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FÖRORD

För ett antal år sedan fick jag veta att en av mina närmaste vänner 
har RP, Retinitis Pigmentosa, en ögonsjukdom som gör att hon 
långsamt blir blind. Jag har sett hur min vän fått det svårare 
att först röra sig på egen hand på kvällarna då hon snabbt blev 
nattblind, och senare hur hon fått allt svårare att röra sig även 
på dagtid. Det fick mig att börja fundera på hur man upplever 
staden om man inte kan se. Jag läste om projekt som till exempel 
doftträdgårdar där man arbetar mer med dofter än med färger. 
Men jag kunde inte hitta lika mycket information om vardagslivet, 
om hur det till exempel är att gå på stan, att försöka ta sig till 
arbetet eller att besöka vänner. De gånger vi under utbildningen 
diskuterat handikappanpassning har det till stor del handlat 
om rullstolar, mått, bredder och lutningar. Mycket lite, om ens 
något alls, nämndes om blinda eller synskadades behov. Därför 
bestämde jag mig för att i mitt examensarbete undersöka detta. 
Jag ville undersöka deras behov och önskemål samt se hur den 
offentliga miljön uppfyller detta idag. 

En insikt jag fick ganska tidigt var att jag som icke funktionshindrad 
bara kan gissa mig till vilka problem funktionshindrade kan 
möta, vilka utformningar som fungerar och vilka som inte gör 
det. Därför beslutade jag mig för att fråga de som lever med dessa 
funktionshinder och varje dag möter de handikapp som uppstår i 
en många gånger dåligt utformad miljö.

Någon berättade för mig att blinda som använder vit käpp vill 
ha tydliga kantstenar att följa. Detta medför en konflikt med 
de rörelsehindrades önskemål om att helt slippa kantstenar. 
Jag bestämde mig därför att undersöka hur stor denna konflikt 
egentligen är och om det går att hitta en kompromiss som passar 
båda grupperna.

Jag anser att tillgänglighet är någonting som är en viktig del av 
planeringen, att planera miljöer som alla kan använda på lika 
villkor. Därför ser jag detta arbete som en del i min egen ut-
veckling som planerare och hoppas få erfarenheter och kunskap 
som jag sedan kan använda i mitt dagliga arbete som fysisk 
planerare.

Med varma hälsningar
Emma Johansson, 2006-03-23
Studerande till Fysisk planerare, 
Blekinge Tekniska Högskola, Karlskrona

Rörelsefrihet - en fråga om tillgänglighet

Examensarbete 20 poäng, 
Utbildningen för Fysisk Planering
Sektionen för Teknokultur, Humaniora och Samhällsbyggnad
Författare: Emma Johansson
Tecknade bilder och karteor: Emma Johansson
Foto: Emma Johansson
Handledare: Anette Andersson



44 55

SAMMANFATTNING

Detta examensarbete handlar om tillgängligheten i staden för 
personer med nedsatt syn eller med rörelsehinder. De krav de båda 
grupperna ställer på utformningen av gångvägnätet undersöks och 
gångvägnätet i Halmstad inventeras för att se om det uppfyller 
dessa krav. Syftet är att  visa hur man med enkla medel kan öka 
stadens tillgänglighet och användbarhet.

Till grund för arbetet ligger ett antal viktiga begrepp som måste 
redas ut. Det första är funktionsnedsättning. FN definierar i sina 
standardregler begreppet funktionsnedsättning som ”fysiska eller 
intellektuella skador eller sjukdomar”. Det finns många olika typer av 
funktionsnedsättningar t.ex. rörelsehinder, syn- eller hörselskador, 
utvecklingsstörningar eller psykiska funktionsnedsättningar. 
Ibland har en person flera olika funktionsnedsättningar samtidigt. 
Nästa grundläggande begrepp är handikapp. Den definition 
som ligger till grund för handikappolitiken i Sverige i dag är 
att handikapp uppstår när en person på grund av exempelvis 
en funktionsnedsättning i kombination med en dåligt anpassad 
omgivning hindras i sitt dagliga liv. Detta flyttar fokus från 
individens funktionsnedsättning till bristerna i miljön.

Det finns flera lagar och regler som handlar om tillgänglighet för 
funktionshindrade. Den lag som ligger till grund för detta arbete 
är framför allt PBL 17 kap 21a§. Den säger att enkelt avhjälpta 
hinder mot tillgänglighet och användbarhet för personer med 
nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga skall undanröjas senast 
år 2010. Med enkelt avhjälpta hinder menas hinder som är enkla, 
billiga att avhjälpa och inte berör flera parter. Varje hinder skall 
dock bedömas utifrån förhållandena på platsen.

Många kommuner har på olika sätt påbörjat arbetet med att göra 
det offentliga rummet tillgängligt. De har olika arbetsmetoder och 
projekt, men alla innehåller bra delar som andra kommuner bör ta 
till sig. Det viktigaste i till exempel Härnösands arbete är att deras 
arbete har en fast förankring hos politikerna. Exempel på detta är 
att stadsbyggnadsnämnden antagit stadgan om hur trottoarpratare 
får placeras. Sådana beslut kan underlätta det praktiska arbetet då 
de ger tydliga riktlinjer. Att som till exempel Lund använda sig 
av referensgrupper i arbetet är någonting fler kommuner bör göra. 
Annat som andra kommuner kan använda sig av är Lunds kriterier 
för och uppdelning av hinder. Detta är viktigt då en tydlig definition 
av begreppet hinder gör arbetet med inventering och kartläggning 
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effektivare. De delar av Stockholms Tillgänglighetsprojekts 
arbete som andra kommuner bör använda sig av är bland annat 
tillgänglighetsplanerna. För mindre kommuner kan det kanske 
vara mycket med en tillgänglighetsplan för varje stadsdel, men 
det skulle behövas en för varje tätort i kommunen. Även Till-
gänglighetsprojektets standardutformningar för övergångsställen, 
busshållplatser med mera är någonting som kan ligga till grund för 
liknande standardutformningar i andra kommuner. Från det projekt 
Reneland gjort för Vägverket är helhetssynen och det översiktliga 
tänkandet det viktigaste att ta med sig. Den GIS-metod Reneland 
utvecklat kan med fördel tillämpas i andra städer.

Den enkät som genomförts ger ingen statistisk säkerhet, då de 
tillfrågade grupperna varit mycket små, men svaren pekar i 
huvudsak i samma riktning som litteraturen. Enkäten delades 
ut till Synskadades Riksförbund, SRF, och till Rörelsehindrade 
Barn och Ungdomar, RBU, samt kompletterades med ett antal 
svar från tillfrågade personer med olika rörelsehinder på stan. 
Den viktigaste indikationen från enkäten är att skillnaden mellan 
synskadades och rörelsehindrades behov och önskemål inte är så 
stora. Skillnaden ligger däremot inom gruppen av synskadade. Det 
kan bero på att synskadades behov skiljer sig mycket beroende på 
typ av synskada och vilket eller vilka hjälpmedel de använder.

För inventeringen av gångvägnätet i Halmstad valdes ett antal 
områden ut som fick representera de olika typer av områden som 
finns i staden: Centrum, Centrumnära flerbostadshus, Centrumnära 
villor, Ej centrumnära flerbostadshus och Ej centrumnära villor. 
Utifrån dessa kan man nu se om problembilderna skiljer sig åt i 
olika typer av områden. Resultatet av inventeringen är att det inte 
finns några sammanhängande stråk i eller mellan de områden 
jag undersökt. Oftast är det bara korta bitar som passar en eller 
båda grupperna. Trottoarerna har ofta godkänd standard för 
synskadade men det är svårt för rörelsehindrade att använda 
dem. Övergångsställena däremot uppfyller många gånger de 
rörelsehindrades krav, men inte de synskadades. Detta leder till att 
ingen av grupperna kan röra sig i området på ett tryggt och säkert 
sätt.

Generellt saknas handikappanpassning i bostadsområdena. 
Åtgärdade övergångsställen och separering mellan gång- och 
cykeltrafik har mest gjorts längs gång- och cykelbanorna runt 
och mellan områdena och längs de större vägarna. Trots att de är 
åtgärdade har de fortfarande brister och passar oftast bara den ena 

gruppen av varierande anledningar. Utmärkande för villaområdena 
är hinder som buskar och låga grenar som hänger ut från privata 
tomter. Här är det också vanligt med mycket varierande kvalité 
på markbeläggningen. För flerbostadshusområdena är det stor 
skillnad mellan de centrumnära och de ej centrumnära områdena. 
För Andersberg, det ej centrumnära området, är den största 
bristen att det saknas separering mellan gång- och cykeltrafik. För 
de två centrumnära områdena är de största bristerna avsaknaden 
av övergångsställen i korsningarna och att trottoarerna många 
gånger är för smala.

För att komma till rätta med dessa problem föreslår jag en 
arbetsmetod som bygger på en systematisk inventering av 
staden utifrån checklistor. Checklistorna bygger på de aktuella 
gruppernas krav på utformningen av gångvägar, övergångsställen 
och busshållplatser. De kan även kompletteras med andra gruppers 
krav. Inventeringen sker områdesvis och resultatet sammanställs i 
en databas. Databasen kan användas för att på ett lätt och effektivt 
sätt få information om vilka hinder som finns var och på så sätt 
fungera som grund till åtgärdsprogram och passa-på-åtgärder.

Jag föreslår också ett antal standardutformningar för 
övergångsställen och busshållplatser, samt riktlinjer för gångbanor 
och trottoarer. Dessa uppfyller de båda gruppernas krav och bör 
användas konsekvent.

Min slutsats är att det att med enkla åtgärder är möjligt förbättra 
tillgängligheten för både synskadade och rörelsehindrade väldigt 
mycket.



88 99

INNEHÅLL
FÖRORD................................................................3
SAMMANFATTNING................................................5
INNEHÅLL.............................................................8

INLEDNING..........................................10
BAKGRUND.........................................................10
SYFTE.................................................................11
METOD...............................................................11
AVGRÄNSNING.....................................................12
DEFINITIONER......................................................14
Vad är en funktionsnedsättning?..............................................14
Vad är handikapp?.....................................................................15
Vad är ett enkelt avhjälpt hinder?.............................................15
Ledstråk, sinudplattor och kupolplattor....................................16
LAGAR OCH REGLER.............................................17
TILLGÄNGLIGHET I HALMSTAD..............................20
Åtgärder i staden........................................................................20
Kommunens övergripande arbete.............................................22
ANDRA SÄTT ATT ARBETA....................................24
Härnösand.................................................................................24
Lund...........................................................................................25
Stockholm..................................................................................26
Vägverket...................................................................................28
Disskusion om olika arbetssätt..................................................31

FALLSTUDIE HALMSTAD........................35
ENKÄTUNDERSÖKNING.......................................36
Tillvägagångssätt.......................................................................36
Enkätsvar...................................................................................37
Felkällor.....................................................................................40
INVENTERING......................................................41
Tillvägagångssätt.......................................................................41
Godkänd standard......................................................................45
Analys............................................................................55

FÖRSLAG............................................77
ARBETSSÄTT.......................................................77
Relevanta kriterier.....................................................................77
Systematisk inventering............................................................83
Databas..............................................................................84
ÅTGÄRDER..........................................................86
Gång- och cykelbanor...............................................................86
Övergångsställen..................................................................90
Busshållplatser..........................................................................94
RESULTAT EFTER GENOMFÖRDA ÅTGÄRDER............96

SLUTDISKUSSION................................110
KÄLLOR OCH REFERENSER..................................112
BILAGA 1 - INVENTERINGSMANUAL (REFERENS)......115
BILAGA 2 - ENKÄT..............................................118
BILAGA 3 - INVENTERINGSPARAMETRA.................120
BILAGA 4 - GATUADRESSER.................................122



1010 1111

INLEDNING
BAKGRUND

I Sverige har vi målsättningen att samhället skall vara tillgängligt 
för alla. Att alla är lika mycket värda ses som en självklarhet. Vi 
har lagar som säger att allmänna platser skall vara tillgängliga 
för funktionshindrade. FNs ”Standardregler om delaktighet och 
jämlikhet för människor med funktionsnedsättning” säger att 
människor med funktionsnedsättning skall vara jämlika och 
delaktiga i samhället. Men verkligheten idag ser inte ut så. En 
stor del av befolkningen har någon form av funktionsnedsättning 
och ännu fler drabbas av det när de blir äldre. Trots detta är inte 
handikappanpassning en självklar del i planeringen. Vi har fått 
lära oss att om vi planerar för de svagaste grupperna passar det 
alla. Definitionen av vilka grupper som är ”svaga” är väldigt 
allmän och varierar. Det kan exempelvis handla om kvinnor i 
frågor som trygghet, barn när det handlar om trafiksäkerhet och 
funktionshindrade i tillgänglighetsfrågor. Grundtanken är att när 
kvinnor känner sig trygga gör även män det, när funktionshindrade 
kan ta sig fram utan problem kan också personer utan 
funktionshinder det. Vi har dock fått lära oss mycket lite om hur 
vi ska använda den kunskapen praktiskt och hur allmänna platser 
bör utformas för att de ska passa en person med rörelsehinder 
eller någon med nedsatt syn. Det finns få riktlinjer för detta. Både 
Reneland och Öberg påpekar att detta kan bero på att det finns 
en avsaknad av forskning i det här ämnet. (Reneland 2004, s. 23; 
Öberg telefonsamtal 2005-12-01). En annan orsak kan vara att det 
handlar om många olika grupper med olika krav som kan vara 
svåra att kombinera.

Som icke funktionshindrad är det lätt att utgå ifrån att alla kan 
röra sig längs gatorna utan problem, att alla kan promenera på 
stan och ta sig precis dit de vill, men många kan inte det. Därför 
är det viktigt att belysa detta. Enligt mig är det en rättighet att inte 
behöva vara beroende av någon annan för att kunna ta sig dit man 
vill. Man skall på egen hand kunna röra sig i hela staden, oavsett 
om man har en funktionsnedsättning eller inte.

På grund av de krav som ställs på utformningen av gångvägar 
från personer med funktionshinder, är det mycket korta delar 
av gångvägnätet som kan användas av de båda grupperna. 
Dessa korta snuttar är mycket utspridda. (Reneland 2004, 

s. 8-9) Detta gör att personer med t.ex. nedsatt syn eller 
rörelsehinder har svårt att på egen hand röra sig någon längre 
sträcka i staden. För att gångvägnätet ska fungera för personer 
med funktionsnedsättning ska det bestå av sammanhängande 
gångvägar som utformats efter de krav denna grupp ställer. 
Många utredningar och analyser som görs ser på resan från vissa 
utvalda startpunkter till ett antal målpunkter. Målpunkterna är 
ofta vårdinrättningar och dagligvaruhandel. Men även människor 
med en funktionsnedsättning kan ju, precis som alla andra, vilja 
gå till andra platser. Därför är det viktigt att det handikappade 
gångvägnätet är heltäckande.

Tillgänglighet är ett ämne som är mycket aktuellt. År 2000 
ställde regeringen, i proposition 1999/2000:79, krav på att enkelt 
åtgärdade hinder på allmänna platser och i lokaler dit allmänheten 
har tillträde, ska vara åtgärdade senast 2010. Kraven infördes i 
Plan- och Bygglagen, PBL 2001, men trots att drygt halva tiden 
gått finns det fortfarande kommuner som inte påbörjat arbetet med 
tillgänglighetsfrågorna. Exempel på det är Sandviken, Hofors och 
Ockelbo, som hade ett första seminarium om tillgänglighet i slutet 
av januari 2006. (Sveriges radio 2006)

SYFTE

Syftet med mitt examensarbete är att undersöka de krav som 
synsvaga och personer med rörelsehinder ställer på utformningen 
av gångvägnätet. Jag sedan inventeras gångvägnätet i Halmstad 
för att se hur användbart det är för de båda grupperna. Målet är att 
skapa ett sammanhängande nät av handikappanpassade gångstråk 
med hjälp av enkla åtgärder.

METOD

Rapporten är indelad i tre delar. Den första delen är en 
faktadel, huvudsakligen baserad på litteraturstudier. Den tar 
upp grundläggande begrepp och olika sätt att arbeta med 
tillgänglighetsfrågorna. Nästa del är en fallstudie där jag genom 
enkäter och litteraturstudier beskriver de krav som ställs på 
utformningen och genom inventeringar kartlägger nuläget i 
Halmstad. Den sista delen innehåller en beskrivning av en 
arbetsmetod som jag föreslår samt konkreta förslag till hur hinder 
för tillgängligheten kan åtgärdas, baserat på inventeringen i del 
två.
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AVGRÄNSNING

För att anpassa mitt arbete till den tid och de resurser jag har, har 
jag satt upp vissa avgränsningar. Jag kommer endast att arbeta med 
tillgängligheten för synskadade och rörelsehindrade, inte med andra 
grupper som till exempel döva. En liknande undersökning med 
avseende på andra grupper behöver göras av andra. Jag kommer 
till största delen att basera min inventering på de synpunkter jag 
fått genom enkäten. Enkäten fokuserar på hur funktionshindrade 
personer upplever utformningen av gatumiljön, vad som är viktigt 
för att de ska kunna känna sig trygga och bekväma med att på egen 
hand röra sig i staden. Jag kommer utifrån resultatet av enkäterna 
jämföra de olika gruppernas krav, undersöka de konflikter som 
kan finnas och arbeta fram utformningsförslag som kan passa alla. 
Jag kommer inte att ta någon hänsyn till ekonomin och kommer 
endast att föreslå enklare åtgärder med fokus på utformningen. 
Detta för att många av åtgärderna ska kunna utföras som passa-
på-åtgärder. Mitt arbete kommer att fokusera på det övergripande 
gångvägnätet utan speciella start- och målpunkter.

Kartan visar den geografiska avgränsningen av projektet. Jag 
undersöker och inventerar gångvägar och trottoarer i centrum och 
centrumnära bostadsområden. Projektområdet sträcker sig ungefär 
3 kilometer från centrum, sedan har jag anpassat avgränsningen 
efter bostadsområdena. 

Den långa vintern det här året har gjort att mitt examensarbete 
blivit fördröjt eftersom snön hindrat mig från att inventera. Denna 
fördröjning gjorde mig på ett mycket påtagligt sätt medveten om 
de svårigheter snön innebär för personer med en synskada eller 
ett rörelsehinder. Snön gör det svårt att upptäcka exempelvis 
ledstråk och materialskillnader och det drabbar framför allt de 
funktionshindrade personer som är beroende av dessa hjälpmedel. 
Även en effektiv snöröjning lämnar vallar som är svåra att ta 
sig förbi och som utgör oöverstigliga hinder för personer med 
nedsatt rörlighet. Snön utgör ett mycket stort problem utan någon 
enkel lösning. Jag har inte haft möjlighet att gå djupare in i 
denna problematik då den ensam skulle kunna utgöra ett separat 
examensarbete.

Inventerat område
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VAD ÄR HANDIKAPP?

Samma definition av handikapp återfinns i en stor del av 
litteraturen, bland annat i Elisabet Svenssons bok ”Bygg ikapp 
handikapp”, Sveriges Kommuner och Landstings bok ”Tillgänglig 
stad” samt hos Stockholms Tillgänglighetsprojekt som baserar sitt 
arbete på den förra boken. Till grund för alla de här böckerna 
samt för den handikappolitik vi har idag ligger definitionen i FN:
s standardregler § 18. Det är också den definitionen som kommer 
att användas i detta arbete. Handikapp är enligt detta synsätt ett 
relativt begrepp som beror på förhållandet mellan personen och 
omgivningen. Handikappet uppstår när en person på grund av 
exempelvis en funktionsnedsättning i kombination med en dåligt 
anpassad omgivning hindras i sitt dagliga liv. Denna definition 
flyttar uppmärksamheten från individens funktionsnedsättning 
till brister i miljön. Om omgivningen förbättras för att passa 
funktionsnedsättningen, minskar eller försvinner personens 
handikapp. Enligt detta resonemang leder handikappanpassning 
och mer medvetet utformad miljö till att färre personer upplever 
handikapp.

Den här definitionen av begreppet handikapp bygger på en 
omsvängning under slutet av 1960-talet då handikappförbunden 
började diskutera handikapp som en följd av brister i samhället. 
1972 blev denna definition officiell i och med Handikappförbundens 
Centralkommittés program ”Ett samhälle för alla”. Dagens 
handikappolitik har vuxit fram ur 1960-talets jämlikhetsstävan 
med ledord som full delaktighet, jämlikhet och alla människors 
lika värde ( Prop 1999/2000:79, s. 11-12).

VAD ÄR ETT ENKELT AVHJÄLPT HINDER?

Det är svårt att hitta någon tydlig definition av begreppet enkelt 
avhjälpt hinder. Boverket skriver att varje hinder skall bedömas för 
sig, utifrån förutsättningarna just där. Det som skall bedömas är 
nyttan av åtgärden, förutsättningarna på platsen samt för mindre 
näringsidkare även de ekonomiska konsekvenserna (Boverket 
odaterad, s. 12). Enkelt avhjälpta hinder kan på allmän plats bland 
annat vara nivåskillnader, ojämn markbeläggning, trottoarkanter, 
bristande kontrastmarkering, brister i belysningen och avsaknad 
av balansstöd så som räcken vid trappor och ramper (Martinsson, 
odaterad). I projektet Tillgängliga Lund har man delat upp hindren 
i tre olika typer: Omedelbara hinder, Enkla hinder och Svåra 

DEFINITIONER

VAD ÄR EN FUNKTIONSNEDSÄTTNING?

Begreppen funktionshinder och funktionsnedsättning används 
på samma sätt. Det är svårt att hitta någon skillnad i när be-
greppen används eller någon skillnad i betydelsen. Jag har 
dragit slutsatsen att begreppet funktionshinder är vanligare än 
begreppet funktionsnedsättning. Vid en sökning på Google fick 
jag 2 380 000 träffar på ”funktionshinder” och 107 000 träffar 
på ”funktionsnedsättning”. I regeringens proposition ”Från 
patient till medborgare” används funktionshinder 324 gånger och 
funktionsnedsättning 28 gånger. I FN:s standardregler är begreppet 
funktionsnedsättning det begrepp som används oftast, 197 gånger, 
medan funktionshinder bara används 5 gånger. Baserat på detta 
kommer jag inte att göra någon skillnad på dessa två begrepp i det 
här arbetet.

FN definierar i sina standardregler § 17 begreppet funktions-
nedsättning som ”fysiska eller intellektuella skador eller 
sjukdomar”. Paragrafen avslutas med att konstatera att 
funktionsnedsättningen kan vara bestående eller övergående. Vissa 
typer av funktionsnedsättning kan behandlas medicinskt, men långt 
ifrån alla. Många som har någon form av funktionsnedsättning är 
beroende av olika typer av hjälpmedel.

I Halmstad kommun har ungefär var tionde invånare någon form 
av funktionsnedsättning som är mer omfattande. Det motsvarar 
ca 9000 av kommunens 87 900 invånare. Till det kommer ännu 
fler som har någon mindre omfattande funktionsnedsättning. 
(Halmstad kommun odaterad b, s. 9) Det finns många olika typer av 
funktionsnedsättningar t.ex. rörelsehinder, syn- eller hörselskador, 
utvecklingsstörningar eller psykiska funktionsnedsättningar. 
Ibland har en person flera olika funktionsnedsättningar samtidigt. 
Ett mindre omfattande rörelsehinder kan innebära att man inte 
på egen hand kan ta en kortare promenad eller obehindrat stiga 
på bussen. Ett svårare rörelsehinder kan betyda att man behöver 
hjälpmedel som till exempel rollator eller rullstol, för att förflytta 
sig. En synskada kan ha många orsaker och kan yttra sig på många 
olika sätt. Grå starr till exempel gör att man ser suddigt, andra 
sjukdomar eller skador kan leda till ett fläckvis bortfall av syn-
fältet. Många synskador medför att man ser dåligt i mörker eller 
att man lätt blir bländad. En svår synskada innebär att man som 
bäst har ledsyn, vilket betyder att man har lite synrester kvar. I 
värsta fall är en svårt synskadad person helt blind och kan inte alls 
orientera sig med hjälp av synen.

Exempel på synskada med bortfall av synfältet.
Bild efter skiss av AnnSofie Fernqvist.

Samma plats för en fullt seende person.

Låga grenar utgör ett enkelt avhjälpt hinder.

Ränndalar äe exempel på ett 
enkelt avhjälpt hinder.

Bristande underhåll kan 
skapa hinder.

Att sänka kantstenen vid övergångsstället är en enkel åtgärd.
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hinder. De två första typerna är enklare och billigare att åtgärda än 
den sista typen som kräver mer komplicerade åtgärder, ofta med 
flera parter inblandade (Pålsson 2005, s. 5). De två första typerna 
av hinder som exemplifieras av bland annat vippskyltar, växtlighet 
som hänger ut över gångbanan och avfasning av kantstenar, är 
sådant som enligt min bedömning faller under begreppet ”enkelt 
avhjälpta hinder”. Åtgärder som kan te sig enkla men som inte är 
det är exempelvis att flytta befintliga belysningsstolpar. Det beror 
på att det innefattar omdragning av ledningar och alltså berör flera 
parter.

LEDSTRÅK, SINUSPLATTOR OCH KUPOLPLATTOR

Ledstråk är någonting som visuellt och taktilt skiljer sig från 
den huvudsakliga markbeläggningen så att blinda och personer 
med nedsatt syn kan följa dessa. Naturliga ledstråk utgörs av till 
exempel fasader, kantstenar, kanter mot gräs eller planteringar. 
Om naturliga ledstråk saknas kan de skapas exempelvis med 
sinusplattor. Hur ledstråken skall utformas är föremål för 
diskussion och ingen standard finns ännu. Vägverket genomförde 
en undersökning där blinda fick prova olika ledstråks användbarhet 
(Vägverket 2004). Resultatet av studien visar att de ledstråk som 
gav en jämn sinusformad rörelse i teknikkäppen var bäst. Det som 
påverkar detta är ribbornas höjd samt relationen mellan bredden i 
dalarna och topparna. Viktigt är också att plattorna inte har fasade 
kanter då detta medför att käppen fastnar. Studien visar också att 
det är viktigt att den omgivande markbeläggningen är slät. Vidare 
är bredden på ledstråket viktig. Någon exakt bredd kunde inte 
rekommenderas utan vidare forskning. Det kan konstateras att 
både för breda och för smala stråk medför problem. Ett resultat 
av undersökningen är att gatsten inte fungerar som ledstråk då 
teknikkäppen fastnar i skarvarna. Inte heller en målad linje 
fungerar då den inte kan uppfattas med käppen.

Oftast avslutas ledstråken med en signalyta av kupolplattor för att 
göra personen som följer det uppmärksam på en förändring, till 
exempel att man kommit fram till ett övergångsställe. Vägverkets 
undersökning visar att kupolplattor med skurna kupoler var något 
lättare att upptäcka än plattor med runda kupoler. Det beror på att 
käppen fastnar mer i den första sortens platta. Det visade sig också 
vara lättare för personerna i försöket att upptäcka signalytorna när 
de kom från en slät yta än när de kom från ett ledstråk. Vägverkets 
slutsats är att mer forskning om ledstråk behövs.

LAGAR OCH REGLER

FN:s ”Standardregler om delaktighet och jämlikhet för 
människor med funktionsnedsättning” antogs år 1993. Det är 
en överenskommelse mellan medlemsländerna med syfte att 
säkerställa att alla personer med funktionsnedsättning har samma 
rättigheter och skyldigheter som alla andra i samhället. Dokumentet 
är inte juridiskt bindande, men ses som ett moraliskt och politiskt 
åtagande. Det innehåller principiella ståndpunkter som staterna 
enats om och även konkreta förslag om hur målen skall uppnås. 
Tyngdpunkten ligger på delaktighet och jämlikhet, att personer 
med funktionshinder har samma rätt att delta i samhällslivet som 
andra. Enligt §24 skall omgivningen vara tillgänglig för alla. 
Ansvaret för att undanröja hinder för tillgängligheten ligger på 
medlemsländerna. 

Regel 5 är den regel som behandlar tillgängligheten. Den säger 
att handlingsprogram skall införas för att göra den fysiska miljön 
tillgänglig även för människor med funktionshinder. Del A av 
regel 5 säger att det är staternas ansvar att ta initiativ för att 
åtgärda den yttre miljön och sätta upp regler och riktlinjer för 
detta arbete. Vidare bör krav på tillgänglighet ställas redan från 
början. Regeln säger också att handikapporganisationerna bör 
engageras i tillgänglighetsarbetet. Detta för att de åtgärder som 
genomförs skall bygga på kunskap och erfarenhet. 

Regel 14, om policy och planering, gör tydligt att de behov 
och intressen människor med funktionsnedsättning har, inte 
skall särbehandlas utan istället bör ingå i planerna från början 
samt att det är individens behov som skall ligga till grund för 
planeringen. I standardreglerna understryks att tillgänglighet 
är ett grundläggande mål i ländernas sociala och ekonomiska 
utveckling. År 2001 antogs ”Förordning (2001:526) om de statliga 
myndigheternas ansvar för genomförandet av handikappolitiken”. 
Den säger att myndigheterna skall arbeta för att personer med 
funktionshinder skall ”ges full delaktighet i samhällslivet och 
jämlikhet i levnadsvillkor”. I detta arbete skall FN:s standardregler 
vara vägledande.

Regeringens proposition 1999/2000:79, ”Från patient till 
medborgare”, är en handlingsplan för Sveriges handikappolitik. 
Ett av propositionens tre huvudområden är att skapa ett tillgängligt 
samhälle. Den säger i kapitel 7, att krav bör införas i PBL om 
att enkelt åtgärdade hinder ska vara undanröjda senast år 2010. 

Kupolplattor

Ledstråk av sinusplattor
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Önskemål framförs också om att Boverket skall förtydliga kraven 
gällande handikappanpassning i PBL. 

Regeringen föreslår ett antal nationella mål varav ett tydligt 
berör den fysiska planeringen. Det är ”att samhället utformas 
så att människor med funktionshinder i alla åldrar blir fullt 
delaktiga i samhällslivet”. Vidare föreslås tre inriktningar för det 
handikappolitiska arbetet: ”att identifiera och undanröja hinder för 
full delaktighet i samhället för människor med funktionshinder”, 
”att förebygga och bekämpa diskriminering mot personer 
med funktionshinder” samt ”att ge barn, ungdomar och vuxna 
med funktionshinder förutsättningar för självständighet och 
självbestämmande”. Detta är punkter som till stor del berör fysisk 
planering. 

De nationella målen har satts upp bland annat för att 
funktionshindrade ska ha samma möjligheter att röra sig i 
samhället som personer utan funktionshinder. Det konstateras 
i propositionen att det är i den yttre miljön det oftast finns flest 
hinder för personer med funktionshinder (prop. 1999/2000:79, s. 
40). Genom att ta bort dessa hinder får funktionshindrade större 
möjlighet att bli mer självständiga. Regeringen anser att detta i 
sin tur borde leda till att insatser som färdtjänst och ledsagare blir 
mindre efterfrågade (prop. 1999/2000:79, s. 18). Propositionen 
betonar att samhället måste planeras utifrån det faktum att 
människor har olika förutsättningar. Ett samhälle som inte är 
anpassat så att alla kan röra sig fritt leder till att vissa grupper, i 
detta fall personer med funktionshinder, utestängs från platser.

Propositionen ledde till att en ändring av PBL gjordes enligt 
lag 2001:146. Ändringarna var bland annat ett förtydligande 
av 3 kap 18 § om att allmänna platser och områden för andra 
anläggningar än byggnader alltid skall uppfylla kravet i 3 kap 15§ 
första stycket 5. Den paragrafen säger att tomter för bebyggelse 
ska anordnas så att personer med funktionsnedsättning kan 
använda dessa om det inte är obefogat med hänsyn till bland annat 
terrängen och kulturvärdena. Enligt samma lag infördes också 
en ny paragraf 17 kap 21a§. Den säger att enkelt avhjälpta hinder 
mot tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt 
rörelse- och orienteringsförmåga skall undanröjas. I övrigt anger 
PBL i 2 kap 4§ första stycket 6 att möjligheten för personer med 
funktionsnedsättning att använda ett område med sammanhållen 
bebyggelse klassas som ett allmänt intresse.

Boverket har enligt plan- och byggförordningen (1987:383) gett 
ut föreskrifter om hur bestämmelserna i PBL skall tillämpas. 
Boverkets ”föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet 
och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga på allmänna platser och inom områden för 
andra anläggningar än byggnader” behandlar PBL 3 kap 18 § och 
kallas ALM 1. Föreskrifterna är detaljerade och behandlar bland 
annat markbeläggning, markeringar och sittplatser och ger tydliga 
riktlinjer om utformningen. 
HIN 1, Boverkets ”föreskrifter och allmänna råd om undanröjandet 
av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har 
tillträde och allmänna platser”, handlar om hur PBL 17 kap 
21s§ skall tillämpas. Även dessa föreskrifter ger detaljerade 
anvisningar om till exempel markbeläggning, kontrastmarkering 
och belysning. Båda föreskrifterna innehåller allmänna råd som är 
generella rekommendationer om hur man kan göra för att uppfylla 
föreskrifterna. De lämnar det dock öppet för andra lösningar så 
länge de också uppfyller föreskrifterna.



2020 2121

TILLGÄNGLIGHET I HALMSTAD

Halmstad har arbetat med tillgänglighetsfrågor utifrån FN:s 
”Standardregler om delaktighet och jämlikhet för människor med 
funktionsnedsättning” sedan 1998 och har kommit långt med 
detta. De har som mål att förbättra livsvillkoren för människor 
med funktionsnedsättning till år 2007 då kommunen firar sitt 700-
års jubileum och arbetar under parollen ”en stad för alla”. 

ÅTGÄRDER I STADEN

Det har gjorts stora insatser när det gäller fritids- och 
rekreationsanläggningar och det har även satsats mycket på att 
anpassa delar av centrum. Inom sporten har det gjorts mycket, 
bland annat finns flera handikappanpassade läktarplatser i bra 
lägen på fotbollsstadion. Det finns också en handikappanpassad 
golfbana. Halmstad har Sveriges första havsbad med blå flagg som 
handikappanpassats och en till liknande badanläggning planeras. 
Blå flagg innebär att stranden uppfyller krav på bland annat 
säkerhet och vattenkvalitet. Det finns också en handikappanpassad 
vandringsled, Prins Bertils stig, som är 13km lång. Gångarna är 
breda med bra underlag för att passa rullstolsburna och längs 
hela leden finns informationstavlor som med både stor stil och 
punktskrift berättar om växtligheten. 

Det kommunala handikapprådet är aktivt i detta arbete, de har 
framfört protester för att de tycker att för lite görs och att det tar för 
lång tid innan någonting händer. Det dom tar upp är bland annat 
att ingenting händer med det nya handikappbadet som planeras på 
Östra stranden. De anser också att lagen om enkelt avhjälpta hinder 
inte används tillräckligt mycket samt att det inte görs tillräckligt i 
arbetet att anpassa övergångsställen och busshållplatser (Kindstedt 
2005, s. 6). 

Planer finns för att bygga om och handikappanpassa 
Storgatan. Planerna har utarbetats i samråd med bland andra 
handikappföreningarna. Gatan skall höjas med i genomsnitt 10 
centimeter för att minska behovet av ramper. Utan höjningen 
av gatan skulle det behövas 49 handikappramper för att göra 
butikerna och restaurangerna längs gatan tillgängliga. Vidare 
skall de fasta blomlådorna tas bort för att gång- och cykelytan 
skall breddas och bli helt fri från alla hinder. Gatan får också ny 
markbeläggning med färger som skall underlätta för synskadade. 
Kommunen hoppas kunna komma igång med arbetet under 2008 

(Kindstedt 2006, s. 5). Mycket arbete har redan gjorts för att 
göra stadskärnan mer tillgänglig och energi har lagts på att göra 
vackra åtgärder som passar den historiska miljön och de gamla 
husen. Exempel på detta är en glashiss som byggdes när Drottning 
Kristinapassagen byggdes om och handikappanpassades. Andra 
exempel är ett flertal ramper som byggts för att göra äldre 
byggnader tillgängliga. Ramperna byggs i ett samarbete mellan 
fastighetsägaren och kommunen där kommunen upplåter marken 
för ramperna (Halmstad kommun 2002).

Handikappbadet

Ny ramp i äldre miljö, Hamngatan.

Storgatan

Platser i Halmstad där insatser gjorts för tillgängligheten.
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KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE ARBETE

Det har även gjorts en hel del för att underlätta vardagslivet. Till 
exempel har många övergångställen försetts med ledstråk. Planen 
är att alla trafiksäkra övergångställen och frekventa gångstråk 
ska vara handikappanpassade till år 2010. Även busshållplatserna 
längs de mest frekventerade linjerna ska vara handikappanpassade 
senast år 2010 (Halmstad kommun odaterad b, s. 13-14).

I kommunen finns åtta stycken gång- och cykelstråk som klassas 
som frekventa. De är de större stråken från stadens ytterområden 
in till centrum. Det är också längs dessa de mest frekventa 
busslinjerna går (Martinsson, telefonsamtal 2006-03-01). 
Kommunen arbetar nu med ett idéprojektet som heter 4T-stråk. 
4T står för trygghet, tillgänglighet, trivsel och trafiksäkerhet. 
I projektet har två av de åtta större gång- och cykelstråken 
inventerats. Stråken går genom olika typer av stadsområden: 
centrum, centrumnära område och ytterområde och kan därför 
ses som representativa för stadens gång- och cykelvägar. En 
stor del av projektet är att beräkna och skapa en bild av vad det 
skulle kosta att åtgärda stråken samt att visa på konkreta problem 
och försöka ta fram hållbara lösningar. Tillgänglighetsaspekten 
baseras på lagen om enkelt avhjälpta hinder och alla hinder längs 
sträckan har noga inventerats och kartlagts. Strategierna för att 
stärka tillgängligheten är bland annat att skapa en starkare visuell 
ledning och öka möjligheterna för personer med nedsatt syn eller 
andra orienteringssvårigheter att ta sig fram. Även skötseln lyfts 
fram som en viktig del av tillgängligheten och framkomligheten. 
Gångbanorna skall vara hela och väl fungerande och därför 
bör drift och underhåll prioriteras. Inventeringen bygger, enligt 
Halmstad kommuns PDF-filer om inventeringen av sträckan 
Norreport – Frennarp, på Sveriges Kommuner och Landstings 
Inventeringsmanual. Manualen listar punkter som skall inventeras 
uppdelat i olika kategorier. (se bilaga 1)

Ett av målen med 4T-arbetet är att öka självständigheten och 
tryggheten för personer med funktionsnedsättning, detta för att i 
förlängningen ge dem ett ökat välbefinnande (Tekniska kontoret, 
Halmstad kommun 2005, s. 5). Enligt Martinsson är stråktanken 
viktig. Man skall kunna ta sig från ytterområdena in till centrum 
och därifrån kan man sedan ta sig dit man önskar. Han menar 
att om detta inte fungerar är meningen med att anpassa gatorna i 
centrum liten (Martinsson, möte 2006-03-02).

Det finns också planer på ett nytt resecentrum. Ett mål med detta 
är att få fler att åka kollektivt och på så sätt minska behovet av 
färdtjänst (Halmstad kommun odaterad b, s. 12). I Åtgärdsplan 
2005 skriver Halmstads kommun att funktionshindrades 
möjlighet att klara hela resan från hemmet till målpunkten 
via kollektivtrafiken skall analyseras. Analysen skall utgå 
från kommunens särskilda boende och målpunkterna är Stora 
Torg, Bussterminalen Österskans, Länssjukhuset, de externa 
köpcentrumen Eurostop och Flygstaden samt landstingets 
vårdcentraler (Halmstad kommun odaterad a, s. 5). Denna analys 
har ännu inte gjorts. 

I det övriga planeringsarbetet arbetar kommunen med att ge 
tillgänglighetsfrågorna en starkare roll i planeringsprocessen. 
Varje detaljplan skall innehålla ett kapitel som behandlar 
tillgängligheten för planområdet (Halmstad kommun 2002). Det 
kommunala handikapprådet har en miljögrupp som yttrar sig över 
detaljplaner, översiktsplaner och trafikplaner. De deltar också i 
kommunens byggsamråd för att i ett tidigt skede kunna framföra 
sina synpunkter (Halmstad kommun 2004).
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med ledsyn. Men då det inte fanns vita sinusplattor att beställa, 
utom i mycket stora mängder, lades istället en rad släta vita plattor 
bredvid sinusplattorna (Öberg, telefonsamtal 2005-12-01). Öberg 
berättar att man hade samma problem när resecentret byggdes 
om. Olika typer av ledstråk testades av personer med olika typer 
av synskador. Slutsatsen var att vita sinusplattor var det bästa, 
men även här fick man kompromissa med vita plattor bredvid 
grå sinusplattor. Det gjordes även tester med att lägga in lampor i 
marken för att fungera som ledstråk. Detta var mycket uppskattat 
av de synskadade, men Öberg tror att kommunen inte vågade 
investera i en så pass ny teknik då den också var rätt dyr.

Det viktigaste i Härnösands arbete som bör tillämpas även i 
andra kommuner är att deras arbete har en fast förankring hos 
politikerna. Exempel på detta är att stadsbyggnadsnämnden 
antagit stadgan om hur trottoarpratare får placeras. Sådana beslut 
kan underlätta det praktiska arbetet då de ger tydliga riktlinjer.

LUND

I projektet Tillgängliga Lund arbetar man med att ta fram en 
metod som kan användas i hela staden. Man arbetar fram hela 
metoden i stadsdelen Väster som bedömts som en representativ 
stadsdel för hela Lund, med blandad bebyggelse och flera viktiga 
målpunkter. Området innehåller också flera olika sorters hinder. 
Man testar hela arbetsmetoden från inventering till att åtgärderna 
genomförs. I projektet arbetar man med hela-resan-perspektivet, 
att resan ska inkludera hela vägen från startpunkten till 
målpunkten. För att metoden ska vara kostnadseffektiv och mest 
nytta ska komma av de satsade resurserna, gjordes bedömningen 
att endast de mest använda stråken i området skulle inventeras. 
Man är dock medveten om att man då kan missa alternativa vägar 
eller delar av människors promenadvägar. Under hela arbetet 
eftersträvades en dialog med dem som använder området, detta 
genom referensgruppen och genom en utställning i åtgärdsskedet. 
Dock undveks pressen på grund av oro för att tappa fokus från de 
små åtgärder projektet handlar om till önskemål om större projekt 
(Pålsson 2005, s. 3-6).

Själva arbetsmetoden börjar med att tillsammans med en 
referensgrupp, bestående av personer från handikapp- och 
pensionärsorganisationer som känner till området väl, identifiera 
och prioritera gångstråken. När det var dags att inventera hindren 
sattes kriterier upp för vad som utgör hinder. Kriterierna baserades 

ANDRA SÄTT ATT ARBETA

Kommuner arbetar på olika sätt med tillgänglighetsfrågorna. I 
vissa kommuner arbetar man med olika projekt som till exempel 
i Lund där projektet kallas Tillgängliga Lund och i Stockholm 
där man arbetar med de här frågorna inom Tillgänglighetsprojek
tet. I andra kommuner som till exempel Härnösand väver man in 
tillgänglighetsfrågorna i det dagliga arbetet. 

HÄRNÖSAND

I Härnösand arbetar man med att få in tillgänglighetsfrågorna i det 
dagliga arbetet. För att förstärka det arbetet drev det kommunala 
handikapprådet igenom ett beslut i kommunfullmäktige om 
att alla kommunala förvaltningar ska ha en handikapplan. 
Handikapprådet har också drivit igenom en lokal stadga som 
antagits av stadsbyggnadsnämnden, angående hur trottoarpratare 
får placeras (Öberg, telefonsamtal 2005-12-01). Stadgan reglerar 
i detalj var och när skyltar och liknande får ställas ut beroende 
på om det är på gågata eller på trottoar, samt modell och mått 
på skylten (Öberg 2005 a.). Öberg berättar att i centrum har 
gångbanan höjts upp med hjälp av ramper och den har delats in 
i en gångbana i mitten och aktivitetsfält på sidorna. I dessa är det 
tillåtet att placera skyltar med mera.

Öberg berättar vidare att det pågår ett inventeringsprojekt i stadens 
centrala delar. Alla allmänna platser fotograferas och mäts enligt 
vägverkets riktlinjer och gatukontoret har föreslagit en checklista 
som kan användas vid inventeringen.

Riktlinjer har satts upp för hur busshållplatser och övergångställen 
ska utformas. Sammanställningen för utformning av 
busshållplatser gjordes tillsammans med en byggrupp som 
byggde en modell i naturlig storlek. Det viktigaste gällande 
övergångställen är att de är logiska och lika överallt, inte att 
man som Öberg uttrycker det, uppfinner hjulet på nytt i varje 
korsning. Standarden för övergångställen innebär att en del av 
övergångstället skall ha kantsten som är minst 6 centimeter hög 
och vitmarkerad. Den andra delen av övergångstället skall ha 
nedsänkt kantsten för att passa rörelsehindrade (Öberg 2005 
b.). Planen var att övergångställena skulle markeras med vita 
sinusplattor och omges av släta mörkt grå eller svarta plattor. Detta 
för att samma plattor skulle fungera både för blinda och personer 

Omedelbart hinder - gatupratare
exempel från Halmstad

Enkelt hinder - hög kantsten, exempel från Halmstad

Svårt hinder - dåligt placerade signalstolpar och 
belysningsstolpar, exempel från Halmstad
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dels på kommunförbundets riktlinjer och dels på Lunds kommuns 
egen policy för gång- och cykeltrafik. Tanken var att alla hinder 
skulle finnas registrerade för att de som inte kunde åtgärdas direkt, 
ska kunna åtgärdas senare som passa-på-åtgärder. Hindren delades 
in i tre typer: Omedelbara hinder, Enkla hinder och Svåra hinder. 
Omedelbara hinder innebär hinder som kan åtgärdas direkt på plats 
och omfattar främst framkomlighetshinder så som växtlighet som 
hänger ut över gångbanan och så kallade trottoarpratare. Enkla 
hinder är hinder som enkelt kan åtgärdas till låg kostnad. Svåra 
hinder innebär hinder som oftast kräver att flera parter samarbetar 
med åtgärder som dessutom ofta är dyra (Pålsson 2005, s. 5).

När inventeringen var klar specificerades var ansvaret för 
åtgärderna ligger: gatu- och fastighetskontoret, park- och natur-
kontoret eller fastighetsägarna. Åtgärderna prioriterades och 
genomfördes stråkvis, först de viktigaste stråken och de enkla 
åtgärderna.

Att som Lund använda sig av referensgrupper i arbetet är någonting 
fler kommuner bör göra. Annat som andra kommuner kan använda 
sig av är Lunds kriterier för och uppdelning av hinder. Detta är 
viktigt då en tydlig definition av begreppet hinder gör arbetet med 
inventering och kartläggning effektivare.

STOCKHOLM

Stockholms Tillgänglighetsprojekt arbetar med åtgärder för att 
handikappanpassa den mark och de fastigheter som ägs av staden. 
Som underlag för dessa åtgärder görs tillgänglighetsplaner och det 
skall finnas en för varje stadsdel. De ska ge en övergripande bild 
av hur tillgängligheten är i stadsdelen och omfattar gatumiljön, 
parkmiljön och kollektivtrafiken. Man arbetar här med stråk som 
anses vara primära. De föreslås efter att man kartlagt och bedömt 
start- och målpunkter och det resebehov som finns mellan dom. 
Sedan inventeras de stråk som föreslagits och deras användbarhet 
analyseras. Efter detta föreslås åtgärder för att göra stråken 
mer tillgängliga och användbara och allt detta sammanställs 
sedan och redovisas i tillgänglighetsplanen. Den presenteras 
sedan i en utställning på stadsdelsförvaltningen (Gatu- och 
fastighetskontoret, Stockholm Stad 2004, s. 3-10). På platser som 
har mycket gångtrafik åtgärdas brister oavsett om stadsdelen har 
fått en tillgänglighetsplan eller inte (Tillgänglighetsprojektet 2005 
b.).
Stockholms Tillgänglighetsprojekt har tagit fram standarder för 

hur övergångställen, busshållplatser med mera ska utformas. 
Tillgänglighetsprojektet samarbetar med SL, Färdtjänsten, 
Vägverket, Gatu- och fastighetskontoret med flera. En av 
målsättningarna med standarderna är att personer som varit 
beroende av färdtjänsten ska få möjlighet att använda den vanliga 
kollektivtrafiken. Genom åtgärder på både bussar och hållplatser 
vill man skapa en hel reskedja utan hinder, man arbetar med ett 
så kallat hela-resan-perspektiv (Tillgänglighetsprojektet 2005 
c.). Utformningsbestämmelserna är mycket detaljerade. För 
busshållplatser finns det fyra olika typer som anpassats bland annat 
till gångbanans bredd och om det finns en kur eller inte. Alla typerna 
har vita betongplattor längs hela hållplatsen och kupolplattor 
vid påstigningsplatsen. Hållplatserna med kur har dessutom 
sinusplattor som leder mellan väntkuren och påstigningsplatsen. 
Beträffande övergångsställen har två olika typer tagits fram. Den 
ena används när gångbanan är tre meter bred eller mer, den andra 
om gångbanan är smalare. Båda typerna av övergångsställen har 
en ramp som är en meter bred. Rampen är placerad längst bort 
från korsningen. Men de skiljer sig genom att för den första typen 
leder rampen ända ner tills den är i nivå med körbanan, resten 
av övergångsstället har kantsten som är fem centimeter hög. För 
den andra typen sluttar rampen ner till en kantsten som är tre 
centimeter hög och kantstenen ökar sedan långsamt tills den är 
sju centimeter hög. Övergångsstället för den breda gångbanan har 
stolpen med skylt och eventuell ljussignal placerad vid kantstenen 
mellan rampen och delen med kantsten. Den andra typen av 
övergångsställe har stolpen med övergångsställesskylten placerad 
i bakkant av gångbanan, ofta intill en byggnads fasad. Gemensamt 
för de båda typerna är att det ligger en rad vita betongplattor längs 
med kantstenen och att ytan bakom de vita plattorna är belagd 
med ballastplattor som ger en skrovligare yta och en ljuskontrast 
mot de omgivande betongplattorna. Det eftersträvas också att 
övergångsställena är vinkelräta även om det kan vara svårt överallt 
på grund av svängradier med mera (Tillgänglighetsprojektet 2005 
a.). Dessa principer för utformning av övergångsställen kallas 
Stockholmsmodellen och används konsekvent i hela staden. Det 
är en av sakerna som gjort att Tillgänglighetsprojektet belönats 
med utmärkelsen ”Årets tillgänglighetskommun” av DHR (De 
Handikappades Riksförbund) och Sveriges Kommuner och 
Landsting. De är noga med att påpeka att utmärkelsen inte gäller 
Stockholm Stad utan Tillgänglighetsprojektet (De Handikappades 
Riksförbund odaterad). Tillgänglighetsprojektet har även satt upp 
riktlinjer för utformningen av gång- och cykelbanor. Dessa skall 
vara tydligt separerade. Nivåskillnad med kantsten, räcke och 

Skiss av busshållplats utformad efter Tillgänglighets-
projektets standard.

Skiss av övergångsställe utformat efter Tillgänglighets-
projektets standard.
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trädrad klassas som tydlig separering, endast en målad linje eller 
färgskillnad på markbeläggningen godkänns dock inte.

De delar av Stockholms Tillgänglighetsprojekts arbete 
som andra kommuner bör använda sig av är bland annat 
tillgänglighetsplanerna. För mindre kommuner kan det kanske 
vara mycket med en tillgänglighetsplan för varje stadsdel, men 
det skulle behövas en för varje tätort i kommunen. Även Tillgä
nglighetsprojektets standardutformningar för övergångsställen, 
busshållplatser med mera är någonting som kan ligga till grund för 
liknande standardutformningar i andra kommuner.

VÄGVERKET

Mats Reneland har för Vägverket gjort ett projekt som heter 
”Tillgänglighetsvillkor i svenska städer, TVISS”. Reneland är 
arkitekt och docent vid Tema Stad & Trafik på Chalmers tekniska 
högskola och har arbetat med kollektivtrafik, tillgänglighetsfrågor 
och GIS-metoder sedan 1994. I ”TVISS” har han utvecklat en 
metod för att undersöka tillgängligheten för olika grupper i 
olika städer. Han tittar på tillgängligheten för synskadade och 
rörelsehindrade men också för barn, cyklister med flera. Till 
skillnad från många andra tillgänglighetsprojekt arbetar han inte 
med stråk, utan utifrån förutsättningen att en person ska kunna ta 
sig från vilken fastighet som helst till vilken fastighet som helst. 
Detta är en omfattande och tidskrävande metod som förutsätter att 
man arbetar med GIS-program för att ta fram nätverksanalyser och 
att man har befolkningsinformation knuten till fastighetskordinater. 
Inventeringen skedde utifrån ett antal inventeringsparametrar. 
Parametrarna bygger på vad Reneland kallar ”kvalificerad 
gissning” då det saknas forskning om hur utformningen av 
trafikmiljön påverkar användningen samt om olika gruppers 
värderingar. Metoden med inventering, digitalisering och analys 
utformades för att kunna användas i olika städer. I rapporten 
beskriver Reneland undersökningar av Helsingborg, Trelleborg, 
Alingsås, Säffle, Umeå och Luleå (Reneland 2004, s. 6, 23).

Reneland har satt upp kriterier för vad som är god standard för de 
olika grupper som undersöks. För personer med nedsatt syn gäller 
bland annat att gång- och cykeltrafik ska vara separerade med 
kantsten eller olika material. Separering genom materialskillnad är 
ett krav också för rörelsehindrade. För att övergångsställen ska ha 
god standard för synsvaga krävs att de har kontrastmålad kantsten 

som är vinkelrät mot gångriktningen samt att de är signalreglerade. 
God standard för rörelsehindrade innebär att övergångsstället 
har antingen en rullstolsramp eller en cykelöverfart utan kanter. 
Inventeringen gjordes utifrån 23 parametrar varav 7 endast 
berör personer med nedsatt syn. Reneland konstaterar att 23 
inventeringsparametrar var några för många för att inventeringen 
skulle vara smidig (Reneland 2004, s. 8-31). 

Renelands 23 inventeringsparametrar eller attribut som han kallar 
dem när de förs in i GIS-databasen är:

• Vägtyp
• Utfart
• Separation
• Bredd
• Beläggning
• Belysning
• Rädsla
• Hinder
• Räcke
• Bänk
• Sidokant
• Trappa
• Korsning – säker
• Korsning – syn – kant
• Korsning – syn – ljud
• Korsning – syn – ledstråk
• Korsning – syn – kontrast
• Korsning – syn – pollare
• Korsning – rull – ramp
• Korsning – rull – refug
• Korsning – rull – cykel
• Körfält
• Lutning
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Under dessa punkter finns ett antal olika alternativ med olika 
värden som förs in i databasen. Exempelvis:
• Beläggning
1. Asfalt
2. Grus
3. Betongplattor, andra plattor
4. Gatsten, betongsten
5. Kullersten
6. Asfalt/plattor
7. Asfalt/grus
8. Plattor/grus
(Reneland 2004, s 93-94, bilaga 1)

Efter inventeringen digitaliserades gång- och cykelvägnätet och 
inventeringsresultaten fördes in i databasen som attribut. Sedan 
analyserades tillgängligheten till den närmaste av en viss typ av 
målpunkter för de olika befolkningsgrupperna och olika färdsätt. 
Sammanlagt gjordes 24 analyser av dagsläget och ytterligare 
4 analyser efter åtgärder. För synskadade och rörelsehindrade 
arbetade man med hållplatser, centrum, arbetsplatser och 
dagligvaruhandel som målpunkter. De slutsatser som Reneland 
drar är att gångvägnätet för både synsvaga och rörelsehindrade 
karaktäriseras av korta stumpar. Det tror han beror på de 
höga krav som ställs på utformningen av både gångbanan och 
övergångsställen. Bristande utformning av övergångsställen 
styckar upp den användbara gångbanan i småbitar. Att åtgärda 
redan säkra övergångsställen så att de skulle passa nämnda 
grupper förbättrade inte resultaten. Reneland säger att det beror 
på att de övergångsställen som redan är trafiksäkra ingår i 
kommunernas stomnät. Stomnäten är dock inte utformade efter 
de krav de här grupperna ställer på till exempel separering av 
gång- och cykeltrafik genom materialskillnad eller kantsten. Det 
gör att synskadade och rörelsehindrade inte kan ta sig till de 
åtgärdade övergångställena. Renelands slutsats är att ju högre krav 
en grupp ställer på utformningen desto mindre tillgänglighet har 
de (Reneland 2004, s. 8-31).

Det viktigaste att ta med sig från Renelands arbete är helhetssynen 
och det översiktliga tänkandet. Den GIS-metod han utvecklat kan 
med fördel tillämpas i andra städer.

DISKUSSION OM OLIKA ARBETSSÄTT

Det finns otaliga variationer av projekt för handikappanpassning 
som bedrivs i kommunerna. Skillnaderna är många och handlar 
om hur projekten avgränsas, var tyngdpunkten läggs, hur man 
definierar olika begrepp och så vidare. De flesta kommuner jag har 
undersökt arbetar utifrån stråk på olika sätt. Reneland har däremot 
ett mer övergripande tankesätt: att man från alla bostäder ska nå 
det tillgängliga gångvägnätet. Detta är en tanke jag anammat.

Att arbeta med att väva in tillgängligheten i vardagsarbetet, som 
i Härnösand, anser jag är viktigt. Halmstad kommun gör det 
genom att lägga in tillgänglighetsaspekten i detaljplanearbetet. På 
det sättet kan man från början planera tillgängligt och det behöver 
inte komma som ett extra moment senare. 

I många projekt, till exempel Stockholms Tillgänglighetsprojekt 
och Tillgängliga Lund, arbetar man med stråk där man lokaliserar 
och rangordnar start- och målpunkter. I Lund är man medveten 
om och påpekar bristerna med detta arbetssätt. Jag anser att 
det, förutom risken att missa delar av promenadvägar, kan leda 
till att funktionshindrade blir hänvisade till ett begränsat antal 
bostadsområden. När Tillgänglighetsprojektet rangordnar sina 
startpunkter placeras bostadsområden med tät bebyggelse och/eller 
äldreboenden och gruppboenden högt (Gatu- och fastighetskontoret, 
Stockholm Stad 2004, s. 11). Min slutsats av detta är att det då 
finns risk att personer med funktionshinder får sämre utbud av 
bostadsområden att välja mellan och att de blir hänvisade till områden 
där det redan bor många funktionshindrade. I Tillgänglighetsvillkor 
i svenska städer visar Reneland en annan metod som han kallar 
skaft-metoden, där han binder varje fastighet till närmaste gång- 
och cykelväg eller gata. Sedan tar han bort de fastigheter där länken 
passerar en barriär, till exempel ett vattendrag eller en järnväg. 
Resultatet kan sedan jämföras med inventeringar av vilka sträckor 
som håller god standard för en specifik brukargrupp. På det sättet 
visas tillgängligheten för varje fastighet och vilka fastigheter som 
inte har någon tillgänglighet alls (Reneland 2004, s. 32-33). Detta 
anser jag är bra då det visar mer på en helhetssyn, att hela staden ska 
vara tillgänglig och inte bara de områden där det idag bor många 
funktionshindrade. Även personer med funktionshinder skall kunna 
bosätta sig precis där de önskar. Enligt FN:s standardregler §26 har 
alla rätt att få stanna kvar där de bor, även om man drabbats av en 
funktionsnedsättning. Om detta skall vara möjligt bör alla bostäder 
i hela staden ses som startpunkter.
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Helhetssynen är också viktig för att erbjuda valfrihet och 
alternativa vägar. Detta är något som behövs bland annat för att 
skapa trygghet. Det är något som icke handikappade personer ser 
som en självklarhet och därför borde det också vara en självklarhet 
för personer med funktionsnedsättning. 

Tillgänglighetsprojektet och Tillgängliga Lund är båda 
projekt på en mer övergripande nivå. Tillgänglighetsprojektet 
då det föreskriver att varje stadsdelsområde skall ha en 
tillgänglighetsplan, där de åtgärder som behöver göras redovisas. 
Tillgängliga Lund då det är ett helhetsgrepp för att förbättra 
tillgängligheten i hela stadsdelen. I Tillgängliga Lund är det 
dock arbetsprocessen som tyngdpunkten ligger på. I Härnösand 
arbetar man mer med att reglera på detaljnivå. Halmstad har 
i sitt arbete med till exempel åtgärder i känsliga miljöer och 
med ombyggnationen av Storgatan arbetat mycket på detaljnivå. 
Dock nämner de ingen specifik möbleringszon, som Härnösand 
gör. Alla dessa delar är viktiga i arbetet med tillgänglighet. I de 
riktlinjer som kommit från till exempel Boverket läggs stor vikt 
på detaljerna. Till exempel visar Delaktighet för alla och Enklare 
utan hinder exempel på hur markbeläggningen kan anpassas för att 
följa paragraferna i Boverkets föreskrifter (Boverket 2005, s. 133). 
Även Bygg ikapp handikapp redovisar bestämmelser och regler 
och föreslår utformningar som uppfyller dessa. Reneland visar 
hur brister i detaljutformningen utgör stora avbrott i de gångvägar 
som kan användas av funktionshindrade (Reneland 2004, s. 8-9). 
Det är bra med tydliga riktlinjer för detaljerna men samtidigt får 
man inte glömma helheten så att åtgärderna sätts in på platser 
där de gör nytta. Att arbeta med en tillgänglighetsplan tror jag 
är ett bra sätt att bibehålla helhetsgreppet. Det ger en bra översikt 
av vilka åtgärder som behövs och var de behövs. Halmstad 
kommun har ingen tillgänglighetsplan. Kommunen har istället 
ett detaljerat handikappolitiskt program med tydliga mål, men jag 
tror att det skulle underlätta arbetet med en tydlig kartläggning 
av stadens brister och behov av åtgärder. En kartläggning av 
alla enkelt avhjälpta hinder i staden ger överblick och många av 
dem kan åtgärdas genom ”passa-på-åtgärder”. På så sätt lyfter 
man in handikappanpassningen i det dagliga arbetet, då man har 
möjlighet att kolla upp vilka hinder som finns just på den plats man 
planlägger.

Ett bra sätt att arbeta med detaljerna är att utarbeta standarder för 
till exempel övergångsställen och busshållplatser. Detta har både 

Härnösands kommun och Stockholms Tillgänglighetsprojekt 
gjort. Även Halmstads kommun arbetar utifrån en norm vid 
utformningen av övergångsställen. Det anser jag är bra då det med 
en standard är lättare att vara konsekvent i utformningen. Öberg som 
arbetar som handikappkonsulent i Härnösands kommun påpekar 
att just logik och konsekvens är viktigt för tillgängligheten. Även 
De Handikappades Riksförbund visar på vikten av konsekvens i 
motiveringen då Stockholms tillgänglighetsprojekt belönades med 
utmärkelsen ”Årets tillgänglighetskommun”.

En annan viktig del i arbetet med tillgängligheten är att öka 
medvetenheten om problemen. Behovet av detta påpekas av 
många, till exempel pratar Inger Romdahl om det i en intervju i 
P4 Gävleborg (Sveriges radio 2006). Även Hans Filipsson säger 
samma sak till tidningen Byggindustrin (Ängshammar 2005).


