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Rullbandet som problemlösare
Ett av de stora problemen för äldre är att de har problem att röra sig. Till och med en tur till 
mataffären kan kännas jobbig nog. Tänk då om det fanns ett enkelt sätt att transportera sig 
på i staden utan att behöva ta bilen eller gå långa promenader.

Rullbandet som del av stadens transportsystem ersätter inte kollektivtrafik eller gång och 
cykel, utan är ett kompliment. Inte heller är de till endast för de äldre utan för alla stadens 
invånare. Eftersom det går smidigt att hoppa på och av kan du anpassa resan helt efter 
egna behov. Dessutom uppmuntrar rullbanden dig att upptäcka och ta dig längre bort från 
bostaden, där det finns fler rekreationsområden att motionera i. 

Konstruktion
Rullbandet är konstruerat på liknande sätt som de rullband man använder som skidliftar. 
Ett band integrerat i markbeläggning förflyttar dig i gånghastighet. Rullbandet är upphöjt 
ett trappsteg från marknivå, och i början och slutet av varje rullband finns en 5 meters 
ramp med 2% lutning där farten är nedsänkt för att underlätta på och avstigning. För att ha 
möjlighet att kliva på rullbandet mitt på finns det ett trappsteg i anslutning till bandet, vilket 
gör en sådan påstigning lätt och säker. Ur säkerhetssynpunkt är även trappsteget i en ljusare 
färg och kontrasterar mot det mörkare rullbandet. Ljusslingor signalerar var bandet är men 
också när det är dags för på- och avstigning. Vid sidan av rullbandet finns även ett handräcke 
som färdas i samma hastighet, på det sitter utfällbara stolar med ryggstöd för den som 
önskar en mer komfortabel resa. 

Genom att rullbanden byggs i etapper kan du kliva av vid olika målpunkter, eller också 
fortsätta på nästa rullband. För att göra övergången smidig och säker saktar rullbandet och 
handräcket ner när avstigningen är nära, på samma sätt som en skidlift fungerar. 

Väder och vind

 

Med rullbandet får alla, gammal som ung, möjlighet 
att lätt och smidigt ta sig mellan stadens olika samling-
splatser. Genom att snabbt hoppa på och av rullbandet 
där du själv önskar blir transporten individuell samti-
digt som den är en del av ett kollektivt system. 

Rullbanden placeras i naturliga intervaller så att 
stoppen blir behagliga och för de som har svårt att 
stå finns utfällbara stolar för högsta komfort. Med 
rullbandet har du möjlighet att transporteras helt ute i 
det fria och ta del av stadens puls och parkens spirande 
grönska på nära håll.

Den enklaste typen av rullband har plats nog för en 
person att stå.

Banden kan placeras bredvid varandra så att de går i två färdriktningar. För att 
skydda mot väder och vind går det även att sätta tak över rullbanden.

Ett bredare rullband med plats för två person-
er. Här finns även utfällbara sittplatser.
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Principsektioner
Olika typer av rullband.
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En möjlighet finns att utveckla rullbandet på olika sätt, 
till exempel att bygga på tak och väggar i glas. Det ger 
under sämre väderförhållanden ett bra skydd och ökar 
användningsmöjligheterna för rullbandet. Även vid 
anknytningspunkter kan till exempel vindskydd eller enklare 
tak byggas. Samtidigt blir de glaskonstruerade taken en 
vacker detalj i stadsrummet. 
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Att interagera rullbandet i staden
För att se hur detta skulle kunna appliceras i staden visas här ett exempel där rullbanden är 
integrerade i Lomma, en mindre kommun i sydvästra Skåne. Rullbandssystemet är utformat 
för att passa ett trygghetsboende och ett seniorboende. Systemet kopplar samman bibliotek, 
busshållplats, vårdcentral, post, apotek, mataffär samt rekreationsområden.

Rekreationsområden har också en viktig betydelse, då det finns bevis för att naturmiljöer har 
en positiv effekt på hälsan. Därför kan det också vara en viktig del att underlätta för äldre att 
kunna ta sig till ett sådant för att bli rekreerade i utemiljön. 

Det finns en risk att rullbandssystemet skapar barriärer. Samtidigt kan systemet skapa 
tydligare vägar och övergångar för en bättre trafiksäkerhet och nya spännande rum i staden.
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Dagligvaruhandel
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Rekreationsområde

Boende för äldre

Dagligvaruhandel

Övriga målpunkter

Rullbandssträckning

Översiktskarta med en tänkbar dragning av 
rullbandstransportsystem i Lomma.

Lomma

I framtiden kan rullbandet bli en naturlig del av staden. 
Rullbandet blir mer än ett hjälpmedel och kan ingå i 
alla invånares vardag. 

Illustrationsplan över Lomma centrum. Rullbanden är markerade med rosa färg.
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