

Statyn i mitten av förslaget hjälper till med 
orientering och höjer estetiken i förslaget. 

Både ramper och trappor utrustas med räcken 
enligt utformning och mått som beskrivs i 
generella lösningar. Separeringen av ramper 
och trappor görs för att personer har bråttom 
och personer som rör sig långsammare längs 
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ramperna, på så sätt kan rädsla för kollisioner 
minskas. 

Cyklar blir tvunga att sakta in för att kunna 
hantera de skarpa kurvorna, detta är ett medvetet 
val som leder till att farterna på cykelvägen hålls 
nere.

Backen har också två viloplatser. Viloplatser  
ligger vardera sida förslaget. Personer vid 
viloplatserna har utsikt över högskoleområdet. 
Här kommer äldre att kunna samlas och 
observera mänsklig aktivitet. Viloplatserna är 
även separerade från gc-vägen med ungefär 
två meter. Det finns även gott om plats vid 
viloplatsen för parkering av rullator eller rullstol. 
Men viloplatserna är separerade från den större 
folkrörelsen som antagligen tar trapporna. 
Trapporna är en direkt väg och kommer 
antagligen användas av människor som endast 
passerar.

Bild: Anders Årman
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BERGÅSABACKEN
Nuvarande gångvägar i Bergåsabacken har 

låg kvalité. Backens gångvägar är spruckna och 
har sidolutningar, därför skapar jag helt nya 
gångvägar. Som tidigare följs höjdkurvorna 
för att slippa höjdskillnader mellan gång- och 
cykelvägen och omgivande natur. Gång- och 
cykelvägen använder den generella lösningen till 
gång- och cykelvägar.  Ramperna är utformade 
utifrån den generella lösningen för ramper. 
Bänkar använder också en tidigare beskriven 
generell lösning.

Viloplatserna i förslaget har god utsikt över 
barn som leker i den närliggande lekparken 
och människor som är i rörelse på gångvägen. 
Äldre har därmed goda möjligheter att 
observera samhället utan att känna att de tappar 
kontrollen. Ett konstverk vid en av viloplatserna 
ökar den allmänna orienterbarheten samtidigt 
som konstverket ger platsen ett unikt värde i sig. 
En trappa installeras för att skapa en mer direkt 
väg för personer inte har någon hindrande 
nedsättning. Viloplatserna har gott om yta för 
att möjliggöra rullator och rullstols parkering 
samt underlättar också rörelse vid viloplatsen. 

Bild: Anders Årman
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Bergåsabacken är en viktig del av förslaget genom 
att den nya lösningen ökar tillgängligheten till 
Bergåsa, vilket förhoppningsvis kommer leda 
till att butiker och andra funktioner vid Bergåsa  
utvecklas och ökar utbudet. Genom ett ökat 
utbud så tvingas inte längre äldre att gå ändå 
bort till Willys cirka två kilometer sydväst om 
Galgamarken. 

Liknande cykelvägs lösningen på 
Högskolebacken så är cykelvägens kurvor 
skarpa där det kan tänkas bli en konflikt med 
gående. Genom skarpa kurvor så tvingas cyklar 
sakta in, vilket då drar ner på olycksrisken samt 
möjliga skador om en olycka skulle hända. 

Gångvägarna i den övre delen av förslaget har 
lagts om för att underlätta resan från ena sidan 
Galgamarken till den andra sidan. Idag rör sig 
gångvägarna ner och möts längre ner i backen 
vilket gör att en backe måste övervinnas om 
människor vill använda gångvägen för att röra 
sig inom Galgamarken.

Bild: Anders Årman
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CENTRALA STRÅKET
Det centrala stråket har en stor roll 

som fördelare av stråk och måste samtidigt 
hantera biltrafiken i området. I dagsläget så 
förfaller de nuvarande stolparna som agerar 
hastighetsdämpare. Istället för att fortsätta 
med utstickande pelare så använder jag en sorts 
gupp. Guppen är de upphöjda gångvägarna. 
Upphöjningen har flera funktioner, genom 
att höja upp gångvägen så slipper äldre att 
hantera höjdskillnaden mellan vägen och 
gångvägen som annars finns och upphöjningen 
uppmärksammar också trafikanter på att det är 
en trafikkorsning och uppmärksammar därmed 
trafikanter om möjlig möten. Vid början och slut 
av upphöjningen står en hjälpande meterhög 
stolpe, det finns även instruktioner för blinda på 
stolpen om hur långt övergångsstället är. Stolpen 
hjälper med riktning och vilostöd. Upphöjningen 
agerar samtidigt som ett gupp som sänker 
farten för fordon inom Galgarmarksområdet. 
Gångvägen och cykelvägen separeras. 

Cykelvägen sänks ner till gatans höjd och 
cykelvägen dras om så cyklar inte passerar framför 
busshållplatsen och kan kollidera med personer 

som går på och av bussen. Cykelvägen markeras 
även med vitfärg för att uppmärksamma bilar 
om cykelvägen. Vitmarkeringen agerar även 
som kontrastmarkering för äldre så de vet var 
cyklarna kommer, på så blir äldre inte skräms.

BILD PÅ STOLPE

Bild: Anders Årman Bild: Anders Årman
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I mitten av det centrala stråket så byggs en 
viloplats. Den nya viloplatsen har god utsikt 
över människor i rörelse. Färgade taktilplattor 
leder synnedsatta till platsen och direkt till en 
av bänkarna för att underlätta synskadade att 
hitta till en viloplats. Här placeras även en staty. 
Statyn höjer det estetiska värdet på platsen och 
fungerar som orienteringspunkt. Viloplatsens 
centralitet gör att äldre boende i området inte 
behöver röra sig långt för att kunna njuta av 
en mötesplats med god utsikt som även ligger 
avskilt.

En busshållplats med tak och glasväggar byggs 
på högra sidan vägen, liknande den busskur 
som finns på vänstra sidan vägen idag. Detta 
möjliggör skydd och möjlighet för vila för 
äldre medan de väntar på bussen och på så sätt 
underlättar en viktig del i många kedjeresor.

Bild: Anders Årman

Bild: Anders Årman
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SLUTSATSER
Min slutsats är att svenska myndigheter 

har god kontroll på vilka åtgärder som 
behövs och hur dessa kan tänkas utformas 
för att möta äldres behov. Myndigheters krav 
och forskningensresultat är ofta densamma. 
Däremot verkar regeringens ambitioner större 
än kommunen kan finna stöd för i lagstiftningen. 
Det material jag gått igenom visar att när det 
kommer till kritan så finns få och svaga krav på 
kommunpolitiker att de måste göra de förslagna 
åtgärderna. Allt handlar om ”ekonomisk 
möjlighet” dvs. om kommunens styrande organ 
anser att kommunen har ekonomi för att göra 
åtgärderna. Men vid nybygge av områden så 
finns starka regler kring tillgänglighet. Tyvärr 
hjälper inte det de redan byggda områdena. 
Detta kan vara ett problem då nybyggda 
områden oftast är dyrare att bo i. Vilket kan 
betyda att lösningarna inte når äldre människor 
som oftast bor i billigare och äldre områden.

Min egna reflektion är att situationen verkar 
paradoxal. Ekonomiska argument hindrar 
antagligen kommuner idag att åtgärda och 
förbättra miljön för äldre. Men genom att 

åtgärda problemen idag så bör kommunen kunna 
dra ner kostnaderna långsiktigt inom ålder- och 
handikappsvårdens sidolösningar. Men åtgärderna 
kostar pengar på kort sikt. Så frågan blir då politisk 
och som vi hört många gånger genom utbildningen 
så bör fysisk planering ses som ett långsiktig 
åtagande. Men de som sitter vid makten kan ha 
ett fyraårs perspektiv vilket hindrar lösningar som 
kräver ett tänkande  i längre perspektiv. 

Förslaget som visas i denna uppsats har medvetet 
lagt så mycket som möjligt av åtgärderna på 
kommunägd mark. Det finns några få områden 
som inte kommunen äger men dessa innehåller 
idag redan gångvägar eller är en obebyggd 
höglutande backe. Detta gör att frågan om det är 
genomförbart är till större del politisk. Pengarna 
finns om åtgärderna anses vara nödvändiga. Och 
både myndigheter, forskning och äldre boende i 
området anser att situation på Galgamarken är dålig 
och att det krävs åtgärder. Problemet ligger i att 
området redan är byggt så kommunen måste fråga 
sig om den har ekonomisk möjlighet till att göra 
åtgärderna vilket leder till föregående argument 
om politisk vilja.

Min slutsats om förslagets genomförbarhet är 
att det är genomförbart. Att det egentligen inte 
finns några hinder förutom kortsiktigt tänkande. 
Det handlar om att investera i lösningar idag som 
ger mindre kostnad imorgon. Förslaget kommer 
att öka tillgängligheten i området om inte allt 
myndigheter och forskare skriver är felaktigt.

Om jag reflekterar tillbaka till uppsatsens 
huvudsyfte och frågeställningar så anser jag 
att syftet har uppfyllts och jag har besvarat 
frågeställningarna. Arbetet har genomgående visat 
varför åtgärderna behövs och hur de kan utformas. 
Samspelet mellan regler och forskning visas i 
kapitlet teoretiska utgångspunkter och diskuteras 
i kapitlet analys. Jag har visat hur stråkstrategi 
kan användas för att identifiera stråk med särskilt 
behov av åtgärder i Galgamarksområdet och 
motiverat varför de har ett särskilt behov för den 
övergripande tillgängligheten i området. Jag har 
identifierat möjliga problem som kan stoppa de 
praktiska utförandet av åtgärder i genomgången 
av lagar och även diskuterat problemet tidigare 
i detta avsnitt. Slutligen har jag visat hur 
miljöhinder på Galgamarken kan åtgärdas för öka 
äldre tillgänglighet i området.
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KRITIK
En självkritisk reflektion jag har på 

uppsatsen är att den antagligen inte har 
tillräckligt många intervjuer och information 
från äldre boendes i området. Vikten av att få 
en bred översikt över problemen i området i 
form av en subjektiv sida och en objektivsida 
understryks av både forskning och metod. 
Uppsatsens är tung av objektivafakta. De fem 
intervjuerna står för all subjektiv information. 
Den subjektiva information gick emot den 
objektiva informationen. Motsättningen är 
mycket intressant men tyvärr kan jag inte 
statistiskt säkerställa den subjektiva information 
då det är för få intervjuer. Antalet intervjuer 
bygger dock tidsbrist och uppsatsens fokus. En 
grundligare undersökning där fokus även läggs 
på subjektiva data vore intressant att läsa.

Inventeringen av miljöhinder anser jag också 
förtjänar lite självkritik. För att göra en god 
inventering så krävs verktyg som jag inte hade 
tillgång till. Även om metoden anser att det 
går att göra inventeringen även utan verktygen 
så insåg jag bristerna. Det blir godtyckligt om 
det fanns goda kontraster mellan olika underlag 

och färger. Samma kritik finns mot lutningar i 
gångbanan, där jag inte hade ett vattenpass som 
rekommenderades. 

Jag riktar också kritik mot de kartor jag skapat.  
Jag är kritisk mot precisionen  i måtten på de 
lösningarna jag utformat eftersom jag är kritisk 
mot trovärdigheten i de mått som finns på autocad 
kartona jag har arbetat med. Med en övertro 
på autocad kartorna så trodde jag att jag skulle 
finna materialet tillräckligt ändå. Tyvärr innehöll 
autocad kartorna mycket mindre detaljer än jag 
trott, vilket jag insåg försent i processen. Men jag 
kunde bara jobba utifrån den information jag hade 
även om jag ibland ansåg att observation på plats 
visade en annan verklighet än måtten på autocad 
kartorna. Därför valde jag att endast visa mått på 
de generella lösningarna, då det var endast där jag 
kan trovärdigt visa exakta mått. Kartorna som 
visar åtgärderna som föreslås  är därför illustrativa 
i deras natur, även om de skapats med precision 
utifrån autocad kartornas och de mått som visas i 
de generella lösningarna. 

Stråkstrategi som jag använt går att kritisera då SKL 
sällan refererar till forskning i sin skrift. Däremot 
hänvisar all forskning till behovet av liknande 

nätanalyser. Men metoden kommer från Sveriges 
kommuner och landsting, en källa som jag anser 
håller god kvalité. Men grundläggande är att 
jag redovisar metodens upplägg och metodens 
systematiska insamling av data. Detta gör att 
metoden blir allmänt diskuterbar och därmed når 
de grundläggande kravet av vetenskaplighet. 
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Bredvid är en bild på fastighetskartan 
över Galgamarken. Den användes för 

att identifiera ägare till marken som rördes 
av mitt förslags åtgärder. Framförallt var det 
viktigt att få reda på om marken var privat eller 
kommunalt ägd. Då kartan är svårtläst och 
kräver extra information för att läsas så ringde 
jag Karlskronas plankontor (2012-04-13) och 
fick därifrån informationen jag sökte.



72

BIFOGAT

Här visas mina kategorier 
som jag har inventerat 

utifrån enligt observations 
schemat från “Tillgänglig stad”. 
Resultaten står vid kategorierna. 
Observationsschemat innehåller 
inte mer informationen än vad som 
finns här därför har jag valt att inte 
bifoga schemat utan endast mina 
egna utskrivna resultat.

Där schemat rekommenderar 
att platsen mäts med verktyg 
men påpekar att objektet även 
kan bedömas av inventerarens 
personliga obeservationer har 
jag skrivit “bedömd” för att 
understryka att jag bedömt platsen.
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