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FÖRORD
Det här är en kandidatuppsats på 15 hp och avslutar kandidatprogrammet Fysisk Planering på Blekinge 
Tekniska Högskola. 

Under vårens gång har det varit både motgångar och medgångar med att skriva kandidatuppsatsen. 

Amanda Leo, Viktor Brandt Johnsson och Erik Johansson för peppning och korrekturläsning. Till sist 
vill vi även tacka vår handledare för guidning genom arbetet.   
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SAMMANFATTNING 
Det här kandidatarbetet är baserat på en fallstudie av tillgänglighet på allmänna gångstråk i 
Ronneby. Uppsatsen ämnar till att undersöka vad som påverkar tillgänglighet för personer med 
funktionsnedsättning, genom att undersöka utvalda gångstråk mellan allmänna samhällsfunktioner i 
Ronneby. Syftet med uppsatsen är att undersöka relationen mellan personer med funktionsnedsättning 
och den byggda miljön i ett urbant sammanhang.  

För att kunna svara på problemformuleringen Vad påverkar tillgängligheten på gångstråk för personer 
med funktionsnedsättning? och  Hur tillgängliga är gångstråken mellan allmänna samhällsfunktioner 
för personer med funktionsnedsättning? genomförs en systematisk och en deltagande observation på 
utvalda gångstråk i Ronneby mellan målpunkter som kan räknas som allmänna samhällsfunktioner. 
Analysen utgår från två perspektiv, personer med nedsatt rörelseförmåga som inkluderar personer 
som använder rullstol, rullator, käpp, kryckor eller inga hjälpmedel, samt personer med nedsatt syn 
som inkluderar blinda och synskadade personer.

Av analysen framgår det olika faktorer som påverkar tillgänglighet, som vilket underlag gångbanan 

visar sig skilja mellan de två grupperna som analysen utgår från, och huruvida gångstråken är 
tillgängliga handlar främst om för vilken grupp i samhället som det planeras för. 

SÖKORD
syn
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människor med funktionsnedsättningar innebär det olika sorters begränsningar i deras vardag. 
Det kan exempelvis handla om att ta sig till ett arbete eller en aktivitet. Begränsningarna handlar 
framförallt om svårigheter i samspelet mellan miljön och de själva. Tillgängliga gångmiljöer gör det 
möjligt för personer med funktionsnedsättningar att röra sig i staden utan att vara beroende av andra. 
Byggda miljöer som inte är tillgängliga leder till att personer får funktionshinder. Enligt FN är det en 
demokratisk rättighet att människor ska ha samma möjlighet att röra sig på allmänna platser. Genom 

miljöer.

hur tillgänglighet ser ut på gångstråk mellan allmänna samhällsfunktioner för personer med 
funktionsnedsättning.

1.1 Syfte
Syftet är att undersöka relationen mellan personer med funktionsnedsättning och den byggda miljön 
i ett urbant sammanhang.

1.2 Problemformulering
Vad påverkar tillgängligheten på gångstråk för personer med funktionsnedsättning?
Hur tillgängliga är gångstråken mellan allmänna samhällsfunktioner för personer med                    

       funktionsnedsättning? 

1.3 Avgränsning

Undersökningen i detta arbete utgår från personer med nedsatt rörelseförmåga som är rullstolsburna, 
använder rullator, kryckor eller käpp eller inga hjälpmedel alls, samt personer med nedsatt syn som 
innefattar blinda som saknar synen helt och synskadade som kan ha tunnelseende, färgblindhet eller 
annan inskränkning av synförmågan. Personer med kognitiv funktionsnedsättning, personer med 
nedsatt hörsel, samt personer med allergi och överkänslighet ingår inte i studien. Anledningen till att 
personer med allergi och överkänslighet valts bort är att det enligt Svensson (2015:291) skulle behöva 
göras en djupare undersökning kring både olika individer och deras hälsa. Hon menar att en utredning 
kring vilken vegetation som är mest lämpad för allergiker kan behövas, vilket skulle innebära att 
arbetet blivit mycket större eller fått en annan inriktning. Kognitiv funktionsnedsättning har också 
valts bort eftersom det i relation till en utemiljö blir en komplex fråga. Svensson (2015:29f) menar 

platsen och sammanhanget. Vidare förklarar hon att personer med kognitiv funktionsnedsättning ofta 
har svårt att klara sig själva i en utemiljö. Personer med nedsatt hörsel har valts bort eftersom de 
enligt Svensson (2015:28f) främst har krav på hur en inomhusmiljö är utformad. Även om de valda 
grupperna, personer med nedsatt rörelseförmåga och personer med nedsatt syn, som arbetet utgår 

        
1. INLEDNING 
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viktiga allmänna samhällsfunktioner. Med allmänna samhällsfunktioner menas målpunkter som är 
av betydelse för allmänheten och dit allmänheten kan röra sig. I detta arbete innefattar begreppet 

servicehem, stadshus, rekreationsområden och sportfaciliteter. Gångstråk behandlar den miljö där 

vilket gör att gångmiljön kan vara integrerad med cykelmiljön. Inom staden ska därför ett väl etablerat 

studera. Räckvidden i en svensk mindre stad gör det också möjligt att få ett helhetsperspektiv på 
stadens gatunät. Staden ska dessutom ha arbetat med frågor kring tillgänglighet i gatumiljön.

Endast gångstråk som ligger på allmän mark där kommunen är huvudman är grund för undersökningen, 

medvetenhet om att en resa görs från dörr till dörr, vilket gör att tillgängligheten för personer med 
funktionsnedsättning även påverkas utanför den mark som kommunen har rätt att utforma. 

1.4 Disposition
Arbetet är uppdelat i fem huvudkapitel. Det första kapitlet inleds med ett avsnitt med inledning, syfte 
och problemformulering, hur arbetet är avgränsat och därefter bakgrundsinformation till problemet. 
Efter inledningen följer andra kapitlet med en forskningsöversikt utifrån syftet och problemet där olika 
begrepp diskuteras. I slutet av forskningsöversikten presenteras det valda teoretiska perspektivet, som 
är ett gemensamt teoretiskt perspektiv om tillgänglighet. Det teoretiska perspektivet leder sedan till 
vilken forskningsdesign och vilka metoder som valts i tredje kapitlet. Under kapitlet forskningsdesign 
och metod presenteras fallstudie och metoderna, som innefattar en deltagande och en systematisk 
observation. I analysen i kapitel fyra undersöks gångstråken genom det teoretiska perspektivet utifrån 
två olika grupper i samhället, personer med nedsatt rörelseförmåga och personer med nedsatt syn. 
Avsnittet som behandlar personer med nedsatt rörelseförmåga är skriven av Daniela Edvinsson och 
avsnittet som behandlar personer med nedsatt syn är skriven av Emma Karlsson. I det femte kapitlet 
diskuteras resultatet utifrån respektive analys. Diskussionen avslutas med en slutsats där frågorna i 
inledningen besvaras gemensamt.

1.5 Bakgrund
Enligt Socialstyrelsen (2007) uppstår ett funktionshinder i relation till en miljö som begränsar en 
människa. Problemet kan beskrivas som en bristande tillgänglighet i den omgivande miljön. Utifrån 

som är problemet. En funktionsnedsättning enligt Socialtstyrelsen innebär en nedsättning av fysisk, 
psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Problemet är därför den miljö där människor rör sig i 
som begränsar personer med funktionsnedsättningar och därigenom skapar ett funktionshinder.

människor i Sverige har en funktionsnedsättning i form av nedsatt syn, hörsel eller rörelseförmåga. 
Utav dessa har drygt 250 000 personer nedsatt syn, drygt 650 000 nedsatt hörsel och drygt 500 000 
personer har nedsatt rörelseförmåga.

och som innebär att utemiljön i en stad ska vara tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. 
Internationellt sett har FN (1993) gett ut riktlinjer som behandlar delaktighet och jämlikhet för 
personer med funktionsnedsättning. Riktlinjerna kallas för standardregler och är inte juridiskt 
bindande, men är något som Sverige åtagit sig att följa. Den femte så kallade standardregeln 
behandlar tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning och det går att utläsa från den att 
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staten skall införa handlingsprogram som gör att den fysiska miljön är tillgänglig för personer med 
funktionsnedsättning. Det framgår även att staten bör ta egna initiativ för att undanröja hinder som 
försämrar tillgängligheten. För att undanröja hinder bör det upprättas regler och riktlinjer och att staten 
bör agera för att lagstiftningen ska säkra tillgängligheten på olika områden i samhället. Samhället bör 
alltså anpassas till att inkludera alla människor oavsett funktionsnedsättning och bidra till att stärka 

att ändra på den fysiska utformningen av allmänna platser. Allmänna platser ska vara tillgängliga för 

paragraf i andra stycket framgår det även att hinder mot tillgänglighet eller användbarhet på en allmän 
plats alltid ska avhjälpas, om hindret med hänsyn till de praktiska och ekonomiska förutsättningarna 
är enkelt att avhjälpa.

För att tillämpa PBL (2010:900) om tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning i praktiken 
har Boverket gett ut två föreskrifter med allmänna råd. Den ena föreskriften är ALM 2 - Tillgänglighet 
på allmänna platser (2011:5), som tar upp rekommendationer för hur tillämpningen kan ske för att 
uppfylla paragrafen i PBL. Den andra föreskriften är HIN 3 - Enkelt avhjälpta hinder (2013:9) som 
istället visar på hur hinder för personer med funktionsnedsättning enkelt kan avhjälpas i lokaler och 

berör avhjälpning av hinder på allmänna platser och innefattar vad för slags hinder som ska avhjälpas 
och allmänna råd. Paragraferna berör nivåskillnader, ojämn markbeläggning, djupa ränndalar i 
gångbanan och trottoarkanter. Andra saker som berörs är kontrastmarkeringar, varningsmarkeringar, 
skyltning för orientering, belysning och balansstöd. Även parkering och lekplatser tas upp. Som ett 
stöd till föreskriften HIN (2013:9) har Boverket även gett ut boken Enklare utan hinder (2005) med 
exempel för hur hinder kan avhjälpas i praktiken.

Svensson (2015) har i sin bok delat upp personer med funktionsnedsättningar i olika grupper. En person 
med nedsatt rörelseförmåga kan enligt henne (s.31) medföra olika saker. En nedsatt rörelseförmåga 

menar hon. Vidare förklarar hon att ha en nedsatt rörelseförmåga kan leda till att personer inte orkar 
gå långa sträckor, klara av branta lutningar, gå på ojämnt underlag eller lyfta fötterna ordentligt. 

kryckor, rullator eller rullstol driven med armstyrka eller elmotor. Hur stort utrymme en rullstol 

som i sin tur beror på användning, funktionsnedsättning och kroppens fysik. Utrymme i gångmiljön 
bör innefatta utrymme att svänga, vända, backa och få möten förklarar hon.

sittmöjligheter i rätt höjd. Dessutom uttrycker hon att hinder som lyktstolpar och brunnar bör placeras 

ledstänger.

En ojämn och mjuk beläggning menar Svensson (2015:285) är mycket tung att köra på både med rullator 
och rullstol, samtidigt som skakningar som upplevs obehagliga kan uppkomma för rullstolsburna. 
Hon (s.53) uttrycker även att när det gäller små nivåskillnader som kanter och sluttande plan kan 
dessa upplevas som stora hinder. Personer som använder rullatorer måste då lyfta hjälpmedlet över 
höjdskillnaden, samt att en brant lutning för rullstolsburna kan göra att en person kan trilla ur eller 
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tippa över med rullstolen, framförallt om balanssinnet är nedsatt, framför hon. Dessutom påpekar hon 

lätt ställer sig på tvären i både ojämnheter och nivåskillnader. 

Müller (2012:105) menar att smågatsten är en vanlig markbeläggning som många städer använder för 
att återfå kulturmiljön. Smågatsten är ett ojämnt underlag att köra på och enligt henne kan det därför 

rullstol, går med rullator eller andra grupper som har svårt för att gå. Den ojämna beläggningen gör 
att det kan vibrera och kännas tungt när personer rör sig där med rullator eller rullstol uttrycker hon. 
Hon förklarar vidare att ett lämpligt sätt att att använda smågatsten för att återställa kulturmiljön, 
är att använda det som en avskiljare mellan olika ytor eller som dekoration vid sidan av gångytan. 
Smågatstenen blir också en tydligt kännbar gräns för personer med nedsatt syn, menar hon.

Personer som har nedsatt syn ingår i gruppen personer med nedsatt orienteringsförmåga, som även 
omfattar personer med nedsatt hörsel och kognitiv förmåga, framför Svensson (2015:61). Personer 
med nedsatt orienteringsförmåga har enligt henne (s.62) svårigheter att kunna uppfatta platsen som de 

Personer med nedsatt syn saknar det huvudsakliga sinnet att motta information på, menar Svensson 
(2015:62), och därför uppkommer det svårigheter för dem att få tillräckligt med information för att 
kunna orientera sig. Hon (s.33) beskriver att en person med nedsatt syn kan antingen vara blind och 
sakna synen helt, vara svårt synskadad och enbart ha ledsyn eller vara synsvag och ha en nedsatt 
synskärpa, begränsat synfält eller någon annan inskränkning av synförmågan. Vidare framför hon att 

käpp. Hon menar att käppen hjälper personer med nedsatt syn att uppfatta information i omgivningen 

använder även ledarhund som ett hjälpmedel, förklarar hon (s.35), men det är inte lika vanligt.

För personer med nedsatt syn är belysning och färgsättning viktigt, anser Svensson (2015:69) och 
kontraster är därför en viktig egenskap i den byggda miljön. Synskadades riksförbund (2012d) 
påpekar att ledstråk även är en viktig utformning av den byggda miljön för att personer med nedsatt 

nedsatt syn behöver något att följa för att underlätta orienteringen. Blinda personer behöver ett taktilt 
ledstråk, medan synskadade personer som ser lite grann behöver en kontrastskillnad att följa uttrycker 
Synskadades riksförbund. Svensson (2015:69) beskriver ledstråk som sammanhängande gångytor 
som inte får avbrytas av något annat än cykelbana eller körbana och beläggningen ska dessutom skilja 
sig tydligt från de andra ytorna. Hon (s.33,35) uttrycker att ledstråk antingen är konstgjorda i form av 
taktila plattor, eller naturliga som exempelvis husväggar, kantsten eller mur.

Svensson (2015) framför att alla former av hinder i den byggda miljön som inte går att avhjälpa 
bör markeras för att personer med nedsatt syn ska kunna upptäcka dessa. Hon beskriver att hinder 

kan också utgöra ett hinder enligt henne (s.279f) och en markering i form av en heldragen målad linje 
eller materialskillnad mellan de olika ytorna är därför viktigt. Hon (s.193) skildrar en problematik 
kring upphöjda kanter som underlättar för personer med nedsatt syn men som kan krocka med 
tillgängligheten för personer med nedsatt rörelseförmåga.
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Syftet är att undersöka relationen mellan personers funktionssnedsättningar och den byggda miljön, 
vilket har fått styra den valda forskningen. Vidare behandlas därför begreppen tillgänglighet, 
användbarhet och design för alla i relation till den fysiska miljön. Avslutningsvis behandlar 
forskningen hur den byggda miljön i relation till personer med funktionsnedsättning hanteras inom 
planering.

Personers funktionsförmåga i den byggda miljön
Manley (1998:153) beskriver att en funktionsnedsättning inte handlar om ursprung eller etnicitet, 
utan om personer som har någon form av svårighet att röra sig i den byggda miljön. Hon menar att alla 
människor någon gång i livet kan tillhöra den här gruppen, exempelvis föräldrar med barnvagn eller 
personer som varit med om en olycka och därav fått försämrad rörlighet. Hon uttrycker att det är miljön 
som inte har tagit hänsyn till personers olika funktionsnedsättningar. Imrie och Kumar (1998:357) har 
en liknande uppfattning och menar att det är den byggda miljön som är begränsande. Vidare framför 
forskarna att den byggda miljön hindrar rörligheten för personer med funktionsnedsättning och det i 
sin tur begränsar funktionsnedsattas tillgänglighet till platser. De konstaterar att den byggda miljön är 
funktionshindrande genom att den begränsar och diskriminerar funktionsnedsattas krav på rörlighet 
och tillgång.

använda. Hon hävdar att det är bättre att använda orden “personer med funktionsnedsättningar” 
tillsammans istället för enbart begreppet “funktionsnedsättning”. Att bara använda benämningen 
“funktionsnedsättning” blir, enligt henne, som en grupp utanför samhället som saknar koppling till 
en individ. “Personer med funktionsnedsättningar” handlar istället om en levande person som har 
mänskliga rättigheter, påpekar hon. Imrie och Kumar (1998:359) uttrycker sig också kring begreppet 
funktionsnedsättning. De menar att begreppet funktionsnedsättning inte ska ses som en medicinsk 
term, eftersom det då blir kopplat till personen. Enligt dem handlar funktionsnedsättning inte om en 
sjukdom som ska botas hos individen, utan ett problem som existerar i den byggda miljön. Begreppet 
funktionsnedsättning problematiseras alltså här utifrån olika håll men som alla innehåller samma kärna, 
det är den fysiska byggda miljön i relation till en persons förmåga som skapar ett funktionshinder.

Bennet, Lee Kirby och MacDonald (2009:17) framför att det är allmänt känt att tillgänglighet till 
allmänna områden kan underlätta deltagandet för personer med funktionsnedsättning. Det vanligaste 
hindret för personer med funktionsnedsättning i en miljö, enligt Bennet et al, upplevs vara att korsa 

för rullstolsburna.

Bennet et al (2009:18f) förklarar utifrån sin undersökning att de viktigaste kriterierna för rullstolsburna 

mjuk övergång mellan trottoar och gatunivå, samt är fri från hinder. Samtidigt påpekar de (s.21) att 
tillgänglighet vid övergångsställen skiljer sig beroende på tidsperiod och är platsberoende. Alltså 
beror tillgängligheten på vilken tid, men också på vilken miljö vi lever i.

        
2. FORSKNINGSÖVERSIKT 
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är viktiga komponenter i utformningen av den byggda miljön för att underlätta tillgängligheten för 

käpp, men att de även kan känna dem med sina fötter eller genom ljudet som uppstår från käppen. 

genom träning och erfarenhet. Hur lätt det är att upptäcka taktila ytor i den byggda miljön är alltså 
personligt och olika forskningsundersökningar kan därför ge olika resultat beroende på deltagare och 
plats.

varningsytan bli upptäckt även om det inte funnits en trottoarkant. Vidare framgår det av forskarnas 
undersökning om blinda att två olika djup på de taktila varningsytorna undersöktes, men att det visade 

att det viktigaste för blinda är istället underlaget som leder till varningsytorna. Ett exempel som 
skildras av forskarna är att underlaget som leder till varningsytan bör vara av en jämn beläggning 
för att inte försvåra upptäckten av varningsytan. En slutsats av deras resonemang är att förbättrad 
tillgänglighet för blinda personer vid övergångsställe bör ha varningsytor eller en trottoarkant, men 

åtskiljas enkelt från varningsytan. 

Tillgänglighet

(2003:57, 61) uttrycker att tillgänglighet uppstår mellan en individs eller en grupps funktionsförmåga 

av en person med funktionsnedsättnings status i samhället. Begreppet tillgänglighet innebär enligt 
dem att den fysiska utformningen avgör om en person kan klara sig själv i en miljö, eftersom den 
fysiska utformningen kan begränsa rörelsen på en plats. Den fysiska utformningen i en utemiljö 
påverkar alltså tillgängligheten för olika grupper i samhället som har olika utgångspunkter för att 
kunna röra sig i en stad. Tillgänglighet handlar om att den fysiska utformningen i en utemiljö kan 

ut beroende på vilken funktionsnedsättning personer har. Hon uttrycker att personer med olika 
funktionsnedsättningar har olika krav på tillgänglighet i den byggda miljön och det i sin tur kan leda 

nivåskillnader medan ramper försvårar för personer med nedsatt syn. Hon påpekar att trottoarkanter 
underlättar för personer med nedsatt syn, men försvårar för rullstolsburna.

Imrie och Kumar (1998:357f) anser liksom Iwarsson och Ståhl att tillgänglighet till platser påverkar 

framförallt om att svårigheter i den byggda miljön gör att personer med funktionsnedsättningar 

funktionsnedsättningar hellre stannar hemma, förklarar forskarna. De (s.262) framför att svårigheterna 
med tillgänglighet gör att personer med funktionsnedsättning känner sig mindre värda i samhället. 
Tillgängligheten avgör alltså, enligt Imrie och Kumar, människors upplevelse av sitt värde i samhället. 
Imrie och Kumar (1998:371) och Manley (1998:155) uttrycker liknande tankar där de menar att 

en möjlighet att få delta i olika aktiviteter i samhället.
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Utifrån sin undersökning kring ramper för rullstolsburna menar Bennet et al (2009:21) att tillgänglighet 
är tidsberoende och beror på vilken tid vi lever i. Vad som idag anses vara tillgängligt, kan alltså vara 
otillgängligt i framtiden.

Användbarhet
Iwarsson och Ståhl (2003:60) beskriver att användbarhet är ett begrepp som ofta används parallellt 
med tillgänglighet, men som enligt dem inte har samma innebörd. De förklarar vidare att användbarhet 
är baserat på personliga faktorer. Användbarhet utgår därför från att den enskilda individen själv 
tolkar och värderar om miljön är tillgänglig. Det framgår även att det är svårare att hantera begreppet 
användbarhet när det pratas om grupper, eftersom det kräver information som speglar den enskilda 

synsätt att se på hur den fysiska miljön kan utformas, vilket är svårt att hantera i praktiken. Ett avstånd 
mellan teori och praktik uppstår därför inom begreppet användbarhet.

homogen grupp. Men samtidigt väljer hon att inte utgå från individer, utan grupperar personer utifrån 

som påverkar rörligheten, exempelvis hjärtsvårigheter, andningssvårigheter och åldrande. Hon menar 
alltså att tillgänglighet inte bör utgå från enskilda individer som Iwarsson och Ståhl väljer att använda 
begreppet användbarhet. 

Design för alla
Design för alla är ett annat begrepp som används i samband med tillgänglighet och den byggda 
miljön. Iwarsson och Ståhl (2003:61) framför att design för alla innebär att samhället ska utformas 
för att bli jämlikt för alla och att det framförallt handlar om att skapa en social integration i samhället. 

tillgängligt för alla. De menar att alla bör ha samma rättigheter att röra sig i samhället, men för att 

Iwarsson och Ståhl (2003:62) uttrycker att design för alla även handlar om politik och demokrati och 
är inriktat på processen. De beskriver att design för alla handlar om jämlikhet och att förändra den 

instrument. Imrie och Kumar (1998:371) påpekar att många personer med funktionsnedsättningar 

makt över den byggda miljön. Ofta, antyder forskarna (s.360), glöms det bort att även personer 
med funktionsnedsättningar har lika rättigheter att kunna ta sig till olika platser, liksom alla andra 
människor har. Imrie och Kumar menar alltså att problemet är att personer med funktionsnedsättningar 
inte inkluderas i samhället, men de stannar vid att problemet är att makthavarna inte lyssnar. Iwarsson 

också kan lösas. Genom att förändra samhällets attityder och använda begreppet design för alla som 
inkluderar alla människor, anser forskarna att problemet kan lösas.

Iwarsson och Ståhl (2003:60f) anser att problemet med att använda begreppen tillgänglighet och 
användbarhet är att det utgår från två olika grupper av människor, “normala” och personer med 
funktionsnedsättning. Används istället begreppet design för alla, utgår det från alla individer i 

skapa god tillgänglighet är att den är tillgänglig för alla. En miljö som är tillgänglig för alla, enligt 
henne, leder till en hållbar framtid i ett större perspektiv eftersom bättre tillgänglighet genererar 

utformningen för personer med funktionsnedsättningar ofta ses som ett speciellt behov och särskiljs i 
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utformningen för tillgänglighet i den byggda miljön. Hon (s.155) anser att ökad tillgänglighet därför 
inte enbart bör vara riktad mot en minoritet av befolkningen som har vissa behov. Imrie och Kumar 

måste utföra saker på andra sätt. De konstaterar att den byggda miljön aldrig kan tillgodose allas 

funktionsnedsättningar få vara en del av allmänheten. Begreppet design för alla som presenteras av 
Iwarsson och Ståhl hanterar samhället som en enda stor homogen grupp med enskilda individer. 
När begreppet design för alla används av Iwarsson och Ståhl kan det verka motsägande eftersom 
om det inte är tillåtet att särskilja grupper, blir det också svårt att veta vilka krav som behövs för att 
utforma en miljö som är tillgänglig för alla. Imrie och Kumar, samt Manley menar istället att även 
om samhället bör räknas som en grupp angående tillgänglighetsfrågor, är det ändå accepterat att det 
existerar undergrupper vars krav behöver inkluderas i en gemensam utformning för hela samhället.

genom att olika gruppers krav inkluderas i en gemensam utformning. Hon menar även att design 

integriteten hos personer med funktionsnedsättningar skadas, samtidigt som utformningen fortfarande 
har en hög kvalitet. Design för alla handlar alltså enligt Manley inte bara om att olika gruppers krav 
ska ses som en gemensam utformning, utan även att hänsyn tas till andra faktorer som krockar med 
gestaltandet av miljön i den gemensamma utformningen.

Tillgänglighet inom planering
Iwarsson och Ståhl (2003:62) lyfter fram att begrepps betydelse beror på vilket sammanhang de sätts 
i. För att behandla tillgänglighet i ett planeringssammanhang av miljöer där allmänheten ska vistas 

riktlinjer baseras på olika gruppers, eller i vissa fall, individers perspektiv. De anser att tillgänglighet 
är lämpligare än att behandla användbarhet där man utgår från den enskilda individens krav. Planerare 
bör alltså enligt forskarnas åsikt inte utgå från enskilda individers krav på utformningen, utan istället 

menar forskarna alltså att planeringen ska utgå från normer och riktlinjer för hur tillgängligheten kan 

begreppet tillgänglighet också användas för att avgöra hur lätt det är att nå målpunkter i samhället. 

 
Manley (1998:157) uttalar sig om att det är viktigt att planerare förstår det sociala sambandet likväl 
som den estetiska utformningen i en planeringsprocess. Planerare ska alltså enligt henne inte bara 
kommentera utseende och estetik, utan även vara medvetna om hur personer kan röra sig och använda 
miljöer utan att bli begränsade. Imrie och Kumar (1998:369) påpekar också att i vissa fall väger den 
estetiska aspekten tyngre än tillgänglighet. De beskriver alltså att kravet på en tilltalande estetisk 
utformning kan anses vara viktigare än att utformningen faktiskt är tillgänglig, vilket forskarna själva 
inte håller med om.  

Enligt Imrie och Kumar (1998:370) har det funnits en tröghet i att agera och åtgärda problem hos 
kommuner i Storbritannien, vilket inte tvunget betyder att samma tröghet har funnits i svenska 
kommuner. Bennet et al (2009:22) menar att tills tillgänglighet har uppnåtts bör istället rullstolsburna, 
som deras undersökning handlar om, tränas för att klara de hinder som de stöter på i den byggda 
miljön. Alla människor har dock inte möjlighet att lära sig att hantera hinder i den byggda miljön, 
vilket därför anses skapa en problematik kring Bennet et al:s uttalande. Om majoriteten av alla 
personer med funktionsnedsättningar skulle lära sig att bemästra hinder och barriärer i den byggda 
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funktionshindrade, trots att det fanns en tröghet från kommunerna i Storbritannien att agera. Idag kan 
alltså det politiska intresset vara starkare eller svagare, men också variera beroende på land. 

människor om tillgänglighet, krävs det samtidigt att städer planeras för att vara hinderfria. En slutsats 
av hennes resonemang är alltså att planering är viktigt för att den byggda miljön ska bli tillgänglig 
för alla människor. Det är alltså “lätt” att skriva i en lag att den byggda miljön ska vara tillgänglig, 
men svårare att utforma det i praktiken. Manley (1998:156f) framför att det ofta är den ekonomiska 
aspekten som begränsar utformningen, och att det därför inte planeras för hinderfria miljöer i samma 
utsträckning som det skrivs i dokument att det bör göras. Att den ekonomiska aspekten begränsar 
utformningen kan även ses som svar till det Imrie och Kumar anser i stycket ovan, kring trögheten 
att agera hos kommunerna i Storbitannien. Det kan därför tolkas som att den ekonomiska aspekten 

Bennet et al (2009:22) påpekar också att en sorts kvalitetsförsäkring och uppföljning av den byggda 
miljön borde tillämpas för att säkerställa att den byggda miljön har blivit tillgänglig. Det är alltså inte 
säkert att den byggda miljön har blivit mer tillgänglig bara för att den har åtgärdats.

2.1 Teoretiskt perspektiv
Utifrån diskussionen kring olika begrepp väljs begreppet tillgänglighet som det teoretiska perspektivet 
och som styr inriktningen på arbetet. Användbarhet har valts bort på grund av det är baserat på 
den enskilda individen, och kan därmed vara svårt att tillämpa inom den fysiska planeringen. 
Inom planeringen är det svårt att utgå från miljontals synsätt som begreppet användbarhet innebär. 
Tillgänglighet utgår från grupper av individer och kan utgå från färre synsätt, vilket gör det lättare att 
applicera i praktiken, avståndet mellan praktik och teori blir mindre. Design för alla väljs bort eftersom 
det refererar till hela samhället som en homogen grupp och behandlar processen inom demokrati mer 
än vad det hanterar den praktiska utformningen av den byggda miljön. Ur en homogen grupp går 
det inte att urskilja vilka krav som personer med funktionsnedsättningar har på den byggda miljön, 

grupper i samhället. Vad som är tillgängligt för en grupp individer i samhället kan skilja sig från vad 
en annan grupp individer anser vara tillgängligt. Begreppet tillgänglighet är därför ett lämpligt sätt att 
hantera utformningen av den byggda miljön i relation till grupper av individer som har mer liknande 

mellan gatans utformning och gruppers funktionsförmåga. Tillgängligheten utgår från normer och 
riktlinjer som Iwarsson och Ståhl (2003) beskriver. Den byggda miljöns utformning varierar alltså 
beroende på vilken grupp i samhället som rör sig där och är inte en universell lösning som innebär att 
den blir tillgänglig för alla. Både Manley (1998:153) och Imrie och Kumar (1998:357) menar att det 
är den byggda miljön som är problemet genom att den begränsar en människa och därigenom skapar 
ett funktionshinder. Det är alltså den byggda miljön som ska förändras för att en tillgänglig miljö ska 
skapas.
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3.1 Forskningsdesign 
Ett lämpligt tillvägagångsätt för det här arbetet är fallstudie. Det som utmärker en fallstudie enligt 
Denscombe (2009:59f) är att det bara inriktar sig på en undersökningsenhet. Han menar att en fallstudie 
kan undersöka saker i detalj och ge större möjlighet att studera det på djupet eftersom det bara är 
en undersökningsenhet. För att genomföra studien har Ronneby valts som en undersökningsenhet. 

och enligt Denscombe (2009:60) förstå anledningen bakom resultaten.

Denscombe (2009:61) framför vikten av att det fall, eller den plats, som ska undersökas är en 
existerande plats och inte iscensatt. Vidare menar han att en fallstudie tillåter forskaren att använda 
olika källor, data och undersökningsmetoder. Olika metoder kan kombineras i en fallstudie så länge 
de är lämpade för undersökningen förklarar han. En verklig plats i form av allmänna gångstråk har 
valts för att genomföra analysen. För att genomföra analysen har två metoder inom observation valts, 
där olika källor och data diskuteras.

Denscombe (2009:65) beskriver olika sätt som fallstudie kan användas på och ett sätt är den typiska 
undersökningsenheten som innebär att det valda fallet kan generaliseras till liknande platser. Han 
(s.69) framför att det även är viktigt att utgå från att alla fall inte går att generalisera till andra fall. 

kan jämföras med andra platser. I detta fall har en svensk mindre stad valts utifrån kriterier som går 

Det svåra med fallstudier enligt Denscombe (2009:72) är att det ska bli trovärdigt när fall generaliseras 
utifrån resultatet. Som nämns ovan är det därför viktigt att inte anta att alla fall går att generalisera 

Han framför att forskaren ska motverka att misstänksamhet uppstår vid generaliseringar. En annan 
nackdel med fallstudier som framförs av honom är att det i en del fall kan vara svårt att få tillträde 
till den miljö, dokuemnt eller människor som ska undersökas. I det här fallet som arbetet utgår från 
undersöks enbart gångstråk som ligger på kommunal mark och det har därför inte funnits några 
svårigheter till att få tillstånd för att beträda den miljö som undersöks.

3.2 Metod 
För att besvara problemformuleringen utförs en platsinventering av Ronneby. En inventering av vilka 
allmänna samhällsfunktioner som ska användas och vart dessa är placerade utförs. Därefter markeras 

De utvalda gångstråken studeras därefter genom två metoder, systematisk observation och deltagande 
observation. Det insamlade materialet från inventeringen av gångstråken är underlag för analysen. 
Analysen utgår från två olika perspektiv varav det ena behandlar personer med nedsatt rörelseförmåga 
och det andra personer med nedsatt syn.
 
Observation är en utgångsmetod för att studera gångstråken i Ronneby. Denscombe (2009:271f) 
påpekar att observationer främst bygger på en direkt observation genom ögat. Han förklarar att 
observationer görs ute i fält för att undersöka verkliga situationer, vilket skapar empirisk data utifrån 

        
3. FORSKNINGSDESIGN & METOD 
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förstahandsinformation. Problemen som forskaren står inför, menar han på, är att perceptionen lätt 

Fangen (2005:110) beskriver att observation på deltid ger möjlighet att dra sig undan och bearbeta 
informationen och tänka analytiskt. Hon uttrycker (s.116) att fördelen med kortare fältarbeten är 
att det lättare går att bearbeta få enskilda objekt mer grundligt än vad som är möjligt vid en mer 
omfattande undersökning. Att ta pauser mellan passen på fältarbetet är också något som hon (s.119) 
menar på är positivt eftersom forskaren då får en chans att distansera sig och justera sin roll. När det 

görs på deltid under en kortare period och görs i det här arbetet en förmiddag eller eftermiddag utspritt 
under 3 veckors tid. Studien är inte beroende av tid på dygnet, väder eller årstid då det är de fysiska 
elementen på gångstråken som undersöks. Visserligen kan oväder påverka kvaliteten på gångstråken, 
som halt underlag, lövsamlingar, isbeläggningar etcetera men detta har inte beaktats i studien.

3.2.1 Systematisk observation

personliga faktorn som lätt tar över vid perception och kan istället ge mer objektiva observationer. 
Han uttrycker (s.280) att observationsscheman är förknippat med kvantitativ data och statistik. I 
arbetet används checklistor för att undersöka om utformningen underlättar tillgängligheten eller inte.
 
Denscombe (2009:276f) uttrycker att det är viktigt att de frågor som ska besvaras enbart kräver 

oklarheter kring dem, menar han.

Frågorna kring tillgänglighet skapas utifrån forskningsöversikten, tillsammans med handböckerna 
ALM 2 - Tillgänglighet på allmänna platser (2011:5), HIN 3 - Enkelt avhjälpta hinder (2013:9) 
och Enklare utan hinder framtagna av Boverket (2005), Riktlinjer för tillgänglighet - Riv hindren, 
framtagen av Myndigheten för delaktighet (2015), Checklista för ökad tillgänglighet och användbarhet 
för funktionshindrade med typritningar för gångöverfarter framtagen av Vägverket (2008) som 

Bygg ikapp skriven av Elisabet Svensson (2015), samt information från 
Synskadades Riksförbund (2012), där en del har tillmäpats i bakgrunden. Olika frågor tas fram 
beroende på vilket perspektiv som inventeras, personer med nedsatt rörelseförmåga eller personer 
med nedsatt syn. Frågorna utformas för att ge svaret ja eller nej och har ett kvalitativt upplägg 

diagramform. Checklistorna kompletteras genom detaljerade fältanteckningar. Alla frågor formuleras 

för att ett tydligt och systematiskt svar ska ges. Frågorna som tas fram kategoriseras och de olika 
kategorierna ligger till grund för analysen. Kategorierna för personer med nedsatt rörelseförmåga är 
markbeläggning, överfarter, hinder, separerade och integrerade gång- och cykelvägar, lutning och 
sittmöjligheter. Kategorierna för personer med nedsatt syn är ledstråk, överfarter, hinder, separerade 
och integrerade gång- och cykelvägar och belysning.
1 för personer med nedsatt rörelseförmåga och i bilaga 2 för personer med nedsatt syn.

3.2.2 Deltagande observation
För att komplettera den systematiska observationen där checklistor används som metod, utförs även 

kontexten. Fältanteckningar enligt Fangen (2005:91) innebär att forskaren dokumenterar något som 
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observerats just den stunden till en redovisning i text. Hon uttrycker att fältanteckningar tillåter 

även att fältanteckningar bara står för en del av hela minnesbilden av den deltagande observationen.

intar en observerande roll eller en deltagande roll. Hon uttrycker att forskaren behöver hitta ett lämpligt 
sätt som kombinerar de båda rollerna. Denscombe (2009:285) förtydligar att deltagande observation 
inte behöver innebära att forskaren själv måste delta, utan forskaren kan även vara en öppet erkänd 

innebär att forskaren deltar i det sociala samspelet men avstår från aktiviteterna som är bundna till 
platsen som undersöks. I fallstudien som genomförs i det här arbetet kommer vi inte att observera 
som fullt deltagande och testa tillgängligheten genom att gå in i rollerna som personer med olika 
funktionsnedsättningar. Samtidigt kommer vi inte heller att avstå från att delta i miljön genom att 
studera på avstånd, utan vi kommer att delvis delta genom att vi rör oss längs de utvalda gångstråken 

stråken. Genom en deltagande observation, framför Denscombe (2009:283), ges forskaren tillåtelse 

materialet vid en deltagande observation får en djupare bredd som inkluderar detaljer, subtiliteter och 
komplexitet.

Fangen (2005:92) poängterar att fältanteckningar inte blir bättre för att forskaren skriver ner exakt 
alla detaljer. Det blir istället lätt att missa vad som är inriktningen på forskningen, förklarar hon, om 
varenda detalj antecknas i fältarbetet. Vidare framför hon att vid analys av fältanteckningar blir det 
dessutom extra mycket att gå igenom och mycket som inte är relevant för analysen. Enligt henne 
(s.93) ska fältanteckningar inte vara svepande och generaliserande, utan läsaren ska kunna sätta sig 
in i situationen och förstå. Fältanteckningarna måste därför vara tillräckligt beskrivande för att ge ett 
sammanhang, förklarar hon. Vidare menar hon att värderande ord bör undvikas. I vår undersökning 
där fältanteckningar förs över utformningen av gångstråket bör vi alltså istället för att skriva att det är 

det är viktigt att skriva fältanteckningar så fort som möjligt efter forskarens observation för att inte 
glömma.

I detta fall baseras metoden på Fangens beskrivning av hur fältanteckningar ska utföras. I arbetet 
fokuserar fältanteckningarna på gångstråkens utformning. Från forskningsöversikten framgår 
det att den byggda miljön är avgörande för tillgängligheten. Viktiga element som lyfts fram i 
forskningsöversikten är främst utformningen kring övergångsställen och hinder eller barriärer på 
gångstråken. Handböckerna HIN 3 - Enkelt avhjälpta hinder (2013:9), ALM 2 - Tillgänglighet på 
allmänna platser (2011:5) och Enklare utan hinder framtagna av Boverket (2005), Riktlinjer för 
tillgänglighet - Riv hindren, framtagen av Myndigheten för delaktighet (2015), Checklista för 
ökad tillgänglighet och användbarhet för funktionshindrade med typritningar för gångöverfarter 

Bygg ikapp (2015) skriven av Elisabet Svensson, samt information 
från Synskadades Riksförbund (2012) har också använts, där en del har tillämpats i bakgrunden. 
Handböckerna berör vad som är viktigt vid utformningen av gångstråk för att dessa ska bli 
tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar, samt vad för slags hinder som bör undanröjas. 
Forskningsöversikten och handböckerna ger oss tillsammans ett kunskapsunderlag för att kunna veta 
vad anteckningarna ska fokuseras på och kan i sin tur ge mer utförliga och beskrivande anteckningar 
än vad som framgår av svaren i checklistorna. För personer med nedsatt rörelseförmåga behandlas 
underlaget i gångbanan, nivåskillnader vid övergångsställen, olika hinder som kan uppkomma på 

i form av taktila och kontrastmarkeringar, utformning av överfarter, hinder i gångbanan som kan 
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till texten. 

Fangen (2005:92) menar också att när fältanteckningarna ska analyseras är det viktigt att de inte 
enbart återberättas, de bör relateras till ett sammanhang och tolkas. Fältanteckningar som tolkats i 
ett sammanhang, framför hon, gör att kunskapen från fältanteckningarna kan appliceras på andra 
liknande platser. Texten i analysen ska alltså notera generella faktorer som har inventerats på den 
valda platsen.

aktörernas perspektiv, ska den ha ett kritiskt förhållningssätt. Samtidigt framför hon (s.253) att det 
också är viktigt att forskaren utgår från en kombination av erfarenhet och kritiskt tänkande. Analysen 
utifrån personer med nedsatt rörelseförmåga utgår från kategorierna markbeläggning, överfarter, 
hinder, separerade och integrerade gång- och cykelvägar, lutning och sittmöjligheter. Analysen 
utifrån personer med nedsatt syn utgår från kategorierna ledstråk, markbeläggning, överfarter, hinder, 
separerade och integrerade gång- och cykelvägar och belysning. Alla kategorier är sammankopplade 
med tillgänglighet utifrån forskningsöversikten och handböckernas kunskap. 

3.3 Validitet
Fördelar enligt Denscombe (2009:280) med en systematisk observation, som observationsscheman, 

Han (s.280) beskriver att observationsscheman är systematiska och undviker den personliga 
faktorn som uppkommer vid deltagande observation. Han förklarar att data som samlas in genom 
observationsscheman är tillförlitlig för att resultatet blir detsamma oberoende av forskare. I arbetet 

observationsscheman som används i arbetet har dock ett kvalitativt upplägg, vilket gör det svårt att 
undvika den personliga faktorn och resultatet kan därmed skilja sig från olika forskare. Resultatet från 
observationsscheman kan därför inte anses ge samma tillförlitlighet som Denscombe beskriver ovan. 
Denscombe (2008:293) uttrycker att nackdelen med en deltagande observation är tillförlitligheten, 
eftersom metoden utgår enbart från forskarens jag och forskarens perception av platsen. Att utgå från 
forskarens jag, menar han, gör det svårt att generalisera resultatet eftersom det ofta är en detaljerad 
undersökning av utvalda miljöer. En detaljerad undersökning av utvalda miljöer är alltså det som 
skiljer fältanteckningar och observationsscheman åt. Observationsscheman ger inte en lika detaljerad 
undersökning som fältanteckningar gör. Denscombe (2008:293) menar därefter att om två olika 
forskare skulle genomfört samma undersökning och skrivit fältanteckningar hade de inte fått samma 

enligt honom (280f) är att observationsscheman förutsätter att det som ska undersökas kan mätas i 
enkla och oproblematiska kategorier. Han förklarar att observationsscheman därför kan ha en tendens 
att missa kontexten. Han (s.292f) påpekar att fältanteckningar däremot ger goda möjligheter till att få 
insikt och kan enkelt förklara samband mellan många olika faktorer. 

3.4 Forskarens jag
I undersökningen samlas både kvalitativa och kvantitativa data in. Fältanteckningarna kommer 
enbart utgöra kvalitativa data, medan checklistorna är en kvantitativ undersökningsmetod, men 

forskarens identitet och värderingar uteslutas. Forskarens identitet och värderingar har betydelse för 
det kvalitativa data som ska produceras och analyseras framför han. Det framgår även från honom 
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(s.385) att forskarens jag därför är viktigt inom kvalitativ analys och nedan redogörs kortfattat vår 
objektivitet i relation till ämnet i arbetet.

Vi är studenter vid Blekinge Tekniska Högskola som läser vårt tredje år på kandidatprogrammet 
fysisk planering. Ämnet i arbetet handlar om tillgänglighet i den byggda miljön och vår uppfattning 

olika typer av funktionsnedsättningar. Våra erfarenheter har skapat ett intresse för ämnet och gett oss 
en grundläggande förförståelse för vad olika funktionsnedsättningar innebär, samt deras förmågor, 
både för litteraturen och undersökningen. Vi själva har ingen funktionsnedsättning och har därför 

vilket kan påverka undersökningen av tillgänglighet på gångstråken.

3.5 Empiri
Ronneby är en svensk mindre stad som uppfyller kriterierna som angavs i avgränsningen och väljs 
därför som undersökningsenhet. Ronneby kommun har ett invånarantal på 28 697 personer (SCB 2015) 

tandläkare, skolor, förskolor, servicehem, stadshus, rekreationsområden och sportfaciliteter. 

som leder mellan viktiga målpunkter. Kommunen har också arbetat med frågor om tillgänglighet 
för personer med funktionsnedsättningar och har nyligen tagit fram ett nytt funktionshinderpolitiskt 
program (2015). Programmet utgår från FN:s så kallade standardregler och nationella mål. Ett av 
delmålen i programmet handlar om att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning 

Undanröjandet av enkelt avhjälpta 
hinder på allmän plats, framtagen av gatuenheten i Ronneby kommun (2007). Planen är uppdelad i 

har centrala Ronneby som ett område. De åtgärdstyper som tas fram i planen och är relevanta för det 
här arbetet är stråk, övergångsställen och andra gatukorsningar. Handlingsplanen är från 2007 och 

avvaktas, men enligt projektledare1 på tekniska förvaltningen är handlingsplanen från 2007 det senaste 
dokumentet. Åtgärderna som plockades fram i handlingsplanen pågår enligt honom fortfarande 
och handlingsplanen är därför fortfarande relevant. HSO Blekinges kansli2 meddelar också att det i 

som behöver åtgärdas som sedan förs vidare till funktionshinderrådet som beslutar, redogör hon.

1 Sattar Zad Ronneby Kommun, mejlkontakt den 27 april 2016
2 Lilian Strigard HSO Blekinge kansli, mejlkontakt den 4 maj 2016
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Handböckerna och forskningsöversikten tillsammans med det teoretiska perspektivet styr 
insamlingen av material under analysen som sedan ligger till grund för att problemformuleringen 
ska kunna besvaras. Först presenteras de allmänna samhällsfunktionerna och de valda gångstråken 
som inventeras. Därefter presenteras analysen av de valda gångstråken utifrån två olika perspektiv, 
personer med nedsatt rörelseförmåga och personer med nedsatt syn.

4.1 Allmänna samhällsfunktioner i Ronneby
För att genomföra analysen har målpunkter i Ronneby som innehåller allmänna samhällsfunktioner 
valts ut, samt gångstråk mellan dessa. Kartan på följande sida presenterar målpunkterna samt 
gångstråken mellan dessa. Därefter följer ytterligare en karta som visar hur de centrala delarna 
förhåller sig till de perifera delarna i Ronneby. 

4.2 Gångstråk i Ronneby
Analysen utgår från två olika perspektiv, personer med nedsatt rörelseförmåga och personer med 
nedsatt syn. Inom respektive perspektiv presenteras och undersöks olika kategorier. Texten i analysen 
presenteras tillsammans med diagram och bilder. Diagrammen är inte baserade på antal element som 

rörelseförmåga och bilaga 2 för personer med nedsatt syn. Information om gångstråken är hämtad 

        
4. ANALYS
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4.2.1 Personer med nedsatt rörelseförmåga
Analysen är skriven av Daniela Edvinsson och utgår från personer som har en nedsatt rörelseförmåga. 
Personer med nedsatt rörelseförmåga omfattar i den här analysen personer som är rullstolsburna, 
använder sig av rullator, kryckor eller käpp eller inte använder hjälpmedel. Kraven på den byggda 

Analysen utgår från kategorierna markbeläggning, överfarter, hinder, separerade och integrerade 
gång- och cykelvägar, lutning och sittmöjligheter. 
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Markbeläggning

asfalt indikerar ofta att underlaget är jämt, vilket kan anses innebära att personer som har en nedsatt 

av staden. Som ojämnheter i asfalt menas sprickor och mindre håligheter i beläggningen. På samma 

uppstå risk att tippa för personer som är rullstolsburna och risk att snubbla för personer som använder 
andra hjälpmedel eller inga alls. Olycksrisken kan anses bero på att personerna kan ha en nedsatt ork 
eller/och balans vilket kan tyckas göra det svårt att lyfta fötterna ordentligt eller parera ojämnheten 

tidigare vägarbete har lämnat oasfalterade bitar i gångstråket som blir gropar i vägbanan, vilket kan 
visa på en risk att snubbla eller tippa om personer inte uppmärksammar dessa.

aring 
a

rt

väg

n
0 0,5 10,25

Är beläggningen i gångbanorna fast och jämn?

Nej Ja

Spricka i gångbanan mellan Brunnsparken och 
Vidablick vårdhem  

Jämn asfaltsbeläggning på stråket mellan 
Brunnsparken och Vidablick 

Borttagen asfalt i gångbanan mellan Brunnsparken 
och Vidablick vårdhem

A B

C

A

B

C

1
2

1. Vidablick vårdhem, 2. Brunnsparken
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Stenbeläggningar är en markbeläggning som används som underlag både i gångbanor och 
övergångsställen, som avskiljare, men också som dekoration i gatan och vid sidan om i olika 
utformningar. Smågatsten består av mindre stenar som har en yta som oftast inte är helt jämn, vilket 
kan komma att innebära att hela ytor som har denna beläggning kan bli svåra för personer med nedsatt 

till vibrationer och vara tungstyrt för personer med nedsatt rörelseförmåga som är rullstolsburna eller 
använder sig av rullator som hjälpmedel. Den ojämna ytan kan även skapa en risk att de små framhjulen 
ställs på tvären. För andra personer med nedsatt rörelseförmåga som använder sig av käpp, kryckor 
eller inga hjälpmedel, kan det ojämna underlaget istället upplevas tungt att gå på, samt innebära en 
ökad risk att snubbla. När smågatstenen istället används på mindre ytor som exempelvis en avskiljare 

inte påverkar personer med nedsatt rörelseförmåga, såvida inte smågatstensbeläggningen passeras. I 

sätt. 

Smågatsten som markbeläggning i centrum Smågatsten som dekoration i gångbanan mellan 
stadshuset och torget i centrum 

A B

AB
1

2

1. Centrum, 2. Stadshuset 
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framförallt i de centrala delarna av Ronneby. Granithällar är stora jämna stenblock och betongplattor 
är vanligtvis mindre plattor. Granithällar och betongplattor som inte är slitna kan förefalla vara ett 

Plattor som är slitna, med fasade kanter eller sättningar förefaller ge en mer ojämn beläggning som 
kan anses orsaka besvär för personer med nedsatt rörelseförmåga. Granithällar som kan tolkas ha en 

Brunnar i gångbanan som inte är jämna med marknivån kan också tolkas som en ojämnhet i underlaget. 

hinder. Ojämnheten kan förefalla skapa en risk för att rullstolen tippar, medan det för personer som 
använder rullator, käpp, kryckor eller inga hjälpmedel kan anses skapa en risk att snubbla. Exempelvis 

Vidablick vårdhem, där brunnar placerats utanför gångbanan, vilket kan innebära att det inte längre 
är ett problem med brunnar på en del av denna sträcka.

g 

Brunn som är placerad sidan om gångbanan mellan 
Brunnsparken och Vidablick vårdhem 

Betongplattor som underlag i gångbanan i centrum

Granithällar som underlag i gångbanan mellan 
stationen och torget i centrum 

A

B C

A

B

C
1

2

3
4

1. Centrum, 2. Stationen, 3. Brunnsparken, 
4. Vidablick vårdhem 
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Kupolplattor kan användas för att göra blinda uppmärksamma på att en gata korsas genom att det 

hela gångytan i början av ett övergångsställe. Utanför stationen är kupolplattor placerade på detta 

där en plan yta lämnas fri från kupolplattor i början av övergången, vilket kan förefalla ge en fri yta 
för personer med nedsatt rörelseförmåga att passera.

mellan torget i centrum och stadshuset. Plankorna ligger i gångriktningen och förefaller vara 
ohyvlade, vilket kan anses vara ett jämnt och fast material på grund av sin råa yta som kan klara väta 
bättre utan att det framstår som halt. Placering av plankorna i färdriktningen kan även indikera på att 
ojämnheterna är minimerade. En hal yta kan tolkas innebära att fallrisken ökar för gående personer 
med gångsvårigheter, både för personer som använder rullator, lättare hjälpmedel eller inga alls.

Kupolplattor innan ett övergångsställe som sträcker sig över hela 
gångytan utanför stationen 

Träplankor som underlag på en bro mellan 
stadshuset och torget i centrum 

A

B

A
B

1
2

3

1. Centrum, 2. Stadshuset, 3. Stationen
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Överfarter

ungefär hälften av överfarterna i de centrala delarna saknar nivåskillnader. De nivåskillnader som 

mindre risk för personer med nedsatt rörelseförmåga som är rullstolsburna att tippa, samt en mindre 
risk att snubbla för personer som använder rullator, kryckor, käpp eller inget hjälpmedel alls. I de 

vårdhem.

aring 
a

rt

väg

n

Överfart utan nivåsillnader utanför Brunnsparken
A

A

1
2

1. Brunnsparken, 2. Vidablick vårdhem
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Nivåskillnader i korsningar kan förefalla skapa barriärer för personer med nedsatt rörelseförmåga. 
Nivåskillnader kan anses orsaka att personer i rullstol inte alls kan ta sig över den, medan det för 
personer med rullator kan innebära att de behöva lyfta sin rullator över trottoarkanten. Även personer 
med nedsatt rörelseförmåga som använder kryckor, käpp eller inga hjälpmedel alls kan ha svårigheter 
att på grund av bristande balans eller ork lyfta fötterna över trottoarkanten. Svårigheten att ta sig över 
nivåskillnaden kan orsaka en risk för personer med nedsatt rörelseförmåga som är rullstolsburna att 
tippa eller en fallrisk för personer som använder rullator, kryckor, käpp eller inga hjälpmedel alls. 
Att endast använda en trottoarkant utan överbyggning vid en korsning anses visa på att en barriär 

och gatans marknivå saknar en överbyggning. Utformningen kan innebära att personer med nedsatt 
rörelseförmåga inte kan ta sig över den. Ramper används för att bygga över nivåskillnader i korsningar. 
Ramper som är slitna kan tolkas som ett problem, eftersom dess funktion att skapa överbyggning 

slitna och istället förefaller skapa nivåskillnader.

kombinerad ramp och trottoarkant. Lutningen på ramperna verkar vid okulärbesiktning generellt 

att personer som använder rullator eller rullstol kan få utrymme att röra sig på dessa.

övergångsställena som behöver användas för att passera sitter cirka 70 centimeter upp, vilket antyder 
på att den även kan nås av personer som är rullstolsburna.

Trottoarkant i centrum utan överbyggning

Nedsliten ramp i centrum 

A

B

A B
1

1. Centrum
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Hinder

är placerade på gångbanan och element som är utstickande från fasader eller gångbanans ytterkant. 
Element som är placerade i gångbanan eller är utstickande från fasaden kan komma att innebära 

riktning kan framstå som besvärande för personer som har en nedsatt rörelseförmåga, men det som 
anses påverkas mest av hindren är bredden på gångbanan. Smala passager kan begränsa möjligheten 
för vändningar, svängar och möten för personer som använder rullstol och rullator. Trånga passager 
anses inte påverka personer med nedsatt rörelseförmåga som använder kryckor, käpp eller andra 
hjälpmedel på samma sätt, även om de också kan behöva ett visst utrymme.
 
Butiksskyltar, lyktstolpar och elskåp är alla element som kan framstå som hinder när de står placerade 

är placerad i gångbanan och begränsar gångbanans bredd. Zonen närmst fasaden skulle kunna räknas 
som en möbleringszon där det kan vara tillåtet att placera skyltar och dylikt, men kan också framstå 
som ett hinder för personer med nedsatt rörelseförmåga. När element står placerade i en möbleringszon 
kan de förefalla begränsa gångbanans bredd och möjligheten för möte och vändningar för personer 
med nedsatt rörelseförmåga.

Är gångbanan fri från hinder?

Nej Ja

Hinder i form av en butiksskylt i centrum placerad 
i gångbanan

A

A
1

1. Centrum
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Bommar, byggnadskroppar och trappsteg är istället utstickande element från fasaden eller gångbanans 

hela, eller en del av gångbanan. Bommar som täcker hela gångbanan kan innebära att personer med 
nedsatt rörelseförmåga måste utföra snäva svängar, vilket kan tyda på att personer som använder 
rullstol eller rullator delvis kan ha problem att ta sig igenom dessa. Personer som använder sig av 
kryckor, käpp eller inga hjälpmedel framstår däremot inte påverkas lika mycket eftersom de inte 
tycks ha lika stora problem att utföra svängar på mindre ytor. Mellan Brunnsparken och Vidablick 

nedsatt rörelseförmåga. Andra utstickande element som trappsteg täcker istället endast en mindre del 

kan, om de inte upptäcks i tid, anses utgöra en risk för personer med nedsatt rörelseförmåga som är 
rullstolsburna, samt en fallrisk för personer som använder rullator, käpp, kryckor eller inga hjälpmedel. 

inte ska förefalla begränsa utrymmet på gångbanan. Längs med stråket som går mellan centrum och 

rörelseförmåga påverkas.

Utstickande byggnadskropp i gångbanan där gång-
banan dragits ut på sträckan mellan centrum och 
Brunnsparken

Bommar i gångbanan, placerade mellan centrum 
och Brunnsparken 

Trappsteg som sticker ut i gångbanan i centrum
A

B
C

A
B

C
1

2

1. Centrum, 2. Brunnsparken
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Separerade och integrerade gång- och cykelvägar 

kan anses vara osäkra för personer med nedsatt rörelseförmåga som använder sig av rullstol, rullator, 

samsas på samma gångbana. För personer med nedsatt rörelseförmåga som är rullstolsburna kan 
problematiken tyckas variera beroende på om det är en manuell rullstol eller en elrullstol. Den senare 

utrymme och kan framstå som trånga att mötas, vända eller svänga på för personer som använder 
sig av rullator eller är rullstolsburna. Gångbanor som förefaller vara smala kan också anses vara 
osäkra för både personer med nedsatt rörelseförmåga och andra grupper i samhället, eftersom smala 
gångbanor kan tolkas som att personer på gångbanan tvingas röra sig nära cyklister på cykelbanan. 

och cykelbanor i de mer perifera delarna. Mellan torget i centrum och Brunnsparken förekommer en 

en gångbana, exempelvis i centrum.

Är gång- och cykelbanorna åtskilda? 

Nej Ja

Integrerad gång- och cykelbana utanför Brunnsparken Separerad gång- och cykelbana mellan centrum 
och Brunnsparken

A B

A

B

1

2

1. Centrum, 2. Brunnsparken
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över nivåskillnaden kan tvingas röra sig ut i cykelbanan, vilket anses vara osäkert. Utformningen 

sig istället rampen över till gångbanan, vilket visar på att personer med nedsatt rörelseförmåga inte 

nedsatt rörelseförmåga.

Markeringarna som anses vara otydliga kan komma att innebära att cyklister kan tro att de ska cykla 
på den delen som är avsedd för gående och omvänt, vilket kan skapa en risk för att gående och 
cyklister krockar. Personer med nedsatt rörelseförmåga kan framstå vara mer utsatta eftersom de kan 

för personer med rullator, kryckor, käpp eller inga hjälpmedel, samt en tipprisk för personer som är 

och cykelbanan ska användas kan skapas, då linjen nästan helt är borta.

A

B C

A B

C

1

2

3

4

1. Centrum, 2. Stationen, 3. Vidablick vårdhem, 
4. Brunnsparken

övergångsställe mellan Vidablick vårdhem och 
centrum 

Bortsliten skiljelinje mellan gång och cykel utanför 
stationen

Ramp som sträcker sig över till gångbanan mellan 
Vidablick vårdhem och centrum
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Lutning

på för personer som är rullstolsburna eller använder sig av rullator, samt att det kan framstå innebära 
en risk att rullstolen tippar. För personer med nedsatt rörelseförmåga som använder sig av käpp, 
kryckor eller inga hjälpmedel alls kan en lutning anses vara besvärande att gå på då fötterna behöver 

brant lutning i sidled på gångbanan där en överfart korsas.

Är vägbanan fri från lutningar?  

Nej Ja

A

A

1

2

1. Centrum, 2. Brunnsparken

Överfart med brant lutning i sidled mellan 
centrum och Brunnsparken

B

B

Brunnsparken och centrum 
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Sittplatser 

sträckor eller vid backar kan innebära att personer med nedsatt rörelseförmåga inte ges möjlighet att 
vila på sträckan. Personer med gångsvårigheter som använder sig av rullator, kryckor, käpp eller inga 
alls kan förefalla ha besvär att röra sig långa sträckor eller uppför långa backar utan att vila. Även 
personer i rullstol, kan behöva utrymme att vila sig i backar eller under långa sträckor. Generellt sett 

behöva använda sig av ett armstöd för att resa sig upp, däremot har nästan alla bänkar ryggstöd, vilket 
förefaller vara viktigt för personer som har balanssvårigheter eller är trötta i bål och rygg. Höjden på 
sittplatserna kan anses göra att alla grupper i samhället ges möjlighet att sitta ned på dessa.

A

A
2

1

1. Centrum, 2. Stadshuset

B

B

Bänk utan arm- och ryggstöd vid stadshuset Bänk med arm- och ryggstöd mellan 
centrum och stadshuset
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För att det ska vara möjligt att nå sittplatserna kan det förefalla viktigt att beläggningen dit är jämn 
och fast för att personer med en nedsatt rörelseförmåga ska ha möjlighet att nå sittplatserna. Även 
personer med rullstol kan anses vilja sitta bredvid bänken för att återhämta sig och inte stå i vägen 

eller underlag som är mjukt runtomkring bänkarna. Bänkarna som är placerade längs med ån mellan 
stationen och Soft Center är placerade en bit från gångbanan med en mjuk gräsmatta. Den mjuka 
gräsmattan kan tolkas som att det är svårt för personer med en nedsatt rörelseförmåga som använder 
rullstol eller rullator att nå sittplatserna. Rullatorn och rullstolen kan anses bli tungstyrda då hjulen 
kan sjunka ner i gräset.

Av de stråk som har bänkar, är markbeläggningen 
fast och jämn runtomkring bänken?

Nej Ja

A

A

1

2

1. Centrum, 2. Soft Center, 3. Stadshuset

3

B

B

Ojämnt underlag runtomkring bänken mellan 
centrum och Soft Center 

Jämnt underlag runtomkring bänken mellan 
centrum och stadshuset
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4.2.2 Personer med nedsatt syn
Analysen är utförd av Emma Karlsson och utgår från personer med nedsatt syn. Personer med nedsatt 
syn omfattar i den här analysen personer som är blinda och saknar synen helt, samt personer som är 
synskadade som kan ha tunnelseende, färgblindhet eller annan inskränkning av synförmågan. Det 
kan skilja sig mellan krav på utformning som blinda och synskadade personer har och de skiljs därför 
åt i analysen. De kategorier som analysen utgår från är ledstråk, markbeläggning, överfarter, hinder, 
separerade och integrerade gång- och cykelvägar, samt belysning.
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Ledstråk

främst i centrum, majoriteten av dessa är i vit färg och skiljer sig från den övriga markbeläggningen. 
Färg på taktila plattor som skiljer sig från den övriga markbeläggningen kan tolkas som att personer 
som är synskadade förutsätts följa de taktila plattorna som ett ledstråk. I centrum förekommer även 
taktila plattor som är av liknande färg som den övriga markbeläggningen, vilket anses försvåra för 
personer som är synskadade att följa de taktila plattorna. I de fall där taktila plattor upphör kan det 
förmodas vara en svårighet för både personer som är blinda och synskadade att orientera sig vidare.

AB

A B

1. Centrum, 2. Stationen 

1

2

Taktila plattor i samma färg som den övriga 
markbeläggningen i anslutning till centrum

Taktila plattor med vit färg i centrum
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är husväggar och murar eller staket, dessa kan upplevas som ett naturligt ledstråk för blinda att 
följa, genom att de med hjälp av sin käpp kan känna väggen eller muren som leder dem fram. De 

ovanför exempelvis en mur och i enstaka fall hänger buskaget över gångbanan, vilket kan framstå 
som ett störande moment för personer som är blinda när de följer ledstråket. Buskage över gångbanan 
förekommer på en del av stråket mellan Snäckebacksskolan och Brunnsvallen. Ett annat element som 

sidan av gångbanorna. Kantstenen anses att ha samma funktion som de övriga ledstråken. En plats 
där kantstenen är upphöjd är på gångbanan i anslutning till centrum. Ledstråk som har nämnts ovan 

och Brunnsparken. Gräs är en mjuk beläggning och anses inte ha samma funktion som övriga ovan 
nämnda ledstråk för blinda personer.

A

B

C
A

B

C

En husvägg som kan fungera som ledstråk 
i centrum 

En kantsten om kan 
fungera som ledstråk 
ovanför centrum

Gräs sidan om gångbanan mellan 
Brunnsparken och Vidablick vårdhem

2

1

3

4

1. Centrum, 2. Snäckebacksskolan, 3. Brunnsvallen, 
4. Vidablick vårdhem, 5. Brunnsparken

5
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Markbeläggning 
Generellt sett är underlaget för de inventerade gångstråken en jämn beläggning i form av asfalt. En 
jämn beläggning anses underlätta för personer som är blinda och synskadade att röra sig framåt, 
eftersom att deras synnedsättning försvårar för dem att se underlaget. En ojämn beläggning har visat 

och taktila plattor i kombination med smågatsten kan försvåra för blinda personer att urskilja de 
taktila plattorna med sin käpp. Ett ojämnt underlag kan antas innebära att det försvårar för personer 
som är blinda eller synskadade att röra sig framåt på, eftersom blinda eller synskadade personer 

vårdhem. Ojämnheter i markbeläggningen kan innebära, som nämndes ovan, att både personer som 
är blinda och synskadade har svårt att upptäcka dessa, men det kan även förefalla vara olika svårt för 

med, och med vars hjälp de kan upptäcka ojämnheter innan det går att känna med fötterna. Personer 
som är synskadade och inte använder käpp kan förmodas urskilja större ojämnheter eller ojämnheter 
som har en annan kontrast. Upptäckten av ojämnheter i underlaget kan te sig olika från individ till 
individ beroende på deras synnedsättning.

aring 
a

rt

väg

n

A

B C

A B

Smågatsten som underlag i kombination 
med taktila plattor i centrum

Smågatsten som underlag i centrum Ojämn asfaltsbeläggning på stråket mellan 
Brunnsparken och Vidablick vårdhem

1

2

C

3

1. Centrum, 2. Vidablick vårdhem, 
3. Brunnsparken
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Överfarter

på övergångsstället, några har relieftext och någon saknar det, vilket kan tolkas som att blinda personer 
inte ges samma möjlighet till information från alla riktningar.

ljusreglering, har olika utformning. En del av övergångsställena är utformade med kupolplattor 

det tydligt hur kupolplattor vid ett övergångsställe ser ut. Kupolplattor kan göra blinda personer 
uppmärksamma på att de närmar sig ett övergångsställe. Det har även upptäckts en skillnad i 

små plattor. Olika utformning av kupolplattor kan förefalla vara olika lätta eller svåra att upptäcka för 

markbeläggningen, vilket kan tolkas som att personer som är synskadade också ges möjlighet till 

centrum, där kupolplattorna är vita.

A B

A
B

Större kupolplattor med vit färg i början av 
ett övergångsställe i centrum

Mindre kupolplattor i samma färg som den övriga 
markbeläggningen mellan stationen och centrum

1

2

1. Centrum, 2. Stationen
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Trottoarkant i början av övergångsställen är en annan utformning av övergångsställena som har 

närheten av centrum. Trottoarkanter i början av övergångsställen kan tolkas ha samma funktion som 
kupolplattor och vara avsedda för att underlätta för blinda personer att känna med sin käpp vart 
övergångsstället börjar. På bild A syns en trottoarkant som är målad i färgen gul, vilket kan tolkas som 
att personer som är synskadade ska kunna upptäcka den nivåskillnad som trottoarkanten är avsedd 
att utgöra. 

eller försvunnit. En plats där trottoarkanten är sliten är vid ett övergångsställe på stråket som har 

Nedslitna trottoarkanter eller kupolplattor kan förefalla att ha förlorat funktionen att underlätta för 
blinda personer i korsningar.

A

B C

A
B C

Sliten trottoarkant utanför Hälsocenter

Trottoarkant med gul färg i anslutning 
till centrum

Slitna kupolplattor innan ett 
övergångsställe vid Brunnsvallen

2

1

3

4

1. Centrum, 2. Hälsocenter, 3. Brunnsvallen, 
4. Brunnsparken
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Övergångsställen som är plana och inte utformade med kupolplattor eller trottoarkanter har också visat 

Vidablick vårdhem och Brunnsparken. Övergångsställen som inte är utformade med trottoarkant eller 
kupolplattor anses försvåra för personer som är blinda att veta när gångbanan kommer att korsa en 

vilket anses att både blinda och synskadade personer kan ha svårt att orientera sig i de fall där det 

kan tolkas som ett störande moment för personer som är synskadade som kan tänkas följa linjen som 
ett ledstråk.

aring 
a

rt

väg

n

A

B

A

B Vit skiljelinje som upphör av en in- och 
utfart mellan Brunnsparken och centrum

Plant övergångsställe utan trottoarkant och kupol-
plattor mellan Brunnsparken och Vidablick vårdhem

1

2
3

1. Centrum, 2. Brunnsparken, 
3. Vidablick vårdhem
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Övergångsställen som inte utgår från en rak kant kan anses försvåra för blinda personer att ta ut 
riktningen när de ska korsa bilvägen och skulle kunna göra att de hamnar på bilvägen.

pollare vid övergångsställen anses underlätta för blinda personer, genom att de erbjuds möjlighet att 
känna pollarna med sin käpp som markerar att övergångsstället börjar, samt med sin hand kan känna 
relieftexten och få information om vägen de korsar.

A B

A
B

Övergångsställe med pollare utanför stationen Övergångsställe som inte utgår från en rak 
kant i centrum

2

1

1. Centrum, 2. Stationen
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hjälpa synskadade personer att orientera sig över vägen. I vissa fall förekommer enbart markering 

Brunnsparken. Blinda personer anses inte gynnas av kontrastskillnader i marken, men däremot kan 
de anses gynnas av en taktil skillnad i markbeläggningen på körbanan. Under inventeringen har det 

andra taktila markeringar som går att följa, vilket kan tolkas som att både personer som är blinda och 
synskadade har svårt för att orientera sig när de ska ta sig till övergångsstället, samt kan anses ha svårt 
att upptäcka ifall det kommer cyklister. Markeringarna i marken kan även fungera som varning för 
cyklister att gående korsar cyklisternas väg.

A B

A B

Övergångsställe med cykelöverfart mellan 
Brunnparken och centrum

Gångbana som korsar cykelbanan för att nå ett 
övergångsställe mellan stationen och centrum 

1

2

3

1. Centrum, 2. Stationen, 3. Brunnsparken
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Hinder

hinder. Hinder tolkas i det här fallet som element i gångbanan som utgör ett störande moment för både 

i centrum och kan beskrivas som hinder. Butiksskyltarna i centrum är antingen placerade på ledstråket 
eller vid sidan om. Gångbanan går längs med butikerna och det kan verka som butiksskyltarna är 
placerade i en så kallad möbleringszon, men exakt vart möbleringszonen går är oklart. Gångbanan 
och möbleringszonen upplevs krocka med varandra. Butiksskyltar som är placerade på ett taktilt 
ledstråk, kan tolkas som ett störande moment då det anses avbryta blinda personer att följa ledstråket 
med sin käpp. Det förekommer även butiksskyltar vid sidan om ledstråken, som också kan försvåra 
för blinda personer att följa ledstråket med sin käpp. Hinder som är placerade på ett ledstråk kan ge 
ett intryck av att de lättare upptäcks av blinda personer som kan känna dem med sin käpp, än om de 
är placerade vid sidan om, där det kan anses att blinda personer först upptäcker dem när de går in i 
hindren. Butiksskyltar på eller längs med ledstråk som har en kontrastskillnad, kan dessutom utgöra 
hinder för personer som är synskadade genom att det kan tolkas som ett störande moment när de följer 
ledstråken.

Är gångbanan fri från hinder?

Nej Ja

A

A

Butiksskylt i centrum placerad i en möbler-
ingszon eller i gångbanan?

Butiksvaror utanför butiken i centrum placerade 
i möbleringzonen eller gångbanan?

1

1. Centrum

B

B
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främst blinda personer som följer husväggen med sin käpp. Stråket mellan stadshuset och torget i 
centrum har en sträcka där en lyktstolpe är placerad i gångbanan och kan anses utgöra ett hinder för 
blinda och synskadade personer, eftersom dessa personer kan tyckas ha svårt att urskilja lyktstolpen 
eller andra liknande element från omgivningen.

Element i gångbanor som utgör ett störande moment för blinda och synskadade personer kan markeras 
på olika sätt för att blinda och synskadade ska upptäcka dem. Under inventeringen har det visat 
sig att ett så kallat hinder i form av en utstickande byggnadskropp i marknivå har markerats med 

som är markerade med gul färg, vilket kan tolkas som att synskadade personer kan urskilja färgen från 
omgivningen och undvika att gå in i elementen.

A

B C D

A
B

C D

Utstickande byggnadskropp mellan 
Brunnsparken och centrum 

Lyktstolpe placerad i gångbanan 
mellan stadshuset och centrum 

Cykelparkering i gångbanan 
utanför en matbutik i centrum

Trappor i gångbanan i centrum mar-
kerade med gul färg

1
2

3

4

1. Centrum, 2. Stadshuset, 3. Stationen, 
4. Brunnsparken
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Separerade och integrerade gång- och cykelvägar

samma yta och på andra stråk är de separerade. Att gång och cykel är åtskilda kan anses utgöra en 

underlätta för personer som är synskadade genom att de kan följa linjen som ett ledstråk, eftersom 
den i det här fallet har en annan kontrast än markbeläggningen. Den vita målade linjen anses inte 
underlätta för blinda personer i samma utsträckning, eftersom linjen i det här fallet inte är kännbar. 

skiljelinjen är sliten är utanför stationen på stråket som fortsätter till centrum. En skiljelinje mellan 
gång och cykel som är sliten kan tolkas som att personer som är synskadade inte kan följa den som 
ett ledstråk i samma utsträckning som en ifylld målad linje.

Är gång och cykel separerade?

Nej Ja

Av de som är separerade, är de tydligt åtskilda? 

Nej Ja

A

A

Bortsliten skiljelinje mellan gång och 
cykelutanför stationen

1

1. Stationen
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anses som att blinda personer kan känna den med sin käpp. Under inventeringen har det även visat 

en del av sträckan mellan stadshuset och torget i centrum. Att använda olika markbeläggning för 
att skilja gående och cyklister åt kan anses underlätta för främst blinda personer som kan känna 
skillnaden i markbeläggningen med hjälp av sin käpp när de närmar sig cykelbanan. Utöver skillnaden 

vilket kan anses förtydliga att gång och cykel är separerade för både synskadade som skulle kunna 
urskilja den målade linjen, men också för blinda som kan känna smågatstenen med sin käpp.  

gång och cykel. Platsen är i anslutning till två målpunkter, Snäckebacksskolan och Hälsocenter. Det 

bortslitna markeringen i marken anses vara otydlig och kan skapa en osäker miljö för personer som är 
synskadade i de fall när bussen kommer. Avsaknaden av markeringen i marken kan även anses vara 
otydlig för andra grupper i samhället, samt cyklister. För blinda personer kan det också tolkas som en 

A

A

B

B
Skillnad i markbeläggningen mellan gående och 
cyklister mellan stadshuset och centrum 

Bortsliten markering i marken utanför 
Snäckebacksskolan

1
2

3
4

1. Centrum, 2. Stadshuset, 3. Stationen, 
4. Snäckebacksskolan
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Belysning

gångbanan och delvis på motsatt sida, vilket gör det svårt att avgöra om belysningen främst är riktad 

bilvägen som har en egen belysning. Ett exempel där det är svårt att avgöra till vem belysningen är 
riktad åt är på stråket som går mellan Brunnsparken och Vidablick vårdhem. På en del stråk framgår 

personer som är synskadade genom att de kan ha lättare för att orientera sig och se underlaget när 
det är mörkt ute. Vilken sorts armatur som används och på vilken höjd belysningen är placerad i, kan 
anses ha betydelse för vart ljuset hamnar.

aring 
a

rt

väg

n

A
B

A

B

Belysning placerad i gångbanan mellan 
Brunnsparken och Vidablick vårdhem 

på samma stolpe mellan stationen och 
centrum 

1

2

3

4

1. Centrum, 2. Stationen, 3. Brunnsparken, 
4. Vidablick vårdhem 
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Syftet med uppsatsen är att undersöka relationen mellan personer med funktionsnedsättning och den 
byggda miljön i ett urbant sammanhang.

Problemformuleringens frågor som uppsatsen ämnar att svara på är: Vad påverkar tillgängligheten 
på gångstråk för personer med funktionsnedsättning?, samt Hur tillgängliga är gångstråken mellan 
allmänna samhällsfunktioner för personer med funktionsnedsättning? Det som framkommer i 
analysen ställs mot både vad som framgår i forskningsöversikten, samt utifrån vad olika handböcker 
anser om tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning i den byggda miljön. 

Uppsatsen har utgått från perspektivet tillgänglighet vilket innebär enligt Iwarsson och Ståhl (2003) 
relationen mellan gatans utformning och gruppers funktionsförmåga. Den byggda miljöns utformning 
varierar alltså beroende på vilken grupp i samhället som rör sig där och är inte en universell lösning 
som innebär att den blir tillgänglig för alla. Samtidigt kan åtgärder som görs för en grupp i samhället 

Manley (1998:153), Imrie och Kumar (1998:357) och Socialstyrelsen (2007) menar att den byggda 

funktionshinder. Därför är det den byggda miljön som ska förändras för att en tillgänglig miljö ska 
skapas, vilket kan göras genom fysisk planering.

5.1 Utifrån personer med nedsatt rörelseförmåga

har nedsatt rörelseförmåga som använder sig av rullstol, rullator, käpp, kryckor eller inga hjälpmedel 

av sin omgivning. I analysen anses markbeläggningen vara en faktor som påverkar personer med 

underlag som ska underlätta för personer med nedsatt rörelseförmåga bör vara utan nivåskillnader, 

Müller (2012:105) uttrycker att ojämna beläggningar gör att personer med nedsatt rörelseförmåga 
som använder sig av rullstol eller rullator upplever skakningar som kan uppfattas som obehagliga. 
Svensson (2015:285f) menar dessutom att personer med nedsatt rörelseförmåga kan uppleva 
beläggningen som fysiskt tung att röra sig på. Vidare framför hon att smågatsten, betongplattor och 
granithällar är alla underlag som i vissa fall kan tillräknas ojämna beläggningar. Smågatsten är enligt 
henne en beläggning som alltid är ojämn, medan betongplattor och granithällar är ojämna först när 
plattorna har sjunkit ned eller har kanter som sticker upp. Asfaltsbeläggning, menar hon, ger en jämn 

gångstråken, även om de har en beläggning av asfalt har mindre ojämnheter i form av sprickor och 

        
5. DISKUSSION 
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Andra beläggningar som framkommer i analysen är beläggningar av betongplattor och smågatsten. 

gör att den ojämna beläggningen ger en stor påverkan för personer med nedsatt rörelseförmåga, 
eftersom det är en plats människor ofta besöker. Det ojämna underlaget i centrum försvårar därför 

på. Müller (2012:105) framför att smågatsten är en beläggning som gärna används för att återställa 
gamla kulturmiljöer, men att beläggningen kan ställa till bekymmer på grund av sin ojämna yta 
för personer med nedsatt rörelseförmåga. Hon menar alltså att användningen av smågatsten oftare 
handlar om den estetiska aspekten snarare än den funktionsmässiga. Imrie och Kumar (1998:369) 

Manley (1998:157) menar att det sociala sambandet måste samverka med den estetiska utformningen 
för att skapa miljöer som inte begränsar människor. När smågatstensbeläggningen används i Ronneby 
på hela ytor som markbeläggning, skapas därför miljöer som i många fall anses vara svåranvända för 
personer med nedsatt rörelseförmåga, medan när beläggningen används som dekor, bidrar den endast 

Kupolplattor är en annan utformning som skapar en ojämn markbeläggning före ett övergångställe och 
som i analysen framstår vara viktigt för blinda men som också skapar ojämnheter i markbeläggningen. 

med nedsatt rörelseförmåga. Kupolplattorna som hindrar blinda personer att gå rakt ut i gatan, skapar 
istället ojämnheter i markbeläggningen för personer med nedsatt rörelseförmåga. Kupolplattor är 

hindrar blinda personer från att bli påkörda.

Svensson (2015:288) förespråkar att brunnar bör placeras utanför gångbanan eftersom de skapar 

stråk i Ronneby. Brunnarnas placering i gångbanan och dess ojämnheter som den orsakar innebär att 
personer med nedsatt rörelseförmåga som är rullstolsburna kan tippa på dem, medan personer som 

på alla sträckor i Ronneby innebär därför att olycksrisken för personer med nedsatt rörelseförmåga 

Bennet et al (2009:17) uttrycker att korsningar är de platser som utgör det vanligaste hindret för 

nedsatt rörelseförmåga kan bli påkörda eller att rullstolen tippar för personer som är rullstolsburna. För 
att skapa en mjuk övergång brukar olika former av ramper användas, framför Bennet et al. Svensson 
(2015:53) menar att nivåskillnader, stora som små, innebär att personer som använder rullator måste 
lyfta denna över nivåskillnaden, medan personer som är rullstolsburna kan trilla ur stolen eller tippa 

ramp och att dessa ska vara tillräckligt breda, samt ha en svag lutning för att ge en mjuk övergång 

Bennet et al (2209:17) antyder att ramper behöver utformas korrekt och underhållas för att underlätta 
för personer med nedsatt rörelseförmåga. 

inte innehåller några nivåskillnader, medan hälften av alla övergångsställen i de centrala delarna 

problem med nivåskillnader som kan utsätta personer med nedsatt rörelseförmåga för faror som 
att tippa vid övergångställen. De överfarter som har nivåskillnader, har i nästan alla fall en ramp i 
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kombination med en kantsten, vilket därför innebär att övergångarna underlättar för personer med 
nedsatt rörelseförmåga genom att nivåskillnaderna är överbyggda. I analysen framkommer det också 

och gata. Den ena utformningen handlar om ramper som är slitna, medan den andra handlar om 
övergångar som inte utformats med en ramp, utan endast en trottoarkant. De båda utformningarna 

det om att skötseln av rampen är undermålig, medan det i andra fallet handlar om en nivåskillnad som 
inte överbyggts.

för möblering bör avskiljas från gångytan på ett tydligt sätt. Hinder benämns av Svensson (2015:282) 

att speciellt personer som är rullstolsburna eller använder rullator behöver rymliga passager för att 

från fasaden eller gångbanans ytterkant, samt element som är placerade i gångbanan. Butikskyltar 
är i de centrala delarna av Ronneby placerade i en zon som kan anses tillhöra en möbleringszon, 
men eftersom detta inte framgår tydligt kan det istället förefalla att dessa är placerade i gångbanan. 

Andra smala passager som framkommer i analysen är utstickande element som exempelvis bommar. 
Bommar är hinder eftersom de sträcker sig ut på gångbanan och begränsar utrymmet för personer 

begränsas på dessa platser. Placeringen av elementen kan i många fall diskuteras vidare om de är 
element som behöver vara placerade på gångbanan av olika skäl. Bommar är exempelvis oftast 

ta bort bommarna är därför en lösning som kan underlätta för personer med nedsatt förmåga i deras 

tillgänglighet. Vidare menar hon att den allra säkraste utformningen för personer med nedsatt 

cykelbanor är mer förekommande i de perifera delarna av Ronneby. I analysen framgår det att 

utrymme för att personer med rullstol och rullator att vända, svänga, backa och få möten. I analysen 
framgår det att gångbanor som är separerade från cykelbanor ger ett smalare utrymme för personer 
med nedsatt rörelseförmåga som använder rullstol eller rullator att kunna mötas, svänga, backa eller 
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vara lika hög som i de centrala delarna. Av analysen framgår det också att många gångbanor som är 
separerade från cykelbanan är smala, vilket är något som sänker säkerheten.

framförallt för personer med nedsatt rörelseförmåga som ofta även har balanssvårigheter eller rör sig 
långsammare.

rampen utformas för att inte medföra hinder för personer med nedsatt rörelseförmåga. I analysen 
framstår en annan problematik kring användningen av kombinationen trottoarkant tillsammans med en 

rörelseförmåga. En annan utformning framkommer även i analysen där ramper istället sträcker sig en 
bit in på gångbanan. Utformningen gör att personer med nedsatt rörelseförmåga inte behöver röra sig 
ut på cykelbanan och skapar därför en säkrare utformning utan att medföra hinder för personer med 
nedsatt rörelseförmåga.

att små nivåskillnader som en sluttande gata i sidled eller i form av backar kan innebära svårigheter 
för personer med nedsatt rörelseförmåga. För rullstolsburna kan det innebära att de kan tippa med 
stolen, eller trilla ur stolen, men också upplevas tungt att köra på, vilket även gäller för personer 

nedsatt rörelseförmåga som framförallt är rullstolsburna eller använder rullator.

före och efter backar. Vidare menar hon att sittplatser bör vara placerade med jämna mellanrum 

rörelseförmåga att ta sig till dessa. Underlaget runtomkring bänken bör vara hårt och fast. I ALM 
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med nedsatt rörelseförmåga som använder käpp, kryckor eller inga hjälpmedel att vila sig under sin 

med avsaknaden av ryggstöd och armstöd, samt den ojämna eller mjuka beläggningen kring dessa 
innebär därför att sittplatserna inte kan användas av alla grupper som har en nedsatt rörelseförmåga, 
som kan behöva ett ryggstöd att luta sig mot eller ett armstöd som underlättar för att resa sig upp. 
För personer som använder rullator eller rullstol och vill sitta på eller intill bänken kan underlaget 

5.2 Utifrån personer med nedsatt syn

som är blinda, och saknar synen helt, samt synskadade, som kan ha tunnelseende, färgblindhet eller 
annan inskränkning av synförmågan. Svensson (2015:36) framför att ledstråk är en förutsättning 
för att gångbanor ska kunna vara tillgängliga för personer som är blinda och synskadade, för blinda 

som framgår i analysen, både i form av taktila plattor, men även exempelvis en husvägg eller en 
mur. Gångbanor som kantas av gräs och buskage har i analysen inte tolkats som ett ledstråk i den 
utsträckning som exempelvis en husvägg utgör. Synskadades riksförbund (2012d) påpekar dock att 
asfalt mot en gräskant, samt en kombination av grus mot asfalt kan fungera som ledstråk. Utifrån 

inventerade gångstråken som kan underlätta för främst blinda personer genom att de har något att 
följa med sin käpp. I analysen framkommer det att inte alla ledstråken har en kontrastskillnad, främst 
inte ledstråken i de perifera delarna av staden, och därför förefaller inte de inventerade gångstråken i 
de perifera delarna att underlätta för synskadade i samma utsträckning som för blinda.

följa ledstråk. Vad som anses vara ett lämpligt ledstråk för en blind person kan alltså skilja sig mellan 
olika individer beroende på hur tränade och erfarna de är. Likadant kan det förefalla att skilja sig 
mellan personer som är synskadade, beroende på vilken grad av synnedsättning de har. Av de ledstråk 
som framkommer i analysen är det svårt att avgöra vilket som är det mest lämpliga ledstråket att 
använda i den byggda miljön, eftersom det kan skilja sig mellan olika individer. Det viktigaste är 

synskadade personer. 

personer. De uttrycker att en ojämn beläggning försvårar upptäckten av taktila plattor. Av analysen 

kombination med taktila plattor, de taktila plattorna längs den här sträckan i de centrala delarna av 

plattor. Smågatsten är en ojämn beläggning och Müller (2012:105) beskriver att smågatsten är 
vanligt att använda för att kulturmiljön ska återinföras. I analysen framgår det att olika former av 
gatstenar är populärt att använda i de centrala delarna av staden, i ett fall används det som underlag, 
och i andra fall som avskiljare eller vid sidan om. Smågatsten förefaller att vara estetiskt tilltalande 
enligt Müller (2012:105), och Imrie och Kumar (1998:369) framför att ibland anses den estetiska 
utformningen vara viktigare än att skapa en tillgänglig miljö. Att den estetiska aspekten är viktigare 
än tillgänglighetsfrågor anses vara en problematik, eftersom frågor om tillgänglighet är viktiga för 
att stadens invånare ska ha möjlighet att tillgå allmänna platser i staden, samtidigt som kommuner 
vill utforma estetiskt tilltalande städer. Müller (2012:105) menar att en lösning därför kan vara att 
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använda smågatsten som avskiljare mellan olika ytor eller som dekoration vid sidan av gångytan, 
vilket det framgår av analysen att det används till i vissa fall. Problematiken mellan estetik och 
tillgänglighet för blinda och synskadade personer anses därför delvis vara löst på de inventerade 

estetiska utformningen har prioriterats före en tillgänglig miljö. 

Från Bennet et al (2009:17) framgår det att det största hindret för personer med funktionhinder i en 
miljö är att korsa gator, eftersom att det innehåller ett riskfyllt moment. Synskadades riksförbund 

synskadade, för att det ger möjlighet för dem att orientera sig när de korsar gator. Under inventeringen 

Synskadades riksförbund (2012g) uttrycker att övergångsställen kan vara utformade med trottoarkant, 

Den vanligaste utformningen av överfarter som framkommer i analysen är antingen med trottoarkant 

inte överfarterna i Ronneby utformade med dubbel funktion. Även om trottoarkant och kupolplattor 
förefaller att ha samma funktion, ser de väldigt olika ut och en intressant fråga att ställa sig är 
vilken utav dessa som är mest lämpliga för att blinda personer ska upptäcka övergångsställena. I 
undersökningen om blinda av Ståhl et al framgår det att blinda upptäcker kupolplattor först och sedan 
trottoarkanten, eftersom att kupolplattor i regel ligger innan övergångsstället börjar och trottoarkanten 

utformning av övergångsställen eftersom att de förekommer tidigare än trottoarkanten. Av analysen 
framgår det, som nämnts ovan, att en del av övergångsställena är utformade med trottoarkant och en 
del med kupolplattor. Övergångsställena i de centrala delarna av Ronneby är främst utformade med 
kupolplattor och kan alltså anses vara utformade med den mest lämpliga utformningen för blinda 
personer. I de perifera delarna förekommer främst trottoarkanter och de perifera delarna av staden 

det att beläggningen bör vara jämn för att inte synskadade personer ska snubbla. Kupolplattor anses 
alltså vara den mest lämpliga utformningen vid övergångsställen för synskadade, eftersom att en 
trottoarkant utgör en större nivåskillnad och en risk att snubbla. För både blinda och synskadade anses  
kupolplattor vara en lämpligare utformning än trottoarkanter, men det kan även vara en lämpligare 

personer med nedsatt rörelseförmåga ska ha möjlighet att korsa övergångsställena utan problem bör 

och då skapas istället en problematik för blinda personer som inte kan upptäcka övergångsställena. 

personer med nedsatt rörelseförmåga. Kupolplattor kan anses vara en ojämn markbeläggning, men 
det anses inte utgöra lika stor fara som en trottoarkant för personer med nedsatt rörelseförmåga. 
Därför anses kupolplattor vara en mer lämplig utformning än trottoarkanten vid övergångsställen för 
att tillgodose blindas krav, och samtidigt inte försvåra för andra grupper i samhället.

ytor genom träning och erfarenhet, och frågan om vad som anses vara den mest lämpliga utformningen 
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blinda personer som nyligen mist sin syn, och dessa förefaller alltså ha olika lätt för att upptäcka 
taktila ytor, men också vad som anses vara den mest lämpliga utformningen.

det att kupolplattornas struktur är viktig för att blinda personer ska upptäcka dem. Alltså spelar 

Trottoarkant och kupolplattor är främst för att blinda personer ska kunna upptäcka och bli varnade om 

i marken vid övergångsställen, enligt Synskadades riksförbund (2012g). Av analysen framgår det att 

cykelöverfarter. Övergångsställena i både de centrala och perifera delarna av Ronneby anses därför ha 
en lämplig utformning för personer som är synskadade.

Av analysen framgår det att majoriteten av trottoarkanterna är slitna och att dess funktion kan anses 
vara borta. Synskadades riksförbund (2012g) framför att en trottoarkant eller annan kantsten ska ha 
en viss höjd för att blinda ska kunna ha möjlighet att upptäcka dem. Majoriteten av trottoarkanterna 

underlätta för blinda personer att korsa övergångsställen. 

För att undvika att utformningen av den byggda miljön förfaller bör det enligt Bennet et al (2009:22) 
göras en uppföljning för att säkerställa att den byggda miljön är tillgänglig. Åtgärder leder alltså inte i 
alla fall till en tillgänglig byggd miljö. De inventerade gångstråken har element som anses underlätta 
för blinda och synskadade personer att röra sig i gångbanan, men vid en närmare undersökning är 

et al framför borde därför åtgärder som görs i den byggda miljön följas upp, samt även fortsätta att 
underhållas för att undvika att de slits och tappar dess funktion. 

I analysen framgår det även att många övergångsställen inte utgår från en rak kant, vilket enligt 
Synskadades riksförbund (2012g) anses försvåra för blinda personer som inte kan ta ut riktningen. 
Det förekommer främst i de centrala delarna av Ronneby och därför anses övergångsställena där 
utgöra en fara för blinda personer som kan få en felaktig riktning när de ska korsa gatorna.

kontrastmarkeras för att personer som är synskadade ska kunna urskilja dessa. Hinder i sig kan te 

blinda och synskadade personer. Precis som med ledstråk och varningsytor, kan hinder te sig olika 

blinda och synskadade personer. Personer som är blinda eller synskadade kan alltså tränas för att lära 

ett hinder, medan fasta objekt som en utstickande byggnadskropp bör markeras för att hjälpa blinda 

gångbanan som utgör ett störande moment för blinda och synskadade personer, främst i de centrala 
delarna, men det framgår även några hinder som är markerade för att underlätta för personer som är 
blinda och synskadade. Utifrån både HIN och Ståhl et al, samt i relation till vad som framkommer i 
analysen är därför majoriteten av de inventerade gångstråken antingen hinderfria eller har hinder som 
är markerade för att inte utgöra ett störande moment för blinda och synskadade personer när de rör 
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därför går det inte att säga att de inventerade gångstråken i Ronneby är fria från hinder helt och hållet.

som anses utgöra ett störande moment. Det kan göras en vidare undersökning kring vad som är 
möbleringszon och vad som är gångbana. Svensson (2015:68) framför att ledstråk i form av taktila 

både mitt på det taktila ledstråket, samt vid sidan om. Om de hinder som är placerade bredvid är 
placerade i en så kallad möbleringszon, överskrider möbleringszonen gångbanan eller vice versa. 

med jämna mellanrum i den och därför anses möbleringszonen och gångbanan krocka med varandra 
och dessutom vara ett störande moment för blinda och synskadade personer. Gångbanan är dessutom 
relativt smal och att ta bort möbleringszonen anses inte vara ett lämpligt alternativ eftersom att den 

om, att tillgodose butikers reklamskyltar och skapa tillgängliga gångstråk för blinda och synskadade 
personer.

Att gång och cykel är separerade anses enligt Synskadades riksförbund (2015c) skapa en säkrare miljö 

i Ronneby anses vara en säker miljö för blinda och synskadade personer, eftersom att de i vissa 

Alltså anses de centrala delarna vara säkrare än de perifera delarna. I de fall där utformningen visar 
en separering av gång och cykel bör en vidare undersökning göras om gående och cyklister själva 
följer utformningen, för att kunna säkerställa att separeringen skapar en säker miljö för blinda och 
synskadade personer. Om inte gående och cyklister följer utformningen kan det istället skapas en 
osäker miljö för blinda och synskadade personer, och då förlorar separeringen sin mening. Det 
går även att ställa sig frågan vilken utformning för att skilja på gående och cyklister som är mest 
lämplig. Stolpar eller en trottoarkant emellan kan tyckas vara en tydlig utformning för att skilja på 
dem och som anses försvåra för exempelvis cyklister att röra sig i gångbanan. Det kan även anses 
vara en lämplig utformning för blinda personer som kan känna stolparna eller trottoarkanten med sin 
käpp. Samtidigt kan en trottoarkant mellan gående och cyklister försvåra för personer med nedsatt 

personer som är synskadade ifall stolparna eller trottoarkanten inte har en kontrastskillnad från den 
övriga markbeläggningen. 

gånger enligt analysen är en vit målad linje. Enligt Synskadades riksförbund (2012c) bör skiljelinjen 
mellan gång och cykel både synas och vara kännbar för att en säker miljö ska kunna uppstå för blinda 

inte kännbar för blinda personer. På en del av gångstråken är även den vita målade linjen sliten och 
knappt synbar, vilket alltså inte anses tillgodose synskadades krav om att den bör vara synlig. På de 

personer, samt inte kännbar för blinda personer, vilket hindrar att det skapas en säker miljö. Som 
det framgår av Bennet et al (2009:22) behövs alltså uppföljning göras av den byggda miljön för att 
säkerställa att den är tillgänglig, samt även underhålla den byggda miljön för att undvika exempelvis 
slitage.
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gångbanan och delvis på motsatt sida, vilket gör det svårt att avgöra om belysningen främst är riktad 

bilvägen som har en egen belysning.

det att belysning är till för att synskadade personer ska kunna orientera sig och upptäcka ojämnheter i 

form av belysning som anses hjälpa synskadade personer att orientera sig och upptäcka nivåskillnader 
i underlaget. Vilken sorts armatur som används och vilken höjd belysningen är placerad på spelar roll, 
och det kan därför behöva göras en djupare analys kring ljusfall, höjd och armatur, om just belysning 

synskadade för att orientera sig och se underlaget. 

5.3 Slutsats 
Frågorna som ligger till grund för arbetet är Vad påverkar tillgängligheten på gångstråk för personer 
med funktionsnedsättning? samt Hur tillgängliga är gångstråk mellan allmänna samhällsfunktioner 
för personer med funktionsnedsättning?. Av analysen och diskussionen har det kommit fram olika 
faktorer som påverkar tillgänglighet för personer med nedsatt rörelseförmåga och personer med 
nedsatt syn. De faktorer som anses att ha mest betydelse för tillgänglighet skiljer sig mellan de olika 
grupperna. 

För personer med nedsatt rörelseförmåga är de allra viktigaste faktorerna att underlaget är jämt och 
att nivåskillnader som existerar är överbyggda. Nivåskillnader vid övergångsställen kan innebära 
barriärer för personer med nedsatt rörelseförmåga eftersom de måste ta sig över dem. För att överbygga 
nivåskillnader och underlätta för personer med nedsatt rörelseförmåga används ramper vars utformning 

vara en viktig faktor eftersom det är på den som människor färdas på. Ojämna markbeläggningar 
tenderar att försvåra tillgängligheten för personer med nedsatt rörelseförmåga. Andra faktorer som 
också är viktiga och spelar roll för tillgängligheten för personer med nedsatt rörelseförmåga är om 
bredden på gångbanan ger dem utrymme att röra sig obehindrat på gångbanan för att exempelvis 

eller separerade från varandra och om gångbanans utrymme begränsas av olika former av hinder som 
skapar smala passager.  

För personer med nedsatt syn är ledstråk en av de viktigaste faktorerna för att en tillgänglig byggd 
miljö ska skapas. Ledstråk underlättar för personer med nedsatt syn att röra sig på gångstråk genom 
att de kan följa ledstråket antingen med sin käpp, eller skymta kontrasten. Övergångsställen innehåller 
ett riskfyllt moment för gående och utformningen av dessa anses därför vara ännu en viktig faktor för 

gångbanan är fri från hinder är en ytterligare viktig faktor, eftersom personer med nedsatt syn inte ser 

och som anses påverka tillgängligheten för personer med nedsatt syn men inte i lika stor utsträckning 

blir mörkt. 

De ovanstående faktorerna som påverkar tillgängligheten i den byggda miljön för de båda grupperna 
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stad med tillgängliga gångstråk för personer med nedsatt rörelseförmåga och personer med nedsatt 
syn. Underhållet av den byggda miljön är dock en aspekt som har gjort att tillgängligheten brister i 
många fall, och visar därför på att det är en viktig aspekt för planeringen. Det är svårt att ge konkreta 
svar på hur tillgängliga gångstråken mellan allmänna samhällsfunktioner är, eftersom det skiljer 
sig mellan stråken och även mellan delar av ett stråk. Det är möjligt att ge generella svar på hur 
tillgängligt Ronneby är i olika delar av staden. I de centrala delarna går det att se att vissa delar har 
blivit omgjorda och underlättar tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning, medan det 

Många utformningar handlar om detaljer där viktiga element utformats men att de har blivit felaktigt 
utformade, exempelvis att kupolplattor används för att göra blinda observanta på övergångar, men att 
de utformats från ett övergångsställe som inte utgår från en rak kant, medan andra utformningar handlar 
om att hela ytor är belagda med smågatsten. Centrala Ronneby kan därför anses vara tillgängligt för 
personer med funktionsnedsättning i stort, men har samtidigt utformningar som gör att det inte kan 
räknas som tillgängligt. För vem tillgängligheten är riktad åt kan därför vara avgörande, eftersom 
tillgängligheten kan begränsas för vissa grupper, medan tillgängligheten inte påverkas för andra. 

I de perifera delarna syns det att det inte har arbetats lika mycket med att skapa tillgänglighet för 
personer med funktionsnedsättning, vilket delvis kan bero på att det är färre människor i rörelse i de 

de perifera delarna, vilket anses vara en positiv faktor som underlättar tillgängligheten för personer 
med funktionsnedsättning. Av analysen framgår det att den byggda miljön i de perifera delarna inte 
underhålls i samma utsträckning som i de centrala delarna, vilket kan bero på att det anses vara mindre 

av Ronneby. De perifera delarna av Ronneby anses därför inte vara tillgänglig för personer med 
funktionsnedsättning i lika stor utsträckning som de centrala delarna. I de perifera delarna framgår 
det tydligt att det dessutom skiljer sig mellan olika grupper av personer med funktionsnedsättning för 
vad som anses vara tillgängligt. 

Sammanfattning av slutsatser
 En jämn beläggning, korrekt överbyggda nivåskillnader och en tillräckligt bred 

gångbana är faktorer som påverkar tillgängligheten i den byggda miljön för personer 
med nedsatt rörelseförmåga. 

Taktila ledstråk och ledstråk med en kontrastskillnad, lämplig utformning vid 
övergångsställe för att varna att vägbanan korsas och en hinderfri gångbana är faktorer 
som påverkar tillgängligheten i den byggda miljön för personer med nedsatt syn.

Huruvida de inventerade gångstråken är tillgängliga har visat sig skiljer sig mellan de 
två grupperna. Det har även visat sig vara en skillnad på tillgänglighet på gångstråken i 
de centrala och perifera delarna.  
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Bilaga 1

Checklista för observation av tillgängligheten för personer med 
nedsatt rörelseförmåga

Stråk 1: Mellan stationen och torget i centrum

 o Är gångbanan jämn och fast beläggning? Ja
 o Har överfarten en jämn och fast beläggning? Nej  

 Nej
  o Finns det en nedsänkning i form av en ramp? -
  o Är rampen tillräckligt bred? -
  o Följer rampen på övergångsstället både gång- och cykelbanan? -

 o Är gångbanan fri från hinder? Ja

 o Är gång- och cykelbanorna åtskilda? Ja
 o Är gångbanan tillräckligt bred? Ja

 o Är vägbanan horisontell? Ja

 o Finns det några viloplatser längs med gångbanan? och isåfall: Ja
  o Har bänkarna en sitthöjd på höjd på 45-50 cm? Ja
  o Har bänken ryggstöd? Nej
  o Har bänken armstöd med greppmöjlighet? Ja
  o Är markbeläggningen hård och fast runtomkring bänken? Ja

Stråk 2: Mellan torget i centrum och Brunnsparken

 o Är gångbanan jämn och fast beläggning? Ja
 o Har överfarten en jämn och fast beläggning? Ja

  o Finns det en nedsänkning i form av en ramp? Ja
  o Är rampen tillräckligt bred? Ja 
  o Följer rampen på övergångsstället både gång- och cykelbanan? Nej

 o Är gångbanan fri från hinder? Nej

 o Är gång- och cykelbanorna åtskilda? Ja
 o Är gångbanan tillräckligt bred? Nej

 o Är vägbanan horisontell? Nej
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 o Finns det några viloplatser längs med gångbanan? och isåfall: Nej
  o Har bänkarna en sitthöjd på höjd på 45-50 cm? -
  o Har bänken ryggstöd? -
  o Har bänken armstöd med greppmöjlighet? -
  o Är markbeläggningen hård och fast runtomkring bänken? -

Stråk 3: Mellan Brunnsparken och Vidablick vårdhem

 o Är gångbanan jämn och fast beläggning? Fast Ja, jämn Nej 
 o Har överfarten en jämn och fast beläggning? Ja

Nej
  o Finns det en nedsänkning i form av en ramp? -
  o Är rampen tillräckligt bred? -
  o Följer rampen på övergångsstället både gång- och cykelbanan? -

 o Är gångbanan fri från hinder? Nej

 o Är gång- och cykelbanorna åtskilda? Nej
 o Är gångbanan tillräckligt bred? Ja

 o Är vägbanan horisontell? Ja

 o Finns det några viloplatser längs med gångbanan? och isåfall: Nej
  o Har bänkarna en sitthöjd på höjd på 45-50 cm? -
  o Har bänken ryggstöd? -
  o Har bänken armstöd med greppmöjlighet? -
  o Är markbeläggningen hård och fast runtomkring bänken? -

Stråk 7: Mellan stationen och Soft center, samt mellan Soft center och 
centrum via Fredriksbergsskolan

 o Är gångbanan jämn och fast beläggning? Ja
 o Har överfarten en jämn och fast beläggning? Ja

  o Finns det en nedsänkning i form av en ramp? Ja
  o Är rampen tillräckligt bred? Ja
  o Följer rampen på övergångsstället både gång- och cykelbanan? Ja

 o Är gångbanan fri från hinder? Nej

 o Är gång- och cykelbanorna åtskilda? Ja
 o Är gångbanan tillräckligt bred? Nej

 o Är vägbanan horisontell? Ja
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 o Finns det några viloplatser längs med gångbanan? och isåfall: Ja
  o Har bänkarna en sitthöjd på höjd på 45-50 cm? Ja
  o Har bänken ryggstöd? Ja
  o Har bänken armstöd med greppmöjlighet? Nej
  o Är markbeläggningen hård och fast runtomkring bänken? Nej

Stråk 8: Huvudled genom centrum

 o Är gångbanan jämn och fast beläggning? Nej
 o Har överfarten en jämn och fast beläggning? Nej

Ja
  o Finns det en nedsänkning i form av en ramp? Ja
  o Är rampen tillräckligt bred? Ja 
  o Följer rampen på övergångsstället både gång- och cykelbanan? Ja

 o Är gångbanan fri från hinder? Nej

 o Är gång- och cykelbanorna åtskilda? Ja
 o Är gångbanan tillräckligt bred? Nej

 o Är vägbanan horisontell? Ja

 o Finns det några viloplatser längs med gångbanan? och isåfall: Nej
  o Har bänkarna en sitthöjd på höjd på 45-50 cm? -
  o Har bänken ryggstöd? -
  o Har bänken armstöd med greppmöjlighet? -
  o Är markbeläggningen hård och fast runtomkring bänken? -

Stråk 10: Mellan Stadshuset och torget i centrum 

 o Är gångbanan jämn och fast beläggning? Nej
 o Har överfarten en jämn och fast beläggning? Nej

Nej
  o Finns det en nedsänkning i form av en ramp? -
  o Är rampen tillräckligt bred? -
  o Följer rampen på övergångsstället både gång- och cykelbanan? -

 o Är gångbanan fri från hinder? Nej

 o Är gång- och cykelbanorna åtskilda? Ja
 o Är gångbanan tillräckligt bred? Nej

 o Är vägbanan horisontell? Ja

 o Finns det några viloplatser längs med gångbanan? och isåfall: Ja
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  o Har bänkarna en sitthöjd på höjd på 45-50 cm? Ja
  o Har bänken ryggstöd? Nej
  o Har bänken armstöd med greppmöjlighet? Nej
  o Är markbeläggningen hård och fast runtomkring bänken? Ja
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Bilaga 2

Checklista för observation av tillgängligheten för synskadade 
personer

Stråk 1: Mellan stationen och torget i centrum 

 o Är gång- och cykelbanor åtskilda? Ja
 o Är skiljelinjen synlig och kännbar? Synlig ja, kännbar nej 

 o Finns det något längs gångstråket som fungerar som ledstråk:
 Ledstång, husvägg, trottoarkant, kontrasterande ränder eller färger på markbelägg 
 ningen, skillnader i markbeläggningen? Ja

 
 o Är gångbanan fri från hinder? Ja 

 
 Ja 
  o Finns det skillnad i beläggningen av markering och mark? Nej 
 o Finns det en kantsten eller kupolplattor som tydliggör att övergångsstället   
    börjar? Ja 
 o Utgår övergångsstället från en rak kant? Ja 
 o Finns det pollare? Ja 

    banan också? Nej 
 o Är övergångsställena ljud- och ljusreglerade? Nej 

 o Finns det belysning längs gångstråken och är den konsekvent? Ja 

Stråk 2: Mellan torget i centrum och Brunnsparken 

 
 o Är gång- och cykelbanor åtskilda? Ja
 o Är skiljelinjen synlig och kännbar? Synlig ja, kännbar nej 

 o Finns det något längs gångstråket som fungerar som ledstråk:
  o Ledstång, husvägg, trottoarkant, kontrasterande ränder eller färger på   
     markbeläggningen, skillnader i markbeläggningen? Ja

 o Är gångbanan fri från hinder? Ja 

 Ja 
  o Finns det skillnad i beläggningen av markering och mark? Nej 
 o Finns det en kantsten eller kupolplattor som tydliggör att övergångsstället börjar?  
    Ja 
 o Utgår övergångsstället från en rak kant? Ja 
 o Finns det pollare? Nej 
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    också? Nej 
 o Är övergångsställena ljud- och ljusreglerade? Nej 

 o Finns det belysning längs gångstråken och är den konsekvent? Ja 

Stråk 3: Mellan Brunnsparken och Vidablick vårdhem 

 o Är gång- och cykelbanor åtskilda? Nej
 o Är skiljelinjen synlig och kännbar? - 

 o Finns det något längs gångstråket som fungerar som ledstråk:
  o Ledstång, husvägg, trottoarkant, kontrasterande ränder eller färger på   
     markbeläggningen, skillnader i markbeläggningen? Ja

 o Är gångbanan fri från hinder? Ja 

Ja 
  o Finns det skillnad i beläggningen av markering och mark? Nej 
 o Finns det en kantsten eller kupolplattor som tydliggör att övergångsstället börjar?  
    Nej 
 o Utgår övergångsstället från en rak kant? Ja 
 o Finns det pollare? Nej 

    också? Nej 
 o Är övergångsställena ljud- och ljusreglerade? Nej 

 o Finns det belysning längs gångstråken och är den konsekvent? Ja 

Stråk 6: Mellan Brunnsvallen, Hälsocenter, Snäckebacksskolan och 
korsning Götgatan och Vierydsvägen

 o Är gång- och cykelbanor åtskilda? Nej
 o Är skiljelinjen synlig och kännbar? - 

 o Finns det något längs gångstråket som fungerar som ledstråk:
  o Ledstång, husvägg, trottoarkant, kontrasterande ränder eller färger på 
markbeläggningen, skillnader i markbeläggningen? Ja

 o Är gångbanan fri från hinder? Nej 

Ja 
  o Finns det skillnad i beläggningen av markering och mark? Nej 
 o Finns det en kantsten eller kupolplattor som tydliggör att övergångsstället börjar?  
    Ja 
 o Utgår övergångsstället från en rak kant? Ja 
 o Finns det pollare? Nej 



68

Daniela Edvinsson
Emma Karlsson

Kandidatarbete 15hp 
Blekinge Tekniska Högskola 

    också? Nej 
 o Är övergångsställena ljud- och ljusreglerade? Ja  

 o Finns det belysning längs gångstråken och är den konsekvent? Ja 

Stråk 8: Huvudled genom centrum 

 o Är gång- och cykelbanor åtskilda? Ja
 o Är skiljelinjen synlig och kännbar? Synlig ja, kännbar nej 

 o Finns det något längs gångstråket som fungerar som ledstråk:
  o Ledstång, husvägg, trottoarkant, kontrasterande ränder eller färger på   
     markbeläggningen, skillnader i markbeläggningen? Ja

 o Är gångbanan fri från hinder? Nej 

Ja 
  o Finns det skillnad i beläggningen av markering och mark? Nej 
 o Finns det en kantsten eller kupolplattor som tydliggör att övergångsstället börjar?  
    Ja 
 o Utgår övergångsstället från en rak kant? Nej 
 o Finns det pollare? Nej 

    också? Nej 
 o Är övergångsställena ljud- och ljusreglerade? Ja  

 o Finns det belysning längs gångstråken och är den konsekvent? Ja 

Stråk 10: Mellan stadshuset och torget i centrum  

 o Är gång- och cykelbanor åtskilda? Ja
 o Är skiljelinjen synlig och kännbar? Synlig ja, kännbar ja 

 o Finns det något längs gångstråket som fungerar som ledstråk:
  o Ledstång, husvägg, trottoarkant, kontrasterande ränder eller färger på   
     markbeläggningen, skillnader i markbeläggningen? Ja

 o Är gångbanan fri från hinder? Nej 

 Ja 
  o Finns det skillnad i beläggningen av markering och mark? Nej 

 o Finns det en kantsten eller kupolplattor som tydliggör att övergångsstället börjar?  
    Ja 
 o Utgår övergångsstället från en rak kant? Nej 
 o Finns det pollare? Nej 
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också? Nej 
 o Är övergångsställena ljud- och ljusreglerade? Nej 

 o Finns det belysning längs gångstråken och är den konsekvent? Ja 
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Bilaga 3

Fältanteckningar utifrån personer med nedsatt rörelseförmåga

Förmiddag fredag 15/4
Stråk 1: Mellan stationen och torget i centrum
Från den gatstensbelagda stationen löper en jämn och bred asfalterad gång och cykelväg, där själva 

Halvvägs mellan centrum och stationen försvinner cykelbanan och vägen rymmer endast gångbana 

underlag består av träplankor som är placerade i gångriktningen. Längs med kanten till bryggan och 

övergångsställena varierar och generellt består hälften av övergångställena av asfaltbeläggning och 
lite mindre än hälften av ojämn smågatsten. Ingen av övergångställena har några större nivåskillnader, 
utan är i största mån plana i den bemärkelsen. 

På andra sidan bilvägen, parallellt med den väg som precis har följts, följer ytterligare en gångväg som 

innersta delen av gångbanan. Bredden här är smalare än andra sidan och är cirka 1,30 meter. Närmre 

Stråk 2: Mellan torget i centrum och Brunnsparken 

ljudreglering, samt bommar. Beläggningen under övergången är jämn, med undantag för spåren som 

och cykelbanan står en stor reklamskylt. 

Eftermiddag Onsdagen 20/4
Stråk 3: Mellan Brunnsparken och Vidablick vårdhem

och tomter ska ta sig ut på den bilväg som går parallellt med stråket. Vid Brunnsparken är gångbanan 

del.  
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om en rekreationsled i naturmark återvänder vägen till att gå helt parallellt med bilvägen. Längs med 

sida med ett tydligt markerat övergångsställe utan nivåskillnader. Asfaltsbeläggningen har gropar. 

Eftermiddag måndag 25/4
Stråk 7: Mellan stationen och Soft center, samt mellan Soft center och centrum via 
Fredriksbergsskolan
Stråket sammanfaller till en början med stråket mellan centrum och stationen för att sedan på mitten 
av stråket istället korsa järnvägen. Järnvägsövergången har en jämn beläggning och är reglerad med 
bom, samt ljud och ljusreglering. Själva järnvägsspåret skapar en spricka i sidled i vägbanan. Stråket 

cykelbanan mäter tillsammans 2,5 meter.

nedsänkt än gångbanan och gör beläggningen ojämn under fötterna. Vid Soft center korsas ett jämnt 
övergångsställe utan nivåskillnader. 

Ett annat sätt att ta sig mellan Soft center och centrum är att välja andra sidan som följer infartsleden. 

mjuka kurvor där den samtidigt separeras. Gångbanan mäter sedan 1,15 meter. Mellan bron och 
centrum är vägbanan nylagd och jämn. Papperskorgar och lyktstolpar är här placerade längre ut från 

och saknar nivåskillnader i riktning mot centrum. Den gemensamma gång och cykelvägen mätte 2,9 

och cykelvägen är oseparerad och mäter 2,7 meter. Beläggningen är en stenbeläggning med fasade 

nersänkt ramp för rullstolsburna och cyklister. Vägen blir därefter 3 meter bred.

Stråk 8: Huvudled genom centrum

har en kant, samt en ramp vid sidan av för rullstolsburna och cyklister.
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på knappt 90 centimeter. Därefter består hela gatans beläggning av smågatsten, inklusive nästa 
övergångsställe som också saknar några nivåskillnader alls.  Nästa övergångsställe är också utan 

vägarbete. Ytterligare två övergångställen passerades som båda var jämna utan nivåskillnader, men 

separerade när stadshuset börjar synas. Gångbanan blir här 2,8 meter och är belagd med asfalt med 

springor i gångbanan vid brons fäste som är 0,9 centimeter breda. 

har gångbanan en slät beläggning, men som sedan övergår i en smågatstensbelagd gata. Gångbanan 

i gatunivå. Gångbanans bredd växlar och blir istället 1,5 meter bred för att sedan bli 3,6 meter bred 
igen. Därefter följer ett övergångsställe som har kantsten men också en sliten asfalterad ramp ner 

smalaste stället. Därefter kommer åter ett övergångsställe som är jämt och utan nivåskillnader, med 
undantag för kupolplattor som täcker övergångsstället i sidled innan övergången. 

Andra sidan övergångsstället börjar en sträcka som är smalare och varierar i bredd där mindre 

jämna med markbeläggningen. Beläggningen består till en början av smågatsten som sedan övergår 
till någon form av betongplatta som har en kullerstenrand med vissa mellanrum. Intill fasaderna 

smal. Gångbanan bryts därefter av genom två liknande övergångsställen som båda är jämna och utan 
nivåskillnader med undantag för kupolplattor innan och före som täcker hela övergångsstället i sidled. 

Förmiddag fredag 6/5 
Stråk 10: Mellan Stadshuset och torget i centrum

av smågatsten. Gångbanan är separerad från cykelbanan och har en beläggning av betongplattor som 
har fasade kanter. Gångbanan mäter cirka 2 meter innan de båda banorna går ihop till en gemensam 

två tredjedelar av ytan innan övergångsstället utan kupolplattor. I övrigt är övergångsstället jämt. 

och kupolplattor. Därefter har gångbanan en jämn stenbeläggning, samt kullerstensrand. Bredden på 
gångbanan är 1,2 meter. 
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övergångsställe passeras som har en smågatstensbeläggning och kupolplattor över hela ytan i sidled 

därefter av till 1,8 meter. Hinder i form av elskåp uppkommer på gångbanan. Längs med gångbanan 



74

Daniela Edvinsson
Emma Karlsson

Kandidatarbete 15hp 
Blekinge Tekniska Högskola 

Bilaga 4

Fältanteckningar utifrån personer med nedsatt syn 

Förmiddag fredag 15/4
Stråk 1: Mellan stationen och torget i centrum
Från stationen fram till rondellen och järnvägsbommen har markeringen i asfaltsbeläggningen som 

även de taktila plattorna. Istället följer en kort bit trottoarkant som sedan övergår till ett stängsel. 

kontrastskillnader som visar att gångbanan korsar en cykelbana. Skiljelinjen mellan gång och cykel 
är dessutom sliten här också. 

Efter rondellen och järnvägsbommen är det enbart en gångbana som fortsätter längs ena sidan av 

börja övergår den asfalterade gångbanan till storgatsten med taktila plattor. De taktila plattorna är 

övergångsställen. På andra sidan av vägen i höjd med centrum ser det likadant ut med de taktila 
plattorna. 

Längs med den är gång och cykel delvis åtskilda med en målad linje, samt även en remsa av 
smågatsten, samt delvis saknas en skiljelinje. En stor del av stråket har även en husfasad som kan 

markbeläggningen eller kontrastskillnader som visar detta.

ovanpå. 

Stråk 2: Mellan torget i centrum och Brunnsparken

men precis innan järnvägen slutar de taktila plattorna. Det blir istället enbart en asfaltsbeläggning. 
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som sedan övergår till en husfasad. Längs med husfasaden har det byggts ut en inglasad balkong 

innan och efter. Strax efter balkongen uppkommer den vitmålade skiljelinjen för gång och cykel. 

I höjd med Brunnsvallen efter övergångsstället är gång och cykel åtskilda med en målad vit linje 

cykel, samt den upphöjda markeringen till körfältet fortsätter fram till där Brunnsparken börjar. 

vid några övergångsställen. Det är oklart vad som gäller i dessa korsningar. Andra korsningar har 

trottoarkant istället för kupolplattor som varnar. Finns även ett övergångsställe där kupolplattorna är 
slitna och knappt kännbara. Kupolerna är i samma nivå som marken. 

Eftermiddag Onsdagen 20/4
Stråk 3: Mellan Brunnsparken och Vidablick vårdhem

Ronneby brunn, övergår kantstenen till en gräskant och markbeläggningen börjar även att bli ojämn 
med små hål i marken. Längs med början av sträckan är där några övergångsställen som bara har vit 

som kan fungera som ledstråk. Dock är lyktstolpar placerade framför staketet i gångbanan. Staketet 
övergår senare till en gräskant. Den upphöjda markeringen upphör närmare industriområdet. 

kvarlämnad efter ett vägarbete. Det är enbart en skylt och vita målade linjer som markerar det här. 
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körbanan. Stråket når så småningom campingen och badplatsen. Från industriområdet till campingen 

vägen fram tills stråket är inne i Ronneby igen (i höjd med Vidablick vårdhem). Förekommer främst 

eller kontrastmarkeringar som visar det här. 

Övergångsställena längs med den här sträckan har generellt sett haft en jämn markbeläggning och är 

Övergångsställena har även haft vita målade sträck som markerar i marken. Vissa övergångsställen 

mindre vägar som leder till några få hus, eller till exempelvis reningsverket. 

Eftermiddag måndag 25/4
Stråk 6: Mellan Brunnsvallen, Hälsocenter, Snäckebacksskolan och korsningen vid 
Götgatan och Vierydsvägen
Gång och cykel delar samma yta och är inte separerade med någon skiljelinje. I höjd med Espehallen 

ledstråk som markerar vart gående ska ta vägen. 

För att komma till Brunnsvallen från Hälsocenter och Snäckebacksskolan eller vice versa korsas en 

knappen för cyklister är närmre till hands, om man kommer från Hälsocenter och Snäckebacksskolan. 

marken som visar vart gående tar vägen. Parkeringen ligger i gångbanan. Finns delvis gräs vid sidan 

inte heller några markeringar i marken som visar vart gående ska ta vägen eller varnar att de korsar 

på trottoarkanten anses som undermålig då den sjunkit ned en bit och ser sliten ut.  

Stråk 8: Huvudled genom centrum
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låg trottoarkant. Efter korsningen börjar vita taktila plattor i form av sinusplattor som ledstråk på 

Willys är körbanan i smågatsten och sträcker sig en bit upp på gång och cykelbanan. Korsningen har 
kupolplattor som markerar övergångsstället och vita markeringar. Efter korsningen övergår de vita 

form av skyltar från butiker vid ledstråket. En obesvarad fråga är om det tillhör möbleringszon eller 
inte. Det kan även hänga varor från butiken utanför, under inventeringen syns det att folk stannar för 
att titta på varorna. De står då på ledstråket eller precis intill. I slutet av centrum slutar ledstråket och 

Trapporna har fått en gul markering för att visa att de är där. 

övergår smågatstenen till större plattor och har smågatsten som dekoration emellan. Marken är 

Efter Willys börjar ribbplattor som ledstråk och de större plattorna återgår till smågatsten. Vid 

av butiksskyltar. Utanför dressman övergår smågatstenen återigen till större plattor. Ribbplattorna 

smågatsten igen. Ribbplattorna fortsätter. 

kupolplattor och trottoarkanter. 

Förmiddag fredag 6/5 
Stråk 10: Mellan Stadshuset och torget i centrum
Från Maxis parkering går en trottoarkant längs med en mindre bilväg och jämte med stadshuset. 

smågatsten och en cykelparkering. Efter stadshuset börjar gångbanan bli skyltad och sitter ihop med 
en cykelbana. Dessa är separerade genom olika markbeläggning. Finns ingen skiljelinje. 

Övergångsstället vid rondellen vid stadshuset har kupolplattor, vita kontrastmarkeringar, men ingen 
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markeringar. Efter övergångsstället blir det äldre gatsten som inte har lika jämn beläggning som de 
tidigare. Husväggen fortsätter in till torget i centrum.  

Det går även ett stråk på samma sträcka längs med ån. Det är enbart en gångbana. Finns staket längs 

bilar och gående. Den upphöjda markeringen av smågatsten övergår sedan till gräs. Finns elskåp i 
gångbanan. Det blir ett avstånd mellan ån och gångbanan och där emellan är gräs. Gångbanan övergår 

sidor om. Stråket delar sig i två och det ena som ska leda tillbaka till stadshuset har gräs båda sidor 

vart man ska gå. 

kantsten som har samma nivå som marken. 


