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Workshop med hjälp av verktyget Rörelsefaktor 
 
Tid: Måndagen den 25 oktober 2021, kl. 16.15 – 17.45  
Plats: Rådhussalen 
 
Workshopen hölls av Jeanette Conradsson och Lena Jarl Hellgren, planarkitekter på 
stadsbyggnadsavdelningen, Karlshamns kommun. 
 
Närvarande:  
Ungdomar, 8 stycken 
Fritidsledare 
Jenny Andersson 
Anna Sunnetoft 
 
Bakgrund 
Syftet med workshopen var att lyfta vikten av fysisk aktivitet och hur den byggda miljön kan 
möjliggöra och uppmuntra till rörelse. Som studieobjekt föll valet på planprogrammet för 
Janneberg-Duveryd som är under framtagande. Synpunkter som framkommit under 
workshopen kommer att finnas med som ett underlag i den fortsatta planeringen.  
 
Det fanns möjlighet att förbereda sig genom att titta på planförslaget på kommunens 
hemsida. Där finns också en liten presentationsfilm i vilken Jeanette sammanfattar förslaget. 
https://www.karlshamn.se/kontaktkort/planprogram-for-janneberg-duveryd/ 
 
Verktyget rörelsefaktor 
Rörelsefaktor är ett verktyg som hjälper till att synliggöra och integrera frågor om fysisk 
aktivitet i samhällsplanering och byggande. Verktyget syftar till att skapa en helhetsbild där 
alla sorters fysisk aktivitet ingår och tydliggör vilka faktorer i den byggda miljön som påverkar 
rörelse. Verktyget har tagits fram av Riksidrottsförbundet i samarbete med FOJAB Arkitekter. 
 
Det övergripande syftet med Rörelse-faktorn är att: 

 synliggöra behov för fysisk aktivitet 
 identifiera viktiga faktorer för fysisk aktivitet i samhällsplaneringen 
 arbeta systematiskt och integrera olika former av rörelse 
 främja dialog och samverkan mellan olika roller i planeringen 

 
Verktyget utgår från fyra typer av rörelse, organiserad idrott, självorganiserad idrott, 
vardagsrörelse och aktiva transporter. Inom varje rörelsetyp kan olika faktorer poängsättas 
för att gen en bild av vad som är bra i en plan och vad som behöver utvecklas. Verktyget 
rörelsefaktor består av fem steg. Worshopen fokuserade på de första två stegen som handlar 
om att identifiera platser för fysisk aktivitet och att sätta upp ett mål för stadsdelen när det 
gäller rörelse. 
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Upplägg av workshop 
 Kort presentation om verktyget Rörelsefaktor  
 Presentation av den planerade stadsdelen Janneberg-Duveryd 
 Workshop i grupper, där varje grupp arbetade med att identifiera platser för rörelse på 

karta över planförslaget  
 Presentation av gruppernas resultat och diskussioner 
 Gemensam sammanfattning 

 
Sammanfattning av gruppernas resultat 
Med utgångspunkt i illustrationen nedan har ungdomsrådets identifierat platser för rörelse 
och studerat hur vi kan främja rörelse i planeringen av Janneberg - Duveryd. Synpunkterna 
sammanfattas i punktform nedan.   
 

 
 

 Busshållplats med cykelställ behövs utmed Jannebergvägen. 
 För att öka säkerheten längs genomfartsgatan behövs farthinder. Bra med träd längs 

vägarna. 
 Placera utegym, hinderbana, spontanidrottsplats, multiarena och lekplats i anslutning 

till området med skola/förskola i planområdets norra delar.     
 Bra med tät bebyggelse nära skolan, det ger trygghet. 
 Placera lekplats vid förskolan i söder. 
 Bra med ett större natur/strövområde i söder inom cykelavstånd med fokus på natur, 

det främjar rörelse. Anlägg fler belysta motionsspår här och en multiarena. Placera 
fritidsgård/ungdomshus i området, liksom lekplats, pulkabacke, utegym, spontanidrott, 
motionsled och OCR-bana. Tänk på parkeringsmöjligheterna och att området ska 
vara för alla åldrar. Underlätta för barnfamiljer. Anlägg parkyta. 

 Placera lekplats, bänkar och spontanidrottsplats i parken vid Janneberg gård. 
 Satsa på bollsport i arenan. 



Sammanställning av workshop med ungdomsrådet        Karlshamn 2021-10-28 
 

 Arenan är centralt och lättillgängligt placerad vilket bidrar till att rörelse blir en naturlig 
del av vardagen. 

 Det behövs en öppen asfalterad plan. 
 Bygg en linbana.  
 Placera ut cykelpumpar. 
 Torgen ska vara för alla och främja möten. 
 Ge utrymme för cyklar vid det centrala torget. 
 Placera busshållplats och cykelställ vid det centrala torget. 
 Beakta bullerförhållandena i området. 

 
 
Mål med området ur ett rörelseperspektiv 
Ungdomsrådet funderade också kring gemensamma mål för stadsdelen ur ett 
rörelseperspektiv. 
 
Janneberg-Duveryd är ett område där rörelse blir en naturlig del av vardagen, som passar 
alla och är centralt och lättillgängligt. 
 
Område för all rörelse med fokus på lättillgänglighet. En samlingsplats för alla åldrar. 
Avstånd som gynnar vardagsmotion, det ska vara lätt att röra sig. 
 
 
 
  
 


